KU LEUVEN, WERK NIET SAMEN MET DE ISRAELISCHE POLITIE
Law- Train - Ooit van gehoord?

Law-Train kwam in het najaar 2016 in het nieuws naar
aanleiding van een protestactie van de Leuvense
Actiegroep Palestina bij de start van het nieuwe
academiejaar aan de Leuvense Universiteit en naar
aanleiding van een open brief van een groot aantal
Leuvense professoren tegen de deelname van de KU
Leuven aan Law-Train.
Law-Train is een door de Europese Unie gesubsidieerd en
opgevolgd onderzoeksproject in het kader van het
meerjarenprogramma Horizon 2020. Het startte in mei
2015
en
loopt
tot
eind
april
2018.
De
ondervragingsmethodologie voor de bestrijding van zware vormen van grensoverschrijdende
criminaliteit staat centraal in dit project. De doelstelling is zogenaamd educatief: het
onderzoek moet resulteren in een ‘game’ met behulp waarvan politieagenten, rechters en
bij criminele onderzoeken betrokken publieke instanties van de EU-lidstaten en van de met
de EU geassocieerde staten, zoals Israël, vaardigheden en competenties in geavanceerde
ondervragingstechnieken oefenen in een virtuele context die zo dicht mogelijk de realiteit
benadert. Tegelijk is het echter de bedoeling die ondervragingstechnieken te stroomlijnen.
De EU besteedt een totaalbedrag van 5.095.687 euro subsidies aan dit onderzoeksproject.
Er werken verschillende bedrijven uit de gamingindustrie en politiediensten aan mee. Het
leeuwendeel van die subsidies en de coördinatie van het project zijn echter toegewezen
aan Israël. In het totaal gaat er 2.374.062 euro naar Israëlische instellingen.
De Bar Ilan Universiteit van Israël coördineert het onderzoeksproject en ontvangt daarvoor
een bedrag van 1.181.250 euro. Als projectcoördinator zal de Bar Ilan Universiteit ‘haar
lange ervaring met onderricht in een multiculturele context’ inbrengen en deelnemen aan
de ‘inhoudelijke ontwikkeling’ van de tool. Het Israëlische bedrijf Compedia Software &
Hardware Development Ltd krijgt 926.250 euro uit de subsidiepot. Het bedrijf wordt
ingeschakeld vanwege ‘ervaring met de ontwikkeling van training platforms en serious
games’. Het Israëlische Ministerie van Openbare Veiligheid (Ministry of Public Security) is
goed voor 266.562 euro subsidie en wordt ingezet vanwege ervaring met ondervraging van
verdachten.
Belgische deelnemers zijn de KU Leuven, met een subsidiebedrag van 600.125 euro en de
FOD Justitie met een bedrag van 102.500 euro. Het totaalbedrag voor België is dus
702.625 euro. De rechtenfaculteit van de KU Leuven zal zich toeleggen op onderzoek naar
en ontwikkeling van de ondervragingsmethodologie. De FOD Justitie (Federaal Parket)
brengt samen met andere Europese politiediensten ervaring in ondervraging van verdachten
mee.
Goed om weten is dat Portugal zich alvast uit dit project heeft teruggetrokken vanwege de
samenwerking met Israël, want daar draait het toenemende verzet tegen Law-Train om.

Het Israëlische Ministerie van Openbare Veiligheid mishandelt
arrestanten en gevangenen

Palestijnse

Israël domineert dit onderzoek als coördinator en belangrijkste begunstigde van de
subsidies. Inzake interne ordehandhaving, opsporing en vervolging steunt Israël op drie
pijlers:
-het Ministerie van Openbare Veiligheid (Ministry of Public Security) met als
onderdelen de Israëlische politie en de Israëlische Gevangenisdienst (Israeli Prison
Service)
-de Israëli Security Service (ISA of Sjabak, voorheen Shin Bet genoemd), de interne
veiligheidsdienst
-de Israeli Defence Forces (IDF), het leger. Militairen in volle gevechtsuitrusting worden
ingezet in de Westbank voor politionele taken als ordehandhaving bij manifestaties,
bescherming van kolonisten, bemanning van check points en wegversperringen,
arrestaties (ook van kinderen), afbraak van huizen en infrastructuur. De meeste
arrestaties gebeuren door de IDF
Die drie diensten werken vaak samen en alleszins in elkaars verlengde.
Confrontaties tussen Palestijnen en die instanties zijn, als een logisch gevolg van de
decennialange bezetting van Palestijns grondgebied, schering en inslag. De achtergrond is
het Militaire Order 101 met betrekking tot de Bezette Gebieden. Samen met de voortdurend
wisselende militaire verordeningen maakt dit bijna elke deelname aan maatschappelijke en
politieke activiteiten voor de Palestijnen strafbaar. Israël miskent het recht van Palestijnen
op zelfs vreedzaam verzet tegen het beleid van militaire bezetting en onderdrukking en
brandmerkt nagenoeg elke vorm van verzet of verweer als ‘terrorisme’. Er is dus niet veel
nodig voor Palestijnen om gearresteerd te worden en in de gevangenis te belanden. Vaak
gaat het niets eens om verzetsdaden. Willekeur is troef.
H e t I s r a ë l i s c h e M i n i s t e r i e v a n O p e n b a r e Ve i l i g h e i d ( M i n i s t r y o f P u b l i c S e c u r i t y ) , i s a l s
p a r t n e r i n d i t o n d e r z o e k i n e i g e n l a n d b e v o e g d v o o r p o l i t i e e n g e v a n g e n i s w e z e n (I s r a e l i
P r i s o n S e r v i c e ).
De Israeli Prison Service is verantwoordelijk voor het beheer van 32 gevangenissen.
Israëlische gevangenissen telden eind november 2015 5935 Palestijnse politieke gevangenen,
waarin gevangenen in administratieve detentie niet meegeteld zijn (cijfer B’Tselem van
januari 2016). Momenteel loopt dat cijfer op tot 7000 politieke gevangenen, waaronder 700
administratieve gedetineerden en 350 kindgevangenen. ‘Administratief gedetineerden’ zijn
arrestanten die zonder proces of tussenkomst van een rechtbank en zonder dat ze in staat
van beschuldiging gesteld zijn tot 6 maanden vastgehouden kunnen worden, maar die 6
maanden kunnen een oneindig aantal keren hernieuwd worden. De procedure wordt
toegepast om de normale gerechtelijke procedures te omzeilen.
Sinds de start van de bezetting van de Palestijnse gebieden in 1967 zijn 750.000 Palestijnen
aangehouden en gevangengezet, wat met zich meebrengt dat nagenoeg alle Palestijnse
families ooit met arrestatie en gevangenneming geconfronteerd worden. De gevolgen
daarvan laten zich raden…
De Israëlische veiligheidsdiensten en de Israeli Prison Service werden herhaaldelijk
aangeklaagd door internationale instellingen als de Verenigde Naties en de Europese Unie
en door Israëlische en internationale mensenrechtenorganisaties
(B’Tselem en anderen, Amnesty International).
Na gewelddadige arrestatie komen arrestanten terecht in een
transit-verblijf, waarna ze naar een ondervragingscentrum
gebracht worden voor ondervraging door de ISA, alvorens
uiteindelijk in de gevangenis te belanden. In elk van deze fases is
er sprake van gebruik van geweld, mishandeling en vernedering.

De volgende feiten worden gerapporteerd.
-Bij arrestatie en verblijf in het transit-centrum: beschadiging van eigendom, fysiek
geweld, ontzegging van water, voedsel en toiletbezoek, verblijf in open lucht zonder
bescherming tegen hitte of koude, ontzegging van medische zorg.
-In het ondervragingscentrum. Een meerderheid van arrestanten wordt er gedurende 10
tot 40 dagen, soms langer, vastgehouden, onder de volgende omstandigheden:
raamloze, vuile, kleine cellen zonder bed en mensonwaardige sanitaire voorzieningen,
voedsel dat nauwelijks geschikt is voor menselijke consumptie, onaangepaste ventilatie
(te koud of te warm), beperkte mogelijkheden voor persoonlijke hygiëne. Er is vaak
sprake van eenzame opsluiting.
-Bij ondervraging door de ISA (Sjabak) : het gebruik van binding techniqus (bv. in een
pijnlijke horizontale lichaamshouding volledig geïmmobiliseerd worden op een stoel -de
zogenaamde Palestijnse stoel); ononderbroken ondervraging gedurende meer dan drie
dagen en nachten; het gebruik van ander fysiek geweld zoals slaan, schoppen,
schudden; vernederend en vulgair geroep, luid getier rechtstreeks in de oren;
slaapberoving voor meer dan 24 uur; aan een bed vastgebonden worden; ontzegging
van medische zorg of toekenning van ontoereikende medische zorg.
Het gebruik van geweld en van ongeoorloofde ondervragingstechnieken zijn een schending
van het internationale recht. Marteling en mishandeling zijn uitdrukkelijk verboden in een
reeks internationale conventies, zoals in eerste instantie de United Nations Convention
against Torture van 26 juni 1987, die door Israël geratificeerd werd op 3 oktober 1999.
Dat verbod, dat Israëlische veiligheidsdiensten aan hun laars lappen, geldt ook in
oorlogstijd.
Palestijnse arrestanten worden na hun ondervraging in een ondervragingscentrum
overgebracht naar gevangenissen in Israël. Ook die deportatie buiten de Palestijnse
Gebieden is strijdig met het internationaal recht. Het praktische gevolg ervan is dat bezoek
door familie bijzonder bemoeilijkt wordt vanwege de vele beperkingen van
bewegingsvrijheid die opgelegd worden aan de Palestijnen en de obstakels die ze
ondervinden om binnen de toegestane tijd bij de gevangenis te geraken.
B’tselem en anderen concluderen dat dit geen geïsoleerde praktijken zijn maar onderdeel
van een systematisch beleid met betrekking tot ondervraging en behandeling van Palestijnse
arrestanten. Het gevangenisbeleid en het gedrag van soldaten, politiemensen en bewakers
gedurende detentie liggen daarbij volledig in het verlengde van het ondervragingsbeleid van
de ISA.
Hoogst pijnlijk is dat mishandeling en vernedering ook het lot zijn van Palestijnse
kindgevangenen. In september 2016 waren er 350 kindgevangenen. Het cijfer wisselt.
Jaarlijks worden tussen 500 en 700 Palestijnse kinderen uit de
Westelijke Jordaanoever berecht door Israëlische militaire
rechtbanken nadat ze gearresteerd, ondervraagd en opgesloten
werden door Israëlische soldaten, politie of veiligheidsagenten.
Prof. Peter Adriaenssens van de KULeuven gaf op 24 mei 2016 in
de aula Pieter de Somer een lezing over de gevolgen van de
ervaringen van kindgevangenen op hun verdere ontwikkeling.
Vast staat dat die ervaring erg traumatiserend is en bewijsbare
neurologische en psychologische sporen nalaat. Kinderen met die
ervaring bevinden zich in een constante stressmodus: het
alarmcentrum van de kinderen gaat in overdrive. Ze verliezen
alle vertrouwen in volwassenen, worden over-defensief of
agressief, hebben concentratiestoornissen en angsten of
ontwikkelen ziektes…

Bar Ilan Universiteit medeplichtig aan Israëlisch veiligheidsbeleid

De Bar Ilan University, gevestigd in Jeruzalem, coördineert (in de persoon van Sarit Kraus,
professor in Computer Science) het Law-Train onderzoeksproject.
In het BACBI-dossier Nr 2 ‘Geen samenwerking met de Israëlische politie’ van september
2016 licht professor emeritus Herman De Ley van de UGent toe hoe Bar Ilan verbonden is
met het Israëlische militair-industrieel-academisch complex, dat de bezetting van Palestina
in stand houdt. Bar Ilan beschikt over een Security Arm Department dat leden van de
diverse Israëlische veiligheidsdiensten (bv. de ISA, IDF of politie) of van
veiligheidsbedrijven in staat stelt om tijdens hun actieve dienst een diploma te behalen en
komt ook tegemoet aan de specifieke noden van de werknemers in die diensten. Deze
universiteit is er ook graag bij om de ‘Israëlische expertise’ inzake publieke veiligheid te
helpen exporteren, ook al is die ‘expertise’ verworven ten koste van en op het leed van de
Palestijnen.
Bar Ilan heeft het overigens bestaan om tot nu toe als enige Israëlische universiteit een
filiaal op te richten in Ariel, een Israëlische kolonie op de Westelijke Jordaanoever, die
sinds 2012 de status van universiteit heeft gekregen.
En dan hebben we het nog niet gehad over de discriminatie van Palestijnen door Bar Ilan
binnen de universiteit.

KU Leuven moet de samenwerking met Law-Train
opzeggen

Het is totaal onaanvaardbaar dat uitgerekend een
RECHTENfaculteit,
die
vertrouwd
moet
zijn
met
mensenrechten en internationaal recht, de bovengeschetste
feiten en context negeert. Als dit project een ethische check
overleefd heeft op het niveau van de EU of van de KU
Leuven, dan is er alvast iets loos met die ethische controle
of met de uitvoerders ervan. In elk geval is dit project
manifest onethisch.
Los daarvan, de Israëlische veiligheidsdiensten overtreden
voortdurend en schaamteloos het internationaal recht, of
dat nu gaat over het oorlogsrecht, de mensenrechten of de
rechten van het kind, en springen ook niet zorgvuldig om
met hun eigen interne rechtsregels. Dat ondervinden
Israëlische
en
Palestijnse
mensenrechtenorganisaties
dagelijks.
Naar het voorbeeld van Portugese instanties moet de KU Leuven zich dan ook terugtrekken
uit dit project.
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