
ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Γιατι το  DiEM25 πρέπει να κάνει εκστρατεία για το Ζήτημα Παλαιστίνης-
Ισραήλ;

Το DiEM25 είναι ένα πανευρωπαϊκό διεθνιστικό πολυεθνικό κίνημα που έχει δεσμευτεί να 
διεξαγάγει εκστρατείες για τις αρχές του Μανιφέστο μας, εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης.

Το DiEM25 έχει μέλη στο Ισραήλ και στην κατεχόμενη Παλαιστίνη, καθώς και μέλη στην 
Ευρώπη και αλλού, που αισθάνονται τεράστια συμπόνια για τους χρόνια βασανισμένους 
λαούς της ιστορικής Παλαιστίνης, Εβραίους και Παλαιστινίους καθώς και τις μειονότητες 
που ζουν εκεί επί αιώνες.

Σε μια εποχή που οι πολιτικές και οι αρχές της ΕΕ αποτελούν μέρος του προβλήματος στη 
Μέση Ανατολή και η Μέση Ανατολή εκρήγνυται για άλλη μια φορά, το DiEM25 έχει 
υποχρέωση να λάβει θέση σχετικά με το ζήτημα Παλαιστίνης-Ισραήλ και να διεξαγάγει μια 
δυναμική εκστρατεία γι' αυτό.

Το προτεινόμενο κείμενο Καθολικής Ψηφοφορίας Μελών (AMV) παρακάτω περιλαμβάνει 
τρία μέρη: 

Το Μέρος 1 εξιστορεί τα γεγονότα μετά από τις νεκρές πλέον Συμφωνίες του Όσλο
Το Μέρος 2 αναφέρει τα στοιχειώδη δικαιώματα που πρέπει να διασφαλιστούν για όλους 
τους λαούς που ζουν στην ιστορική Παλαιστίνη
Το Μέρος 3 παρουσιάζει το όραμα για ένα δημοκρατικό και ειρηνικό μέλλον για τους 
Εβραίους και τους Παλαιστινίους, για το οποίο το DiEM25 δεσμεύεται να κάνει εκστρατεία 
σε όλην την Ευρώπη και παραπέρα.
Το Μέρος 4 παρουσιάζει τα άμεσα βήματα της εκστρατείας που θα κάνει το DiEM25, ώστε 
να πιέσει τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και την Ευρωπαϊκή Ένωση να τα υιοθετήσουν

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ DiEM25 AMV (ΕΠΙΛΟΓΗ 1)

Μέρος 1: ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ
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1. Από τις Συμφωνίες του Όσλο μέχρι σήμερα, ο στρατηγικός στόχος του Μπέντζαμιν 
Νετανιάχου και των συμμάχων του ήταν ο τερματισμός οποιασδήποτε ουσιαστικής 
Ειρηνευτικής Διαδικασίας. Στόχος που έχει επιτευχθεί εδώ και πολύ καιρό.

2. Από τις Συμφωνίες του Όσλο και μετά, το κράτος του Ισραήλ:
• έχει μαζικά και παράνομα επεκτείνει τους οικισμούς στις περιοχές που 

προοριζόταν για το παλαιστινιακό κράτος, με αποτέλεσμα περισσότεροι από
εκατοντάδες χιλιάδες έποικοι να είναι πλέον παγιδευμένοι εγκατεστημένοι 
σε κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη

• έχει χρησιμοποιήσει τον ισραηλινό στρατό, αρχιτέκτονες, πολιτικούς 
μηχανικούς, κατασκευαστές δρόμων και πολεοδόμους, ως μέρος ενός καλά 
σχεδιασμένου έργου για τη δημιουργία ενός κράτους απαρτχάιντ (όπως 
επιβεβαιώθηκε από τον Ισραηλινό οργανισμό, υποστηρικτή των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων, B'Tselem και  πιο πρόσφατα από το Παρατηρητήριο 
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων)

• το 2018 θεσπίστηκε νομοθεσία που επισημοποίησε το καθεστώς των 
Παλαιστινίων με ισραηλινή ιθαγένεια ως δεύτερης κατηγορίας

• δολοφονεί/εξευτελίζει πιθανούς Παλαιστίνιους Συνεργάτες για την Ειρήνη, 
υπονομεύοντας και καταστρέφοντας συνεχώς κοσμικές, δημοκρατικές 
εναλλακτικές λύσεις

3. Μια λύση δυο κρατών σήμερα: 
• είτε θα οδηγούσε σε ένα μη βιώσιμο παλαιστινιακό κράτος που θα έμοιαζε 

με ένα σύνολο χαλαρά συνδεδεμένων Μπαντουστάν, ενώ οι Παλαιστίνιοι 
που ζουν στο Ισραήλ θα παρέμεναν πολίτες δεύτερης κατηγορίας ενός 
εβραϊκού κράτους

• ή θα απαιτούσε τη βίαιη απομάκρυνση εκατοντάδων χιλιάδων εποίκων από 
τη Δυτική Όχθη, με τους Παλαιστίνιους που ζουν τώρα στο Ισραήλ, είτε να 
αναγκάζονται να μετακινηθούν στο νέο κράτος της Παλαιστίνης ή να 
παραμείνουν ως πολίτες δεύτερης κατηγορίας ενός εβραϊκού κράτους.

4. Λαμβάνοντας υπόψη τα 2 και 3 παραπάνω, ο στόχος του Μπέντζαμιν Νετανιάχου 
και των συμμάχων του έχει επιτευχθεί πλήρως: Είναι πλέον αδύνατο ακόμη και να 
φανταστούμε δύο βιώσιμα, κυρίαρχα κράτη που ζουν ειρηνικά δίπλα-δίπλα, το 
καθένα απαλλαγμένο από διακρίσεις, που εγγυώνται ίσα πολιτικά δικαιώματα σε 
όλους τους πολίτες τους και χωρίς συστηματική παραβίαση των βασικών 
ανθρωπίνων δικαιωμάτων (δηλαδή, απαλλαγμένα από εθνοκάθαρση και 
ανταλλαγές πληθυσμών).

Μέρος 2: ΣΤΟΙΧΕΙΩΔΗ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΕΒΡΑΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΙΩΝ

1. Η ιστορική γη της Παλαιστίνης πρέπει να είναι μια ασφαλής, ειρηνική χώρα τόσο 
για τους Εβραίους όσο και για τους Παλαιστίνιους

2. Τα μέλη της εβραϊκής και της παλαιστινιακής διασποράς πρέπει να διατηρήσουν το 
δικαίωμά τους να επιστρέψουν

3. Οι Εβραίοι και οι Παλαιστίνιοι πρέπει να απολαμβάνουν ίσα δικαιώματα στην 
ελευθερία, την ασφάλεια, τον μη εξαναγκασμό, τη μη διάκριση, την ελευθερία του 
συνεταιρίζεσθαι και την υπερηφάνεια για την ταυτότητα και την εθνικότητά τους 

Μέρος 3: Η ΘΕΣΗ ΤΟΥ DiEM25
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Βραχυπρόθεσμα μέτρα   για τα οποία εκστρατεύει    τα οποία υποστηρίζει το DiEM25:  

● Άμεσος τερματισμός της Ισραηλινής κατοχής της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, της 
Δυτικής Όχθης και του αποκλεισμού της Γάζας

● Άμεσος τερματισμός των πολιτικών και θεσμών του Ισραηλινού Απαρτχάιντ, τόσο 
εντός των προ του 1967 συνόρων του όσο και αλλού 

● Άμεση εφαρμογή του δικαιώματος των Παλαιστινίων προσφύγων να 
επιστρέψουν (Ψήφισμα 194 της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών)

● Άμεση αναγνώριση από την ΕΕ του Κράτους της Παλαιστίνης, ώστε οι Ισραηλινοί 
και οι Παλαιστίνιοι διαπραγματευτές να απολαμβάνουν νομικής ισοτιμίας στο 
Διεθνές Δίκαιο

● Άμεσο εμπάργκο στις πωλήσεις όπλων, τη μεταφορά τεχνολογίας και τη 
συντήρηση προς/από το Ισραήλ

● Άμεση διάλυση όλων των στρατιωτικών συμμαχιών και συνθηκών των κρατών 
μελών της ΕΕ με το Ισραήλ

● Άμεση παύση όλων των εμπορικών συναλλαγών με ισραηλινές κοινότητες 
εποίκων στα Κατεχόμενα Εδάφη

● Άμεση αποπυρηνικοποίηση όλων των κρατών και οντοτήτων στη Μέση Ανατολή
● Τέλος στην ανάμειξη ξένων δυνάμεων: Οι ξένες δυνάμεις τροφοδοτούν 

παραδοσιακά τη φωτιά των συρράξεων. Ειδικότερα, οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν 
νομιμοποιούνται ως έντιμος διαμεσολαβητής, ούτε και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι 
Ισραηλινοί και οι Παλαιστίνιοι προοδευτικοί πρέπει να το αναλάβουν αυτό τώρα, με
την υποστήριξη των προοδευτικών από όλο τον κόσμο και να λάβουν τα 
απαραίτητα μέτρα

Μακροπρόθεσμο όραμα:

Συνεπές με τις διεθνιστικές, ανθρωπιστικές αρχές του DiEM25 περί μη διακρίσεων, 
ισότητας έναντι του νόμου, σεβασμού στη διαφορετικότητα και ελεύθερης μετακίνησης, 
το DiEM25 πιστεύει ότι ο μοναδικός μακροπρόθεσμος διακανονισμός απαιτεί από τους 
προοδευτικούς και των δύο πλευρών, Ισραηλινούς και Παλαιστίνιους, να συνεργαστούν για
ένα Ενιαίο Δημοκρατικό Κοσμικό Κράτος για Εβραίους και Παλαιστίνιους στη γη της 
ιστορικής Παλαιστίνης,. 

Το Ενιαίο Δημοκρατικό Κοσμικό Κράτος που υποστηρίζουμε και οραματιζόμαστε πρέπει να 
είναι:

● Η πατρίδα τόσο των Εβραίων, όσο και των Παλαιστινίων
●  Μια χώρα στην οποία όλοι οι Εβραίοι και όλοι οι Παλαιστίνιοι (και οι απόγονοί τους) 

που εκδιώχθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά το 1948, θα έχουν το ίδιο δικαίωμα να 
επιστρέψουν

● Βασισμένο σε ένα Δημοκρατικό Σύνταγμα Χωρίς Διακρίσεις, που θα συνταχθεί από 
Συντακτική Συνέλευση Εβραίων και Παλαιστινίων, υποστηριζόμενο από τη διεθνή 
κοινότητα μέσω του ΟΗΕ και με πόρους δεσμευόμενους για τον σκοπό αυτό από την 
ΕΕ, τις ΗΠΑ, τη Ρωσία και την Κίνα
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● Μια δύναμη καλού και ειρήνης στην ευρύτερη Μέση Ανατολή, που καταλύει τις 
διαφόρες περιφερειακές σύγκρουσεις, απονομιμοποιεί καταπιεστικά καθεστώτα και 
υποστηρίζει μεγαλύτερη οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική συνεργασία στην 
περιοχή.

Σημ. Το DiEM25 κατέληξε σ' αυτήν την άποψη μόνο και μόνο επειδή τα επιτόπια γεγονότα, 
όπως σχεδιάστηκαν από το κράτος του Ισραήλ, είναι τέτοια ώστε, σ' αυτό το στάδιο, κάθε 
βιώσιμη λύση δύο κρατών θα περιλαμβάνει ανταλλαγές πληθυσμών και/ή επισημοποίηση 
του απαρτχάιντ, που είναι ασύμβατα με τις βασικές αρχές του DiEM25.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Το DiEM25 αναγνωρίζει και σέβεται τον πόθο των Παλαιστινίων για το δικό τους κράτος και
αυτόν των Εβραίων για ένα εβραϊκό κράτος. Τις τελευταίες δεκαετίες όμως, η Ειρηνευτική 
διαδικασία που θα μπορούσε να έχει δώσει μια λύση δύο κρατών, έχει υπονομευθεί 
σκόπιμα και διαλυθεί – μη αναστρέψιμα. Οποιαδήποτε απόπειρα λύσης δύο κρατών θα 
περιλαμβάνει τώρα μαζικό και πολύ πιθανόν βίαιο εκτοπισμό λαών και/ή επισημοποίηση 
κάποιου είδους απαρτχάιντ. 

Οι προοδευτικοί ανθρωπιστές, αντιμέτωποι μ' αυτήν την κατάσταση, πρέπει να αγωνιστούν
για τον τερματισμό των πολιτικών του απαρτχάιντ που εφαρμόζονται με ανελέητη 
αποτελεσματικότητα από το ισραηλινό κράτος, για τερματισμό των μαχών και για μια 
δημοκρατική οντότητα στην οποία τόσο οι Εβραίοι όσο και οι Παλαιστίνιοι θα μπορούν να 
ζουν χωρίς φόβο και καταναγκασμό. . Για να οικοδομηθεί αυτή η μοναδική εναλλακτική 
λύση απέναντι στα ποικίλα απαρτχάιντ, δηλαδή ένα ΕΝΙΑΙΟ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟ ΚΟΣΜΙΚΟ 
ΚΡΑΤΟΣ, το πρώτο βήμα πρέπει να περιλαμβάνει την αναγνώριση του Κράτους της 
Παλαιστίνης και το δικαίωμα τόσο των Παλαιστινίων, όσο και των Εβραίων να ζήσουν και 
να επιστρέφουν στην ιστορική Παλαιστίνη. 
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