
 

 

7 maart 2012, Amsterdam 
 
 
Geacht lid van de Tweede Kamercommissie voor Buitenlandse Zaken,  
 
Via deze brief willen wij u wijzen op een nieuw rapport van de Palestijnse tak van Defence 
for Children International. Dit rapport richt zich op eenzame opsluiting van Palestijnse 
kinderen in Israëlische detentie, ‘The use of solitary confinement on Palestinian children 
held in Israeli detention’. Het werd op 28 december 2011 aangeboden aan de Verenigde 
Naties. Het beschrijft de eenzame opsluiting van 5 Palestijnse minderjarigen uit de bezette 
Westelijke Jordaanoever (16 en 17 jaar oud) in de periode oktober - november 2011, in twee 
complexen binnen Israël zelf, in Al Jalame en Petach Tikva. Sinds februari 2008 zijn in totaal 
34 kinderen in deze gevangenissen geconfronteerd met mishandeling en eenzame 
opsluiting. De publicatie van deze feiten leidde onder meer tot een groot artikel in de Britse 
krant The Guardian over de arrestatie en detentie van Palestijnse kinderen in Israëlische 
gevangenissen1. Tevens deden naar aanleiding van dit rapport meer dan 100 Israëlische en 
Amerikaanse kindpsychologen, therapeuten, academici en anderen een oproep aan 
Israëlisch premier Benjamin Netanyahu en Israëlisch Minister van Justitie Yaakov Ne’eman 
om een einde te maken aan eenzame opsluiting van Palestijnse kinderen in de twee 
eerdergenoemde gevangenissen2. 
 
De toepassing van eenzame opsluiting - zowel op kinderen als volwassenen - in het Petach 
Tikva-complex is ook al eerder beschreven in een gezamenlijk rapport, genaamd ‘Kept in 
the dark’, van twee Israëlische mensenrechtenorganisaties, B’Tselem en HaMoked, in 
oktober 2010. Uit onderzoek onder 121 Palestijnse gedetineerden, zoals beschreven in dit 
rapport, bleek dat bijna 4 op de 5 te maken kreeg met eenzame opsluiting, ondanks de 
zware psychologische effecten die dit kan hebben op een gevangene. Achttien van de 121 
ondervraagde gedetineerden waren tijdens hun arrestatie minderjarig. 
 
Wij wijzen graag op enkele conclusies uit het recente rapport van Defence for Children 
International, uit december 2011: 
 

 Eenzame opsluiting kan verregaande gevolgen hebben voor de psychische en 
fysieke gesteldheid van gedetineerden, en kan ertoe leiden dat gevangenen te 
maken krijgen met onder meer paniekaanvallen, depressie, woedeaanvallen, 
paranoïde en suïcidale neigingen. Dit leidde ertoe dat in oktober 2011 de Speciale 
VN-rapporteur voor Marteling, Juan Méndez, het voorstel deed voor een totaal 
verbod op het gebruik van eenzame opsluiting voor minderjarigen, in navolging van 
wat het VN Comité inzake de Rechten van het Kind al in 2007 voorstelde. 
 

 Tussen februari 2008 en november 2011 heeft de Palestijnse tak van Defence for 
Children International van 34 Palestijnse minderjarigen getuigenissen afgenomen 
waarin melding wordt gemaakt van eenzame opsluiting, waarbij de kinderen in het Al 
Jalame-complex in een cel zaten van twee bij drie meter, zonder ramen en met één 
lamp die 24 uur per dag brandt. Één van de kinderen meldde 65 dagen lang in 
eenzame opsluiting te hebben gezeten. 
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 Artikel 76 van de Vierde Geneefse Conventie verbiedt categorisch dat Palestijnen uit 

de bezette gebieden worden overgebracht naar gevangenissen binnen Israël zelf, 
omdat ‘een bezettende macht verplicht is gedetineerden uit het gebied dat zij bezet 
houdt ook in gevangenissen in dit bezette gebied vast te houden’, in dit geval op de 
Westelijke Jordaanoever. Detentie binnen Israël van Palestijnen, waaronder 
minderjarigen, maakt het bovendien lastig tot onmogelijk voor familieleden, 
waaronder ouders, uit de bezette gebieden om een bezoek te brengen aan deze 
gedetineerden. 

 
Wij hopen dat u dankzij deze informatie aanleiding ziet om nadere vragen te stellen aan de 
Minister van Buitenlandse Zaken. Wij nemen met het oog daarop de vrijheid u van nieuw 
relevant materiaal te blijven voorzien. U vindt het genoemde rapport van Defence for 
Children International en dat van B’Tselem en HaMoked in de bijlagen.  
 
Hoogachtend,  
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