
El govern de Catalunya vol reforçar aliances amb l’apartheid
israelià
La consellera d’exteriors viatja a Israel aquesta setmana per “consolidar
les relacions entre Catalunya i Israel”

La consellera d’exteriors Victòria Alsina va fer pública la seva agenda per al seu viatge a Israel
divendres  16 de setembre la setmana que ve a Israel. La nota publicada a la web de la
Conselleria d’Exteriors diu “L’objectiu del viatge és, per una banda, consolidar les relacions
entre Catalunya i Israel, que han estat tradicionalment intenses i que es nodreixen de forts
vincles per motius culturals, històrics i econòmics. I segueix: “La visita s’emmarca en la voluntat
del Govern de contribuir en la mesura del possible a la recerca d’una pau duradora a la regió.”

El viatge s’organitza pocs mesos després de que el propi parlament de Catalunya aprovés una
moció on s’estableix que “Israel aplica el crim d’apartheid contra el poble palestí”.

En assabentar-se del viatge la Coalició Prou Complicitat amb Israel, formada per 16
organitzacions i col·lectius de la societat civil catalana, li va escriure una carta a la Consellera
demanant-li que cancel·lés el viatge el dijous 15 de setembre, la carta diu: “amb aquest viatge
contribueix a normalitzar i validar la greu situació de violència i opressió vers el poble palestí. Si
vostè com a representant del nostre país visita Israel, està dient que Catalunya està d'acord
amb l'apartheid i la brutal ocupació militar d’Israel, i això no ho podem permetre.”

El viatge es dóna en un context on inclús l’ organització de drets humans més gran israeliana
ha dit que Israel comet el crim d’apartheid contra el poble palestí, narrativa que també
comparteixen Amnistia Internacional i Human Rights Watch i que fa dècades que denuncia la
societat civil palestina.

Aquest és un viatge de greu normalització del brutal apartheid i ocupació d’Israel i és molt
preocupant que Catalunya vulgui tenir més llaços en un context on cada vegada són més les
institucions, les artistes i les organitzacions es neguen a ser còmplices de l’apartheid israelià.

Just la setmana passada el nou president de Xile va rebutjar rebre l’ambaixador d’Israel, per la
sistemàtica vulneració de drets humans del poble palestí.

A més, la pau no arribarà a Palestina mentre Catalunya segueixi alimentant les relacions amb
Israel, un dels estats del món que més vulnera el dret internacional. La pau arribarà quan Israel
respecti els drets del poble palestí tal com ho demana la societat civil palestina: permetent el
retorn de les refugiades, atorgant els mateixos drets les persones palestines que a les
israelianes i acabant amb l’ocupació. La responsabilitat del Govern de Catalunya és la de
denunciar els crims de guerra i lesa humanitat de l’estat d’Israel, com per exemple l’últim
bombardeig d’aquest estiu on Israel va assassinar a 45 persones a la Franja de Gaza incloses
15 criatures.



De la mateixa manera que va caure l’apartheid Sud Africà, farem caure l’apartheid israelià, i la
història recordarà que còmplice va ser el Govern català amb la colonització al poble palestí.


