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Tutustuminen aiheeseen alkanut käynnistä Military
Court Watchissa 13.11.2017. Päälähteitä UNESCOn
raportti  2013, Defence for Children International –
Palestina -aineistot, psykiatri Samah Jabrin artikkelit



Tapaaminen Military Court Watchin kanssa 
Ramallahissa, episkopaalisessa kirkossa 13.11.2017
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Lakimies Gerard Horton ja tutkija Salwa Duaibis
raportoivat MCW:n vuoden 2016 otoksesta (127 

lausuntoa) Military Court Watch  13.11.2017 



Kay Boardman, Gerard Horton, Salwa Duaibis
”Hyväksyykö sen mitä näkee, vai eikö hyväksy? 

Puolustettava laillisia periaatteita” (Horton)
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Military Court Watch



Pidätettyjen kohtelu, 13 muuttujaa (2018) : 1) haasteen saaminen (3 %), 2) yöllinen 
pidätys (61%), 3) käsien sitominen (88%),  4) silmien peittäminen (85%), 5) kuljetus 
lattialla (55%), 6) fyysinen pahoinpitely (70%), 7) uhkailu (67%), 8) sanallinen 
pahoinpitely (64%), 9) tieto oikeudesta vaieta (18%), 10) tieto oikeudesta saada 
asianajaja 21%), 11) oikeus vanhempien  läsnäoloon ja vierailuun (0%), 12) heprean 
käyttö (64%),  13) ruumiintarkastus alastomana (48%)
Lähde: MCW:n keräämät lausunnot. 





Report: 93 Minors Incarcerated in Ofer Prison 
Alone 8.6.2015 Kuva: International Middle East Media Center

& Agencies



Lapsuus kahleissa 
Hamokedin tutkimus 29 pidätetyn nuoren kohtelusta 7-

10/2017 Länsirannalla

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan / miten käytännössä

Vangitseminen 
oltava  
ehdottomasti
viimesijaista

Pidätys on 
sotilaiden työtä, 
500-700 lasta 
vuodessa

Lasta ei saa 
altistaa fyysiselle 
ja psyykkiselle 
väkivallalle

Pidätys ja kuljetus 
sisälsivät 
kaltoinohtelua. 
10/29 väkivaltaa

Lapsen täytyy
saada lakiapua ja
saatava pitää 
yhteys 
vanhempiin 
kuulusteluissa

4/29 pojan 
kuulustelijan
ottama puhelu 
asianajajalle.. 2 
tapasi kasvokkain.
0/29 vanhemmat 
läsnä

Lapsen saa 
pidättää vain 
päiväsaikaan

27/29 pidätettiin 
yöllä. Ei haasteita 
etukäteen.

Lapselle täytyy 
kertoa hänen 
oikeudestaan 
vaieta

4/29 sai 
arabiankielisen 
liuskan tiedoksi 
oikeuksistaan

Lapsen silmiä ei 
saa peittää eikä 
saa rajoittaa 
kivuliaasti

26/29 silmät
peitettiin
Kaikkien kädet 
sidottiin tiukasti

Lasta ei saa 
pakottaa eikä 
uhkailla

Painostusta 
tunnustaa, antaa 
ilmi, 22/29 uhkailtu



Israelin lainsäädäntö lasten kohtelusta on hyvä. Sitä ei 
sovelleta palestiinalaislapsiin, jotka ovat sotilaslain 

alaisia
Kaikki kuulustelut 
on videoitava

5/29 kuulustelu 
videoitu 4/29 
keskeytettiin 
ilmiantoja 
pyydettäessä

Raskauttavat 
todisteet on 
hylättävä jos lasta 
ei ole 
asianmukaisesti 
informoitu 
mahdollisuudesta 
olla vaiti

Pakotettua 
tunnustusta 
käytetty 
todisteena
oikeusprosessin 
aloittamiseen

Kiduttamalla
saadut todisteet 
on poistettava 
aineistosta

Menettely ajaa 
fyysiseen ja 
henkiseen 
romahtamiseen

Eristystä ei saa 
käyttää 
kuulustelutarkoitu
ksessa tai 
rangaistuksena

6/29 pidettiin 
erityksessä 24 t –
20 päivää

Hallinnollisen
pidätyksen 
käyttäminen 
lapsiin on 
estettävä lailla

Kidutussyytteet 
on tutkittava ja 
tekijöitä 
rangaistava

Lapsia ei saa 
kuljettaa pois 
Länsirannalta



Mitä vankilan jälkeen?
Samah Jabr, psykiatri, 
ylilääkäri Palestiinan 
terveysministeriössä

Miten saada lapsuus takaisin traumaattisen 
kokemusten jälkeen?

Voimattomuus, heikkous, vanhempien 
avuttomuus suojata lapsiaan horjuttanut 
luottamussuhteita.

Treenatako lapsia pidätysketjun eri vaiheista 
selviytymiseen? Jabr ei kannata ahdistuta 
herättäviä treenejä, vaan suosittelee 
kestävyyden, omien vahvuuksien ja 
sosiaalisten taitojen, jämäkkyyden 
vahvistamisharjoituksia, 
rentoutumistekniikoita.

Yhteisötason toimin kannattaa rakentaa 
verkostoja koulun, järjestöjen,  lapsen 
ympärillä olevien aikuisten ja kehittää 
verkoston kykyä tunnistaa pidätyksistä tai 
vankilasta vapautuvien lasten 
psykososiaalisen tuen tarpeita. 



Vastarinta vai alistuminen?
Kivien heittely on muodostunut urheustestiksi, josta
kieltäytymällä nuori menettää kasvonsa tai saa petturin
leiman. Jabrin mielestä on ymmärretävä, että vastarinnan
ilmaisu voi nuoren kehitysiän vuoksi saada impulsiivisia
muotoja. Ulkomaisten järjestöjen on joskus havaittu auttavan
vain miehityksen seurauksia, mutta kieltäytyvän näkemästä
vastarinnan välttämättömyyttä ja arvokkuutta.

Israelin näkökulmasta kivien heittelijä on turvallisuusuhka ja
rikollinen. Vangitsemisilla pyritään panemaan kivien heittelijä
aisoihin, mutta myös koko palestiinalaisyhteisö polvilleen. 
Vuoden 1967 sodasta lähtien tätä tavoitetta toteuttaa
miehitettyjen alueiden sotilashallinto. 



Teidän talonne tullaan tuhoamaan – lappu 
laitettu ovenpieleen. Al-Sira, Negev, 11.11.2018



Talojen tuhoamisuhka, Jordanjoen 
laakso



Ei saa mennä A-alueelle!


