“L’últim dia de l’ocupació serà el primer dia de la pau”
Ens trobem davant d’una nova escalada de violència a Palestina que ha resultat a dia d’avui, en 44 morts
palestines i 8 israelianes, així com més de 2.000 ferides palestines i 83 israelianes.
La cobertura mediàtica que s’està fent per part dels mitjans de comunicació internacionals és
descontextualitzada, i obvia els 67 anys d’ocupació il·legal israeliana, que es tradueix, entre d’altres, en
restriccions de l’accés a l’aigua, control de la llibertat de moviment, demolició de cases, detencions
arbitràries, càstigs col·lectius i assassinats constants.
Totes aquestes vulneracions de drets humans són intencionadament ignorades pels mitjans de
comunicació, que ofereixen una visió islamòfoba que ens distancia de l’oprimit i ens apropa a l’opressor. A
més, les complicitats dels governs occidentals amb el govern israelià reforcen la seva impunitat davant de
crims de guerra com l’Operació Marge Protector de l’estiu passat amb més de 2.200 palestines
assassinades.
Volem estar al costat de qui oprimeix?
Des de la Coalició Prou Complicitat amb Israel tenim clar que no. Per això exigim al Govern Espanyol i a
les institucions Catalanes que deixin de ser còmplices de l’estat terrorista d’Israel, i concretament instem:
-

-

l’embargament militar a Israel d’acord amb el Dret Comunitari que prohibeix les exportacions
d’armament i materials de defensa a països que violen drets humans. Això significa trencar
amb la tendència creixent del Govern Espanyol de signar acords en matèria militar amb la
indústria armamentística israeliana, per exemple: el Ministeri de Defensa espanyol acaba de
firmar un contracte de quatre anys per valor de 22,5 milions d’euros amb Israel Military
Industries Ltd.
el trencament dels acords opacs en matèria de seguretat signats el novembre del 2012 entre la
Generalitat de Catalunya i Universitats catalanes i el Govern d’Israel.
l’anul·lació de l’Agermanament de la ciutat de Barcelona amb Tel Aviv, que reforça el rentat
d’imatge de la capital israeliana allunyant-la de les massacres comeses i mostrant-la com una
ciutat oberta i multicultural.

El primer dia de la pau serà aquell en que finalitzi l’ocupació i colonització de totes les terres àrabs
ocupades al juny de 1967 i es destrueixi el Mur de l’Apartheid; es reconeguin els drets fonamentals de la
ciutadania àrab-palestina d'Israel per a que deixin de ser ciutadanes de segona; i es respectin, protegeixin
i promoguin el dret de les refugiades palestines de tornar a les seves cases i propietats tal i com estableix
la resolució 194 de les Nacions Unides. Aquestes són les demandes de la campanya internacional BDS
(Boicot, Desinversions i Sancions contra Israel) impulsada per la població palestina l’any 2005.
Perquè el silenci ens fa còmplices, fem una crida a persones, col.lectius, organitzacions i institucions per a
que us uniu de forma activa al moviment de solidaritat amb Palestina de Catalunya.
SALUDEM AL POBLE PALESTÍ EN RESISTÈNCIA I LI FEM ARRIBAR LA NOSTRA SOLIDARITAT.
NO ESTÀ SOL I NO L’OBLIDEM!
PROU COMPLICITAT AMB L’APARTHEID ISRAELIÀ!
VISCA PALESTINA LLIURE!
La Coalició Prou Complicitat amb Israel està formada
per: Rumbo a Gaza, Junts, la Comunitat Palestina de
Catalunya, NOVACT, BDS Catalunya, Pau Sempre,
SUDS, Servei Civil Internacional de Catalunya, Centre
Euro Àrab de Catalunya, En Lluita, Unadikum,
Pallassos en Rebeldia, Asociación Cultural Arte &Maña
i ISM Catalunya.

