De heer U. Rosenthal
Minister van Buitenlandse Zaken
Postbus 20061
2500 EB Den Haag
4 mei 2012

Geachte heer Rosenthal,
Nederland is, als land met een actief mensenrechtenbeleid en een internationaal-rechtelijke traditie,
partij bij het Internationale Verdrag inzake de Rechten van het Kind en nauw betrokken bij het
waarborgen van kinderrechten wereldwijd. Wij steunen ten zeerste de initiatieven door de huidige
Nederlandse regering om deze traditie in ere te houden. Kinderen dienen toegang te hebben tot een
beschermde en veilige leefomgeving, waar ook ter wereld, zeker in conflictgebieden.
Graag willen wij u wijzen op een nieuw rapport van de Palestijnse tak van Defence for Children
International. Dit rapport, genaamd ‘The Use of Solitary Confinement on Palestinian Children Held
in Israeli Detention’, werd op 28 december 2011 aangeboden aan de Verenigde Naties. Het
beschrijft het gebruik van eenzame opsluiting bij Palestijnse kinderen in Israëlische gevangenschap
binnen Israël. Naar aanleiding van dit rapport deden meer dan 100 Israëlische en Amerikaanse
kinderpsychologen, therapeuten, academici en anderen een oproep tot Israëlisch premier Benjamin
Netanyahu en Israëlisch Minister van Justitie Yacov Ne’eman om een einde te maken aan eenzame
opsluiting van Palestijnse kinderen .
Eenzame opsluiting kan verregaande gevolgen hebben voor de psychische en fysieke gesteldheid van
gedetineerden, en kan ertoe leiden dat gevangenen te maken krijgen met paniekaanvallen,
depressie, woedeaanvallen, paranoïde en suïcidale neigingen. Niet voor niets deed de Speciale VNrapporteur voor Marteling, Juan Méndez, in oktober 2011 het voorstel voor een totaal verbod op het
gebruik van eenzame opsluiting bij minderjarigen, in navolging van wat het VN Comité inzake de
Rechten van het Kind al in 2007 voorstelde.
De toepassing van eenzame opsluiting - zowel op kinderen als volwassenen - in Israëlische
gevangenissen is al eerder beschreven in een gezamenlijk rapport, genaamd ‘Kept in the dark’, van
twee Israëlische mensenrechtenorganisaties, B’Tselem en HaMoked, in oktober 2010.
Wij roepen de Nederlandse regering op om zich in haar contacten met de Israëlische regering en in
internationale fora stellig uit te spreken tegen het toepassen van eenzame opsluiting bij Palestijnse
kinderen en onomwonden te pleiten voor een totaal verbod van dit gebruik. Voorts dient de
relevante Israëlische civiele en militaire wet- en regelgeving te worden gewijzigd om te zorgen voor
een juridisch bindend en afdwingbaar verbod op het gebruik van eenzame opsluiting op kinderen in
Israëlische gevangenschap. Elk kind verdient een humane behandeling, waarbij geen plaats is voor
mishandeling, vernedering of dreigementen. Wij vertrouwen erop dat de Nederlandse regering,
binnen haar traditie van het opkomen voor mensen- en kinderrechten wereldwijd, deze boodschap
actief zal uitdragen.
Met hooggeachte groet,

Ondersteunende organisaties:

gate48 - Platform voor
Kritische Israëli’s in Nederland

Defence for Children International
- Nederland

Een Ander Joods Geluid

Palestine Link

Vrienden van Sabeel Nederland

Stichting Talliq

René Grotenhuis, directeur
Cordaid

ICCO

IKV Pax Christi

Jan van der Kolk, voorzitter
Stichting Kairos Nederland

Stichting Stop de Bezetting

Oxfam Novib

United Civilians for Peace

WILPF - Nederland

Young in Prison

Naast deze organisaties hebben in totaal 460 PERSONEN de brief ondertekend.

