Segelll “Espai Lliure d’A
Apartheid
d Israeliàà” (Instituucional)
#JoNOccomproA
Apartheid
Israel va
v començaar l’ocupació
ó de Palestina, oficialm
ment,
el 19488. Per tant, jaa fa 66 cruells anys que dura una dee les
injustíccies més llarrgues de la història.
h
L’arrel d’aquest pproblema éss el sionism
me: un projjecte
polític que vol connstruir un esstat exclusiu
u per a persoones
jueves a Palestina.. Des dels seus inicis al segle XIX, s’ha
basat en
e l’ocupaciió i colonitzzació de terrritoris palesstins,
mitjanççant la sepaaració dels colons
c
jueuss de la pobllació
autòcto
ona, l’expulssió d’aquestta fora de Paalestina i la sseva
subjugació i eliminnació física.. El sionism
me ha fet d’Issrael
un estaat que serveeix a una paart de la sevva ciutadaniia en
detrimeent de l’alttra, vinculaant de man
nera directta la
constru
ucció d’Israeel amb la deestrucció del poble paleestí.
L’últim atac sanguuinari llançaat contra la Franja de G
Gaza
l’estiu de 2014 vva causar la mort dee més de 2160
nts. A méss, va
persones, de les quals 527 eren infan
destruir milers de cases i infraesttructures ccivils
(incloent-hi hospittals, escoless i refugis de l’ONU). Això
evidenccia una veggada més laa natura del projecte poolític
sionistaa, com també ho fa l’aampliació i consolidaci ó de
l’ocupaació israeliaana a Cisjo
ordània i a Jerusalem Est,
mitjanççant les collònies, el mur
m i els co
ontrols miliitars.
Aquesttes polítiquues, juntam
ment amb les detenccions
arbitràrries i la violència militaar i policial, fan inviabble el
dia a dia de la població
ó palestinaa. Mentresstant,
omia israeliaana s’alimen
nta de la gueerra, l’ocupaació i
l’econo
l’Aparth
heid, a l’hoora que Palestina conttinua essennt un
territori captiu conntrolat i asfixxiat per Israeel.
La cam
mpanya BDS neix l’any 2005
2
al si dee la societat civil
palestin
na, amb la publicació d’un maniifest signatt per
quasi 200 organnitzacions socials, ONG,
O
partitts i
sindicaats. El refereent d’aquestt moviment és la campaanya

heid sud-africà, que
internacional dee boicot conntra l’Aparth
s fonamental per acabbar amb aquest règim raacista.
va ser
La societat civvil internaccional ha reecollit la proposta
p
d Palestinna per amp
pliar la cam
mpanya,
llanççada des de
donant lloc a una solidaritaat comprom
mesa que va al nucli
del problema. Es
E tracta dee donar suport al poblee palestí
en lluita pels drrets humanss, dintre delss quals hi haa el dret
a la igualtat i el dret a l’auttodeterminaació, a més d’exigir
el reespecte del dret internaccional per part
p d’Israel.
El moviment
m
BDS
B
cerca:: 1. La fi de l’ocupaació de
Cisjordània, Jeerusalem EEst i Gaza, territoris ocupats
o
il·leg
galment perr Israel el 19967; 2. El dreet al retorn dels 7,5
milio
ons de refug
giats palestiins que no poden
p
tornaar al seu
lloc d’origen; 3.
3 El reconeeixement de la igualtaat de la
ciutadania àrab-palestina ddins d’Israel.
d la camppanya #JoNO
OcomproAp
partheid,
En el context de
e van com
mplir 10 anys del Dictam
men del
llanççada quan es
Trib
bunal de l’Haaia contra ell Mur constrruït il·legalm
ment per
Israel a Palestina, preseentem el segell Espai Lliure
d’Ap
partheid Isrraelià (ELA
AI). Aquest segell s’em
mmarca
dinss la camp
panya de solidaritat ciutadana global,
noviolenta, antiracista
a
i solidàària de Boicot,
Desinversions i Sancionns (BDS) contra l’Ap
partheid
israelià, que exiisteix a diferrents llocs de
d l’estat espanyol.
Amb
b el segell Espai Lliurre d’Apartheid Israelià (ELAI),
voleem donar suport
s
a la creació d’espais com
mercials,
culturals, polítics, esportiius, acadèm
mics i socials als
nostres barris, municipis i ciutats, que es neeguen a
col·laborar amb
b – o a doonar suportt passivameent – el
sisteema coloniaal i d’aparthheid israeliàà. Volem creear illes
de consciènciaa política i consolidar Espais Lliures
d’Ap
partheid.

La cam
mpanya BDS
S demana que els go
overns prennguin
sancion
ns contra Issrael per possar fi a les seves
s
violaccions
del Dreet Internacioonal. Diferents països han suspèss les
seves relacions
r
am
mb Israel, negant-se
n
a col·laborar amb
un esttat colonial i d’aparth
heid. A Eurropa, milerss de
ciutadaanes han exxigit que laa Unió Euro
opea suspeengui
l’Acord
d d’Associacció UE-Israel (www.freep
paelstine.euu/es).
Diverso
os parlaments autonò
òmics de l’Estat espannyol,
han exigit que Israael respecti els drets del poble pallestí,
incloen
nt-hi el drett de retorn. Desenes d’ajuntamennts i
diputaccions han condemnatt els atacss indiscrimiinats
contra la població civil de Gazza i les políítiques colonnials
israeliaanes a Cisjoordània i Jerusalem. Tam
mbé una vinntena
de municipis ja ss’han adherrit a la cam
mpanya de BDS
contra l’Apartheid israelià perr pressionarr a Israel peerquè
respectti el dret inteernacional.
La il·leegalitat de les colònies israelian
nes en terrritori
palestí ha portat all govern esp
panyol a aleertar, dels risscos
legals, econòmics i d’imatge que
q comportten les activvitats
econòm
miques i finnanceres am
mb aquestss assentameents.
No obsstant això, nombrosess entitats issraelianes teenen
activitaat en aqueestes colòn
nies i expo
orten els sseus
producctes etiquetaats fraudulen
ntament com
m a “Fabricaats a
Israel”,, convertintt-los en cò
òmplices in
nvoluntaris dels
crims de
d guerra isrraelians.
L’ambaaixada d’Israael i el seu corol·lari
c
cu
ultural, el Ceentre
Sefarad
d-Israel, teenen l’objeectiu d’establir relaccions
comerccials, culturrals i institu
ucionals en
ntre les nosstres
comunitats, ciutatts i pobles i l’estat ocupant
o
israaelià,
ulant així la nostra llarg
ga amistat am
mb la comuunitat
manipu
jueva en beneficci d’Israel. A cop de
d subvenccions
israeliaanes, la “M
Marca Israeel” s’exporrta a festivvals,
centress culturals, ssales de co
oncerts i mu
useus, per taal de

norm
malitzar la col·laboraciió de les nostres instiitucions
amb
b un estat qu
ue no respeccta el dret in
nternacional.
Amb
b el segelll Espai Lliiure d’Aparrtheid Israeelià, els
ajun
ntaments, diputacions,
d
, partits po
olítics, instiitucions
publiques i privades,
p
ettc, tenen la possibillitat de
solid
daritzar-se amb
a el poblee palestí d’u
una forma que vagi
méss enllà de la caritatt i de la insuficientt Ajuda
Hum
manitària. Així,
A
us pproposem participar en un
movviment glob
bal de defennsa dels drrets palestins i de
presssió a Israel.
Les institucionss que es decclaren Espai Lliure d’Ap
partheid
Israelià han de:
1. Adherir-se
A
fo
ormalment a la campanya i inform
mar a la
RESCOP
R
per poder serr incloses al directori d’Espais
d
Lliures
L
d’Apartheid Israeelià.
2. Abstenir-se
A
de col·laboorar amb l’Estat israeelià, les
seves
s
institu
ucions públiiques i els seus
s
repressentants
oficials
o
a Esspanya, en pprojectes dee desenvolu
upament
agraris,
a
ed
ducatius, ccomercials, culturals o de
seguretat.
s
3. Abstenir-se
A
de conttractar serrveis o comprar
c
productes,
p
incloent-hi eels de segu
uretat, a em
mpreses
issraelianes o a empresees còmplicees de violaciions del
dret
d
internaacional a Palestina (Elbit, GS
S4, HP,
Catepillar).
C
4. Difondre
D
la campanyaa a la ciu
utadania, ussuàries,
afiliades,
a
em
mpreses i prroductores, col·locant el
e segell
a la seva seu
u, web o buttlletí.
Unaa vegada adherides a laa campanya, podran utiilitzar el
segeell per demostrar el seeu comprom
mís amb el respecte
r
delss drets humans, la iguaaltat entre els éssers hu
umans i
l’auttodeterminaació dels ppobles. Perr a aconseeguir el
segeell, escriviiu-nos a causapalesstina@gmail.com /
boiccotisraelbdss@gmail.com
m.

