Coalició Prou Complicitat amb Israel

L’esquerra parlamentària catalana es compromet
activament amb la solidaritat amb Palestina
Representants del PSC, ERC, ICV, EUiA i la CUP compareixen
per exposar els seus compromisos per tal d’aconseguir un final
just a l’ocupació
Avui dijous, 5 de Novembre, s’ha celebrat una roda de premsa
organitzada per la Comunitat Palestina de Catalunya i la Coalició Prou
Complicitat amb Israel, on representants del PSC, ERC, ICV, EUiA i la CUP
han explicat els resultats del seu viatge a Palestina. A continuació, alts
càrrecs dels mateixos partits han exposat el seu compromís amb la lluita
Palestina i han traçat propostes de col·laboració per tal de fer extensiva
aquesta solidaritat al Parlament català.
“La situació que es viu a Palestina des de fa més de 67 anys costa d’imaginar
per aquells que no han trepitjat mai el terreny, però un cop has viscut entra la
seva gent la teva mirada canvia”. Amb aquesta frase, Ibrahim Beisani,
President de la Comunitat Palestina de Catalunya, ha encetat la compareixença
que tenia per objectiu explicar els resultats i compromisos sorgits del viatge que
representants de l’esquerra parlamentària catalana van realitzar a Cisjordània
el darrer mes de Juliol.
Els representants de tots 5 partits han mostrat el seu suport explícit a la causa
palestina, suport que Joan Josep Nuet, d’EUiA, ha proposat traslladar al
Parlament de Catalunya en forma de Resolució Institucional conjunta. Així
mateix, la majoria de representats han fet esment de la campanya BDS (Boicot,
Desinversió i Sanció contra Israel) com a eina per aconseguir una resolució
justa del conflicte. Ferran Pedret, diputat del PSC, ha reiterat, en aquesta
mateixa línia, el compromís del seu partit amb aquesta campanya, compromís
que va quedar reflectit en una resolució aprovada el 22 de febrer de 2014. Per
la seva banda, Dolors Camats, ha parlat de la necessitat de fer accions de
denuncia dels acords comercials i de la cooperació existent entre institucions
catalanes i Israel.
Lligat amb el moment actual que viu Catalunya, Marta Vilalta, ex diputada
d’ERC i secretària d’entorn de l’executiva, reproduint les paraules de Josep
Sagarra, ha recordat que no podem demanar al món que ens respecti com a
nació mentre mantenim tractes amb un estat, com Israel, que ocupa una nació.
En el mateix sentit, Eulàlia Reguant, diputada de la CUP, ha posat èmfasi en el
moment que ens trobem, i com l’oportunitat de crear un nou marc de relacions
internacionals ens pot permetre trencar les complicitats amb Israel.

El viatge a Palestina es va organitzar en el marc d’un projecte de Diplomàcia
Ciutadana, que tenia per objectiu sensibilitzar els partits polítics catalans sobre
la situació a Palestina. Malgrat que es va convidar a tot l’arc polític català,
finalment només cinc partits hi van participar: Jordi Pedret, pel PSC, Josep
Sagarra, d’ERC, Lluís Camprubí, d’ICV, Adelina Escandell, d’EUiA, i Joan
Coma, de la CUP. Tots 5 delegats han signat un manifest que ha servit per
tancar l’acte d’avui, i a la vegada, s’utilitzarà com a base per a redactar un nou
manifest que signaran els partits presents.
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