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Κείμενο AMV για Ισραήλ/Παλαιστίνη από ομάδα ανεξάρτητων 
μελών του DiEM25 (11 υπογράφοντες)

Εισαγωγή

Ήρθε  η  ώρα  για  το  DiEM25  να  υιοθετήσει  μια  σαφή,  ισχυρή  στρατηγική  για  το  ισραηλινο-
παλαιστινιακό  αδιέξοδο.  Πρέπει  να  υποστηρίξουμε  θέσεις  που  έχουν  επίσης  πραγματικές
πιθανότητες να επιφέρουν αληθινές αλλαγές και να κινητοποιήσουν την υπάρχουσα κοινή γνώμη
στην Ευρώπη και στον κόσμο γενικότερα.

Ας  χρησιμοποιήσουμε  τα  ισχυρά  μέσα  που  έχουμε  στη  διάθεσή  μας.  Ας  ενεργοποιήσουμε  τα
εργαλεία  του  διεθνούς  και  ευρωπαϊκού  δικαίου  και  ας  κινητοποιήσουμε  τη  διεθνή  κοινή  γνώμη,
πιέζοντας  για  την  αποχώρηση  των  Ισραηλινών  κατοχικών  δυνάμεων  και  μαζί  των  παράνομων
οικισμών ως προϋπόθεση για οποιεσδήποτε πραγματικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις.

Η  Ευρώπη  ξεχωρίζει  ως  ο  μεγαλύτερος  εμπορικός  εταίρος  του  Ισραήλ  και  ως  δευτερογενής
προμηθευτής όπλων του Ισραήλ μετά τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η ΕΕ επενδύει μέχρι στιγμής τόσο στο
Ισραήλ  όσο  και  σε  έργα  ανοικοδόμησης  των  κατεχόμενων  παλαιστινιακών  εδαφών  (OPT),
πληρώνοντας τον λογαριασμό κάθε φορά που εκρήγνυται η κατάσταση των μόνιμων συγκρούσεων,
όπως συμβαίνει για άλλη μια φορά στη Γάζα και στη περιοχή Σέικ Τζάρα.

Η Ευρώπη φιλοξενεί το Διεθνές Δικαστήριο της Χάγης και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο – ιδρύματα
που  υπονομεύονται  από  την  υποστήριξη  της  ΕΕ  σε  παράνομους  πολέμους  και  εκστρατείες
προσάρτησης,  καθώς  το  Ισραήλ  αρνείται  να  συνεργαστεί  με  έρευνες  του Διεθνούς  Ποινικού
Δικαστηρίου για εγκλήματα πολέμου και μποϊκοτάρει τους επιθεωρητές ανθρωπίνων δικαιωμάτων
του ΟΗΕ από το 2013.i Οι  δύσκολα κερδισμένες νομικές νίκες προς όφελος της παλαιστινιακής
κατάστασης  πρέπει  επιτέλους  να  χρησιμοποιηθούν  για  την  εξασφάλιση  ενός  προοδευτικού
μέλλοντος για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ισραηλινών, Παλαιστινίων και των γειτόνων τους.

Ο  τερματισμός  της  κατοχής  παραμένει  η  πρώτη  μας  καθυστερημένη  εδώ  και  καιρό
προτεραιότητα.

Μόνο ένα μόνιμο τέλος της παράνομης στρατιωτικής κατοχής και του κράτους πολιορκίας στη Γάζα,
την  Ανατολική  Ιερουσαλήμ  και  τη  Δυτική  Όχθη,  μπορεί  να  θέσει  τις  βάσεις επιτρέποντας
πραγματικές ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις επί ίσοις όροις. Η κατοχή σήμερα λειτουργεί ως
πρώτη  γραμμή  μόνιμης  σύγκρουσης  μεταξύ  Ισραηλινών  και  Παλαιστινίων. Η  ΕΕ  πρέπει  να
σταματήσει  κάθε συμμετοχή που επιτρέπει  μηχανισμούς στρατιωτικής κατοχής. Το σχέδιο
που περιγράφεται σε αυτό το AMV είναι το σημείο εκκίνησής μας.

Το DiEM25 μπορεί να χρησιμοποιήσει όλα τα απαραίτητα μέσα ακτιβιστών, για να αναγκάσει τους
Ευρωπαίους  πολιτικούς  να  αναλάβουν  τις  υποχρεώσεις  τους  και  να  μην  επιβεβαιώνουν  τέτοιες
αποφάσεις. Ως εκ τούτου, προτείνονται τα ακόλουθα σημεία:

1. Η ΕΕ πρέπει να διακόψει αμέσως τον εφοδιασμό όπλων και τη στρατιωτική συνεργασία με

το Ισραήλ και τους περιφερειακούς παράγοντες. Το DiEM25 μπορεί να ασκήσει επιρροή και να
πιέσει τα κράτη μέλη της ΕΕ να τηρήσουν και να επιβάλουν τις δικές τους κατευθυντήριες γραμμές
(π.χ. που κατοχυρώνονται στους εθνικούς νόμους τόσο της Γερμανίας όσο και της Γαλλίας) που
απαγορεύουν  τις  εξαγωγές  όπλων  ή  τη  συνεργασία  στον  τομέα  της  ασφάλειας  με  χώρες  που
εμπλέκονται στις συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή, π.χ. αιγυπτιακό καθεστώς Ελ Σίσι και Σαουδική
Αραβία. ii
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2. Αγώνας για τον τερματισμό του εμπορίου με τους εποικισμούς. Σύμφωνα με εκθέσεις από το
βήμα του κοινοβουλίου της ΕΕ, το εμπόριο με "τους εποικισμούς είναι παράνομο  και παραβιάζει
τους  υψηλότερους κανόνες  του  διεθνούς  δικαίου". iii Δεδομένου ότι  η  ΕΕ είναι  ο  σημαντικότερος
εμπορικός  εταίρος  του  Ισραήλ,  ο  τερματισμός  στις  συναλλαγές  με  παράνομους  εποικισμούς
παραμένει μια πιεστική ευρωπαϊκή ηθική και πολιτική υποχρέωση.

3. Επιβολή των αποφάσεων 242 και 2334 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ. Το DiEM25
ζητά  την  επιβολή  αυτών  των  ψηφισμάτων,  απαιτώντας  την  άμεση  απόσυρση  του  ισραηλινού
στρατού από τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη (Δυτική Όχθη, Γάζα και Ανατολική Ιερουσαλήμ), το
άμεσο τέλος του αποκλεισμού της λωρίδας της Γάζας, την αποχώρηση όλων των εποίκων και μια
«δίκαιη  διευθέτηση»  για  το  ζήτημα  των  παλαιστινίων  προσφύγων  (ανατρέξτε  στο  σημείο  7
παρακάτω) και επιστροφή των κατεχόμενων εδαφών διεθνώς αναγνωρισμένων ως τμημάτων του
Λιβάνου και της Συρίας. iv Να καταστούν τα ψηφίσματα αυτά ελάχιστες κατευθυντήριες γραμμές για
τις μελλοντικές σχέσεις των κρατών μελών της ΕΕ με την Παλαιστίνη και το Ισραήλ.

 
4. Αποσαφήνιση του καθεστώτος των Παλαιστινίων προσφύγων που βρίσκονται επί του 

παρόντος στην Ευρώπη. Σήμερα οι περισσότερες χώρες της ΕΕ δεν αναγνωρίζουν στους 

Παλαιστίνιους πρόσφυγες ισότιμο καθεστώς πρόσφυγα, όπως χορηγείται στους Σύριους που ήρθαν 
πρόσφατα. Αυτό ισχύει ακόμη και για τους περίπου 100.000 Σύριους-Παλαιστίνιους πρόσφυγες 
πολέμου που, χωρίς συριακή υπηκοότητα, διέφυγαν πρόσφατα στην Ευρώπη από άλλους πολέμους
που είναι σε εξέλιξη στη Συρία. v Το DiEM25 καλεί για τερματισμό κάθε δικαστικού αποκλεισμού που 
επιβάλλεται σήμερα στους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην ΕΕ. Για να αναγνωριστεί η δύσκολη 
κατάσταση των Παλαιστινίων προσφύγων στην Ευρώπη χρειάζεται η ΕΕ να αναγνωρίσει την 
πραγματικότητα της κατοχής που έχει υποστηρίξει η Ευρώπη.

 5. Υποστήριξη της Ελεύθερης Ζώνης από Πυρηνικά Όπλα στη Μέση Ανατολή (MENWFZ). Το 

DiEM25 προτρέπει την ΕΕ να σπάσει τη μακροχρόνια σιωπή της και ως εκ τούτου τη συνενοχή της 
στην άρνηση από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στο ζήτημα μιας ζώνης χωρίς πυρηνικά όπλα στη Μέση 
Ανατολή. Το DiEM25 επιμένει ότι οι διεθνείς πυρηνικοί επιθεωρητές θα πρέπει να είναι σε θέση να 
διερευνήσουν τα ισραηλινά πυρηνικά οπλοστάσια. vi

6.  Αίτημα  για  τον  τερματισμό  μιας  «ειρηνευτικής  διαδικασίας»  που  κυριαρχείται  από  τις
ΗΠΑ. Ήρθε η ώρα για μια άλλη χώρα ή συνασπισμό να αντικαταστήσει τον προκατειλημμένο ρόλο
των ΗΠΑ ως κύριου μεσολαβητή. Οι ΗΠΑ είναι ο κύριος καταλύτης της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ισραήλ-
Παλαιστίνης. Νέοι εναλλακτικοί ενδιάμεσοι διαπραγματευτές και πλατφόρμες θα πρέπει να επιλεγούν
μέσα  από  μια  δημοκρατική  διαδικασία,  εκλεγμένοι  από  διάφορους  εκπροσώπους  των
παλαιστινιακών  και  ισραηλινών  κοινωνιών.  Η  Ευρώπη  πρέπει  να  αναλάβει  ανεξάρτητες
πρωτοβουλίες προτρέποντας τις ΗΠΑ να λάβουν μέρος. 

7. Η δίκαιη διευθέτηση των παλαιστινίων προσφύγων, η οποία ορίζεται για πρώτη φορά στο
ψήφισμα  194  της  Γενικής  Συνέλευσης  των  Ηνωμένων  Εθνών,  παραμένει  ένα  κρίσιμο
διαπραγματευτικό  εργαλείο  που  οι  Παλαιστίνιοι  δεν  μπορούν  να  αναγκαστούν  να
εγκαταλείψουν παρά μόνο με τους όρους τους. Το ψήφισμα ορόσημο, το οποίο χρονολογείται
από την αρχή της παλαιστινιακής προσφυγικής κρίσης, αναφέρει ότι «οι πρόσφυγες που επιθυμούν
να επιστρέψουν στα σπίτια τους και να ζήσουν ειρηνικά με τους γείτονές τους θα πρέπει να έχουν τη
δυνατότητα να το πράξουν το συντομότερο δυνατό και ότι θα πρέπει να καταβάλλεται αποζημίωση
για την περιουσία όσων επιλέγουν να μην επιστρέψουν και για απώλεια ή ζημία περιουσίας η οποία,
σύμφωνα με τις αρχές του διεθνούς δικαίου ή της ισότητας,  θα πρέπει να αποζημιωθεί  από τις
αρμόδιες κυβερνήσεις ή αρχές». Οι απαιτήσεις αυτές ισχύουν για τους απογόνους των προσφύγων,
διότι, όπως συμβαίνει με άλλες παρατεταμένες καταστάσεις προσφύγων (π.χ. Αφγανιστάν, Σομαλία),
τα παιδιά και οι απόγονοι των παλαιστινίων προσφύγων χαρακτηρίζονται επίσης πρόσφυγες έως
ότου βρεθεί μια βιώσιμη λύση. vii
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Υπογράφοντες:

Αρτούρο Ντεσιμόνε (μέλος του DSC1 για την Ειρήνη και Διεθνή Πολιτική), Ματ 
ΜακΝτόναλντ (μέλος της Ομάδας Κρούσης για την Ειρήνη και Διεθνή Πολιτική), Ρόμπερτ 
Γουίτκουν (μέλος της Ειδικής Ομάδας για την Ειρήνη και Διεθνή Πολιτική), Αλεξάνταρ 
Νοβάκοβιτς (μέλος της Ομάδας Κρούσης για την Ειρήνη και Διεθνή Πολιτική), Εύα Μαγδαληνή 
Σταμπόλ (μέλος της Ειδικής Ομάδας για την Ειρήνη και Διεθνή Πολιτική), Χανς-Γιόακιμ 
Κόρτινγκ (μέλος του DSC1 για την Ειρήνη και Διεθνή Πολιτική), Γιούνους Γιένιντεν (μέλος του 
DSC1 για την Ειρήνη και Διεθνή Πολιτική), Φραντς Πιριμπάουερ (μέλος του DSC1 για την Ειρήνη 
και Διεθνή Πολιτική), Τζέικομπ Λιμ (μέλος του DSC1 για την Ειρήνη και Διεθνή Πολιτική), Μαρσέλ 
Στίλγκερ (μέλος του DSC1 για την Ειρήνη και Διεθνή Πολιτική), Νόαμ Τσόμσκι (μέλος της 
Συμβουλευτικής Επιτροπής του DiEM25 και μέλος του Συμβουλίου της Προοδευτικής Διεθνούς)
 
 
Διαδικαστικό πλαίσιο
Το κείμενό μας για το AMV είναι αποτέλεσμα πολυετούς διαδικασίας σύνταξης στην οποία 
συμμετείχαν μέλη του DSC1 για την Ειρήνη και Διεθνή Πολιτική και της Ειδικής Ομάδας για την 
Ειρήνη και Διεθνή Πολιτική. Πρέπει επίσης να θεωρηθεί ως απάντηση στο κείμενο AMV από την 
CC. Η πρότασή μας, ελπίζουμε ότι θα δείτε, υπερβαίνει τα όρια της συζήτησης ενός εναντίον δύο 
κρατών.
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i https://www.ishr.ch/news/israel-decision-boycott-human-rights-review-threatens-rule-law  

ii Ως Πρόεδρος, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν δεν μπορεί να συνεχίσει να δικαιολογεί τη συνεργασία στον τομέα της
ασφάλειας με το Ισραήλ, όπως έκανε στον ρόλο της ως υπουργός Άμυνας της Γερμανίας, όταν παραδέχθηκε ότι
παραβίασε  τους  δικούς  της  κανόνες  λόγω  της  «ειδικής  σχέσης  της  Γερμανίας  με  το  Ισραήλ».
https://www.dw.com/en/a-special-case-the-german-israeli-security-cooperation/a-18444585

iii https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-8-2018-002892_EN.html  

iv Η περιοχή Σέικ Τζάρα μας υπενθυμίζει να επιμείνουμε σε μια κοινή ευρωπαϊκή θέση και ότι πρέπει επίσης να 

υποστηρίξουμε την ΑΣΑΗΕ 2334, «Καταδικάζοντας όλα τα μέτρα που αποσκοπούν στην τροποποίηση της 
δημογραφικής σύνθεσης, του χαρακτήρα και του καθεστώτος των παλαιστινιακών εδαφών που καταλαμβάνονται από
το 1967, συμπεριλαμβανομένης της Ανατολικής Ιερουσαλήμ, συμπεριλαμβανομένης της κατασκευής και επέκτασης 
οικισμών, της μεταφοράς ισραηλινών εποίκων, της δήμευσης γης, της κατεδάφισης σπιτιών και του εκτοπισμού 
παλαιστινίων πολιτών, κατά παράβαση του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων».

v 100.000  είναι  μια  εκτίμηση  του  2017  http  ://  www  .  ror  -  n  .  org  /-  blog  /  palestinian  -  refugees  -  from  -  syria  -  and  -  their  -  fate  -  in  -  
europe

vi Το 2019 ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ συγκάλεσε ετήσια διάσκεψη αφιερωμένη στην «επεξεργασία μιας νομικά
δεσμευτικής συνθήκης για τη δημιουργία μιας ζώνης της Μέσης Ανατολής απαλλαγμένης από πυρηνικά όπλα και
άλλα όπλα μαζικής καταστροφής». Η επιδίωξη μιας MENWFZ χρονολογείται από δεκαετίες, με το πρώτο σημαντικό
ορόσημο  της  να  είναι  ένα  ψήφισμα  της  Γενικής  Συνέλευσης  του  ΟΗΕ το  1974. Η  επιθεώρηση  του  πυρηνικού
οπλοστασίου του Ισραήλ θα μπορούσε ενδεχομένως να άρει τα εμπόδια στην ιρανική πυρηνική συμφωνία.

vii   https://ohrh.law.ox.ac.uk/palestinian-refugees-and-the-right-of-return-in-international-law/
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