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De afgelopen jaren zijn er verschillende rapporten gepubliceerd over  de arrestatie en detentie van 

Palestijnse kinderen door het Israëlische leger, en de misstanden waarmee dit gepaard gaat. Het betreft 

hier onder meer: 

 

 Het rapport ‘Bound, Blindfolded and Convicted: Children held in military detention’ van de 

Palestijnse tak van Defence for Children International, uit mei 2012. 

 Het rapport ‘Children in Military Custody’ van een Britse advocatendelegatie, uit juni 2012.  

 Het rapport ‘Children in Israeli Military Detention’ van UNICEF, uit februari 2013. 

 Het rapport ‘Palestijnse kinderen en militaire detentie’ van een delegatie van Nederlandse 

kinderrechtenexperts, uit april 2014. 

 

Al deze rapporten doen verslag van - in sommige gevallen grove - kinderrechtenschendingen. Het 

betreft hier onder meer:  

 

o de eenzame opsluiting van minderjarigen.  

o (fysiek en verbaal) geweld tijdens arrestatie en detentie.  

o arrestaties van kinderen in het midden van de nacht.  

o ouders in het ongewis laten, na arrestatie, van de reden van arrestatie van hun kind, noch waar 

het naartoe is gebracht. 

o geen mogelijkheid bieden voor consultatie tussen advocaat en kind. 

o het niet toelaten van ouders of andere familieleden tijdens verhoor. 

o geen audiovisuele opnames van verhoor. 

o het ondertekenen van verklaringen in een taal (Hebreeuws) die de kinderen niet machtig zijn. 

o het detineren van Palestijnse kinderen binnen Israël, buiten het bezette gebied waar deze 

kinderen vandaan komen - een schending van artikel 76 van de Vierde Geneevse Conventie. 

 

Sinds er meer aandacht is voor rechtenschendingen bij de arrestatie en detentie van Palestijnse 

kinderen door het Israëlische leger, en zowel Israëlische en Palestijnse kinderrechtenorganisaties als 

internationale partijen (zoals de VN en verschillende Europese regeringen) schendingen hebben 

aangekaart bij de Israëlische autoriteiten, zijn er kleine stappen gezet richting verbetering. Met deze 

verbeteringen handelt Israël naar de verplichtingen die het heeft binnen het VN Kinderrechtenverdrag, 

dat het in 1991 geratificeerd heeft en waarmee het land gehouden is aan het eerbiedigen van de rechten 

van kinderen die onder zijn gezag vallen. Een aantal van de verbeteringen die in de afgelopen jaren 

zijn doorgevoerd: 

 

o meer onderwijsmogelijkheden voor gedetineerde kinderen. 

o het instellen van een jeugdrechtbank. 

o het vaststellen van andere procedures bij het vastbinden van de handen tijdens arrestatie. 

o een gedeeltelijke ophoging van de leeftijd waarop kinderen als meerderjarigen worden 

behandeld. 

o een verkorting van de tijd waarbinnen een gearresteerd kind voorgeleid moet worden voor een 

rechter van de militaire rechtbank. 

o een pilot waarbij een schriftelijke oproep om zich te melden bij de Israëlische militaire 

autoriteiten als vervanging dient voor nachtelijke arrestaties.  

http://www.dci-palestine.org/documents/bound-blindfolded-and-convicted-children-held-military-detention-2012
http://www.childreninmilitarycustody.org/
http://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
http://decoalitie.files.wordpress.com/2014/04/rapport-palestijnse-kinderen-en-militaire-detentie.pdf
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De kinderrechtenorganisatie Military Court Watch waarschuwt dat “mogelijke veranderingen op 

papier ook dienen te leiden tot een andere realiteit in de praktijk”. In februari 2013, bijna een jaar na 

de publicatie van het Britse advocatenrapport, concludeerde UNICEF in een eigen rapport over de 

arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen door het Israëlische leger dat “misstanden nog altijd 

wijdverspreid, systematisch en geïnstitutionaliseerd” zijn. In een rapport uit april 2014 concluderen 

Nederlandse kinderrechtenexperts dat “de bejegening van Palestijnse kinderen die worden 

beschuldigd van het plegen van strafbare feiten door de Israëlische militaire autoriteiten een ernstige, 

systematische en stelselmatige schending dan wel veronachtzaming van de rechten van deze kinderen 

met zich brengt”. Dit Nederlandse rapport waarschuwt tevens voor de psychische en sociale gevolgen 

voor kinderen: “[de] wijze van bejegening heeft […] een aanzienlijke negatieve invloed op de levens 

van de betreffende kinderen, hun familie en hun directe leefomgeving”. 

 

Voortgangsrapport Military Court Watch 
 

Twee jaar na de publicatie van het Britse advocatenrapport in 2012 heeft Military Court Watch de 

aanbevelingen van het rapport getoetst aan de hand van getuigenissen van 105 gedetineerde kinderen, 

om vast te stellen in hoeverre er in die twee jaar een verandering te zien is bij de behandeling van 

Palestijnse kinderen door het Israëlische leger. Uit het rapport blijkt dat van enige structurele 

verandering om misstanden tegen te gaan geen sprake is. 

 

# Omschrijving Aantal (op totaal van 105 

getuigenissen, verzameld 

sinds november 2012) 

 

% 

1 Geen overleg met advocaat voor verhoor 100 95% 

2 Handen vastgebonden 99 94% 

3 Ouders niet aanwezig bij verhoor 99 94% 

4 Geblinddoekt 89 85% 

5 Documenten laten zien/tekenen in het Hebreeuws 72 69% 

6 Fysiek geweld 63 60% 

7 Gearresteerd in het midden van de nacht 49 47% 

8 Getransporteerd op de vloer van een voertuig 48 46% 

9 Dreigementen 47 45% 

10 Verbaal geweld 41 39% 

11 Grondig gefouilleerd 27 26% 

12 Geïnformeerd dat ze het recht hebben te zwijgen 13 12% 

13 Schriftelijke oproepen om zich te melden in plaats 

van nachtelijke arrestaties 
6 12% 

14 Eenzame opsluiting 3 3% 

 

 

Uit de getuigenissen van Military Court Watch blijkt onder meer het volgende: 

 

o Fysiek (60%) en verbaal (39%) geweld zijn nog altijd wijdverspreid. 

o Bijna de helft van kinderen (47%) wordt nog altijd in het midden van de nacht gearresteerd, 

terwijl maar een kleine minderheid (12%) middels schriftelijke oproepen gevraagd wordt zich 

te melden bij de militaire autoriteiten. 

o Een duidelijke meerderheid (69%) wordt nog altijd gevraagd documenten te lezen of te 

tekenen die in het Hebreeuws zijn opgesteld, een taal die de meeste kinderen niet machtig is. 

o Bij de meeste verhoren van gearresteerde kinderen vindt er geen overleg plaats met een 

advocaat (95%) en zijn er geen ouders aanwezig (94%). 

http://militarycourtwatch.org/files/server/CHILDREN%20IN%20MILITARY%20CUSTODY%20-%202%20YEARS%20ON%20%281%29.pdf
http://militarycourtwatch.org/files/server/CHILDREN%20IN%20MILITARY%20CUSTODY%20-%202%20YEARS%20ON%20%281%29.pdf
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o Eenzame opsluiting lijkt te zijn teruggebracht tot een kleine minderheid (3%); tegelijkertijd is 

de eenzame opsluiting van minderjarigen bij voorbaat onacceptabel. 

 

Military Court Watch concludeert dat er nog altijd sprake is van wijdverspreide en 

geïnstitutionaliseerde misstanden, en dat in de situatie van Palestijnse kinderen tijdens arrestatie 

en in detentie sinds het Britse advocatenrapport uit 2012, gevolgd door het rapport van UNICEF 

in 2013, weinig verandering is gekomen. Volgens de kinderrechtenorganisatie dient er vooral 

verandering te komen in de eerste 24 uur na arrestatie, waarin verreweg de meeste misstanden 

plaatsvinden. Het betreft hier de volgende aanbevelingen: 

 

(1) Alleen arrestaties van kinderen overdag, op een enkele uitzondering na | (2) Alle kinderen en hun 

ouders of voogden dienen een verklaring in het Arabisch voorgelegd te krijgen waarin zij op de hoogte 

worden gesteld van hun rechten | (3) Alle kinderen moeten voorafgaand aan verhoor kunnen 

overleggen met een advocaat | (4) Alle kinderen moeten kunnen worden bijgestaan door een ouder of 

familielid tijdens verhoor | (5) Elk verhoor dient audiovisueel te worden opgenomen; een kopie 

hiervan moet beschikbaar zijn voor de advocaat van de verdachte | (6) Een schending van een van 

bovenstaande aanbevelingen zou moeten leiden tot het seponeren van de zaak en de onmiddellijke 

vrijlating van het kind / de verdachte. 

 

Visie Nederlandse Coalitie voor Palestijnse kinderen in Israëlische 

gevangenschap 
 

Israël is gebonden aan het VN Kinderrechtenverdrag, dat zij in 1991 geratificeerd heeft. Handelend 

vanuit dit kader hebben wij de afgelopen jaren veelvuldig voor de volgende vijf veranderingen gepleit 

bij de behandeling van Palestijnse kinderen door het Israëlische leger: 

 

(1) Geen kinderen in eenzame opsluiting | (2) Geen arrestaties van kinderen in het midden van de 

nacht | (3) Geen ondervraging van kinderen zonder bijstand van een advocaat | (4) Geen ondervraging 

van kinderen zonder audio- en video-opname | (5) Geen ondervraging van een kind zonder 

begeleidende ouder. 

 

Oproep 

Uit de getuigenissen van Military Court Watch blijkt dat er nog altijd sprake is van verregaande, 

geïnstitutionaliseerde misstanden, onder meer wat betreft het arresteren van kinderen in het midden 

van de nacht - een uiterst traumatische ervaring - en het uitblijven van bijstand van een advocaat. De 

Coalitie roept de Nederlandse regering op de uitkomsten van het nieuwste rapport van Military Court 

Watch voor te leggen aan de Israëlische autoriteiten en navraag te doen over het uitblijven van 

structurele beleids- én praktijkveranderingen. De Nederlandse regering heeft meer dan een jaar 

geleden, in gesprekken met onder meer Israëlisch Minister van Justitie Tzipi Livni, gepleit voor 

verandering
i
; het wordt tijd dat deze beoogde verandering ook haar weerslag vindt in de dagelijkse 

realiteit in de bezette Palestijnse gebieden. Gezien de oplopende spanningen in de bezette Palestijnse 

gebieden waaronder Oost-Jeruzalem - waar misstanden tijdens de arrestatie en detentie van Palestijnse 

kinderen een van de aanjagers is van toenemende onrust - is handelen urgenter dan ooit
ii
. 

 

                                                           
i ‘Timmermans: heftig VN-rapport’, NOS, 21-06-2013, http://nos.nl/artikel/520845-timmermans-heftig-vnrapport.html  
ii ‘Israel must finally address East Jerusalem’s problems’, Ha’aretz, 21-09-2014, http://www.haaretz.com/opinion/1.616862  

http://nos.nl/artikel/520845-timmermans-heftig-vnrapport.html
http://www.haaretz.com/opinion/1.616862

