
 
 

Respons 

Palestina: Israelsk trakassering av tidligere arresterte og 
straffedømte palestinere 

 

Problemstilling/spørsmål: 

• Er tidligere fengslede palestinere særlig utsatt for oppmerksomhet fra israelske politi- 
og sikkerhetsstyrker? 

• Hva slags reaksjoner blir de i så fall møtt med? 

• Er de mer utsatt for trakassering på kontrollpostene enn andre palestinere? 

 

Landinfo har fremlagt overfor nevnte spørsmål for den israelske 
menneskerettighetsorganisasjonen Hamoked, v/ daglig leder Dalia Kerstein. I deres e-
postbesvarelse fremgår det at tidligere arresterte eller fengslede palestinere av og til utsettes 
for trakassering på kontrollposter på Vestbredden. Dette har sammenheng med at tidligere 
arrestasjoner eller dommer er avmerket på datasystemer som soldatene på kontrollpostene har 
tilgang til. Systemet som gir soldatene på kontrollpostene tilgang til denne informasjonen, har 
vært på plass siden starten på den første intifadaen (1987-1993), og har ikke endret seg 
nevneverdig siden den gang.  

Tidligere arresterte og domfelte blir ofte nektet utreise fra Vestbredden. Hamokeds egne 
oversikter over personer som er nektet utreise fra Vestbredden av israelske myndigheter, 
inkluderer et stort antall tidligere arresterte.  

Hamoked har også dokumentert andre former for overgrep mot tidligere arresterte og 
straffedømte, særlig palestinere fra Øst-Jerusalem.1 Overgrepene inkluderer blant annet 
trusler om ny arrestasjon eller gjentatte besøk av israelske sikkerhetsstyrker på deres 

                                                

arbeidsplass.  

 
1 En overhyppighet av saker fra Øst-Jerusalem skyldes ikke nødvendigvis at forholdene der er verre enn i andre 
deler av Vestbredden, men kan ha sammenheng med at palestinerne i Øst-Jerusalem har bedre tilgang til 
Hamoked.  
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handlere i 
utlendingsforvaltningen har stilt Landinfo. Responser er ikke ment å være utfyllende 
redegjørelser for et tema eller et spørsmål, men skal gi svar på de konkrete spørsmålene som 

ers inneholde det som til enhver tid trengs av bakgrunnsinformasjon. 

Landinfo har konsultert nettsidene til blant annet palestinske og israelske 
menneskerettighetsorganisasjoner2, men ingen av disse inneholdt konkret informasjon om 
israelsk behandling av tidligere arresterte og straffedømte palestinere.  

En respons er et svar på konkrete spørsmål og problemstillinger som saksbe

er stilt, og ell

Referanser 
• Dalia Kerstein, daglig leder for Hamoked. E-post 8. november 2009.  

aterialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med 
Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning det er 
hjemlet i lov. 
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2 Landinfo har konsultert nettsidene til blant annet Al-Haq, http://www.alhaq.org/, Independent Commission for 
Human Rights, http://www.ichr.ps/, B’Tselem, http://www.btselem.org/English/, U.S. State Department, 
http://www.state.gov/g/drl/rls/hrrpt/2008/nea/119117.htm, Migrationsverkets landinformasjonsenhet, 
http://www.migrationsverket.se/lifos/?nodeId=1 og Immigration and Refugee Board of Canada, http://www2.irb-
cisr.gc.ca/en/research/rir/index_e.htm.  
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