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Geacht mijnheer/mevrouw,

Als lid van de Buitenlandcommissie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal willen wij 
u graag op de hoogte stellen van een recent rapport betreffende de situatie van 
Palestijnse kinderen (uit Oost Jeruzalem) in Israëlische detentie.

Op 25 oktober werd een rapport gepubliceerd door twee Israëlische 
mensenrechtenorganisaties, B’Tselem en HaMoked, met steun van de Europese Unie. 
Dit rapport, Unprotected: The Detention of Palestinian Teenagers in East Jerusalem, is een
weerslag van gesprekken met 60 minderjarige jongens die door de Israëlische 
autoriteiten zijn gearresteerd in de periode van mei 2015 tot oktober 2016 in bezet Oost-
Jeruzalem.

Uit het onderzoek blijkt een systematische schending van de eigen Israëlische regels voor
arrestatie, verhoor en detentie. De werkelijkheid zoals deze in het rapport wordt 
beschreven laat zien hoe het Israëlische rechtssysteem functioneert, en hoe  schendingen
van de rechten van de Palestijnse bevolking van Oost-Jeruzalem  hier onderdeel van 
uitmaken. 

Bijgaand zenden wij U de samenvatting van het rapport in het Engels.. Het volledige 
rapport is momenteel alleen nog via Internet (hier) toegankelijk. Wij zullen U, zodra wij 
daarover beschikken, ook de papieren versie toesturen. 

Het rapport beschrijft serieuze en langdurige wantoestanden en schendingen van 
kinderrechten. Deze misstanden zijn onderdeel van de bezetting en houden de 
onderdrukking van Palestijnen in bezet gebied in stand.  

Het komt veelvuldig voor dat Palestijnse minderjarigen uit Oost Jeruzalem midden in de 
nacht van hun bed worden gelicht, en dat zonder noodzaak hun handen worden geboeid. 
Vervolgens moeten ze lange tijd wachten voor hun ondervraging begint. Pas dan, als ze 
zeer uitgeput zijn, worden zij blootgesteld aan langdurige verhoorsessies. Dit gebeurt 
vaak zonder dat zij de mogelijkheid krijgen met een advocaat of met hun ouders te 
spreken voorafgaand aan het verhoor en zonder te begrijpen dat zij het recht hebben te 
zwijgen. Zij worden dan voor dagen of weken vastgehouden in een detentiecentrum 
onder zware omstandigheden. In sommige gevallen gaat dit vergezeld van bedreigingen 
en/of fysiek geweld.  

Als de kinderen, meestal jongens, maar soms ook meisjes, officieel onder arrest zijn 
gesteld worden hun ouders zonder meer uitgesloten van de procedure. Op geen enkel 
moment worden de ouders beschouwd als van betekenis voor het proces of als mensen 
die het recht hebben hun kind te spreken en te beschermen. Zij krijgen slechts de meest 
minimale informatie over wat er met hun kind gebeurt of welke rechten hun kind heeft en
uiterst zelden krijgen zij toestemming hun kind te bezoeken. Dit laat de ouders 
machteloos en niet in staat hun eigen kind te helpen. 

In deze context oefenen leger of politie zware druk uit om de kinderen te laten bekennen.
De kinderen tekenen vaak onvrijwillig bekentenissen (soms zijn de bekentenissen vals en 

http://www.btselem.org/download/201710_unprotected_eng.pdf


soms geschreven in een taal die zij niet begrijpen), die vervolgens worden gebruikt bij 
hun veroordeling.

Bovenstaande gang van zaken geeft blijk van hoe het Israëlische beleid toelaat dat deze 
mishandeling van minderjarige Palestijnse kinderen doorgaat, waarbij Israël zich verbergt 
achter de schijn van legaliteit, maar intussen uitgebreid, systematisch en 
gedocumenteerd  de rechten van minderjarigen misbruikt, elk jaar opnieuw, en dit al 
decennia lang. Het toont duidelijk aan dat in het huidige Israëlische rechtssysteem en –
praktijk Palestijnse kinderen de toegang tot recht  ontneemt, een situatie die al langdurig 
geconstateerd wordt door vele Palestijnse, Israëlische en internationale 
mensenrechtenorganisaties.

Het is ook van belang te weten dat volgens de Nederlandse Vertegenwoordiging in 
Ramallah de Israëlische gevangenis dienst (IPS) al sinds 2016 geen up-to-date en geen 
volledige en correcte cijfers levert over Palestijnse kinderen die door leger en politie zijn 
opgepakt. Hierdoor kunnen kinderen uit het zicht verdwijnen. Navraag bij de Nederlandse 
Vertegenwoordiging in Ramallah heeft ons geleerd dat de IPS een wisseling van de wacht 
heeft ondergaan, waardoor de cijfers niet geleverd konden worden. Naar ons idee kan dit 
na al die maanden geen excuus meer zijn.

Verzoek

Wij vragen om een duidelijk optreden vanuit de EU met Nederland voorop, tegen alle 
schendingen van kinderrechten. Van u als volksvertegenwoordiger vragen wij om actie te 
ondernemen om een rechtvaardige behandeling van Palestijnse kinderen te waarborgen 
en met het rapport van B’Tslem en HaMoked bij uw Israëlische collega’s aan te dringen op
het respecteren en toepassen van internationale rechten  het Verdrag van de Rechten van
het Kind.

Ook vragen wij  u om er bij uw collega’s in Israël op aan te dringen dat zij een correcte 
documentatie voeren waar het de arrestatie en detentie van kinderen betreft. Daaronder 
vallen het tijdig en correct vermelden van alle arrestaties, detenties en 
gevangenisstraffen, incluis huisarresten, van alle kinderen. alsmede van de locatie van 
verhoor en detentie en van de instantie die de verantwoordelijkheid over de kinderen 
heeft van het moment van arrestatie tot vrijlating. Dit, om te voorkomen dat Palestijnse 
kinderen buiten het zicht vallen van de nationale en internationale 
mensenrechtenorganisaties en andere hulpverleners. 
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