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humans i dels drets de la infància que feia

La Convenció sobre els Drets de l'Infant defineix a un infant com un "ésser humà menor de
18 anys". En la llei juvenil israeliana, reconeixen com a infant israelià a aquells éssers
humans menors de 18 anys i, a la ordre militar israeliana 132, a un infant palestí com a
adult a partir dels 16 anys. Més enllà del greuge comparatiu, joves palestins són jutjats com
a adults per la cort mi
quan es resolgui la sentència i no quan es comet l'ofensa, sent tractats com a adults ja des
d'abans dels 16.
Sovint, tant als territoris ocupats de Cisjordània com a Jerusalem, augmenten les
detencions de menors en èpoques en què els moviments socials estan més actius en la
seva feina de denúncia de les contínues violacions de drets humans per part de l'estat
israelià i de la impunitat dels crims comesos pels colons. Les persones menors són
detingudes i torturades, arribant a ser agredides o amenaçades sexualment, per tal de
-les utilitzar com a
informants, per extorsionar econòmicament a les famílies, per dissuadir-les de que formin
provoquen dures seqüeles físiques i psicològiques a les menors.
Tenint en compte que la situació legal és diferent segons si les menors són dels territoris
ocupats de Cisjordània o de la ciutat de Jerusalem, explicarem els casos per separat.
Situació de les persones menors als territoris ocupats de Cisjordània
Aproximadament 700 menors palestines dels territoris ocupats de Cisjordània són
processades
de 12.000 menors palestines han sigut detingudes. Les acusacions més habituals són per
llençar pedres.
Les persones menors detingudes a Cisjordània són jutjades per l'ordre militar 1651, que
inclou "disposicions de seguretat" utilitzades per les forces d'ocupació en el tractament
dels presoners de seguretat palestins. L'article 212 (2) de l'ordre 1651 va identificar la pena
de llançar pedres sobre persones o amb una pena de presó de 10 anys, mentre que l'article
212 (3) va identificar la pena de presó de 20 anys si el llançador de pedres atacava un
vehicle en moviment amb la intenció de causar danys als subjectes dins del vehicle.
Tot i que el comandament regional de les forces israelianes que opera a Cisjordània va
signar una esmena al Setembre del 2011 per elevar l'edat de les menors palestines al
sistema judicial militar de 16 a 18 anys, notificar immediatament als pares de la detenció i
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interrogatori i dotar a les menors del dret a un advocat; aquests requisits són incomplerts i
negats constantment sota la premissa de delictes de seguretat.
Situació de les menors a Jerusalem
A Jerusalem, a les menors se'ls aplica la Llei de menors d'Israel de 1971. Al Juny de 2014,
palestí Mohammad Abu Khdeir, la llei va empitjorar. Abans del Juny, les sentències a
menors detingudes per llançament de pedres sense causar ferides acabaven amb
absolució o amb multa; després del juny, el tribunal va començar a empresonar per un
període de 2 mesos a 3 mesos i mig. Això ha portat a l'empresonament de moltes menors
sota acusacions de cometre delictes de seguretat.
Avui en dia, a Jerusalem, les persones menors de 14 anys acusades de llançament de
pedres són condemnades a arrest domiciliari fora del seu lloc de residència, havent d'estar
acompanyades en tot moment per un adult; també han de pagar una fiança. I tot això no

la majoria de casos, ja que requereix que la menor estigui acompanyada en tot moment.
Per altra banda, les majors de 14 anys són jutjades davant la llei israeliana com a adultes,
havent de complir la condemna establerta en presons israelianes per a adults, on les noies
ofereix és únicament el model israelià, no el palestí.
Considerant aquesta situació, des del Consell Nacional de la Joventut de Catalunya
demanem:
- Que la Generalitat de Catalunya condemni la violació de Drets Humans perpetrada per
- Que la Generalitat de Catalunya faci incidència per a la protecció de les menors
palestines en tant que persones amb drets que han de poder-se acollir a marcs de
protecció com els Drets Humans i els Drets de la Infància.
humans i exerceix violència de tot tipus (directa, cultural i estructural) sobre la població
palestina.
- Que la Direcció General de Cooperació al Desenvolupament mantingui Palestina com a
àrea prioritària en el Pla Director de Cooperació i en els Plans Anuals de Cooperació, i
poder seguir fent projectes de cooperació de qualitat i
sostinguda al llarg dels anys.
I ens comprometem a:
- Fer sensibilització a Catalunya, a la Mediterrània i a Europa i visibilitzar la situació de
vulneració de drets humans que viu la població palestina en general i, en concret, les
menors palestines; si cal, de manera conjunta amb les entitats membres que treballen
més estretament amb la Mediterrània.
- Fer incidència política per a que es garanteixin els drets humans dels i les joves arreu del
món als espais de participació relacionats amb cooperació, pau i drets humans en els
que el CNJC té representació, a nivell de Catalunya (Consell Català de Foment de la
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Pau i Consell de Cooperació al Desenvolupament) a nivell de la Mediterrània (EuroMed
Youth Network) i a nivell Europeu (European Youth Forum).
- Adherir-nos a la Coalició Prou Complicitats amb Israel (CPCI) i als moviments nacionals
les empreses i les
entitats juvenils i defensar els drets de les persones joves.
Resolució presentada pel Servei Civil Internacional de Catalunya

Pàg. 3 de 3

