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Ontmoeting met een Palestijnse delegatie

Senator Piet De Bruyn, voorzitter van de sectie België-Palestina, en senator Sabine Vermeulen ontvingen een
delegatie naar aanleiding van de campagne “Gevangenschap is geen kinderspel” van Palestina Solidariteit. Die
campagne wil de aandacht vestigen op de situatie van de Palestijnse kindgevangenen.
De delegatie bestond uit Salwa Othman (Palestina Solidariteit), Ayed Abu Eqtaish (Defence for Children
International DCI - Palestine) en twee 16-jarige ex-kindgevangenen, Rabee Awad en Saleh Abu Shahar.
In haar inleiding geeft Salwa Othman aan de hand van foto’s een beeld van hoe het leven van een Palestijns kind
in de bezette gebieden er uit ziet. Zij beklemtoont het traumatiserende effect van arrestatie en gevangenschap,
in omstandigheden die in strijd zijn met het kinderrechtenverdrag, op minderjarigen en roept de
parlementsleden op druk uit te oefenen op Israël om die praktijken te beëindigen. De EU-landen hebben
belangrijke commerciële en culturele banden met Israël en hebben daarmee een sterke hefboom in handen.
Dhr. Eqtaish beschrijft hoe de Israëlische bezetter te werk gaat en geeft de conclusies van twee recente
rapporten van DCI en de Isräelische mensenrechtenorganisatie Betselem, waaruit blijkt dat Palestijnse
minderjarigen geen eerlijke juridische bescherming genieten binnen het Israëlische militaire rechtssysteem en
dat een aantal specifieke kinderrechten hen worden ontzegd. Hij beklemtoont ook de verschillende behandeling
van Palestijnse en Israëlische jongeren die met het gerecht in aanraking komen. De klachten van DCI blijven
echter zonder gevolg en Israël wordt door de buitenwereld en de EU-landen in het bijzonder niet ter
verantwoording geroepen.
De twee ex-kindgevangenen getuigen vervolgens over hun ervaringen en beantwoorden vragen over de
omstandigheden van hun arrestatie, veroordeling en gevangenschap.
De aanwezige parlementsleden spreken hun steun uit voor de campagne rond kindgevangenen. Senator De
Bruyn wijst erop dat de Senaat in april van dit jaar een resolutie goedkeurde over de situatie van Palestijnse
gevangenen in Israëlische gevangenissen in het algemeen (doc. 5-1284). Door de afwezigheid van een consensus
binnen de Europese Unie is het uitoefenen van druk op Israël echter geen evidente zaak.

