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Palæstinensere
i israelsk fangenskab
Et led i den israelske undertrykkelse af den
palæstinensiske befolkning er de mange fængslinger
Siden 1967 har Israel fængslet mere end 700.000 palæstinensere, det vil sige 40 %
af den mandlige befolkning.
Alle palæstinensiske familier er berørt
heraf såvel økonomisk som psykisk.
Israel begrunder fængslingerne med
sikkerhedshensyn, men i virkeligheden er
det et vigtigt led i den kontrol, som Israel
anvender til undertrykkelse af det palæstinensiske folk i de besatte områder.

Ingen retfærdig rettergang
I en rapport til FN i april 2007 redegør
de israelske menneskerettighedsorganisationer Hamoked og B’Tselem for, hvordan
palæstinensiske fanger udsættes for tortur
og mishandling under forhør.
Proceduren omkring tilbageholdelse,
forhør og fængsling foregår på en måde,
der i alle henseender overtræder de internationale konventioner, som Israel har tiltrådt. Omkring 200 palæstinensere er p.t.
tilbageholdt uden retskendelse og uden
tiltale. Disse fanger holdes indespærret på
ubestemt tid – for nogles vedkommende i
årevis. Mange, både børn og voksne fanger,
holdes i langvarig isolation.
De fængslede palæstinensere stilles ikke
for en almindelig civil domstol, men for
en israelsk militærdomstol, og de kan ikke
regne med en fair rettergang efter interna-

tionale standarder. Ofte har fangerne afgivet tilståelse under tortur eller under trusler om overgreb mod familiemedlemmer.
Forsvareren kan nægtes ret til at føre vidner
eller fremlægge bevismateriale til fordel for
den anklagede. Desuden tales der hebraisk,
og den arabiske tolkning er utilstrækkelig.

Israels „sikkerhedsrisiko“
I sikkerhedens navn har Israel udstedt
et utal af militære forordninger, der kriminaliserer al palæstinensisk politisk
handling og organisation.
Eks.1: Ifølge militær forordning 101 er
det „forbudt at afholde protestmarcher
og møder (i grupper på 10 eller ﬂere,
når emnet er politisk) uden tilladelse fra
Militærchefen“. Forordningen forbyder
også distribution af politiske artikler og
billeder med „politisk indhold“.
Eks. 2: Forordning 938, hvorefter det
regnes for en fjendtlig handling „at
holde et palæstinensisk ﬂag eller lytte
til en nationalistisk sang, som støtter en
fjendtlig organisation“.
Den meget brede definition af begrebet
sikkerhedsrisiko indebærer, at palæstinensere kan arresteres og fængsles for
næsten al slags offentlig aktivitet.

Kilder: www.mandela.org,

Alene i 2012 blev omkring 700 palæstinensiske børn arresteret. Mishandling af mindreårige begynder typisk ved anholdelsen.
UNICEF’s rapport fra 2013 beskriver arrestationen som aggressiv. Barnet vækkes
midt om natten af svært bevæbnede soldater og bringes med magt til forhørscenter
bundet og med bind for øjnene, og barnet
berøves søvn i en tilstand af ekstrem frygt.
UNICEF skriver, at militærets mishandling af palæstinensiske børn synes at være
vidt udbredt, systematisk og institutionaliseret i hele processen, fra anholdelsen,
retsforfølgning og eventuel domfældelse og
strafudmåling.
Israelske styrker har anholdt, afhørt og
retsforfulgt omkring 7.000 palæstinensiske børn i alderen 12 til 17 de seneste 10
år. De fleste er drenge, og langt de fleste
anholdes for at kaste sten, hvilket er klassificeret som en lovovertrædelse i henhold til
§ 212 i Military Order 1651. Den maksimale
straf for børn på 12 og 13 er seks måneder,
men fra 14 år stiger straffen dramatisk til
mellem 10 og 20 år.
Det israelske militærs jagt på børnene
skaber utryghed og angst i hele det palæstinensiske samfund.

Diskriminering af
palæstinensiske fanger
Ud over de nævnte forhold udsættes de
palæstinensiske fanger for diskriminering

i forhold til israelske fanger: De fleste militærfængsler ligger i Israel. Ifølge international lov er det ulovligt, at palæstinensere
overføres hertil fra Gaza og Vestbredden.
Det betyder også, at pårørende og advokater har store vanskeligheder med at få tilladelse til besøg. Det medfører fangernes
næsten totale isolation.
Telefonsamtaler tillades sjældent, og
modtagelse af breve er stærkt begrænset.
Manglende lægehjælp og hospitalsbehandling betyder store lidelser og adskillige
dødsfald.
Palæstinensiske børn tilbageholdes sammen med voksne, mens israelske børn har
særskilte faciliteter. Der er mulighed for
uddannelse, men den foregår på hebræisk,
og adgang til materialer og til eksamination
vanskeliggøres.

Hvad gør de mange fængslinger
ved det palæstinensiske samfund?
De mange fængslinger og mishandlinger forårsager svære traumer både for de
fængslede og for de pårørende. Efter løsladelsen kan det være svært at vende tilbage
til et „normalt“ liv. En del fanger opbygger
trods alt en personlig styrke og politisk
bevidsthed under fængselsopholdet, og i
den palæstinensiske befolkning har de høj
status. Faktisk styrker Israel gennem sin
hårde fængslingspolitik utilsigtet den palæstinensiske modstand mod besættelsen.

www.phr.org · www.btselem.org · www.yesh-din.org · www.humanrightsmarch.dk

For Israel handler det
om mest mulig jord

Ofte fremstilles den mere end 60 år
lange konflikt mellem Israel og Palæstina
som meget kompliceret. Men det handler
grundlæggende om jord og fordrivelse, og
set i det lys er konflikten såre enkel.
Denne folder er udgivet af Human
Rights March/Kvinder i Dialog og Palæstina-Initiativet. Den er en af flere temafoldere, som konkret belyser Palæstina/Israel
problematikken.
Folderne omhandler:
• Det handler om jord (2009/2013)
• Muren (2009/2013)
• Tyveri af vand (2009/2013)
• Israelske bosættelser (2009/2013)
• Gaza (2010/2013)
• Flygtningene (2009/2013)
• Jerusalem (2009/2013)
• Fængslinger og tortur (2009/2013)
• Israel og det Palæstinensiske
mindretal (2013)
• FN og Israel (2013)
• EU og Israel (2009/2013)

Apartheid ikke kun i Sydafrika
Af FNs Internationale Konvention vedrørende bekæmpelse og straf for forbrydelsen Apartheid (1976) fremgår det, hvad FN
forstår ved apartheid, nemlig undertrykkelse, fordrivelse og udryddelse af en etnisk
gruppe eller et oprindeligt folk.

I Indien, USA og Sydafrika fik apartheid de
udtryk, som magthaverne skønnede nødvendige det pågældende sted. Apartheidsystemerne var derfor forskellige. I nogle
tilfælde kan sammenligninger mellem Sydafrika og Israel hjælpe på forståelsen, men
der er også forskelle. Den israelske stat
kombinerer apartheid, militær besættelse
og kolonisering på sin egen måde. Men
især sydafrikanere, blandt andet Desmond
Tutu og Nelson Mandela, mener, at lighederne er mange.
Med disse foldere ønsker vi at sætte fokus på Israels apartheidpolitik ikke kun i
de besatte områder – Vestbredden, Gaza og
Østjerusalem – men også i selve Israel.

Kontakt os
Vil du være med til at sætte fokus på konfliktens indhold i din by, dit uddannelsessted, i din fagforening m.v., så sender vi
dig gerne flere foldere og plakater. Vi kan
også hjælpe med at finde oplægsholdere
og gode film.
Kontakt os på telefon 6064 1948
mail: pal.initiativ@gmail.com
eller hrm.info@gmail.com
Materialerne kan også downloades her:
www.palaestina-initiativet.dk
og www.humanrightsmarch.dk
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– og færrest mulige
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