
GIBANJE BDS je globalno gibanje za bojkot, dezinvesticije in sankcije
(www.bdsmovement.net) proti Izraelu, dokler ta ne bo začel spoštovati
mednarodnega prava ter pravic Palestincev, je leta 2005 ustanovila Palestinska
civilna družba, koordinira pa ga Palestinski narodni odbor za BDS (znan tudi kot
BNC), ki deluje že od leta 2007. BDS je strategija, ki ljudem omogoča, da
prevzamejo učinkovito in odločilno vlogo v palestinskem boju za pravico.

9. julija 2005, leto dni po objavi svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča, ki je izraelski zid na zasedenih palestinskih ozemljih
označilo kot nezakonit, je večji del palestinske civilne družbe pozval organizacije in ljudi po vsem svetu k bojkotu, dezinvesticijam
in sankcijam proti Izraelu, dokler ta ne bo v celoti priznal pravic Palestincev in začel ravnati skladno z mednarodnim pravom.
Gibanje BDS temelji na človekovih pravicah in predstavlja tri osrednje skupine Palestincev: begunce, Palestince, ki živijo pod
vojaško okupacijo na Zahodnem bregu in v Gazi ter Palestince, ki živijo v Izraelu. Gibanje poziva k različnim oblikam bojkota
Izraela, dokler ta ne bo začel v celoti spoštovati predpise mednarodnega prava, tako da:

1. Konča okupacijo in kolonizacijo vseh arabskih ozemelj in poruši zid
2. Prepozna temeljne pravice arabsko-palestinskih državljanov Izraela do popolne enakopravnosti; in
3. Spoštuje, zaščiti in podpre pravico palestinskih beguncev, da se vrnejo v svoje domove in posesti kot je bilo dogovorjeno v
resoluciji ZN 194.

Poziv k bojkotu Kulturne ambasade Izraela

V napovedniku razstave »Spremembe«, ki je na ogled v okviru Evropske prestolnice kulture - projekt »Kulturne
ambasade«, pripravljen v sodelovanju z izraelskim veleposlaništvom na Dunaju - je zapisano, da je v Izraelu v
preteklih 100 letih nastalo “veliko novih vasi, nekdanje vasi so se razvile v mesta, iz mestec pa so nastala velemesta.
Nekoč redko naseljena področja so sedaj deli velemest. Nekdaj sušne in puste regije so danes obdelane in gosto
naseljene. Glavna dejavnika, ki sta bila temelj omenjene preobrazbe dežele, sta bila modernizacija in ekonomski
razvoj, ki se je začel z ustanovitvijo države Izrael leta 1948. Nekoč zaostali del Osmanskega cesarstva je postal eden
najbolj urbaniziranih in razvitih predelov regije.”

Predstavniki zaskrbljene javnosti smo zgroženi nad neizmernim cinizmom izraelske politike, ki si v
mednarodni javnosti na vse načine prizadeva zamaskirati dejansko politiko imperializma in apartheida nad
palestinskim ljudstvom, z nizanjem idiličnih podob izgradnje države Izrael, ki naj bi nastala na nekoč
zaostalem delu Osmanskega cesarstva. Zato z ozirom na neprestane izraelske kršitve mednarodnega prava
in glede na to, da je od leta 1948 že več sto resolucij ZN obsodilo kolonialno in diskriminatorno politiko
Izraela, ter jo označilo za protizakonito in pozvalo k takojšnjim, primernim in učinkovitim ukrepom, in glede
na to, da vse oblike mednarodnih intervencij in mirovnih pogajanj do sedaj niso uspele prepričati ali prisiliti
Izraela, da spoštuje mednarodno humanitarno pravo, temeljne človekove pravice in preneha z okupacijo
ter zatiranjem Palestincev.

Zofijini ljubimci, skupaj s kampanjo BDS Slovenija in zaskrbljenimi posamezniki, pozivamo Zavod EPK in
mesto Maribor k načelni in odgovorni drži do izraelsko-palestinskega vprašanja, kulturne institucije pa k
umiku sodelovanja z izraelskimi institucijami, ki so vpletene v kršitve človekovih pravic. Gospodarstvo,
znanost in kultura namreč ne delujejo v vakuumu odnosov, temveč so del politično-družbenega prostora.
Vsi imamo odgovornost ter moč, da vplivamo na dogajanja okoli nas!

Več na: www.bds.si in
http://www.zofijini.net/predavanja_bojkotiranje.html
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