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Els soldats israelians han irromput avui a les 3 de la matinada en un apartament de
Ramallah, on es trobaven les dues activists internacionals, de nacionalitat catalana i
australiana, pràctica que viola directament els acords d'Oslo. El suposat motiu de l'arrest
seria el venciment dels visats d'estança a Israel de les dues activistes.

A les tres de la matinada, l'exèrcit israelià ha entrat usant la força en un apartament de Ramallah, ciutat de
Cisjordània cituada dins l'àrea A, detenint a dues activistes del Moviment de Solidaritat Internacional (ISM). Totes
dues, Ariadna Jove Martí, una periodista catalana i Bridgette Chappell, una estudiant australiana a la universitat de
Beir Zeit, han estat traslladades a la presó militar d'Ofer, situada dins dels territoris ocupats, on les han posat en
mans de la unitat d'immigració de la policia israeliana, coneguda com unitat "Oz".

La incursió i la detenció de les dues activistes és una violació directa dels Acords d'Oslo entre Israel i l'Autoritat
Palestina, que prohibeix clarament qualsevol invasió israeliana a les àrees A de Cisjordània que no siguin per motius
urgents ni directament relacionats amb la seguretat.

Aquest arrest s'ha produït un mes després de la detenció il·legal i posterior deportació de la ciutadana txeca i
activista del mateix grup, Eva Novakova, en circumstàncies similars. El seu arrest va desencadenar la controvèrsia
sobre els procediments indeguts que la unitat d'immigració "Oz" està fent dins dels territoris ocupats [1], sense
tenir-ne autoritat.

Per obtenir més informació, cal posar-se en contacte amb:

Neta Golan +972.598.184.169

Adv. Omer Shatz +972.507.547.079

Ryan Olander +972.548.838.369 o +972.224.106.04

Segons Ryan Olander, activista d'ISM, nord-americà, present en el moment dels fets, han esat uns deu els soldats
que, a la força, han entrat a l'apartament demanant els passaports de tothom i procedint, posteriorment, a la
detenció de les dues activists, Ariadna i Bridgette, per no tenir els visats en regla. Els soldats han confiscat també
càmeres de video, un ordinador, banderes i insignies pro-palestines, així com els formularis de registre de tots els
voluntaris que treballen amb el Moviment de Solidaritat Internacional, ISM.

Arran de la incursió, Olander ha dit que, "Aquest atac forma part d'un pla més gran per desfer totalment el moviment
popular palestí contra l'ocupació. Aquest és un intent cínic i injust per ocultar la realitat de l'ocupació i prohibir l'accés
de la comunitat internacional a la informació del que està passant aquí".

Els intents de les autoritats israelianes per deportar els estrangers involucrats amb el treball de solidaritat amb
Palestina són part d'una recent campanya per posar fi a les manifestacions populars palestines [2]. En els últims deu
mesos, la unitat "Oz", unitat d'immigració il.legal ha detingut i intentat deportar a quatre activistes internacionals.

Eva Novakova, de nacionalitat txeca i ex-coordinadora de mitjans de comunicació dins d'ISM, va ser arrestada a
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Ramallah el passat 11 de gener, i deportada al dia següent, evitant així que la deportació pogués ser apel·lada.
L'advocat de Novakova està preparant un recurs davant el Tribunal Superior d'Israel per impugnar la legalitat de la
seva detenció.

L'activista Ryan Olander, també va ser arrestat il·legalment dues vegades per la unitat d'immigració "Oz", tot i que es
va poder evitar la seva expulsió després que un jutge dictaminés que la detenció havia estat il·legal. Apel·lacions
similars a la cort de justicia han pogut anul·lar també les expulsions d'altres activists de nacionalitats nord-americana
i britànica, en els últims mesos.

Referències:

[1] http://www.haaretz.com/hasen/pages/ShArtStEngPE.jhtml?itemNo=1144105

[2] http://www.nytimes.com/2010/01/29/world/middleeast/29palestine.html
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