
 

Dosar Avaaz  
Copii prizonieri, reținuți de autoritățile 

israeliene 
 
Câți copii au fost arestați? 
 
În ultimii 50 de ani, se estimează că 45 000 de copii palestinieni au fost reținuți de soldații 
israelieni (sursa: MCW). Începând din anul 2000, aproximativ 12 000 de copii palestinieni au 
fost reținuți de forțele israeliene din teritoriile ocupate din Cisiordania și închiși în sistemul 
penitenciar militar israelian – mulți dintre ei nu au mai mult de 12 ani. În unele cazuri, chiar și 
copii de 6 sau 7 ani au fost reținuți de militari. Israelul pune sub acuzare, în tribunalele militare, 
între 500 și 700 de copii palestinieni în fiecare an, iar sute de alți copii sunt arestați și eliberați 
mai târziu fără să fie puși sub acuzare. 
 
Circa 200-300 de copii ajung în centre de detenție israeliene în fiecare lună. 
 
Surse: Nu așa te porți cu un copil, Military Court Watch, Salvați copiii, Addameer 
 
 

 
 

Cum sunt tratați copiii în momentul arestării? 
Interviurile cu copii care au fost reținuți, înregistrările video și rapoartele avocaților arată că 
forțele de securitate israeliene folosesc forța și violența fără să fie nevoie când îi arestează pe 
copii, în unele cazuri îi bat și deseori îi închid în condiții nesigure și abuzive. Sursa: HRW 

http://www.militarycourtwatch.org/files/server/MCW%20ANNUAL%20REPORT%20-%202016%20(FINAL).pdf
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/MCW%20ANNUAL%20REPORT%20-%202016%20(FINAL).pdf
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/4931/attachments/original/1510680502/NWTTAC_004_Leglislation_Factsheet_10NOV2017_%281%29.pdf?1510680502
https://d3n8a8pro7vhmx.cloudfront.net/dcipalestine/pages/4931/attachments/original/1510680502/NWTTAC_004_Leglislation_Factsheet_10NOV2017_%281%29.pdf?1510680502
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/MCW%20ANNUAL%20REPORT%20-%202016%20(FINAL).pdf
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/MCW%20ANNUAL%20REPORT%20-%202016%20(FINAL).pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/5720.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/5720.pdf
http://addameer.org/the_prisoners/children
http://addameer.org/the_prisoners/children
https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children
https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children


 

Arestări violente: 
 
Mulți copii sunt arestați în toiul nopții, treziți din somn, în casele lor, de soldații înarmați până-n 
dinți. Mulți dintre ei se trezesc din cauza sunetelor puternice pe care le fac soldații când bat la 
ușă, folosind grenade paralizante și strigându-le membrilor familiei să iasă din casă. 
 
Copiii spun că sunt înspăimântați de soldații care dau năvală în casele lor, unde mobila e 
distrusă uneori, și geamurile sunt sparte, unde se strigă acuze și se fac amenințări verbale, iar 
membrii familiei sunt obligați să iasă afară în hainele de noapte, în timp ce copilul acuzat este 
luat cu forța din casă și dus, cu explicații vagi precum „vine cu noi, îl aducem înapoi mai târziu” 
sau, pur și simplu, „copilul este căutat”. Puțini copii sau părinți sunt informați în legătură cu locul 
în care va fi dus copilul, cu motivul pentru care este luat sau cu perioada în care va lipsi. Sursa: 
UNICEF 
 
El (soldatul care năvălise la noi în casă) i-a spus tatălui meu: „adu-l sau îl împușcăm.” 

Y.H., reținut la vârsta de 17 ani 
Sursa: Salvați copiii 

 

 
 

 
Alți copii au fost arestați în timp ce se jucau sau chiar în dreptul școlii, de față cu toți prietenii lor. 
Uneori sunt loviți, bătuți sau chiar strangulați în timpul acestor acțiuni. Cătușele de plastic le 
strâng de obicei atât de tare încheieturile, încât le provoacă răni. Cei mai mulți copii sunt legați 
la ochi și la mâini când sunt transportați și majoritatea spun că au fost bătuți în timpul arestării 

https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/5720.pdf
https://resourcecentre.savethechildren.net/sites/default/files/documents/5720.pdf


 

(Sursă: DCI). De exemplu, un raport Human Rights Watch redă în detaliu povestea lui Rashid 
S., un copil de 11 ani, care a spus că ofițerii din forțele poliției israeliene de frontieră au aruncat 
înspre el cu o grenadă paralizantă (un exploziv neletal care produce o lumină orbitoare și un 
zgomot extraordinar de puternic, provocând pierderea echilibrului) și au folosit o manevră de 
sufocare în timpul arestării. 
Sursă: Human Rights Watch 
 
 

 
 
Interogatorii traumatizante și ilegale: 
 
Forțele de securitate israeliene îi supun în mod obișnuit pe copii unor interogatorii violente, care 
durează săptămâni la rând, fără ca părinții să fie de față. Folosesc metode de intimidare, 
amenințări și violență fizică, toate cu scopul precis de a-i forța pe copii să mărturisească. Copiii 
sunt imobilizați în timpul interogatoriului, în unele cazuri chiar pe scaunele pe care stau. Totul 
poate dura ore în șir, provocându-le copiilor dureri de brațe, de spate și de picioare și senzație 
de epuizare generală. 
 
Copiii au fost amenințați cu moartea, cu violența fizică, cu izolarea și cu agresiunea sexuală, 
amenințări îndreptate împotriva lor sau a membrilor familiei. Anchetatorii îi acuză uneori de un 
șir lung de infracțiuni. Cei mai mulți copii mărturisesc, sub presiune, la finalul interogatoriului. 
Anchetatorul scoate la imprimantă câteva formulare și îi ordonă să semneze, cu toate că acel 
copil de cele mai multe ori nu înțelege cum trebuie conținutul. Deseori, formularele sunt în 
ebraică, iar majoritatea covârșitoare a copiilor palestinieni nu înțeleg această limbă. 
 
Copiii sunt de asemenea mutați din teritoriile ocupate, în închisori din Israel, încălcându-se 
astfel articolul 76 din Convenția de la Geneva; devine astfel dificil și pentru părinți să-i viziteze. 
Sursa: UNICEF 
 
 
 

http://www.childreninmilitarycustody.org.uk/wp-content/uploads/2012/03/Children_in_Military_Custody_Full_Report.pdf
http://www.childreninmilitarycustody.org.uk/wp-content/uploads/2012/03/Children_in_Military_Custody_Full_Report.pdf
https://www.hrw.org/news/2015/07/19/israel-security-forces-abuse-palestinian-children
https://www.hrw.org/news/2015/07/19/israel-security-forces-abuse-palestinian-children
https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf


 

Izolarea: 
 
Uneori copiii sunt ținuți în izolare, atât înainte de audieri, cât și după pronunțarea sentinței, pe 
parcursul unei perioade care poate dura de la două zile, la o lună. Izolarea este un instrument în 
plus pentru creșterea presiunii asupra copiilor, pentru ca aceștia să cedeze și să mărturisească, 
uneori fapte pe care nu le-au comis, dar pe care se simt obligați să spună că le-au comis, astfel 
încât să nu mai fie lăsați singuri în celulă. În cele din urmă, unii copii ajung să se îndoiască în 
legătură cu lucrurile pe care le-au făcut sau nu, și rămân cu traume sau cu probleme psihice în 
urma acestei experiențe. 
 
Sursa: UNICEF 
 
 
Alte abuzuri raportate: 
 
Mărturiile vorbesc despre multe alte tipuri de abuz îndurate în timpul detenției, inclusiv: 
 
● Privarea de hrană și apă 
● 60% dintre copii spun că au fost perchiziționați până la piele (Sursa: MCW) 
● Au fost ținuți, aproape dezbrăcați, în frig 
● Au fost duși de la o închisoare la alta, ca să obosească și pentru ca rudelor să le fie greu să 
dea de ei 
● Electroșocuri (Sursă: The Guardian) 
● Amenințări de natură sexuală 
● Strangulare 
● Privare deliberată de somn 
 
Sursa: UNICEF 
Sursa: Delegația Avocaților Britanici, finanțată de Oficiul pentru afaceri interne și externe al Regatului Unit 
 

De ce îi arestează Israelul pe acești copii? 
 
Armata israeliană ocupă teritorii palestiniene în 
Cisiordania și Fâșia Gaza și impune un sistem 
legislativ militar, cu un set de legi separat pentru 
palestinieni, în cadrul căruia acțiuni precum 
protestele, săpatul de fântâni sau chiar intrarea în 
anumite zone, sunt considerate ilegale. Aceste legi 
li se aplică doar palestinienilor care trăiesc în 
Cisiordania și în Fâșia Gaza, și nu și coloniștilor 
israelieni, cu toate că și ei locuiesc în aceleași 
zone. Expansiunea coloniilor și sistemul legislativ 
cu două niveluri încalcă dreptul umanitar 
internațional și multiple rezoluții ale ONU. (Sursa: 
ONU) 
 

https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%20PAPER%20-%20OCT%202017%20-%20FINAL.pdf
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%20PAPER%20-%20OCT%202017%20-%20FINAL.pdf
https://www.theguardian.com/world/2012/jan/22/palestinian-children-detained-jail-israel
https://www.theguardian.com/world/2012/jan/22/palestinian-children-detained-jail-israel
https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
https://www.unicef.org/oPt/UNICEF_oPt_Children_in_Israeli_Military_Detention_Observations_and_Recommendations_-_6_March_2013.pdf
http://www.childreninmilitarycustody.org.uk/wp-content/uploads/2012/03/Children_in_Military_Custody_Full_Report.pdf
http://www.childreninmilitarycustody.org.uk/wp-content/uploads/2012/03/Children_in_Military_Custody_Full_Report.pdf
https://www.un.org/press/en/2016/sc12657.doc.htm


 

Așa cum arată rapoartele organizațiilor pentru drepturile omului, pentru a proteja coloniștii care 
trăiesc în teritoriile ocupate, armata israeliană menține o prezență densă în jurul coloniilor pe 
care le construiește în zonele palestiniene, acest lucru ducând la fricțiuni, proteste și violență. 
 
Din 127 de cazuri de copii arestați, documentate de Military Court Watch în 2016, de exemplu, 
125 de copii arestați de israelieni (98 la sută) trăiesc la o distanță medie de 1,02 kilometri de o 
colonie sau de un drum folosit de coloniști. (Sursa: MCW) 
 
Armata israeliană este responsabilă cu menținerea acestor teritorii sub ocupație, și asta 
înseamnă deseori că se impune prin forță în fața comunităților, mai ales atunci când aceste 
comunități sfidează ordinele ocupației. Un număr estimativ de 800 000 de palestinieni au fost 
reținuți de când a început ocupația, în 1967 – ceea ce înseamnă, în medie, că cel puțin o 
persoană din fiecare familie palestiniană a fost reținută de israelieni. În acest context, sistemul 
penitenciar al Israelului face parte dintr-o politică sistematică mai largă a menținerii controlului 
militar asupra populației palestiniene. (Sursa: Institutul pentru Studii Palestiniene) 
 

 
 
Autoritățile israeliene spun că motivul pentru arestarea copiilor este faptul că i-au atacat sau 
i-au provocat pe soldații israelieni, verbal sau fizic, în timpul participării la proteste sau aruncând 
cu pietre în ei. Uneori îi acuză de asemenea pe copii că aparțin unor mișcări activiste ilegale sau 
că pornesc incendii. 
 
Oricum, cu o rată de condamnare de 99%, și date fiind interogatoriile intense la care sunt supuși 
copiii, nu se poate spune că există procese corecte în cadrul acestui sistem. 
 

http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%20PAPER%20-%20OCT%202017%20-%20FINAL.pdf
http://www.palestine-studies.org/jps/fulltext/165582


 

Mai mult decât atât, dacă un copil este găsit vinovat, dreptul internațional cere ca el să fie tratat 
cu grijă extremă și să se respecte anumite măsuri de protecție. Sub nicio formă folosirea unei 
asemenea violențe și a pedepsirii extreme a copiilor nu se justifică prin nevoia de a menține 
ordinea sau de a proteja alte segmente de populație. 
 
Chiar dacă autoritățile israeliene caută să pedepsească ceea ce definesc ca activități 
infracționale, același sistem legislativ ar trebui să li se aplice tuturor copiilor în mod egal, fie ei 
palestinieni sau israelieni. În schimb, armata și guvernul israelian operează cu un sistem 
legislativ segregat care nu-i tratează pe acești copii la fel. Palestinienii nu au nicio cale 
disponibilă de recurs democratic prin care să schimbe legile militare israeliene. 
 
 

Care sunt efectele asupra copiilor? 
 
În afară de consecințele imediate ale violenței fizice și psihologice, și de timpul pe care copiii îl 
pierd în perioada în care sunt reținuți, aceste detenții au efecte traumatice de lungă durată 
asupra bunăstării psihologice a minorilor. 
 
Mărturiile arată că printre efecte se numără insomnia, urinatul în pat, anxietatea socială și eșecul 
școlar. 
 
Din 2015, copiii găsiți vinovați pentru aruncarea cu pietre în timpul protestelor pot fi condamnați 
la până la 20 de ani de închisoare, iar guvernul poate retrage ajutorul social pentru familiile 
acestora. 
 

 
 
Surse: HRW, Addameer 
 

https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children
https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children
http://addameer.org/the_prisoners/children
http://addameer.org/the_prisoners/children


 

Este legal felul în care sunt tratați copiii de autoritățile 
israeliene? De ce este condamnat la nivel 
internațional? 
 
Israelul a impus legislația militară în Palestina începând din 1967. Orice copil arestat este de               
asemenea interogat, reținut și judecat de soldații israelieni și de funcționarii militari, și nu în               
concordanță cu legea civilă israeliană. Acest lucru încalcă dreptul internațional, conform căruia            
tribunalele militare pot fi folosite pentru a pune sub acuzație civili, doar temporar..  
 
În ciuda faptului că a semnat atât a        
patra Convenție de la Geneva privind      
protecția civililor pe timp de război, cât și        
Convenția ONU privind drepturile    
copilului, care prevede acordarea de     
protecție specială copiilor deținuți,    
Israelul este singura țară care aduce      
copii în fața tribunalelor militare (Surse:      
DCI, UNICEF). Criticând arestarea lui     
Ahed Tamimi de către israelieni, James      
Heenan, directorul biroului OHCHR în     
teritoriile palestiniene ocupate a spus:     
„Convenția privind drepturile copilului este clară. Privarea de libertate a copiilor poate fi folosită              
doar ca măsură de ultimă instanță și pentru cea mai scurtă și adecvată perioadă de timp, iar                 
interesul copilului primează.” 
 
Multe rapoarte despre condițiile de arestare, detenție și anchetare a copiilor palestinieni arată 
încălcări directe ale ambelor convenții, de exemplu: un copil poate fi arestat doar ca măsură de 
ultimă instanță și dacă reprezintă un pericol iminent pentru el însuși sau pentru alții; un avocat 
sau/și un părinte trebuie să fie de față în timpul interogatoriului; și trebuie luate măsuri pentru a 
garanta că acel copil nu este forțat să-și mărturisească vina. Perioada detenției va fi cea mai 
scurtă posibilă. 
 
Comunitatea internațională și-a exprimat îngrijorarea în legătură cu această situație de câteva 
zeci de ani, iar Comitetul ONU împotriva torturii a recomandat înregistrarea video a 
interogatoriilor (cele mai multe încă nu se înregistrează) și Marea Britanie și UNICEF desfășoară 
misiuni de documentare a abuzurilor și emit recomandări. Guvernul israelian a luat anumite 
măsuri, dar rapoartele recente arată că nu a acționat suficient pentru a rezolva problema. 
Observațiile preliminare ale Defense for Children arată o creștere a numărului de copii deținuți 
spre sfârșitul lui 2017. Concluzia raportului din 2013 al UNICEF, susține Military Court Watch, 
este în continuare valabilă. 
 
 
Surse: MCW, HRW 

http://www.dci-palestine.org/issues_military_detention
http://www.dci-palestine.org/issues_military_detention
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/8fedccc58951b2f485257b35004e7bf0/1ee6b43ba34634f885257b260051c8ff?OpenDocument
https://unispal.un.org/DPA/DPR/unispal.nsf/8fedccc58951b2f485257b35004e7bf0/1ee6b43ba34634f885257b260051c8ff?OpenDocument
https://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2018/01/palestine-children-arrest-abuse-israel-trump-jerusalem.html
https://www.al-monitor.com/pulse/en/originals/2018/01/palestine-children-arrest-abuse-israel-trump-jerusalem.html
http://www.militarycourtwatch.org/files/server/BRIEFING%20PAPER%20-%20OCT%202017%20-%20FINAL.pdf
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=a6r85VcpyUa4755A52Y2mp3c4v
http://www.militarycourtwatch.org/page.php?id=a6r85VcpyUa4755A52Y2mp3c4v
https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children
https://www.hrw.org/news/2016/04/11/palestine-israeli-police-abusing-detained-children

