Kumi Now week 9, 16 tot 23 december 2019
Military Court Watch (MCW) houdt toezicht op kinderen voor militaire rechtbanken
Engelstalige site https://kuminow.com/mcw/
Naast de vele bronnen in dit artikel neomen wij ook de Nederlandse website:
https://palestijnsekinderencoalitie.org

Organisatie

De Militaire Rechtbank Monitor is een geregistreerde non-profit organisatie die de behandeling
van kinderen in het Israëlische militaire systeem in de gaten houdt. Zij richt zich op 13
aandachtspunten tijdens de eerste 24 uur na de arrestatie omdat daar de meeste misstanden aan de
orde zijn, met name op het gebied van mishandeling en van schending van de rechten van
kinderen in het algemeen. Als richtlijn geldt dat alle kinderen vallen onder rechten en bescherming
zoals vastgelegd in het internationale recht. Geen enkele staat mag iemand die onder haar
jurisdictie valt, discrimineren op grond van ras of nationaliteit.
MCW heeft sinds de oprichting een reputatie opgebouwd als professioneel, onafhankelijk, nietpolitiek. De organisatie ontwikkelt betrouwbare instrumenten voor politici, diplomaten, juristen en
anderen. Deze strategie heeft tot doel discussies en beslissingen met meetbare en objectieve
methoden te beïnvloeden. MCW richt zich als een onderdeel van deze strategie met name op
conservatieve netwerken om daar wijziging van standpunten te bereiken, in plaats van benadering
van hen die toch al hetzelfde standpunt delen.
MCW heeft in de afgelopen jaren een belangrijke rol gespeeld bij de totstandkoming van
historische rapporten als ook bij documentaires die in de prijzen vielen (ABC Four Corners, Stone
Cold Justice) en die de strategie van de organisatie aanscherpte. Zeer recent droeg MCW bij aan

het boek van Breaking the Silence over 50 jaar bezetting, door een aantal internationaal
gerenommeerde auteurs te informeren en hen mee te nemen naar rechtszittingen van militaire
rechtbanken. Dat resulteerde in een boek (Kingdom of Olives and Ash, 2017) waarin twee
hoofdstukken over kinderen in detentie (Ayelet Waldman en Arnon Grunberg). Een derde auteur,
winnaar van de Nobelprijs, Mario Vargas Llosa, schreef na zijn bezoeken aan militaire rechtbanken
een opiniestuk, gepubliceerd in El Pais.
MCW heeft sinds haar oprichting ongeveer 500 getuigenverklaringen verzameld, honderden
informatiebijeenkomsten en bezoeken aan militaire rechtbanken georganiseerd, tientallen
interviews gegeven, tientallen opiniestukken en rapporten geschreven, en voorstellen aan de VN
gedaan. Tenslotte werden er sprekersrondes georganiseerd in de VS, Verenigd Koninkrijk,
Nederland en Noorwegen. MCW gaat door, met legale middelen kinderen in rechtszaken te
helpen.
Het resultaat van al deze dingen is tweeledig. Het onderwerp "kinderen in militaire detentie" heeft
meer prioriteit gekregen op de politieke agenda. Ook de zes aanbevelingen van MCW (zie onder
Onderwerp) hebben meer aandacht gekregen.
Website MCW
Twitter

http://www.militarycourtwatch.org/
https://twitter.com/MCourtWatch

Onderwerp

De militaire rechtbanken op de West Bank waren in de afgelopen 50 jaar het instrument van de
regering van Israël om vele duizenden Palestijnse burgers (waaronder 12-17 jarigen) te vervolgen.
De aanklachten varieerden tussen geweldpleging en geweldloos verzet en verkeersovertredingen.
Volgens internationaal recht is het militaire rechtbanken tijdens bezetting onder bijzondere
omstandigheden toegestaan burgers te berechten, mits die rechtbanken tijdelijk van karakter zijn.
Inmiddels is aangetoond dat in het vijftigjarig bestaan van de bezetting van de Palestijnse
gebieden, fundamentele principes van het internationaal recht zijn uitgehold en dat individuele
rechten worden genegeerd. Dat heeft meer dan beschadigende effecten op de samenleving.
Een deel van het bewijs bestaat uit een rapport van UNICEF uit 2013 waarin o.a. deze conclusie is
te vinden "mishandeling van kinderen in militaire detentie blijkt bijna gewoon, systematisch en
institutioneel te zijn".
Verder bewijs, samengesteld door MCW in 2016 toont aan dat de meerderheid van de woonplaats
van de betreffende kinderen zich gemiddeld binnen 1,02 km van een illegale nederzetting, een
checkpoint of een weg voor settlers (Route 60 en 443) bevond.
Met een benadering, gebaseerd op regels alleen wordt de vrede niet bereikt. Volgens MCW loopt
elke weg naar een oplossing buiten bestaande internationale en landelijke wettige principes om,
dood als het gaat om duurzame en rechtvaardige vrede. Het omgekeerde effect is er ook: zo'n
oplossing zal definitieve schade toebrengen aan wetten en instituties die zijn ontstaan in de
nasleep van WO II en de implicaties daarvan zullen zich uitstrekken tot ver buiten de regio.
Daarom onderzoekt, procedeert, bepleit en onderricht MCW in de regio en daarbuiten.
MCW bepleit onder de huidige bezetting als tijdelijke maatregel dat de volgende zes
aanbevelingen onmiddellijk worden geïmplementeerd om kinderen die in contact komen met
militaire detentie te beschermen.
De intentie is, te voorkomen dat militaire bezetting als normaal wordt geaccepteerd of dat een
'optimale praktijk onder bezetting' mogelijk wordt gemaakt.

1. Kinderen mogen alleen worden gearresteerd bij daglicht, behalve in zeldzame
uitzonderingssituaties. In alle andere gevallen kan een arrestatie niet plaats vinden zonder
dagvaarding.
2. Alle kinderen en hun wettige verzorgers moeten bij de arrestatie een in het Arabisch
geschreven arrest ontvangen waarin zij worden geïnformeerd over hun wettelijke rechten in
het geval van hechtenis.
3. Alle kinderen moeten bij verhoor worden bijgestaan door een advocaat naar eigen keuze.
4. Tijdens het verhoor moeten alle kinderen in gezelschap zijn van een familielid.
5. Elke ondervraging moet audio-visueel worden vastgelegd en bij de eerste hoorzitting moet een
kopie van de opname in het bezit van de advocaat zijn.
6. Wanneer aan een van deze voorwaarden niet is voldaan, moet de vervolging worden
beëindigd en het kind onmiddellijk worden vrijgelaten.
Deze aanbevelingen zijn zorgvuldig geformuleerd op basis van enkele overwegingen.
Ten eerste verwoorden zij bestaande wettige rechten onder Israëlisch militair en burgerlijk recht als
ook geaccepteerde internationale standaarden voor het jeugdrecht.
In de tweede plaats zou - als deze aanbevelingen zouden worden uitgevoerd - het militaire
rechtssysteem niet langer het veroordelingspercentage1 van 95 % voor jongeren halen en daarmee
het controlerend effect op de burgerbevolking verliezen.

Verhaal

Een jongen van 14 jaar uit Beit Ummar.
Op 14 januari 1917 werd om 3.00 a.m een jongen van 14 jaar uit Beit Ummar, West Bank,
gearresteerd door Israëlische soldaten. Voordat hem werd gewezen op zijn zwijgrecht, werd hij
twee uur lang verhoord.
"Mijn broer wekte mij rond 3.00 a.m. met de mededeling dat er Israëlische soldaten in ons huis
waren. Zij wilden ons allemaal in de huiskamer hebben. Ik kon hun stemmen in ons huis horen.
De militairen inspecteerden de identiteitskaart van mijn vader en zeiden hem dat ze mij gingen
arresteren. Mij zeiden ze mij daarop voor te bereiden. Ze vertelden er niet bij waarom ze mij
gingen arresteren en ook niet waar ze me mee naar toe zouden nemen. Ook gaven ze ons geen
enkel geschreven document. De soldaten namen me mee naar buiten en daar bonden ze mijn
handen op mijn buik met drie tie rips; om elke pols een, en die verbonden ze weer met met elkaar.
Toen liepen ze ongeveer 10 minuten met mij richting Route 60 en ze brachten me met andere
gearresteerden in een militaire bus. Ik ging op een zitplaats zitten. De bus reed tot vlakbij het
settlement Karmi Zur en toen naar Etzion. Daar werd ik meegenomen naar een kamer en daar zat
ik op een bed. Ik kon niet slapen omdat de soldaten een heleboel lawaai maakten. Daarna werd ik
meegenomen naar een dokter die mij onderzocht terwijl ik vastgebonden bleef. Ik bleef in de
kamer tot ongeveer 9.00 a.m. tot ik werd meegenomen voor verhoor. Ik werd geboeid verhoord. De
ondervrager beschuldigde mij ervan dat ik molotovcocktails en een pijpbom2 had gegooid. Hij
ondervroeg mij ongeveer vier uur lang. Halverwege het verhoor liet hij mij een document zien
waarin te lezen was dat ik zwijgrecht had. Hij zij niets over mijn recht op een advocaat. Toen ik de
beschuldiging ontkende, sloeg hij mij in m'n gezicht en draaide mijn oor om. Dat deed pijn. Tijdens
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Het veroordelingspercentage is het aantal veroordelingen gedeeld door het aantal bijbehorende
strafzaken.
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Aan beide kanten gesloten metalen buis met een explosief erin.

het verhoor kwamen er drie andere ondervragers bij, maar zij zeiden niet veel. De ondervrager
bleef zijn beschuldigingen herhalen, maar ik ontkende ze allemaal. Hij zij dat twee andere jongens
mij van hetzelfde beschuldigden, maar ik zei dat dat niet waar kon zijn. Tijdens de ondervraging
was ik bang, het meest toen de ondervrager mij sloeg. Aan het einde gaf ik toe dat ik één keer
stenen had gegooid naar de soldaten. Daarna werd ik meegenomen naar een politieman die mijn
bekentenis uitprintte, nadat hij me weer dezelfde vragen had gesteld en mij had gewezen op mijn
zwijgrecht en het recht op een advocaat. De bekentenis was geschreven in het Hebreeuws en de
ondervrager vroeg me het te ondertekenen, zonder dat ik begreep wat erin stond. Zij namen mijn
vingerafdrukken en ze maakten een foto van mij. Daarna werd ik gefouilleerd/gevisiteerd en naar
mijn cel gebracht. Daar verwijderden ze de tie rips en ik bleef in de cel achter tot ongeveer 8.00
p.m. Rond die tijd kwamen de soldaten om mij te boeien en mee te nemen naar een politieauto
waarin ik achterin op zitplaats terecht kwam. We deden er ongeveer 90 minuten over om bij de
Ofer gevangenis3 te komen. Ook daar werd ik weer gefouilleerd/gevisiteerd en naar Sectie 13
overgebracht. De volgende dag werd ik naar de militaire rechtbank in Ofer gebracht. Mijn ouders
wisten daar niets van, dus ze waren er niet bij. Mijn advocaat was er wel. Bij vier latere verhoren
waren mijn ouders er wel bij en toen mocht ik met hen praten.
Bij het laatste verhoor werd ik veroordeeld tot twee maanden gevangenisstraf, maar mijn advocaat
kreeg mij vrij met een boete van 2000 shekels (€ 520). Een voorwaardelijke gevangenisstraf van drie
maanden bleef nog twee jaar gelden. Op 9 februari 2017 kwam ik weer vrij uit de gevangenis in
Ofer en samen met mijn ouders kwam ik thuis rond 6.00 p.m."
MCW publiceerde dit verslag op
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=evFBLl4VN6a970971AX0bsnOt6Wp

3De

Ofer gevangenis (bij Ramallah) wordt operationeel gebruikt door het Militaire Politie (MP) Corps van het
Israëlische defensieleger. De gevangenis is berucht vanwege folterpraktijken tegen de daar gedetineerde
Palestijnen, waaronder 100 kinderen in 2015.

Actie

Organiseer een maaltijd bij jou thuis, op school, in de kerk, etc. en zorg voor een scherm of een
witte muur. Iedereen neemt wat te eten of te drinken mee. Kijk samen naar de documentaire Stone
Cold Justice (niet voor kinderen!)
http://www.militarycourtwatch.org/video.php?file=L1N7EQz6UZa21873AagKps9MB8i
Maak een foto of filmpje van deze bijeenkomst en post dat op social media. Noteer daarbij de link
naar https://kuminow.com/mcw/ samen met de hashtags #KumiNow en #Kumi9.

Literatuur

“Journey into Hades: Diary of a Palestinian in an Israeli Prison” (Reis naar de hel van een
Palestijn in een Israëlische gevangenis) door Salah Ta’mari en “To the Children” by ‘Abdallah
Radwan
“Op het moment dat de deur van de cel dichtviel voelde ik me van alles en iedereen verlaten. De
rest van de wereld was aan de andere kant van de deur als een verenigd front tegen mij. Toen
hoorde ik mijn oude sterke ik in mij protesteren: Je bent niet alleen! Er zijn zovelen die met en voor
jou strijden. Verlies je niet in gevoelens van verlatenheid! Blijf niet staan bij dit moment alleen! Op
dit moment schrijf jij je eigen geschiedenis, maak er daarom het beste van...
Voordat die sterke stem in mij kon ademhalen om verder te gaan met mij moed in te spreken,
antwoordde ik: Maar ik ben gewond! Ik lijd zoveel pijn. Ik weet niet meer wie ik ben, ik wil
kunnen zien wat je zegt, ik ben ziek van muren, ik wil slapen. Jij zegt dat ik hieruit zal komen,
maar ik noem dit een smerige verschrikking!"
Salah Ta'mari een van de grondleggers van Fatah in 1965, gearresteerd in Sidon, Zuid Libanon,
tijdens en maandenlange in eenzame opsluiting.
“To the Children”
Dit land lijdt onder golven van sterven Wie kan het nieuw maken?
Wie kan de liefde van de zon aan ons teruggeven,
de liefde van ons land?
Wie kan deze angst, zo donker als de nacht begraven?
Wie anders, dan de kleine kinderen van mijn land?
‘Abdallah Radwan
Beide fragmenten gepubliceerd in Anthology of Palestinian Literature, uitgegeven door Salma
Khadra Jayyusi. Journey into Hades werd vertaald door de auteur en Naomi Shihab Nye. To the
Children werd vertaald door Sharif Elmusa en Naomi Shihab Nye.

Bronnen

•

•

Rapporten:
United Nations Children’s Fund (UNICEF), “Children in Israeli Military Detention:
◦
Observations and Recommendations” (2013): https://www.unicef.org/oPt/
UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recomme
ndations_-_6_March_2013.pdf
“Children in Military Custody” (2012): http://
◦
www.childreninmilitarycustody.org.uk/
Artikelen:
◦
◦

•

Videos (short):
◦
◦
◦
◦
◦

•

“Palestinian Children in Israeli Military Detention” from Defense for Children
Palestine: https://youtu.be/2ezXl53-hVQ
“Palestinian Children in Israeli Military Detention 2”: https://youtu.be/
g8RhyAqTS5I
“Detaining Dreams” from Defense for Children Palestine: https://youtu.be/
7rw69pLILqw
“16-year-old Palestinian Girl Arrested by Israeli Forces” (the arrest of Ahed Tamimi)
from Al Jazeera English: https://youtu.be/flG5YR6fAys
Poging tot ontvoering van kinderen door Israëlische militairen: https://
www.youtube.com/watch?v=UPi7xDKZmgQ

Documentaire:
◦

•

Haaretz, “Most Palestinian Minors Arrested by Israel Claim Physical Violence
During Detention”, Amira Hass (2017): http://www.militarycourtwatch.org/
page.php?id=dxZ7WcyeW3a925323AtCNmfaL4CJ
Jerusalem Quarterly, “Letter from Ofer”, Gerard Horton, 2016: http://
www.militarycourtwatch.org/files/server/JERUSALEM%20QUARTERLY%20%20LETTER%20FROM%20OFER.pdf

Stone Cold Justice from Australian Broadcasting Corporation / 4 Corners (2014):
http://www.militarycourtwatch.org/video.php?
file=L1N7EQz6UZa21873AagKps9MB8i

Andere organisaties:
Defense for Children International Palestine: http://www.dci-palestine.org

