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Volgens het jaarrapport van Addameer waren er eind 2017 6171 politieke gevangenen. 
Addameer is een Palestijnse organisatie in Ramallah die de belangen van de politieke 
gevangenen verdedigt. Onder hen bevinden zich 350 kinderen. De Palestijnen in de bezette 
Palestijnse gebieden vallen onder militair recht. Dat maakt tal van schendingen van het 
internationaal recht mogelijk. Kinderen kunnen vanaf 12 jaar opgesloten worden. Er zijn ook 
nog eens meer dan 400 mensen in administratieve detentie. Advocaten en gevangenen krijgen 
geen officiële reden voor hun opsluiting. Ze krijgen ook geen rechter te zien om zich te 
verdedigen. In principe kan een administratieve detentie tot zes maanden duren, in 
werkelijkheid kan die periode verschillende keren worden verlengd. Het zijn vooral activisten, 
journalisten, politici en intellectuelen die administratief worden aangehouden om hen zo het 
zwijgen op te leggen. Zij kunnen ook beschuldigd worden voor het aanzetten tot geweld zoals 
het geval was met Dareen Tatour voor haar gedicht “Verzet, mijn volk, verzet je tegen hen” op 
Facebook. In 2015 werd ze opgepakt en verbleef ze enkele maanden in de gevangenis, waarna 
ze onder huisarrest en vervolgens opnieuw enkele maanden in de gevangenis werd gestopt na 
een uitspraak van de rechter. Dareen is nochtans woonachtig in Israël en beschikt over een 
Israëlische identiteitskaart (en valt dus onder burgerlijk recht). 

Lana Ramadan, die instaat voor de internationale relaties van Addameer, vertelt dat er bij 
ondervragingen door de veiligheidsdiensten systematisch wordt gefolterd. Gevangenen 
worden geblinddoekt en in stresshoudingen vastgebonden aan een stoel. Dikwijls worden ze 
geslagen. Ondervragingen kunnen tot 20 uur duren. Nadien kunnen ze onderworpen worden 
aan psychologische folteringen zoals luide muziek om hen het slapen te beletten. Kinderen 
wordt verteld dat ze hun ouders zullen arresteren of hun huis zullen vernietigingen zodat ze 
bekentenissen ondertekenen. Bij veel kinderen is dat voor het gooien van stenen. Kinderen 
tussen 12 en 14 kunnen tot 6 maanden worden opgesloten, van 14 tot 16 jaar tot 1 jaar, maar 
langer voor feiten waarop een straf van meer dan 5 jaar staat. Dat is het geval voor het gooien 
van stenen waarvoor een maximumstraf tot 10 jaar kan worden geëist. Kolonisten vallen 
uiteraard onder burgerlijk recht. Als een kolonist een Palestijn aanvalt die zich vervolgens 
verdedigt kan die laatste daarvoor veroordeeld worden en gaat de kolonist meestal vrijuit. 
Baruch Goldstein richtte in februari 1994 een bloedbad aan onder biddende Palestijnen in de 
al Ibrahimi moskee in Hebron (29 doden). Hij werd vervolgens zelf gedood door enkele 
aanwezigen. Ze zitten nu een levenslange gevangenisstraf uit. Voor Baruch Goldstein is er een 
monument opgericht in Kiryat Arba, een kolonie in Hebron. Welkom in de ‘democratie’ Israël. 

Meer informatie 
Het jaarrapport van Addameer kan je hier downloaden: 
www.addameer.org/sites/default/files/publications/annual_violations_report_for_web.pdf 
qattanfoundation.org (Qattan Foundation) 
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