
AKTIONSDAG FÖR SOLIDARITET MED THE HARES BOYS 

SÖNDAGEN DEN 15 MARS 2015

 

Söndagen den 15 Mars i år är det två år sedan fem tonårspojkar från den Palestinska byn 

Hares på västbanken blev kidnappade från sina hem, misshandlade, förhörda under hot och 

satta i Israeliskt fängelse. Allt för något som de inte gjort.  

 

Allt började den14 Mars 2013 efter en bilolycka som resulterade i att några av passagerarna 

blev allvarligt skadade. Orsaken till olyckan påstås ha varit stenkastning från Palestinska 

ungdomar mot bilen; men de finns ingen bevisning som pekar på att de pågick någon 

stenkastning överhuvudtaget.  

 

Samma natt stormade Israelisk militär byarna Hares och Kifl Hares och arresterade 19 

Palestinska ungdomar. Efter upprepade förhör och misshandel forcerades bekännelse fram, 

och tillslut blev de flesta av ungdomarna släppta. Fem av dem är dock, i skrivande stund 

fortfarande fängslade. Dessa är The Hares Boys. Om den Israeliska Militärdomstolen får som 

de vill riskerar Hares Boys flera års fängelse för ett påstått brott som saknar bevisning och 

som alla pojkarna nekar till.  

 

För att uppmärksamma att pojkarna har suttit fängslade i två års tid uppmanar vi grupper 

över hela världen till lokala aktioner för att få upp the Hares Boys på agendan. Genom det 

kan vi sätta press på den Israeliska ockupationsmakten att respektera mänskliga rättigheter 

och frige dessa barn från fängelse.  

 

Vi bjuder in grupper att organisera flygbladsutdelning, demonstrationer, 

bojkottsaktioner, namninsamlingar och brevskrivning, samtal – och filmkvällar.  

Den pågående kampen mot det Israeliska militärvåldet och ockupationen blir starkare efter 

varje nytt övergrepp som apartheid staten begår; de gör skillnad att göra motstånd mot den 

pågående orättvisan mot the Hares Boys – och genom detta mot vad alla Palestinska barn i 

israeliska militärfängelser får utstå dagligen. 

 

Kom med i kampen mot förtrycket. Stå med för rättvisa. 

För mer information:                                    Hemsida: haresboys.wordpress.com 

Facebook: Free the Hares Boys                       Twitter: @HaresBoys 

 


