
SOLIDARITAT AMB EL POBLE PALESTÍ
Que s’aturi la venda d’armes a Israel

Vint-i-cinc dies d’atacs militars i d’ocupació de l’estat d’Israel a la població 
palestina del territori de Gaza han deixat més de 1.300 persones mortes, 
més de 5.000 de ferides, bona part d’elles nens i dones, i més de 4.000 
cases i desenes d’infraestructures civils enderrocades, en una nova 
vulneració dels drets humans per part de l’estat d’Israel. 

El alto-el-foc unilateral del que parla Israel ara, per a la zona de Gaza, és 
molt feble. L’escepticisme respecte al mateix és gran, doncs de la mateixa 
manera que ara paren, demà poden reprendre l’agressió i incrementar 
després l’escalada genocida. No hi ha regles ni condicions, no hi ha cap 
diàleg. Per això, la primera demanda és: alto-el-foc permanent i retirada de 
les tropes israelianes del territori de Gaza. 

Pel que fa al govern espanyol, mentre es passegen per la zona demanant un 
alto-el-foc ‘de les dues parts’ i el PSOE participen en manifestacions 
demanant que s’aturi l’agressió contra el poble palestí, continua la venda 
d’armes d’empreses espanyoles a Israel. Segons Amnistia Internacional, 
“entre 2007 i la primera meitat de 2008 Espanya va vendre a Israel material 
de defensa i productes de doble ús per valor de 4.446.245 euros”. Cal 
acabar amb aquesta doble moral. Una part de la munició utilitzada per 
l’exèrcit israelià és de fabricació espanyola. Per això li exigim al govern de 
l’estat espanyol que ATURI  EL COMERÇ DE LA VENDA D’ARMES a Israel.

Palestina necessita drets, existir, terra i aigua, un estat propi. El conflicte no 
s’acabarà fins que no s’acabi l’ocupació i la destrucció continua per part de 
l’estat d’Israel. Per això l’agressió d’aquestes setmanes no pot quedar 
impune: els culpables dels 1.300 morts  han de ser jutjats com criminals de 
guerra. Identificar els responsables, jutjar-los i condemnar-los per crim 
contra la Humanitat. Europa necessita tenir una posició clara i forta contra 
l’agressió i recolzar aquestes mesura seria un pas.

Esquerra Unida i Alternativa fem una crida a la ciutadania a continuar 
mobilitzant-se contra l’ocupació de Gaza, per defensar la pau i el diàleg i en 
solidaritat amb el poble palestí. Són moments de consolidar l’espai pacifista 
i solidari a pobles, ciutats i barris d’arreu de Catalunya. Són moments de 
molta explicació i informació, organitzant xerrades. Calen més 
posicionaments públics: de comitès d’empresa i seccions sindicals, i 
mocions als ajuntaments.

La situació a Palestina, els conflictes existents arreu del món, la despesa en 
armament... necessiten d’un ampli moviment per la Pau a Catalunya.  
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