Getuigenis 7: #FreeAbuSakha

Sinds de start van de bezetting in 1967 zaten naar schatting 800.000 Palestijnen
gevangen. Daarmee staat Israël in de wereld op nummer één wat
opsluitingsgraad betreft. In 2016 zaten zowat 7.000 Palestijnen opgesloten,
waaronder 700 in administratieve aanhouding. Administratieve aanhouding is
een procedure die Israël inroept voor personen die een ernstige bedreiging voor
de veiligheid zouden vormen. Zo’n persoon kan preventief opgepakt worden
zonder aanklacht of uitzicht op proces en gedurende zes maanden worden
vastgezet. Volgens het Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke
Rechten heeft elke gearresteerde echter zo snel mogelijk recht op een eerlijk
proces. Israël schendt deze afspraak door de gevangene niet officieel aan te
klagen en de advocaat geen inzage te geven in het bewijsmateriaal. Een
dergelijke aanhouding kan telkens weer met zes maanden verlengd worden.
Mohammed Abu Sakha is een jonge Palestijnse circustrainer bij de Palestijnse
Circusschool. Hij geeft wekelijks les aan zo’n 150 leerlingen, waaronder 30 met
een beperking. Zijn hoofddoel is om daarmee kinderen van de straat en het
geweld weg te houden. In december 2015 werd hij aan het checkpoint Zaatari
gearresteerd door Israëlische soldaten toen hij op weg was naar zijn werk in Bir
Zeit. Hij werd op basis van ‘geheim bewijsmateriaal’ van de bezetter veroordeeld
tot zes maanden administratieve detentie zonder aanklacht of proces.
Pas na drie maanden gevangenschap mocht Mohammad zijn moeder voor het
eerst zien. Omdat haar zoon in de gevangenis Megiddo in Noord-Israël vastzit,
moest zijn moeder een lange dagreis maken voor een bezoek van veertig
minuten. Palestijnen die in Israël werken, moeten om vijf uur ‘s morgens present
tekenen aan een checkpoint om op tijd op hun werk te geraken. Ouders met een
kind in de gevangenis worden vaak nog langer opgehouden in de hoop dat ze
ontmoedigd raken om hun kind te bezoeken. Niettemin zegt de moeder van
Mohammad: ‘Ik ben blij eens ervaren te hebben hoe het voelt voor andere
ouders om vernederd te worden door soldaten van amper 20 jaar oud.’ Ze
hoopte dat haar zoon in juni 2016 vrij zou komen, maar tot haar grote
ontgoocheling werd zijn aanhouding verlengd.
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Wereldwijd werden onder de naam #FreeAbuSakha acties opgezet om solidariteit
te tonen met Abu Sakha en andere Palestijnse administratieve gevangenen. In
de gevangenis blijkt Mohammad zijn roeping voort te zetten: ‘Hij vormde de
gevangenis om tot een klein circus. Hij bedenkt shows en voert ze op voor
medegevangenen. Hij laat ze geloven dat ze op ‘zomerkamp’ zijn. ‘Hij is blij met
de wereldwijde solidariteit. Maar hij had liever gehad dat de acties om hem vrij
te laten, georganiseerd zouden worden voor de prille tieners en andersvaliden
die ook in Meggido gevangen zitten’, aldus zijn moeder.
Abu Sakha zit vandaag nog steeds gevangen.i
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Bronnen: http://www.palcircus.ps/en/content/updates-case-mohammad-abu-sakhafreeabusakha; http://www.broederlijkdelen.be/nl/nieuws/administratieve-detentie-israel-de-casevan-mohammed-abu-sakha; http://www.addameer.org/news/joint-report-estimates-6440palestinians-arrested-2016;
#FreeAbuSakha: https://www.facebook.com/freeabusakha/
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