
9. júl 2005

Uplynul rok, odkedy Medzinárodný 
súdny dvor vydal historický posudok, 
že budovanie izraelského múru na 
okupovanom palestínskom území 
je nelegálne, a Izrael v stavbe tohto 
koloniálneho múru pokračuje, 

úplne ignorujúc toto súdne rozhodnutie. Po tridsiatich ôsmich 
rokoch izraelskej okupácie palestínskeho Západného brehu (vrátane 
východného Jeruzalema), pásma Gazy a sýrskych Golanských výšin Izrael 
pokračuje v rozširovaní svojich kolónií. Jednostranným rozhodnutím 
Izrael anektoval okupovaný východný Jeruzalem a Golanské výšiny a 
teraz prostredníctvom tohto múru de facto anektuje veľké časti územia 
Západného brehu. Pripravuje sa aj – v tieni svojho plánovaného presunu 
z pásma Gazy – na výstavbu a ďalšie rozširovanie kolónií na Západnom 
brehu. Päťdesiatsedem rokov od vybudovania Izraela prevažne na pôde 
etnicky vyčistenej od jej palestínskych vlastníkov, väčšina Palestínčanov 
a Palestínčaniek sú utečencami a utečenkami, prevažne bez štátnej 
príslušnosti. Popri tom pretrváva izraelský systém rasovej diskriminácie 
voči vlastným arabským-palestínskym občanom a občiankam.

Vo svetle pretrvávajúceho porušovania medzinárodného práva Izraelom, 
a tiež
–  vzhľadom na to, že od roku 1948 stovky rezolúcií OSN odsúdili izraelskú 

koloniálnu a diskriminačnú politiku ako nelegálnu a vyzvali Izrael na 
okamžitú, adekvátnu a účinnú nápravu,

–  vzhľadom na to, že doteraz sa žiadnemu spôsobu medzinárodnej 
intervencie a snahám o vytvorenie mieru nepodarilo presvedčiť alebo 
prinútiť Izrael, aby zosúladil svoju politiku s humanitárnym právom, aby 
si ctil základné ľudské práva a ukončil okupáciu a útlak palestínskeho 
ľudu,

–  vzhľadom na dejinnú skúsenosť, keď ľudia svedomia z rôznych krajín 
zobrali na seba morálnu zodpovednosť postaviť sa proti nespravodlivosti, 
ako v prípade zápasu za zrušenie apartheidu v Južnej Afrike pomocou 
rozličných foriem bojkotu, stiahnutia investícií a sankcií,
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–  inšpirovaní zápasom Juhoafričanov proti apartheidu a v duchu 
medzinárodnej solidarity, morálnej integrity a odporu voči 
nespravodlivosti a útlaku,

my, čo zastupujeme palestínsku občiansku spoločnosť, vyzývame 
organizácie občianskej spoločnosti z ostatných krajín a ľudí svedomia 
na celom svete, aby voči Izraelu uplatnili rozsiahly bojkot a sťahovanie 
investícií podobne ako voči Juhoafrickej republike v ére apartheidu. 
Apelujeme na vás, vyvíjajte tlak na svoje krajiny, aby na Izrael uvalili 
embargá a sankcie. V záujme spravodlivosti a skutočného mieru pozývame 
aj izraelských občanov a občianky svedomia, aby podporili túto výzvu.

Tieto nenásilné sankčné opatrenia by mali pokračovať, až kým Izrael 
nepristúpi k svojej povinnosti uznať nescudziteľné právo palestínskeho 
ľudu na sebaurčenie a nezosúladí sa v plnej miere s princípmi 
medzinárodného práva, tým, že:

1. ukončí okupáciu a kolonizáciu všetkých arabských území a odstráni 
nelegálny múr,

2. uzná základné právo arabských-palestínskych občanov a občianok 
Izraela na úplnú rovnoprávnosť,

3. bude rešpektovať, chrániť a podporovať právo palestínskych utečencov 
a utečeniek na návrat do svojich domovov a k svojim majetkom, tak 
ako ho vymedzuje rezolúcia 194 OSN.

Podpisujú:

Nižšie uvedené palestínske politické strany, zväzy, združenia, koalície 
a organizácie reprezentujúce tri integrálne súčasti palestínskeho ľudu: 
palestínskych utečencov a utečenky, Palestínčanov a Palestínčanky pod 
okupáciou a palestínskych občanov a občianky Izraela.
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