Pressemelding - oppf0lging

To av journalistene som ble arrestert i
Betlehem er overf0rt til fengsel i Beitunia,
Betlehem
Av Tonje Westby

Media 19 har fStt vite at to av
journaiistene som forrige uke ble arrestert ved
presse senteret p£ Manger Square (Betlehem) ikke
bare fortsatt sitter fengslet, men at de er blitt
overfort til Aofer, et fengsel naer Ramallah med
omtrent 1,500 palestinske fanger. Denne
informasjonen er bekreftet av HAMOKED  ־Center
for the Defence of the Individual in Jerusalem , som
mottar offisielle lister over fengslede fra IDF (de
israelske forsvars styrker).

Ashraf Farraj (redakt0r) og Jilal Ehmead (fotograf)
jobber begge for den !okale palestinske TV-stasjonen Alrouah. Ingen av de to unge mennene er pa Israels liste
over etters0kte.
',De har heller ingen aktiv, politisk bakgrunn", sier Hamdi
Farraj, ieder for Ai-rouah TV til Media 19,
Den israelske m enneskerettighets advokaten Eiilitra
Pacheco (Palestinian Prisoner's Society), forteller til
Media 19 at i f0lge israelsk lov ma palestinere som
arresteres pa Vestbredden forbli isolert i m inst 18 dager
f0r de har rett til a fa snakke med en advokat. Heller
ikke familie, arbeidsgiver eller
m enneskerettighetsorganisasjoner har vaert i kontakt
med de to journalistene.
De to ble arrestert ved et presse senter i Betlehem
onsdag 3.april 2002 sammen med 14 andre journalister,
som alle er blitt I0 slatt. I folge en av de I0slatte
journaiistene, Said Ayyat fra Voice of Palestine, tvang
IDF (de israelske forsvarsstyrker) seg inn i
pressesenteret og 0 dela utstyr og konfiskerte film.
Talsmenn fra IDFs inform asjons senter fortalte Media 19
at pa grunn av den vanskelige situasjonen er det ikke sa

lett for israelske soldater a skille mellom terrorister og
sivile. IDF sa ogsS at terrorister ved tidligere aniedninger
har skjult seg bak journalister og at IDF ikke kunne vite
hvorvidt de fangede mennene virkelig var journalister.
I lys av den rapporterte 0 kningen i brudd pa rettighetene
til internasjonal og lokal presse i israel og de okkuperte
omradene, er Media 19 bekym ret for det faktum at
palestinske journalister er hindret i a motta israelske
pressekort med mindre de jobber for internasjonal
presse, Siden IDF ikke synes S anerkjenne pressekortene
autorisert av de palestinske m yndiqheter m 0ter
journalister store vanskeligheter nar de skal identifisere
seg selv som m edlem m er av pressen.
Al-rouah er for 0yeblikket involvert i et
utvekslingsprosjekt med det norske film og tvproduksjons firm aet Rabalder. Sam arbeidet er tilrettelagt
av den uavhengige m edia-stiftelsen Media 19 og med
st0tte fra Fredskorpset,
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