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Barcelona, setembre de 2018 

 

Ahed Tamimi visitarà Barcelona per denunciar la 

violència a què s’enfronten més de 350 menors a les 

presons israelianes 
 

L’activista i la seva família participaran en un acte públic el proper 27 de setembre 

organitzat per la IAC-Intersindical Alternativa de Catalunya, la Coalició Prou 

Complicitat amb Israel, la Comunicat Palestina de Catalunya i Unadikum 

 

  

La visita s’emmarca dins d’una gira en què Ahed Tamimi, activista palestina de 17 anys i 

la seva família, estan denunciant els abusos continuats a què s’enfronten les menors 

palestines que són detingudes per les forces de seguretat israelianes i jutjades per 

tribunals militars en la Cisjordània ocupada.   

  

Tamimi, detinguda el desembre de 2017, acusada d’haver donat una “palmada” a un 

soldat israelià que es trobava al seu jardí i que acabava de disparar el seu cosí, va haver 

de complir 8 mesos de presó d’on va sortir el passat 29 de juliol. Ella i la seva família són 

conegudes per participar des de molt joves en accions de resistència a Nabi Saleh, un 

municipi conegut perquè és constantment atacat pels colons que viuen als assentaments 

propers, en terres robades palestines, i per les manifestacions noviolentes que organitza 

la seva població per denunciar l’espoliació de les seves terres i reclamar la fi de 

l’ocupació.  

   

El seu cas ha contribuït a donar a conèixer quina és la situació dels més de 350 menors 

palestins que es troben a les presons israelianes, 50 tenen menys de 16 anys. Aquests 

nens i nenes, la majoria acusats de llançar pedres a les forces d'ocupació, s’enfronten a 

la tortures psicològiques, agressions físiques i verbals, abús sexual, confessions forçades, 
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trasllats en condicions infrahumanes, dèficits alimentaris i sanitaris, aïllaments, etc.  Les 

forces de seguretat  israelianes els arresten al carrer o entren brutalment dins les seves 

cases en plena nit i els tapen els ulls, els lliguen les mans i els sotmeten a interrogatoris 

violents i sense cap garantia jurídica.  El 86% dels nenes i nenes palestins ha patit alguna 

forma de violència física durant la seva detenció o interrogatori.  

    

Des de 1967 l’estat d’Israel ha detingut a més de 125.000 nens i nenes a Palestina. Tot i 

que destina molts diners per a donar l’aparença que tot discorre seguint les normatives 

internacionals, la realitat demostra que aquestes detencions vulneren les normes 

internacionals de justícia juvenil que Israel està obligada a respectar després de la 

signatura de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Dret del Nen de 1991.    

 

Israel és l’únic estat del món  que processa automàticament a nens i nenes en els 

tribunals militars sense les garanties bàsiques i fonamentals d’un judici imparcial.   

  

La detenció d’infants, i els més de 6.000 presoners polítics que actualment estan a les 

presons israelianes, representen una baula més en el sistema de repressió i tortura 

envers la població palestina sotmesa, des de fa més de 70 anys, a les arbitrarietats de 

l’ocupació militar i l’apartheid de part d’un estat racista i violent.  La situació dels nens i 

nenes palestins no podrà millorar en tant que la comunitat internacional no emprengui 

mesures punitives contra l’estat d’Israel per a obligar-lo a complir i respectar les 

resolucions de Nacions Unides, el dret internacional i posar fi a l’ocupació. El suport 

popular i la solidaritat internacional ha de servir per a pressionar a els governs per a que 

preguin mesures polítiques en aquesta línia.  

 

Mentrestant, com afirma Ahed Tamimi :  “Palestins i palestines seguiran el camí de la 

resistència”.   

 

 VISCA PALESTINA LLIURE !!! 


