
 

Informatieblad Avaaz 
Israel houdt kinderen gevangen 

 
Hoeveel kinderen zijn er aangehouden? 
 
De voorbije 5 decennia zijn naar schatting 45.000 Palestijnse kinderen opgesloten door het             
leger (bron: MCW). Sinds 2000 zijn naar schatting 12.000 Palestijnse kinderen uit de bezette              
Westelijke Jordaanoever aangehouden door het Israëlische leger en opgesloten in het           
Israëlische militaire detentiesysteem -- velen onder hen zijn amper 12 jaar oud. In sommige              
gevallen zijn zelfs zes- of zevenjarigen opgepakt door het leger. Israël vervolgt elk jaar 500 à                
700 Palestijnse kinderen in militaire rechtbanken. Nog eens honderden kinderen worden           
opgepakt en later vrijgelaten zonder vervolging. 
 
Elke maand worden gemiddeld 200-300 kinderen vastgehouden door het Israëlische leger. 
 
Bronnen: No Way to Treat a Child, Military Court Watch, Save the Children, Addameer 
 

 
 
 

Hoe worden de kinderen behandeld tijdens hun 
arrestatie? 
 

http://www.militarycourtwatch.org/files/server/MCW%20ANNUAL%20REPORT%20-%202016%20(FINAL).pdf
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/4931/attachments/original/1510680502/NWTTAC_004_Leglislation_Factsheet_10NOV2017_%281%29.pdf?1510680502
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/MCW%20ANNUAL%20REPORT%20-%202016%20(FINAL).pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/5720.pdf
http://addameer.org/the_prisoners/children


 

Uit gesprekken met kinderen die zijn aangehouden, videobeelden en verslagen van advocaten 
blijkt dat de Israëlische veiligheidsdiensten onnodig geweld gebruiken tijdens de arrestatie en 
opsluiting van kinderen. In sommige gevallen worden ze geslagen of opgesloten in onveilige en 
wrede omstandigheden. Bron: HRW.  
 
Gewelddadige arrestaties: 
 
Veel kinderen worden midden in de nacht thuis opgepakt door zwaarbewapende soldaten.            
Velen van hen worden gewekt door het geluid van de soldaten die luid op de voordeur kloppen,                 
stungranaten gebruiken en roepen dat de familie het huis moet verlaten. 
 
Kinderen verklaren dat ze doodsbang zijn van de soldaten die hun huis binnenstormen. Soms              
worden meubels en ramen vernietigd, worden er beschuldigingen en bedreigingen geroepen en            
worden hun familieleden gedwongen buiten te blijven staan in hun nachtkledij terwijl het             
beschuldigde kind met geweld uit het huis verwijderd wordt en weggebracht wordt met vage              
verklaringen zoals “hij gaat met ons mee, we zullen hem later terugbrengen”, of gewoon dat het                
kind “gezocht” wordt. Slechts een klein aantal kinderen en ouders wordt op de hoogte gebracht               
over de locatie waar het kind naartoe gebracht wordt, waarom en voor hoe lang. Bron: UNICEF 
 
Hij (de soldaat die ons huis binnenviel) zei tegen mijn vader: “Breng hem naar hier of we 

schieten hem neer” 
Y.H., opgepakt toen hij 17 was 

Bron: Save the Children 
 

https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children
https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/5720.pdf


 

 
 
Andere kinderen worden gearresteerd terwijl ze aan het spelen zijn of met al hun vrienden aan 
de schoolpoort staan. Soms worden ze daarbij geschopt, geslagen en zelfs verstikt. Plastic 
handboeien worden vaak zo strak rond hun polsen gebonden dat ze er verwondingen aan 
overhouden. De meeste kinderen worden geblinddoekt en hun handen worden vastgebonden 
tijdens de verplaatsing. De meerderheid van de kinderen verklaart dat ze geslagen werden 
tijdens hun arrestatie (bron: DCI). In een verslag van Human Rights Watch vertelt Rashid S., een 
jongen van elf jaar, dat de soldaten van de Israëlische grenswacht een stungranaat (een 
niet-dodelijk explosief dat een verblindende flits en een enorm luide knal produceert waardoor je 
je evenwicht verliest) naar hem gooiden en hem verstikten tijdens zijn arrestatie. 
 
Bron: Human Rights Watch 
 
 

http://www.childreninmilitarycustody.org.uk/wp-content/uploads/2012/03/Children_in_Military_Custody_Full_Report.pdf
https://www.hrw.org/news/2015/07/19/israel-security-forces-abuse-palestinian-children


 

 
 
Traumatiserende en onwettige ondervragingen: 
 
De Israëlische veiligheidsdiensten onderwerpen kinderen regelmatig wekenlang aan        
gewelddadige ondervragingen zonder dat daarbij een ouder aanwezig is. Ze proberen           
overduidelijk met behulp van intimidatie, bedreigingen en fysiek geweld het kind te dwingen tot              
een bekentenis. Kinderen worden vastgebonden tijdens de ondervragingen, in sommige          
gevallen aan de stoel waarop ze zitten. Dat kan uren aan een stuk duren, met pijn aan hun                  
handen, rug en benen en algemene uitputting als gevolg. 
 
Kinderen worden bedreigd met de dood, fysiek geweld, eenzame opsluiting en seksueel            
geweld, tegen henzelf of een familielid. De ondervragers beschuldigen hen soms van een hele              
resem misdaden. De meeste kinderen bezwijken onder de druk en bekennen op het einde van               
de ondervraging. De ondervrager print enkele formulieren en verplicht het kind die te             
ondertekenen, ook al begrijpt het de inhoud vaak niet goed. In de meeste gevallen zijn de                
formulieren in het Hebreeuws opgesteld, een taal die de overweldigende meerderheid van de             
Palestijnse kinderen niet begrijpt. Kinderen worden ook naar gevangenissen in Israël gebracht,            
buiten het bezette gebied, wat een schending is van artikel 76 van het Verdrag van Genève en                 
het moeilijk maakt voor hun ouders om hen te bezoeken. Bron: UNICEF 
 
 
 
Eenzame opsluiting: 
 
Sommige kinderen worden vastgehouden in een isoleercel, zowel vóór de hoorzitting als na de              
veroordeling, gedurende een periode van twee dagen tot wel een maand. Isolatie is een extra               
manier om de kinderen onder druk te zetten tot ze bekennen. Vaak bekennen ze zaken die ze                 
niet hebben gedaan, maar ze voelen zich verplicht om iets te zeggen zodat ze niet langer in de                  

https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf


 

isolatiecel moeten blijven. Sommige kinderen verklaren dat ze beginnen te twijfelen aan wat ze              
al dan niet hebben gedaan en houden een trauma en psychologische schade over aan de               
ervaring. 
 
Bron: UNICEF 
 
Andere opgetekende vormen van misbruik: 
 
Uit getuigenissen komen tal van andere vormen van misbruik naar voren die de kinderen 
ondergaan tijdens hun opsluiting, zoals: 
 

● Onthouding van voedsel en water 
● 60% van de kinderen verklaart dat ze gevisiteerd zijn (bron: MCW) 
● Halfnaakt buiten moeten blijven in de kou 
● Van de ene naar de andere gevangenis worden gebracht zodat ze uitgeput raken en 

familieleden hen moeilijk kunnen opsporen 
● Stroomstoten (bron: The Guardian) 
● Seksuele bedreigingen 
● Wurging 
● Opzettelijke onthouding van slaap 

 
Bron: UNICEF 
Bron: Delegation of British Lawyers funded by the United Kingdom Foreign & Commonwealth Office 
 

 
 
Waarom arresteert Israël 
deze kinderen? 
 
Het Israëlische leger bezet Palestijnse gebieden      
op de Westelijke Jordaanoever en in de       
Gazastrook -- en legt een militair bewind op met         
een apart juridisch systeem voor Palestijnen dat       
acties zoals betogen, putten graven of zelfs       
bepaalde gebieden betreden illegaal maakt. Deze      
wetten zijn enkel van toepassing op Palestijnen       
die op de Westelijke Jordaanoever en in de        
Gazastrook wonen, maar niet op de Israëlische       
kolonisten, hoewel die in hetzelfde gebied wonen. De uitbreiding van het bezette gebied en het               
tweeledige juridische systeem zijn een schending van het internationaal humanitair recht en            
verschillende resoluties van de Verenigde Naties. (bron: VN) 

https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%20PAPER%20-%20OCT%202017%20-%20FINAL.pdf
https://www.theguardian.com/world/2012/jan/22/palestinian-children-detained-jail-israel
https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
http://www.childreninmilitarycustody.org.uk/wp-content/uploads/2012/03/Children_in_Military_Custody_Full_Report.pdf
https://www.un.org/press/en/2016/sc12657.doc.htm


 

 
Mensenrechtenorganisaties melden dat het Israëlische leger sterk aanwezig blijft in en rond de             
nederzettingen die het bouwt in Palestijnse gebieden om de kolonisten die er wonen te              
beschermen. Dat zorgt voor wrijving, betogingen en geweld. Military Court Watch heeft            
bijvoorbeeld in 2016 127 arrestaties van kinderen door Israël gedocumenteerd. Daarvan wonen            
er 125 (98%) op gemiddeld 1,02 kilometer van een nederzetting of een weg die door de                
kolonisten wordt gebruikt. (bron: MCW) 
 
Het Israëlische leger is verantwoordelijk voor het behoud van de bezetting in deze gebieden,              
wat vaak betekent dat het zijn bestuur met geweld oplegt aan de gemeenschappen, vooral              
wanneer die gemeenschappen hun bevelen niet opvolgen. Dat betekent dat naar schatting            
800.000 Palestijnen zijn gearresteerd sinds het begin van de bezetting in 1967 -- wat betekent               
dat per Palestijnse familie gemiddeld minstens één persoon is vastgehouden door Israël. In die              
context maakt het militaire gevangenissysteem van Israël deel uit van een groter, systematisch             
beleid om militaire controle te behouden over de Palestijnse bevolking. (bron: Institute for             

Palestine Studies) 
 
Israël stelt dat kinderen gearresteerd worden omdat ze Israëlische soldaten hebben           
aangevallen of geprovoceerd, verbaal of fysiek, bijvoorbeeld door deel te nemen aan            
betogingen of met stenen te gooien. Soms beschuldigen ze kinderen er ook van dat ze tot                
verboden activistische organisaties behoren of vuurtjes stoken. 
 

http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%20PAPER%20-%20OCT%202017%20-%20FINAL.pdf
http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/165582
http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/165582


 

Aangezien 99% van de kinderen veroordeeld wordt en gezien de intense ondervraging die ze              
ondergaan, is er geen sprake van een eerlijk juridisch systeem. 
 
Bovendien vereist het internationaal recht dat als een kind schuldig wordt bevonden, het met              
extreme zorg moet worden behandeld en er enkele bijzondere beschermingsmaatregelen          
moeten worden getroffen. De noodzaak om de orde te handhaven of andere delen van de               
bevolking te beschermen rechtvaardigt nooit het gebruik van geweld en extreme mishandeling            
tegen kinderen. 
 
Zelfs als de Israëlische autoriteiten handelingen willen bestraffen die zij als criminele activiteiten             
beschouwen, moeten ze hetzelfde gerechtelijke systeem toepassen op alle kinderen, of ze nu             
Palestijns of Israëlisch zijn. In plaats daarvan gebruiken het Israëlische leger en de regering een               
apart juridisch systeem dat deze kinderen niet gelijk behandelt. Palestijnen hebben geen            
democratische middelen om de Israëlische militaire wetten te veranderen. 
 
 

Wat zijn de gevolgen voor de kinderen? 
 
Uiteraard zijn er de onmiddellijke gevolgen van het fysieke en psychologische geweld en de tijd               
die de kinderen verliezen tijdens hun opsluiting. Verder hebben deze arrestaties vaak            
langdurige traumatische gevolgen voor het psychologische welzijn van een minderjarige. Uit           
getuigenissen blijken gevolgen zoals slapeloosheid, bedplassen, sociale angst en slechte          
resultaten op school. 
 
Sinds 2015 kunnen kinderen die veroordeeld worden voor het werpen van stenen tijdens             
betogingen een celstraf van 20 jaar krijgen. De regering kan bovendien de bijstandsuitkeringen             
van hun familie opschorten. 
 



 

 
 
Bronnen: HRW, Addameer 
 

Is de behandeling van kinderen door Israël legaal? 
Waarom wordt ze internationaal veroordeeld? 
 
De Palestijnse gebieden zijn sinds 1967 onderworpen aan de militaire wetten van Israël. Alle              
kinderen die worden gearresteerd, worden ook ondervraagd, vastgehouden en veroordeeld          
door Israëlische soldaten en militair personeel, niet volgens het burgerlijk recht van Israël. Dat is               
een schending van het internationaal recht, dat verklaart dat burgers slechts tijdelijk veroordeeld             
mogen worden door militaire rechtbanken. 
 
 
Hoewel Israël zowel het vierde Verdrag      
van Genève betreffende de    
bescherming van burgers in oorlogstijd     
als het Verdrag inzake de rechten van       
het kind van de VN heeft ondertekend,       
is het het enige land dat kinderen       
berecht in militaire rechtbanken zonder     
geschikte voorzorgsmaatregelen  
(bronnen: DCI, UNICEF). In zijn kritiek op       
de arrestatie van Ahed Tamimi door      
Israël zei James Heenan, het hoofd van       
het OHCHR-kantoor in het bezette     

https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children
http://addameer.org/the_prisoners/children
http://www.dci-palestine.org/issues_military_detention
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/8fedccc58951b2f485257b35004e7bf0/1ee6b43ba34634f885257b260051c8ff?OpenDocument


 

Palestijnse gebied: “Het verdrag inzake de rechten van het kind is duidelijk. Kinderen van hun               
vrijheid beroven moet het allerlaatste middel zijn, voor de kortst mogelijke periode. De belangen              
van het kind moeten een essentiële overweging zijn.” 
 
Veel rapporten over de omstandigheden van de arrestatie, opsluiting en ondervraging van            
Palestijnse kinderen wijzen op rechtstreekse schendingen van beide verdragen, bijvoorbeeld:          
een kind mag enkel worden gearresteerd als laatste middel en wanneer ze een gevaar vormen               
voor zichzelf of voor anderen; een advocaat en/of ouder moet aanwezig zijn tijdens hun              
ondervraging; en er moeten voorzorgsmaatregelen worden getroffen om te garanderen dat           
kinderen zich niet verplicht voelen te bekennen. De opsluiting moet zo kort mogelijk zijn. 
 
De internationale gemeenschap uit al decennialang haar bezorgdheid over de situatie. Het            
VN-Comité tegen Foltering raadt aan de ondervragingen op te nemen op video (wat bij de               
meeste ondervragingen nog steeds niet het geval is). Het Verenigd Koninkrijk en UNICEF             
voeren missies uit om het misbruik te documenteren en aanbevelingen te produceren. De             
Israëlische regering heeft enkele inspanningen geleverd, maar uit recente rapporten blijkt dat ze             
onvoldoende actie heeft ondernomen om het probleem op te lossen. De voorlopige observaties             
van Defense for Children wijzen erop dat de opsluiting van kinderen is toegenomen op het               
einde van 2017. Military Court Watch meldt dat de conclusie van UNICEF in 2013 dat de                
arrestatie en mishandeling van kinderen in detentiecentra “verstrekkend, systematisch en          
geïnstitutionaliseerd” is, nog steeds geldt. 
 
Bronnen: MCW, HRW 
 

https://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2018/01/palestine-children-arrest-abuse-israel-trump-jerusalem.html
https://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2018/01/palestine-children-arrest-abuse-israel-trump-jerusalem.html
https://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2018/01/palestine-children-arrest-abuse-israel-trump-jerusalem.html
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%20PAPER%20-%20OCT%202017%20-%20FINAL.pdf
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=a6r85VcpyUa4755A52Y2mp3c4v
https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children

