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SUMMARY
Human rights groups have over the past year reported on cases of family members of
political opponents or activists being subject to various kinds of punishment or
sanctions by the Palestinian Authority. The phenomenon has mainly been observed
in the West Bank where Palestinian security forces in 2010 arrested a number of
family members and associates of Hamas’s elected representatives of the Palestinian
Legislative Council. The occurrence of this type of arrests seems to have decreased
in the first quarter of 2011. It has, furthermore, been reported that in some cases,
family members of Hamas activists have been fired from their jobs in the public
sector due to their family ties.

SAMMENDRAG
Menneskerettighetsorganisasjoner har det siste året meldt om tilfeller hvor
familiemedlemmer og bekjente av politiske opposisjonsledere eller -aktivister
rammes av ulike former for straff eller sanksjoner fra de palestinske
selvstyremyndighetenes side. Fenomenet synes å være mest utbredt på Vestbredden
hvor palestinske politistyrker i 2010 arresterte en rekke familiemedlemmer og
bekjente av Hamas’ folkevalgte representanter i Den palestinske lovgivende
forsamling, PLC. Omfanget av slike arrestasjoner avtok trolig i første kvartal i 2011.
Videre har det vært rapportert at familiemedlemmer av Hamas-aktivister på
Vestbredden har vært rammet av oppsigelser i offentlig sektor på grunnlag av sin
familietilknytning.

Temanotat: Avledet forfølgelse i de palestinske områdene
LANDINFO – 24. MARS 2011

3

INNHOLD

1.

Innledning ........................................................................................................... 5

2.

Utbredelse av avledet forfølgelse ...................................................................... 6
2.1

PLC-representanter fra Hamas på Vestbredden...................................................... 6

2.2

Situasjonen for Fatah i Gaza................................................................................... 7

3.

Arrestasjoner av parlamentarikeres familie ................................................... 8

4.

Mishandling i fengsler ....................................................................................... 9

5.

Trakassering ..................................................................................................... 11

6.

Oppsigelser i offentlige etater ......................................................................... 11

7.

Referanser......................................................................................................... 13

Temanotat: Avledet forfølgelse i de palestinske områdene
LANDINFO – 24. MARS 2011

4

1.

INNLEDNING
Dette temanotatet tar for seg i hvilken grad avledet forfølgelse er et maktmiddel som
er tatt i bruk av de palestinske myndighetene. De langt fleste rapporterte tilfellene av
mulig avledet forfølgelse er fra Vestbredden. På denne bakgrunn fokuserer dette
notatet i hovedsak på situasjonen på Vestbredden, mens Gazastripen vies mindre
oppmerksomhet.
Begrepet avledet forfølgelse brukes her om tilfeller der personer utsettes for
fengsling, trakassering eller annen form for avstraffelse fra myndighetenes side på
grunnlag av vedkommendes relasjon til en person som er i myndighetenes søkelys.
Det er gjerne familiemedlemmer, kolleger og bekjente av opposisjonelle ledere og av
politiske eller militante aktivister som rammes av denne formen for pressmidler.
Temanotatet tar således for seg påstander om at palestinske myndigheter har benyttet
arrestasjoner, trakassering og diskriminering i arbeidslivet som maktmidler ikke bare
mot politiske opposisjonelle, men også overfor deres nærmeste familie og
bekjentskapskrets.
Tematikken rundt avledet forfølgelse fremstår som vanskelig å håndtere, blant annet
fordi det i mange tilfeller fremstår som uklart hvorvidt en person er arrestert for sin
relasjon til en annen person eller om vedkommende er i søkelyset for egne
aktiviteter.
Mens påstander om at den palestinske selvstyremyndigheten (PA) benytter seg av
avledet forfølgelse overfor opposisjonelle er av ny dato, fremstår fenomenet ikke
som nytt for befolkningen på Vestbredden og Gazastripen. Israel har i flere år
praktisert ulike former for avstraffelse av familiemedlemmer av militante palestinere,
angivelig som et preventivt virkemiddel for å avskrekke andre fra å involvere seg i
fiendtlig virksomhet. I flere perioder etter den israelske okkupasjonen i 1967 har for
eksempel rivning av hjemmene til familier av palestinere som har drept eller skadet
israelere blitt brukt systematisk som en form for kollektiv avstraffelse (Darcy 2003).
I 2009 ble husrivning gjenopptatt som straffemetode etter en pause på fire år etter at
israelsk høyesterett i en kjennelse godkjente bruken av straffemetoden (B’tselem,
2009).
Israel har også deportert familiemedlemmer av antatte terrorister fra Vestbredden til
Gaza (Al-Haq 2002; B’tselem u.å.). Ifølge den israelske menneskerettighetsorganisasjonen HaMoked (intervju, november 2010) har den israelske hæren IDF
(Israel Defence Forces) praktisert at familiemedlemmer av Hamas-aktivister risikerer
å få en ”sikkerhetsanmerkning” i IDFs dataregister.
Leder for Palestinian Human Rights Monitoring Group, Bassem Eid, har tidfestet
fremveksten av avledet forfølgelse som et maktmiddel anvendt av palestinske
myndigheter til tiden rundt Hamas’ militære overtakelse av Gazastripen i juni 2007
(telefonintervju, august 2010). Under de kraftige kampene mellom palestinske
sikkerhetsstyrker og Hamas-milits var det mange tilfeller der familier ble rammet
bevisst fra begge parters side (Eid 2011). Videre, i løpet av 2010, rapporterte flere
palestinske menneskerettighetsorganisasjoner, samt israelske og palestinske medier,
om at palestinske sikkerhetsstyrker på Vestbredden gjennomførte en serie
arrestasjoner av familiemedlemmer av Hamas’ folkevalgte representanter i den
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palestinske lovgivende forsamling PLC (PCHR 2010a; ICHR 2010a; Abu Toameh
2010; Ma’an 2010).
Temanotatet er i hovedsak basert på første- og annenhåndsinformasjon innhentet
under Landinfos informasjonsinnhentingsreise på Vestbredden, Gazastripen og Israel
i oktober/november 2010, samt e-postkorrespondanse og telefonkontakt med kilder i
de palestinske områdene før og etter reisen. Blant informantene var både
representanter fra menneskerettighetsorganisasjoner, myndigheter og personer som
selv har vært utsatt for arrestasjon og fengsling. I tillegg er det brukt offentlig
tilgjengelige kilder, inkludert nyhetsartikler og rapporter fra menneskerettighetsorganisasjoner.

2.

UTBREDELSE AV AVLEDET FORFØLGELSE
Det er ikke funnet systematisert dokumentasjon på forekomsten av avledet
forfølgelse på Vestbredden og Gazastripen, og omfanget av dette fenomenet fremstår
derfor som usikkert.
Ifølge representanter for Independent Commission for Human Rights (ICHR), som er
den palestinske selvstyremyndighetens ombudsmannsordning for menneskerettigheter, har familiemedlemmer av opposisjonelle på Vestbredden vært rammet av
ulike former for diskriminering, trakassering og, i noen tilfeller, arrestasjoner og
fysisk mishandling fra myndighetenes side (intervju, oktober 2010). Videre skal
familiemedlemmer av Hamas-medlemmer på Vestbredden ha blitt utsatt for usaklige
oppsigelser og trusler om oppsigelse fra arbeid i offentlig sektor. Andre skal ha blitt
usaklig avvist som arbeidssøkere på samme grunnlag. I tillegg til familiemedlemmer,
har også medarbeidere av Hamas-representanter i PLC vært utsatt for myndighetenes
søkelys, inkludert arrestasjoner (Jabarin, intervju, oktober 2010).
Bassem Eid (telefonintervju i mars 2011) observerte en økning av antall
familierelaterte arrestasjoner 2010, men mente at fenomenet trolig har avtatt igjen i
begynnelsen av 2011. Han understreket imidlertid at foreliggende dokumentasjon
ikke er god nok til å kunne fastslå omfanget.

2.1

PLC-REPRESENTANTER FRA HAMAS PÅ VESTBREDDEN
Foreliggende informasjon tyder på at ulike kategorier av utsatte grupper utsettes for
forskjellige former for sanksjoner fra myndighetene. Når det gjelder bruk av
arrestasjoner på Vestbredden, fremstår nære familiemedlemmer av Hamas’
parlamentarikere å være særlig utsatt. Når det gjelder utestengning fra sysselsetting i
offentlig sektor, synes det også å ramme familiemedlemmer av Hamas-medlemmer
av lavere rang.
Det er etablert et utstrakt sikkerhetssamarbeid mellom israelske og palestinske
myndigheter. Etter Hamas’ militære overtakelse av Gaza i juni 2007, har dette
sikkerhetssamarbeidet vært effektivt fokusert på å slå ned på Hamas-tilknyttede
organisasjoner og deres aktiviteter på Vestbredden. I tillegg til militante aktivister fra
den Hamas-tilknyttede militsen Izz el-Din al-Qassam-brigadene har også ledere,
medlemmer og frivillige i Hamas’s politiske organisasjon så vel som sosiale
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veldedighetsinstitusjoner vært utsatt for en bredt anlagt arrestasjonskampanje i regi
av palestinsk politi og sikkerhetsstyrker (International Crisis Group, 2010, s. 6).
Imidlertid har det vært én kategori Hamas-ledere som det palestinske politiet har
unngått å legge hånd på, nemlig Hamas’ folkevalgte representanter i Den palestinske
lovgivende forsamling, PLC. De folkevalgte er ifølge palestinsk lov beskyttet av
parlamentarisk immunitet, noe som sikkerhetsstyrkene i stor grad synes å respektere
(International Crisis Group 2010, s. 27).
Til gjengjeld synes det som om familiemedlemmer av PLC-representanter har vært
desto mer utsatt for sikkerhetsstyrkenes oppmerksomhet (Abu Toameh 2010; Ma’an
2010; PCHR 2010a). En representant for International Crisis Group i Jerusalem som
har intervjuet en rekke av Hamas’ politiske ledere, fastslo at (Landinfos oversettelse)
”nærmest alle PLC-medlemmer fra Hamas jeg snakket med har nevnt arrestasjoner
og intimidering av familiemedlemmer” (e-postkorrespondanse med ICG, juli 2010).
Jerusalem Post har skrevet at (Landinfos oversettelse) ”Som et ledd i en massiv
offensiv mot Hamas på Vestbredden, har PAs sikkerhetsstyrker begynt å arrestere
sønner og ektefeller av seniorledere i den islamistiske bevegelsen” (Abu Toameh
2010). PLC-representant Samira Halayka fra Hamas, som har fått ektemannen
arrestert flere ganger, fortalte til Landinfo at sikkerhetsstyrkene ved en anledning sa
til ham da han ble arrestert at (Landinfos oversettelse) ”vi kan ikke ta et
parlamentsmedlem, så vi tar deg i stedet” (intervju, oktober 2010).
2.2

SITUASJONEN FOR FATAH I GAZA
På den Hamas-kontrollerte Gazastripen er det rapportert om få tilsvarende tilfeller av
arrestasjoner av opposisjonelles familiemedlemmer. Det har vært rapportert noen
tilfeller av at et familiemedlem av en ettersøkt Fatah-aktivist har blitt arrestert for å
legge press på den ettersøkte til å melde seg til politiet. Slike tilfeller har i hovedsak
vært omtalt som enkeltstående hendelser snarere enn som et eksisterende fenomen av
menneskerettighetsorganisasjonene Al-Mezan i Gaza og Al-Haq (Al-Mezan,
telefonintervju mars 2010; Al-Haq, intervju oktober 2010). Shawan Jabarin, leder i
Al-Haq, hevdet at dette også gjenspeiler at det har vært langt flere registrerte tilfeller
av politiske arrestasjoner på Vestbredden sammenliknet med Gaza (intervju, oktober
2010). En representant for Al-Mezan konkluderer i e-post til Landinfo i mars 2011,
etter å ha sjekket med sine feltarbeidere som dokumenterer trakassering, forvaring og
innbringing av politiske opponenter, med at (Landinfos oversettelse) ”ingen slike
tilfeller har blitt rapportert i løpet av de siste månedene. Vi kan derfor ikke bekrefte
at familiemedlemmer, inkludert storfamilien, blir trakassert eller intimidert av
myndighetene i Gaza på grunnlag av deres slektningers politisk aktivisme.
Landinfo møtte imidlertid noen kilder i Gaza som fortalte om tilfeller der slektninger
av Fatah-medlemmer hadde blitt utsatt for ubehageligheter av politiet. En Fatahaktivist fra Rafah på Gazastripen forklarte til Landinfo (intervju, oktober 2010) at
hans bror ble utsatt for trakassering fra Hamas’ politistyrker. Han fortalte at etter
Hamas’ militære overtakelse av Gazastripen ble han selv arrestert gjentatte ganger og
utsatt for grov fysisk mishandling i Hamas-politiets varetekt. Da han deretter valgte å
gå i dekning, oppsøkte politiet broren hans og spurte etter ham. Politiet brøt da opp
døren i brorens leilighet og knuste inventaret der før de trakk seg tilbake, ifølge
Fatah-aktivisten. Hisham Abdel Razzaq, en profilert Fatah-leder og tidligere minister
som fortsatt bor i Gaza, kunne videre bekrefte overfor Landinfo (intervju, oktober
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2010) at det har hendt at Hamas’ sikkerhetspoliti i Gaza legger press på
familiemedlemmer av en politisk opposisjonell som er ettersøkt for å få
vedkommende til å melde seg.
Det kan ikke utelukkes at forekomsten av denne type trakassering og pressmidler
mot familiemedlemmer av ettersøkte aktivister eller andre opposisjonelle kan være
underrapportert i Gaza.

3.

ARRESTASJONER AV PARLAMENTARIKERES FAMILIE
I 2010 ble det rapportert flere tilfeller av at palestinske sikkerhetsstyrker på
Vestbredden arresterte familiemedlemmer og bekjente av Hamas’ representanter i
den lovgivende forsamling, Palestinian Legislative Council (PLC) (Abu Toameh
2010). Nedenfor følger noen eksempler på de rapporterte tilfellene av denne type
arrestasjoner:
•

Den 30. januar 2010 ble sønnen til Muhammad Maher Bader, PLCrepresentant fra Hamas i Hebron, arrestert av palestinske sikkerhetsstyrker.
Arrestasjonen ble gjennomført dagen etter at PLC-representanten hadde holdt
en uautorisert bønnepreken i al-Ansar-moskeen i Hebron hvor han kritiserte
både PAs vilkårlige arrestasjoner og Egypts bygging av en underjordisk
barriere langs grensen mellom Egypt og Gazastripen. Muhammad Maher
Bader selv ble ikke arrestert (International Crisis Group 2010, s. 28).

•

Den 24. juli 2010 ble 11 familiemedlemmer og slektninger av Samira
Halayka, Hamas-representant i PLC fra Hebron, arrestert, blant dem to av
hennes sønner, Anas og Usama. Tre uker senere ble også ektemannen
Mohamed Zeitoun Halayka fengslet. Ektemannen var første gang arrestert av
palestinske sikkerhetsstyrker i august 2008. I januar 2011 ble ektemannen
arrestert igjen av Preventive Security og satt i forvaring i 65 dager, før han
ble sluppet fri 13. mars samme år. Arrestasjonen ble først rapporter av et
nettsted som står nært Hamas (PIC 2011) og senere bekreftet av ICHR, som
engasjerte seg for å få løslatt Halayka. Også Palestinian Center for Human
Rights (PCHR) har rapportert om arrestasjonene av Samira Halaykas
familiemedlemmer (PCHR 2010a).

•

Beboere i Samira Halaykas landsby Shuyukh skal ha blitt utsatt for kollektiv
avstraffelse av sikkerhetsstyrkene, ifølge Halayka (intervju, oktober 2010).
Hun hevdet at hele 300 personer fra hennes hamula – klanen som utgjør
flertallet i landsbyen Shuyukh – har blitt arrestert i løpet av perioden fra juni
2007 til oktober 2010 som et ledd i presset mot Hamas’ parlamentarikere og
befolkningen de representerer.

•

En annen kvinnelig Hamas-representant i PLC, Mona Mansour i Nablus, har
rapportert at mange av hennes kollegaer har blitt arrestert, forhørt og utsatt
for press fra palestinske sikkerhetsstyrker (International Crisis Group 2010, s.
28).
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•

Den 31. august 2010 ble tre av sønnene til Hamed Bittawi, en kjent Hamasleder og PLC-representant, arrestert. Den eldste sønnen, Islam, ble først
arrestert av General Intelligence, som løslot ham etter flere timers forhør.
Kort tid etter ble han igjen arrestert, denne gangen av Preventive Security, en
annen av PAs etterretningsorganisasjoner. Hamed Bittawi hevdet at
arrestasjonen av de tre sønnene, Islam, Ahmed og Nasr, var et (Landinfos
oversettelse) ”forsøk fra de Fatah-affilierte sikkerhetsstyrkene på å bringe
palestinske parlamentarikere til taushet” (Abu Toameh 2010; PCHR 2010b).

•

Omar Abdel Razzaq, PLC-medlem fra Hamas i Salfit på Vestbredden og
tidligere finansminister, opplyste til Landinfo at hans svigersønn og
svigersønnens bror ble arrestert og fengslet i henholdsvis én og 12 dager av
palestinske sikkerhetsstyrker i juli 2010, angivelig uten annen grunn enn
slektskapet med Hamas-lederen (telefonintervju, august 2010). Abdel Razzaq
har også meldt at ansatte i hans kontorstab til stadighet arresteres eller
bringes inn til forhør av palestinske sikkerhetsstyrker og at til og med
besøkende ved kontoret hans risikerer å bli utsatt for forhør i etterkant av
besøket (International Crisis Group 2010, s. 28).

•

Nayef Rajoub, PLC-medlem fra Hamas i Hebron, opplyste til Landinfo at
han har hatt to av sine brødre og kontorsjefen arrestert av palestinske
sikkerhetsstyrker. En bekjent av ham, en tannlege, fortalte til Landinfo at han
ble arrestert av palestinske sikkerhetsstyrker i juni 2010 på bakgrunn av sitt
bekjentskap med Nayef Rajoub (intervju, oktober 2010).

•

Aziz Dweik, leder for PLC, har fått sine livvakter arrestert (ICHR, intervju,
oktober 2010).

Det kan ikke utelukkes at noen av arrestasjonene som er nevnt i denne oversikten er
foretatt på grunnlag av mistanke om forhold ved den arresterte selv, uavhengig av
vedkommendes relasjon til en Hamas-leder. Landinfo har ikke vurdert detaljene i
hver enkelt arrestasjon for å avklare dette.

4.

MISHANDLING I FENGSLER
Flere menneskerettighetsorganisasjoner har rapportert om økt bruk av fysisk og
psykisk mishandling av politiske opposisjonelle, både på Vestbredden og
Gazastripen, i tiden etter Hamas’ militære overtakelse av Gazastripen i juni 2007
(HRW 2008; Rabie’ 2008; Amnesty International 2010). Intervjumateriale innhentet
av Landinfo tyder på at mishandling av fanger også rammer familiemedlemmer eller
bekjente av opposisjonelle som er arrestert på grunnlag av sin relasjon til den
opposisjonelle.
PLC-medlem Samira Halaykas ektemann Mohamed Halayka og deres sønn Anas
fortalte til Landinfo at de ble utsatt for grov vold i forbindelse med arrestasjonen og
under påfølgende forhør og forvaring hos PAs sikkerhetsstyrker (intervju med Anas,
Mohamed og Samira Halayka, oktober 2010). Ektemannen, de to sønnene og en bror
av Samira Halayka skal ha blitt angrepet og slått med geværkolber da et større
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oppbud av sikkerhetsstyrker fra tre ulike avdelinger – National Security, General
Intelligence og Preventive Security – gikk til aksjon mot Halaykas hjem i landsbyen
Shuyukh den 24. juli 2010. Independent Commission for Human Rights (ICHR) i
Ramallah bekreftet overfor Landinfo at de har mottatt fire klager fra Samira
Halaykas familie om arrestasjoner og mishandling under fengsling. Den første
klagen ble registrert i 2008 og de tre neste i 2010 (intervju, oktober 2010).
Sønnen Anas, som da var 24 år, fortalte til Landinfo at han først ble holdt ni døgn på
en celle uten en seng eller et teppe og ble frarøvet søvn i seks døgn ved at vaktene
lagde bråk, blant annet ved høylytt banking i celledøra. Han skal ha blitt forlatt i en
celle i ti dager, uten å ha blitt stilt noen spørsmål. Anas fortalte videre at han ble
nektet toalettbesøk i lange perioder. Han ble tvunget til å sitte lenge på en stol og ble
nektet å legge seg på gulvet når han ikke klarte å sitte lenger. Etter 20 dager ble han
flyttet til et fengsel i Dura, hvor han igjen ble plassert i isolat (intervju, oktober
2010). Den andre sønnen, Usama, skal ha blitt slått i hodet og ansiktet, blitt kledd
naken og utsatt for kaldt vann over hodet. Denne voldsutøvelsen pågikk mens han
ble stilt spørsmål om sin politiske tilknytning. Ifølge ICHR’s opplysninger om saken,
ble Usama framstilt for militærdomstolen etter 24 timer. Men til tross for at
domstolen bestemte at arrestanten skulle settes fri, ble han likevel holdt i forvaring i
fem dager til (intervju, oktober 2010).
Samira Halaykas ektemann, Mohamed Halayka, fortalte at han ble slått i ansiktet og
hodet av forhørerne og dessuten ble nektet toalettbesøk. Han sa at forhørerne fra
Preventive Security anklaget ham for å ”motarbeide PAs offisielle politikk”. Da han
prøvde å klage til en offiser over behandlingen han fikk, skal offiseren ha truet ham
med å (Landinfos oversettelse) ”smadre støvlene mot hodet hans” (intervju, oktober
2010). Etter 31 dagers forvaring uten at det var reist noen formell tiltale, ble
Mohamed Halayka sluppet fri. Etter Mohamed Halaykas siste arrestasjon i 2011
leverte han en lang vitneerklæring til Al-Haq hvor han beskriver bruk av
mishandling og tortur (Al-Haq, e-postkorrespondanse, mars 2011).
En tannlege, som er en bekjent av Hamas-parlamentarikeren Nayef Rajoub, fortalte i
et intervju med Landinfo (anonym, intervju oktober 2010) at han ble arrestert av
Preventive Security i Hebron i juni 2010. Han hevdet bakgrunnen for arrestasjonen
kun var hans bekjentskap med Rajoub. Tannlegen fortalte at han satt sju dager i
fullstendig isolasjon på en celle på anslagsvis 2,5 kvadratmeter, uten toalett. Han
måtte i perioder vente lenge for å gå på toalettet. En kraftig lampe sto på i cellen hele
døgnet og hindret ham i å sove. Etter tiden i isolat, ble han utsatt for forhør, som
alltid foregikk etter midnatt. Han ble spurt ut om lokale sjeiker (islamske, lærde
menn), venner og sitt sosiale nettverk. Han sa videre at han ble utsatt for grov, verbal
trakassering. Saken ble, ifølge tannlegen, ført for militærdomstolen, som anklagde
ham for (Landinfos oversettelse) ”å motarbeide den generelle politikken til PA”.
Domstolen forlenget forvaringen flere ganger uten at det ble reist noen tiltale, før han
til slutt ble sluppet fri etter 29 dager i fengsel.
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5.

TRAKASSERING
Enkelte kilder har berettet om ulike former for trakassering og press fra de
palestinske sikkerhetsstyrkenes side mot familiemedlemmer og bekjente av Hamasmedlemmer på Vestbredden. Ifølge ICHR har ektefellen til formannen for PLC, Aziz
Dweik, blitt nektet å reise utenlands (intervju, oktober 2010). PLC-medlem Mona
Mansour har anklaget myndighetene for å trakassere henne og hennes familie på ved
å utsette dem for konstant overvåking både hjemme og på jobb. Hun hevdet at PAs
sikkerhetsfolk har fotografert besøkende ved kontoret hennes (International Crisis
Group 2010, s. 28).
PLC-medlem Nayef Rajoub klagde over liknende forhold, blant annet hevdet han at
gjester som besøker ham på kontoret har blitt anholdt eller kalt inn til forhør, noe
som skal ha ført til at ingen tør besøke ham lenger (intervju, oktober 2010). Det kan
bemerkes at da delegasjonen fra Landinfo forlot Nayef Rajoubs kontor i Dura,
observerte tolken vår at en uniformert vakt utenfor kontoret rapporterte i en mobil at
Rajoub hadde hatt utlendinger på besøk.

6.

OPPSIGELSER I OFFENTLIGE ETATER
Ifølge Emily Mourad Hanna og Majeed Sawalha i ICHR er det innført rutinemessig
sikkerhetsklarering for ansatte i offentlig sektor, noe som gjør at ansatte som
mistenkes for tilknytning til Hamas er utsatt for oppsigelser eller trusler om
oppsigelse fra sine stillinger. Likeledes ved nyansettelser blir søkere som antas å ha
en relasjon til Hamas ikke tatt i betraktning fordi de ikke får den nødvendige
sikkerhetsklarering. Dette rammer, ifølge Hanna og Sawalha, både Hamasmedlemmer, Hamas-sympatisører og deres familiemedlemmer (intervju, oktober
2010).
Ifølge International Crisis Group (2010, s. 29) har palestinske sikkerhetsstyrker
gjennomført en kampanje uten sidestykke mot Hamas-affilierte offentlig ansatte.
Ansvaret for denne kampanjen ligger hos en egen enhet som kalles Institutional
Security (Amn al-mu’assasat) og som vurderer den politiske profilen til både ansatte
og nye søkere. Denne enheten har to separate seksjoner, én innen General
Intelligence og en annen innen Preventive Security, som begge rapporterer til et
sentralt kontor i innenriksministeriet.
ICHR fører månedlig statistikk over klager fra publikum om ulike typer overgrep og
ulovlig behandling fra myndighetene, inkludert usaklige oppsigelser. I 2010 ble det
registrert 474 klager på oppsigelser eller avviste søknader innen utdanningssektoren.
Klagerne hevdet bakgrunnen var at de ikke hadde fått den nødvendige ”anbefaling”
fra et ikke navngitt organ, noe som er en henvisning til nevnte sikkerhetsklarering
(ICHR, 2010b, s. 11). Ifølge Hanna og Sawalha inneholder denne statistikken klager
fra både Hamas-medlemmer, Hamas-sympatisører så vel som familie av Hamasmedlemmer (intervju, oktober 2010). Det faktiske antallet oppsigelser antas å være
vesentlig høyere, ettersom ikke alle oppsagte og avviste søkere vil rapportere om
forholdet. En kilde i det palestinske innenriksministeriet i Ramallah har anslått at det
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dreier seg om minst 1000 oppsigelser og avviste søknader (International Crisis
Group 2010, s. 29).
Direktør Iyad Barghouti ved Ramallah Center for Human Right Studies (RCHRS)
bekreftet overfor Landinfo at oppsigelser er blitt et pressmiddel som rammer både
Hamas-medlemmer og deres familier. Barghouti hevdet at (Landinfos oversettelse)
”mange har blitt sparket fra sine jobber i offentlig sektor fordi de har
familiemedlemmer i Hamas” (intervju, oktober 2010). Barghouti mente det hadde
pågått en systematisk prosess hvor alle offentlig ansatte måtte innhente
sikkerhetsklarering for å kunne beholde sine stillinger. Han hadde også registrert
noen tilfeller der sikkerhetsstyrkene skal ha lagt press på private arbeidsgivere for å
få dem til å si opp ansatte med henvisning til manglende sikkerhetsklarering
(intervju, oktober 2010).
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