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Declaració de Donostia
Fòrum BDS per a l'impuls d'iniciatives institucionals 

en defensa dels drets humans a Palestina.

Representants de la societat civil, entitats locals i altres institucions públiques reunides a la ciutat de 
Donostia-Sant Sebastià durant el “Fòrum BDS per a l'impuls d'iniciatives institucionals en defensa dels 
drets humans en Palestina” organitzat per la Fundació Mundubat i la Xarxa Solidària Contra l'Ocupació 
de Palestina (RESCOP).

Reafirmant el nostre suport incondicional als drets inalienables del Poble Palestí, a saber: el seu dret 
a l'autodeterminació, el dret a la independència i sobirania nacional, el dret de les persones refugiades 
palestines a tornar a les seves cases, així com el dret a la no discriminació i igualtat de tracte.

Recordant que la Cort Internacional de Justícia, en el seu Dictamen del 9 de juliol de 2004, relatiu 
a les conseqüències jurídiques de la construcció d'un mur als territoris palestins ocupats, destaca que 
“Tots els Estats tenen l'obligació de no reconèixer la situació il·legal resultant de la construcció del mur 
i de no prestar ajuda o assistència per al manteniment de la situació creada per aquesta construcció” 
i que; “tots els Estats parteixes en el Quart Conveni de Ginebra relatiu a la protecció deguda a les 
persones civils en temps de guerra de 12 d'agost de 1949 tenen a més l'obligació, dins del respecte 
per la Carta de les Nacions Unides i el dret internacional, de fer que Israel respecti el dret internacional 
humanitari incorporat en aquest Conveni”;

Expressant la seva ferma adhesió als articles 20 i 26 del Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics 
segons els quals “Tota apologia de l'odi nacional, racial o religiós que constitueixi incitació a la discri-
minació, l'hostilitat o la violència estarà prohibida per la llei” i “Totes les persones són iguals davant la 
llei i tenen dret sense discriminació a igual protecció de la llei. Referent a això, la llei prohibirà tota dis-
criminació i garantirà a totes les persones protecció igual i efectiva contra qualsevol discriminació per 
motius de raça, color, sexe, idioma, religió, opinions polítiques o de qualsevol índole, origen nacional 
o social, posició econòmica, naixement o qualsevol altra condició social”;

Recordant que l'Estatut de la Cort Penal Internacional de 17 de juliol de 1998, ratificat per l'Estat 
espanyol, tipifica els crims més greus de transcendència internacional entre els quals es troba el crim 
d'apartheid, constituït per actes inhumans comeses en el context d'un règim institucionalitzat d'opres-
sió i dominació sistemàtica d'un grup racial sobre un o més grups racials amb la intenció de mantenir 
aquest règim;
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Entenent que les declaracions i mocions d'Ajuntaments i altres poders públics en general, han de 
respectar també les obligacions jurídiques provinents del dret internacional, en particular aquelles que 
es deriven dels tractats internacionals i del dret internacional vinculants per a l'Estat espanyol;

Reafirmant la necessitat de promoure la campanya internacional per al Boicot, Desinversions i San-
cions a Israel (BDS), basada en els principis d'igualtat, no discriminació i justícia social, amb l'objectiu 
de pressionar al Govern d'Israel a través de tàctiques i estratègies no violentes a complir amb les seves 
obligacions,

Les organitzacions, institucions i organismes signataris fem una crida a:

1. La constitució i adhesió d'una Xarxa d'Espais Públics Lliures d'Apartheid Israelià definida com:

1.1. Una àrea o espai de solidaritat i suport al dret de lliure determinació del Poble Palestí, in-
terpretat de conformitat amb el dret internacional i especialment de la Carta de les Nacions 
Unides i de les resolucions de l'Assemblea General i del Consell de Seguretat, que reconei-
xen i proclamen els drets legítims del Poble Palestí a la lliure determinació, a la integritat 
del seu territori i els drets inalienables sobre les seves riqueses i recursos naturals.

1.2. Un àrea o espai lliure de crims de guerra, inclòs el crim d'apartheid pel qual, en aquest 
marc, les institucions públiques signants se sumen a la xarxa d'Espai Lliure d'Apartheid 
Israelià (ELAI), declarant el seu suport al moviment Boicot, Desinversions i Sancions a Israel 
(BDS), comprometent-se a fomentar la cooperació amb el mateix.

2. Les organitzacions, institucions i organismes membre de la Xarxa d'Espais Públics Lliures d'Apar-
theid Israelià es comprometen a:

2.1. No realitzar acte o omissió alguna que contribueixi a perpetuar l'ocupació israeliana dels 
territoris palestins ocupats, o que suposi el reconeixement de la il·lícita colonització israeli-
ana d’aquests.

2.2. No realitzar acte o omissió alguna que contribueixi a l'espoli, explotació, destrucció i/o 
esgotament de les riqueses i recursos naturals palestins.

2.3. No realitzar acte o omissió alguna que contribueixi a l'espoli, destrucció i/o suplantació del 
patrimoni històric, artístic, cultural o científic palestí.

2.4. No realitzar acte o omissió alguna que contribueixi a normalitzar la imatge d'Israel, especí-
ficament "esdeveniments i activitats que presentin la relació d'opressió colonial, que és in-
trínsecament anormal, com si fos normal", contribuint a encobrir els crims d'Israel contra el 
poble palestí, l'ocupació, l'apartheid i el colonialisme dels assentaments; obviant d'aquesta 
manera el reconeixement dels drets fonamentals del Poble Palestí.

2.5. Incorporar en els plecs de condicions de tots els contractes administratius d'obres, serveis, 
gestió de serveis públics i subministraments licitats per aquests espais, així com a les bases 
i convocatòries de les subvencions atorgades, criteris de selecció que estableixin l'obliga-
torietat per part dels licitadors que optin a l'adjudicació d'aquests contractes, de presentar 
una declaració de no estar involucrat, directa o indirectament, en accions o omissions que 
suposin una violació dels drets humans ni del dret internacional humanitari, ni activitats 



3

d'espoli, esgotament, explotació, amenaça o destrucció dels recursos naturals (incloses les 
terres i aigües) i/o patrimoni del Poble Palestí anteriorment referit. 

2.6. Informar i advertir a la ciutadania i al teixit empresarial dels seus municipis que vendre, com-
prar, invertir o signar contractes amb les entitats i colònies israelianes als territoris palestins 
ocupats és contrari al dictaminat per la Resolució 2334 del Consell de Seguretat de Nacions 
Unides. 

2.7. Instar als seus governs locals, així com al Govern de l'Estat espanyol al fet que adoptin les 
mesures necessàries per posar fi a la complicitat derivada de les relacions comercials i insti-
tucionals amb el Govern d'Israel, que vulnera de manera flagrant, massiva i sistemàtica els 
drets humans i el dret internacional humanitari, exigint així mateix el compliment del Tractat 
sobre el Comerç d'Armes, del que l'Estat espanyol és signatari.

A Donostia-Sant Sebastià, 27 de gener de 2017.


