
Discussion Palestinian children in Israeli 

detention, 5 February

Palestine Link will hold a presentation and discussion in CREA 

Amsterdam on Wednesday 5th February 20:00h on the theme of 'Pa

lestinian children in Israeli detention'.

xxxxxxxxxxxxx

Speakers are:

xxxxxxxxxxxxx

Salwa Duaibis: head of the international advocacy programme at the 

Women’s Centre for Legal Aid and Counselling &  Gerard Horton: 

Lawyer and cofounder of Military Court Watch.

xxxxxxxxxxxxx

Background:

xxxxxxxxxxxxx

Since 1967, Palestinian children as young as 12 years have been pro

secuted in Israeli military courts and imprisoned inside Israel. These 

children are generally arrested in the middle of the night by heavily 

armed soldiers and taken, bound and blindfolded, to interrogation 

and detention centres, usually located inside settlements. Reports of 

illtreatment during arrest, transfer and interrogation are common 

place, leading to the provision of confessions and conviction by mili

tary court in the overwhelming majority of cases. 

Gerard Horton and Salwa Duaibis will give an overview of the situa

tion children face in the Israeli military courts, consider what the 
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underlying purpose of the system might be and will conclude by con

sidering just some of the options available to those wishing to provide 

a defence to children in the system. And shed light on the impact of 

repeated night raids and child arrests on women and families living 

in villages near settlements. This presentation is part of more than 

two years of successful campaign on this issue in the Netherlands.

xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

The event is organized by Palestine Link, gate48 – platform for criti

cal Israelis in the Netherlands, and A Different Jewish voice. (for 

more information about the event go to our website:  www.palestine

link.nl, or visit the fb page).

Kairos en Sabeel: 'Nederlandse kerken, 

steun oproep van RK bisschoppen tot gebed 

en druk op Israël om Cremisan Vallei te 

redden'.

De internationale Heilig Land Coördinatiegroep van RK bisschoppen 

doet een oproep tot gebed en internationale druk, nu het Israëlisch 

Hooggerechtshof zijn hoorzitting is begonnen over het beroep tegen 

de geplande route van de 'Veiligheidsmuur' in de Cremisanvallei bij 

Bethlehem.

Kairos Palestina Nederland en Vrienden van Sabeel Nederland 

dringen er bij de Nederlandse bisschoppen, het Moderamen van de 

Protestantse Kerk in Nederland en andere leden van de Raad van 

Kerken op aan, om zich aan te sluiten bij deze oproep. Kairos en 

Sabeel zouden het toejuichen wanneer de Nederlandse kerken wijn 

uit de Cremisanvallei in de bezette gebieden gebruiken voor 

Eucharistie en Avondmaal. Dit als teken van verbondenheid met de in 

hun bestaan bedreigde christenen van Cremisan.



Hier volgt verder het bericht van Radio Vaticana van 28 jan. 2014:

De bisschoppen van de Heilig Land Coördinatiegroep namen eerder 

deze maand deel aan een 5  daagse bedevaart naar het Heilig Land 

om solidariteit te tonen met de lokale christelijke gemeenschap. 

Onder de bezochte plaatsen was de Cremisan Vallei waar zij 

christelijke gezinnen ontmoetten die oog in oog staan met de dreiging 

afgesneden te worden van het land van hun voorouders als gevolg van 

de geplande route van de scheidingsmuur in het gebied. Bisschop 

Richard Pates van Des Moines(USA), een van de leden van de Heilig 

Land Coördinatiegroep, vertelde Susy Hodges dat hij van mening is 

dat het volstrekt onnodig is dat de Scheidingswand de route door de 

Cremisan Vallei zou volgen.

Hieronder vindt u de volledige tekst van de verklaring van de 

bisschoppen van de Heilige Land Coördinatie groep, die hebben 

deelgenomen aan de pelgrimage dit jaar:

"Als bisschoppen van het Heilig Land Coördinatie roepen wij op 

gerechtigheid te handhaven in de Cremisan vallei bij Bethlehem. 

Israëls plannen om een Veiligheidsmuur te bouwen op het land van 

58 christelijke gezinnen moeten worden verlaten. Tijdens ons recente 

bezoek aan het Heilige Land hebben we veel families uit Beit Jala 

ontmoet. We hoorden van hun pijn en beklemming. Ze worden 

geconfronteerd met het dreigend verlies van hun land en 

levensonderhoud, omdat de geplande veiligheidsmuur hun 

wijngaarden, bosschages en boomgaarden zal vernietigen en hen zal 

scheiden van hun land.

Wij erkennen het recht van de staat Israël op veiligheid en veilige 

grenzen. Echter, de geplande route van de Veiligheidsmuur wijkt 

sterk af de Groene Lijn, de internationaal erkende demarcatie lijn die 

Israël scheidt van de in de zesdaagse oorlog van 1967 veroverde 

gebieden. Meer dan driekwart van de geplande route van de muur 

valt buiten de Groene Lijn en is illegaal volgens een advies voor 

grensmarkering van het Internationale Hof van Justitie, terwijl het 

ook een flagrante schending is van de Conventie van Genève en de 

Universele Verklaring van de Rechten van de Mens .



Wij dringen er bij onze regeringen op aan, Israël aan te sporen het 

internationaal recht te volgen. In het bijzonder dient Israël het 

levensonderhoud van deze families te respecteren en de inwoners van 

Beit Jala te beschermen tegen verdere onteigening van hun land en 

huizen door Israël. Dit is een zaak van urgentie: op 29 januari begint 

het Israëlisch Hooggerechtshof de hoorzitting over de bouw van een 

Veiligheidsmuur in de Cremisan Vallei en doen de gezinnen een 

beroep om hun land te beschermen.

Het is onze diepe bezorgdheid, zoals wij herhaaldelijk naar voren 

hebben gebracht, dat het met deze geplande Veiligheidsmuur vooral 

gaat om het consolideren van de woongebieden van joodse kolonisten 

en het permanent verstikken van Bethlehem ten opzichte van 

Jeruzalem. Dit specifieke plan vormt een microkosmos van de 

tragische situatie in het Heilig Land die aanzet tot wrok en 

wantrouwen, waardoor de mogelijkheid tot een broodnodige 

oplossing vermindert.

Onze gebeden zijn voor de inwoners van Beit Jala, nu zij 

gerechtigheid zoeken en voor allen die een rechtvaardige vrede in het 

Heilig Land zoeken."

De bisschoppen van het Heilig Land Coördinatie groep, 2014:

Aartsbisschop Stephen Brislin, ZuidAfrika

Bisschop Peter Burcher, Scandinavië , Finland en IJsland

Bisschop William Crean, Ierland

Bisschop Michel Dubost, Frankrijk

Aartsbisschop Paul  Andre Durocher , Canada

Aartsbisschop Patrick Kelly, Engeland en Wales

Bisschop William Kenney, Engeland en Wales

Bisschop Declan Lang, Engeland en Wales

Bisschop Denis Nulty, Ierland

Bisschop Richard Pates, Verenigde Staten van Amerika

Bisschop Thomas Renz, Duitsland

Bisschop Janusz Stepnowski, Polen

Aartsbisschop Joan Enric Vives, Spanje

Dit is een vertaling van een bericht op Radio Vaticana.



© 2011 Stichting Kairos Palestina Nederland 


