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ISRAELS OCKUPATION AV VÄSTBANKEN STRIDER MOT FOLKRÄTTEN
Palestinier har under lång tid kommit samman för att protestera och göra fredligt motstånd
mot Israels militära ockupation och expansionen av illegala bosättningar på palestinska
områden, däribland Västbanken. Motståndsrörelsen växte i kraft när Israel år 2002 började
bygga en barriär mot Västbanken samtidigt som utbredningen av israeliska bosättningar fick
större fart. Palestinska lokalsamhällen på Västbanken började protestera mot bosättningarna
och det israeliska militära styret, som inte bara förenklar expropriering, utan också slår ner
mot palestinier som gör fredligt motstånd. För palestinier på Västbanken är livet svårt, de
möter dagligen institutionaliserad diskriminering och inte sällan övervåld från Israels militär.
Genom en undantagslag har Israel sedan 1970-talet utökat sin civilrätt extraterritoriellt, så att
det omfattar alla israeliska medborgare jämte utländska medborgare som befinner sig på
ockuperade palestinska områden. Det betyder att de lyder under civilrätt samtidigt som
palestinier i samma område lyder under militärdomstolar. Militära order kontrollerar och
begränsar palestiniernas liv i alla delar: deras försörjning, status, rörelse och tillgång till
naturresurser. De inskränker också allvarligt deras rättigheter - särskilt rätten till yttrandeoch föreningsfrihet och rätten till fredlig sammankomst. Militärorder nummer 101, som
utfärdades bara ett par månader efter ockupationen, innebär att palestinier som deltar i eller
organiserar en sammankomst med över tio personer utan tillstånd om en fråga som “kan
uppfattas som politisk” bestraffas. I praktiken betyder det ett förbud för protester, även
fredliga demonstrationer.
En central del av Israels förtryck på Västbanken är massgripanden, inte minst av personer
som protesterat mot det militära styret. Det handlar om hundratusentals personer, också
kvinnor och barn. De gripna frihetsberövas och betraktas som säkerhetsfångar och ställs
inför rätta i det militära rättssystemet I princip alla fall leder till fällande dom.
Israel har ratificerat FN:s barnkonventionen och har ett särskilt utskott i parlamentet, som
kallas Knesset, som övervakar efterlevnaden. Men skyddet av barns rättigheter omfattar i
praktiken inte palestinska barn i ockuperade områden, trots att konventionen gäller alla barn
under Israels kontroll. Medan israeliska barn, även de som lever i illegala bosättningar på
Västbanken, lyder under Israels civilrätt, lyder palestinska barn under militära lagar.
JANNA JIHAD TRAKASSERAS OCH HOTAS FÖR SIN KAMP MOT ISRAELS VÅLDSDÅD
Janna Jihad är 16 år (född 2006) och kommer från den palestinska byn Nabi Saleh på det av
Israel ockuperade Västbanken. Hon är en människorättskämpe och en av världens yngsta
journalister med presslegitimation. Och hon är ett barn. Hon önskar att hon själv och andra
palestinska barn ska kunna ha en vanlig barndom.
Janna var bara tre år när människorna i byn Nabi Saleh inledde veckovisa protester mot den
militära ockupation och bosättarpolitiken. Den israeliska illegala bosättningen Halamish hade
vid detta tillfälle tagit över byns vattenkälla, Al-Qaws. Det blev startskottet för byns protester,
som varje vecka bemöttes med övervåld, ibland med dödliga konsekvenser. När Janna var
sju år dödade israelisk militär hennes morbror. För att visa för omvärlden började hon filma
det förtryck och den kollektiva bestraffning som den israeliska militären utsatte hennes

grannskap för. Med sin kamera dokumenterar hon kränkningar av mänskliga rättigheter och
publicerar på internet. Hennes videor har setts online av hundratusentals människor världen
över. Outtröttlig och orädd fortsätter hon att visa världen hur det är att leva under Israels
brutala militära ockupation och institutionaliserad diskriminering av palestinier.
Janna utsätts dagligen för hot, även dödshot, skrämselpropaganda från myndigheter och
smutskastning. Hon och hennes by, Nabi Saleh, möter ett ständigt förtryck, trakasserier och
strukturell rasism. Janna är aktivist och journalist, men hon är också ett barn. Israel måste ta
sitt ansvar och skydda henne och alla andra palestinska barn från diskriminering och våld.
AMNESTY KRÄVER ATT:
● Israel följer barnkonventionen och skyddar alla, även palestinska, barn från
diskriminering och våld

