Palestijnse politieke gevangenen
Rechtvaardigheid?
Wanneer het leger de wetten maakt.
Het ‘Militaire Order 101’ criminaliseert vele maatschappelijke activiteiten,
waaronder: het organiseren van en deelnemen aan protesten; deelnemen
aan vergaderingen; zwaaien met vlaggen en andere politieke symbolen en
het drukken en distribueren van politieke materiaal. Daarnaast acht dit
militair order alle handelingen die wijzen op het beïnvloeden van de
publieke opinie als ‘opruiende politieke acties’.

ORDER 101
Dit order zegt dat alle
activiteiten om de
publieke opinie te
beïnvloeden verboden
zijn omdat dit ‘politieke
opruiing’ is.

Administratieve detentie geeft militaire bevelhebbers de macht een individu
vast te houden tot zes maanden lang op basis van geheime informatie. Die
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aanhouding kan een oneindig aantal keren hernieuwd worden. In de praktijk
kunnen Palestijnen door dit systeem maanden en zelfs jaren worden
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vastgehouden, zonder dat zij of hun advocaten ooit worden geïnformeerd
over de redenen voor of de duur van hun detentie. Dit middel wordt vaak
gebruikt om vreedzame politieke activiteiten te beperken.

Daarentegen zijn joodse inwoners van de illegale nederzettingen in de
bezette gebieden onderworpen aan het Israëlisch burgerlijk recht, wat
betekent dat ze over volledige rechten beschikken en recht hebben op

“De enige democratie in het
Midden-Oosten” is er niet
voor iedereen.

juridische bijstand. Wanneer ze beschuldigd worden van eenzelfde
overtreding als een Palestijn, wordt een Israëlische zaak bijna altijd behandeld
met veel meer clementie. Dit is deels te wijten aan de verschillende wettelijke
regelingen waaraan zij onderworpen zijn. Dit maakt dat er in realiteit een
apartheidsysteem bestaat binnen het rechtssysteem.

Gevangenneming van politieke leiders
Naast het uitvoeren van een groot aantal politieke moorden, heeft Israël
gedurende de bezetting van Palestijns grondgebied ook politieke leiders, zoals
Marwan Barghouti, levenslange gevangenisstraffen gegeven. Na de verkiezingen
van 2006, die eerlijk en democratisch werden bevonden door internationale
waarnemers, werden er 39 leden van het Palestijnse parlement, waaronder
ministers, ontvoerd en gevangen gezet.

Ondervraging en marteling
Een gevangene kan worden ondervraagd voor 90 dagen en de
toegang tot een advocaat worden geweigerd voor de eerste
60 dagen.

“The long interrogation and the lack of
sleep really crush you. Your hands are
handcuffed behind you to the back of the
chair. It hurts your back, legs, neck.”
MA- interrogated with “special measures” by the
Israeli Security Agency
(B’tselem)

Sinds het begin van de tweede Intifada, in september 2000, heeft het onderzoek door het ‘Openbaar
Comité tegen Foltering in Israël’ en door ‘B'Tselem’ in 2015 aangetoond dat de Israëlische agenten die
Palestijnse gevangenen ondervragen blijven gebruik maken van marteling en routinematige
mishandelingen. Dit zijn schendingen van het internationaal recht.
De meest voorkomende vormen van misbruik zijn nog steeds slaan, schoppen, de gedetineerde in
pijnlijke posities laten zitten, het plaatsen van een met urine doordrenkte zak over het hoofd,
slaaptekort, vloeken, bedreigingen, vernederingen en de gedetineerde niet in zijn essentiële behoeften
voorzien. Langdurige eenzame opsluiting is een andere veel voorkomende manier van straf van een
gedetineerde, die in een kleine cel met alleen een matras en een deken wordt vastgehouden.

Internationaal Recht
De bezettende macht Israël, die een mede-ondertekenaar is van de 4e
Conventie van Genève, is echter onderworpen aan

een aantal

wettelijke verplichtingen met betrekking tot gevangenen. Deze
omvatten: • Het niet vasthouden van gevangenen buiten het
grondgebied • Geen marteling of fysieke of morele dwang... in het
bijzonder om informatie te verkrijgen van hen of van derden •
Gevangen niet veroordeling zonder een rechtszaak. Dit is onder meer
het recht om bewijsmateriaal te kunnen presenteren en getuigen op te
roepen. Het recht om zich te laten vertegenwoordigen door een advocaat die in staat is om hen vrij te
bezoeken en te gebruik te maken van de nodige faciliteiten voor het opstellen van een verdediging.
Israël schendt deze wettelijke verplichtingen op een dagelijkse basis. De meeste gevangenen worden
in gevangenissen vastgehouden in Israël, wat betekent dat, gezien de extreme moeilijkheid van het
verkrijgen van een vergunning om in Israël te komen, familieleden en zelfs advocaten erg weinig
contact hebben met hun familielid of cliënt. In sommige gevallen worden bezoeken aan een
gevangene geweigerd.

Ongeveer 700 kinderen, waarvan sommige maar zo oud als 12, worden
jaarlijks vastgehouden door de Israëlische autoriteiten. De straffen worden
meestal uitgesproken voor het gooien van stenen en dit zijn meestal
gevangenisstraffen tussen de één en vier maanden voor kinderen tussen de 14 en
17 jaar.
Kinderen mogen niet worden vergezeld door een familielid tijdens een arrestatie
of ondervraging. Zij kunnen in eenzame opsluiting gehouden worden voor een
periode van 48 uur tot 65 dagen. De kinderen worden bovendien berecht op basis
van hun leeftijd op het moment van de rechtszaak, in plaats van hun leeftijd op
het tijdstip van de vermeende overtreding, zoals voorzien door het internationaal
recht.
Georganiseerd door:

Visit http://palestijnsegevangenen.weebly.com/
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