
Virksomhedsindblanding i israelsk internering: G4S

G4S er det største sikkerhedsfirma i verden og opererer i 125 lande. I 2007 underskrev G4S Israel en
kontrakt med de israelske fængselsmyndigheder om at levere sikkerhedssystemer og ydelser til alle de
større israelske fængsler og tilbageholdesescentre. G4S yder pt. tjenester i tilbageholdelsescentre og
fængsler, hvor palæstinensere er administrativt tilbageholdt, uden at få hverken rettergang eller sigtelse
i perioder af seks måneder, som kan forlænges i uendelighed.

Fængsler og Tilbageholdelsescentre: G4S leverer sikkerhedssystemer til Ketziot, Damon og Meggido
fængslerne, samt tilbageholdelses- og forhørscentrene 'The Russian Compound' (Al-Moskobiyeh) og
Kishon (Al-Jalameh). G4S har ansvaret for disses kontrol og overvågningssystemer samt visitation og
CCTV systemer.  G4S stiller  desuden sikkerhedssystemer og et  kontrolrum til  rådighed i  'Hasharon
Compound' – Rimonim Fængslet, som har en fløj for palæstinensiske politiske fanger. 

Meddelagtighed i tortur: Al-Moskobiyeh og Al-Jalameh centrene, som modtager ydelser fra G4S, er
berygtede for brug af tortur, også mod børn. Som eksempel døde Arafat Jaradat efter at være udsat for
tortur af israelske forhørsledere i Al-Jalameh centret. Loai Ashqar fik ødelagt tre ryghvirvler på grund
af tortur i Al-Jalameh i 2005, hvilket lammede hans venstre ben permanent. Ifølge israrelsk militærlov,
kan fanger tilbageholdes til forhør i op til 60 dage uden at få adgang til en advokat, hvilket sætter en
effektiv stopper for ordentlige undersøgelser af forhørsmetoder. 

Militærdomstole: G4S har installeret og styrer et centralt kommandorum og det ydre forsvarssystem i
Ofer  fængslet  på  Vestbredden,  som  også  huser  de  israelske  militærdomstole,  der  godkender  de
administrative fængslinger. 

Administrativt fængslede: Alle de fængsler og tilbageholdelsescentre, som modtager ydelser fra G4S,
har haft  administrativt  fængslede.  Pr. august 2015 er der 350 palæstinensere, som er administrativt
fængslede, hvoraf en er medlem af den palæstinensiske lovgivende forsamling. De fængslede interneres
i forskellige G4S sikrede tilbageholdelsescentre og fængsler, blandt andet Ketziot, Ofer og Megiddo. 

Fængsling i 1948 områderne: Ketziot, Megiddo, Al-Jalameh, Al-Moskobiyeh og Hasharon-Rimonim
ligger alle i 1948 områderne (Israel). At tilbageholde politiske fanger fra Vestbredden og Gaza i disse
fængsler er ulovligt ifølge international lov, mere præcist artikel 76 fra den fjerde Geneve konvention,
som  forbyder  at  flytte  fanger  fra  besatte  områder.  Forflyttelsen  af  fanger  og  det  stramme
tilladelsessystem Israel anvender gør, at mange fanger kun får få familiebesøg, hvis de overhovedet får
nogen.

Khalida  Jarrar  blev  arresteret  af  israelske  besættelsesstyrker  d.  2.  april  2015.
Khalida Jarrar betragtes som en vigtig politisk og samfundsfigur i Palæstina. Alle
sigtelserne mod Jarrar har noget at gøre med hendes politiske arbejde. Khalida er pt.
fængslet  i  Hasharon  fængslet,  som  ligger  inde  i  1948  områderne  (Israel).
Forflyttelsen af fanger fra den besatte Vestbred og Gaza til Israel er en overtrædelse
af Den Fjerde Geneve Konvention, som foreskriver, at: ”personer som anklages for
overtrædelser skal tilbageholdes i det besatte territorie.” G4S Israel har leveret hele
sikkerhedssystemer og udstyr til det centrale kontrolrum i Hasharon fængslet. Ifølge
Addameer bliver fanger, som er tilbageholdt i fængsler såsom Hasharon, spærret
inde i overfyldte celler uden adgang til grundlæggende menneskelige behov såsom
hygiejne,  nærende mad og ordentligt  tøj  og tæpper.  Derudover bliver kvindelige
fanger  udsat  for  hård  behandling  under  forhør  såsom slag,  krænkelser,  trussler,
sexchikane og ydmygelse af israelske forhørsledere.



Velgørenhedsarbejderen  Mazen  Natsheh  blev  arresteret  og  tilbageholdt  i
administrativ fængsling gentagne gange i Ketziot fængslet. Han var i gang med at
tage sin Master i uddannelsesadministration siden 2002, men gentagne fængslinger
forhindrede ham i at færdiggøre sine studier. Natsheh er ikke blevet informeret om
hverken  anklager  eller  sigtelser  imod  ham.  Under  hans  sidste  arrestation  d.  26.
august 2013 sagde Mazens kone: ”Når hans frigivelsesdato ikke bliver offentliggjort
af fængselsmyndighederne, får det os til at håbe, at hans fængsling ikke fornyes, men
så bliver hans fængsling alligevel fornyet tidligt om morgenen den dag, han skulle
have været løsladt... Børnene bliver ofte sent oppe... De kan ikke vente med at se
ham, og det er meget svært for mig at skjule detaljerne omkring Mazens fængsling
for dem... Jeg vil ikke give dem falsk håb, men jeg vil heller ikke vænne dem til den
virkelighed, at deres far måske aldrig kommer ud af fængslet.” Matzen Natsheh har
sammenlagt været fængslet i næsten 11 år siden 1994. Hans sidste løsladelse var d.
21. april 2015. 

Kald  til  handling:  Palæstinensiske  civile  organisationer  appellerede  til  handling  for  at  støtte  de
tusindvis af palæstinensiske fanger,  som startede en sultestrejke i  april  2012 for at protestere imod
administrativ fængsling, isolationsfængsling og begrænsninger på familiebesøg. Appellen opfordrede
til  at  holde  G4S  ansvarlig  for  dets  meddelagtighed  i  overtrædelser  af  international  lov  og
menneskerettighederne  i  israelske  fængsler  og  tilbageholdelsescentre.  Appellen  var  en  del  af  den
palæstinensiske kampagne for Boykot, Deinvestering og Sanktioner (BDS) imod Israel. 

Effektiviteten af internationalt pres: Den internationale BDS mobilisering har fået G4S til at miste
kontrakter for flere millioner dollars med universiteter, fagforeninger, offentlige institutioner og private
firmaer verden over. Nogle af de større begivenheder (den fulde liste er tilgængelig på nettet): 

 Universiteterne i  Oslo og Bergen nægtede at  give G4S kontrakter  på grund af  dets  rolle  i
israelske fængsler efter studenterkampagner. I England har mindst 5 studenterforeninger stemt
for at afslutte kontrakter med firmaet. 

 Store  velgørende  institutioner  i  Sydafrika,  Holland  og  andre  steder  har  afsluttet  deres
kontrakter med G4S.

 I juni 2014 deinvesterede The Gates Foundation hele dens andel på 170 millioner dollars som
resultat af den internationale kampagne.

 Metodist kirken i USA, som er den største protestantiske kirke i USA, deinvisterede fra G4S
efter en kampagne bragte sagen til afstemning.

G4S  begår  alvorlige  menneskerettighedskrænkelser  verden  over:  Udover  menneskerettigheds-
krænkelser i israelske fængsler har G4S også en skrækkelig forhistorie med seriøs forsømmelse og
voldelige episoder i fængsler, de kører verden over: 

 I England har G4S tabt sin kontrakt for et af sine mange private fængsler, efter der forekom
beviser  for  uanstændig  styring  af  sundhedsplejen,  selvmordsforebyggelse  og
menneskerettighedssikring.  I  Sydafrika  afslørede  undersøgelser,  at  sikkerhedshold  fra  G4S
brugte  elektrisk  stød  og  tvungne  medicinske  indsprøjtninger  af  anti-psykotisk  medicin  i
Mangaung fængslet.  I  USA styrer G4S ungdoms-forvaringscentre, leverer infrastruktur til  at
spore og indespærre tidligere indsatte mennesker og arbejder sammen med Homeland Securitys



told  og  grænse  beskyttelse  for  at  fange  og  deportere  mennesker  langs  den
amerikanske/mexicanske grænse og med at forflytte indvandrere til interneringscentre over hele
landet. 

 
 G4S har også været indblandet i arbejdsrettighedskrænkelser ved flere af sine globale faciliteter.

Officielle  klager  efter  OECD  retningslinjer  fra  G4S  faciliteter  i  Malawi,  Mozambique  og
Sydafrika (og andre lande) førte til, at G4S forpligtede sig til at overholde arbejderrettighederne
i  2008,  men på trods  af  dette  var  G4S indblandet  i  arbejderrettighedskrænkelser  i  Uganda,
Sydkorea  og  Sydafrika  det  følgende  år,  hvilket  beviste,  at  G4S  ikke  er  troværdig,  når  det
kommer til at overholde de retfærdige betingelser, som de officielt accepterer.

 G4S er endvidere blevet kritiseret for deres ansvar for dødsfald i varetægt under deportation og
og internering af indvandrere. I en velkendt sag blev angolanske Jimmy Mubenga kvalt til døde
af tre G4S vagter under en deportation i 2010. I en anden sag døde kenyaneren Eliud Nguli
Nyenze ved et G4S forflyttelsescenter, efter han var blevet nægtet medicin tidligere på dagen på
trods af klager over voldsomme smerter. G4S modtog 1497 klager på tre år vedrørende dets
menneskerettigheds renommé i disse deportations institutioner.

G4S leverer ydelser til FN faciliteter og agenturer: FNs adfærdskodeks for leverandører fastslår at:
”FN  forventer,  at  leverandører  støtter  og  respekterer  bevaringen  af  de  internationale
menneskerettigheder og at de forsikrer at de ikke er indblandede i menneskerettighedskrænkelser”. FN
har  en  række  store  kontrakter  med  det  internationale  sikkerhedsfirma  G4S i  strid  med  FNs  egne
retningslinjer. Mange samfundsorganisationer, fagforeninger og studentergrupper fra hele verden har
opfordret FN til at følge sine egne principper og standarder og ende sit forhold til G4S på grund af
dennes klare og aktive rolle i menneskerettighedskrænkelser.

G4S kan mærke presset fra de stærke BDS kampagner:  Ved sin årlige generalforsamling fortalte
G4S formanden John Connolly aktionærerne, at G4S ikke forventede at forny sine kontrakter med det
israelske fængselsvæsen og nævnte 2017 som et muligt tidspunkt, man ville afslutte dets engagement i
det israelske fængselsvæsen. G4S har dog ikke nedskrevet denne formaning og bliver ved med at tjene
på Israels afskyelige fængselssystem. Et firma som begår seriøse menneskerettighedskrænkelser kan
ikke forventes at holde sit ord. Presset på G4S må fortsætte indtil de fuldsætndig stopper sin rolle i
det israelske fængselssystem og i alle aspekter af Israels apartheid regime! 

*Alle statistikker kommer fra Addameer.org, CorporateWatch.org, og WhoProfits.org


