
Opção 2

Texto de AMV sobre Israel/Palestina por um grupo de membros 
individuais do DiEM25 (11 signatários)

Introdução

Chegou o momento para o DiEM25 adotar uma estratégia clara e sustentável sobre o impasse
Israelo/Palestiniano.  Temos  que  aprovar  posições  que  também  tenham  uma  verdadeira
oportunidade de efetuar uma mudança real e de mobilizar a opinião pública existente na Europa e
no mundo em geral.

Utilizemos  então  os  meios  eficazes  ao  nosso  dispor.  Vamos  ativar  as  ferramentas  jurídicas
internacionais  e  Europeias,  e  mobilizar  a  opinião pública internacional,  forçando a  retirada das
forças de ocupação Israelitas e os respectivos colonatos ilegais como pré-condição para qualquer
negociação de paz autêntica.

A Europa  destaca-se  como o  maior  parceiro  de  comércio  de  Israel,  e  como o segundo maior
fornecedor de armas a Israel, a seguir aos Estados Unidos. A UE até agora investe tanto em Israel
como  em  projectos  fragmentados  de  reconstrução  nos  territórios  Palestinianos  ocupados),
assumindo os custos sempre que a situação de conflito permanente se inflama, como mais uma vez
acontece em Gaza e em Sheikh Jarrah.

É na Europa que se encontra o Tribunal Internacional de Justiça e o Tribunal Penal Internacional,
em Haia  –  instituições  debilitadas  pelo  aval  dado  pela  UE  a  guerras  ilegais  e  campanhas  de
anexação, visto que Israel se recusa a cooperar com inquéritos sobre crimes de guerra do TPI, e
tem boicotado inspetores de direitos humanos por  parte  de ONU desde  2013.1 As importantes
vitórias legais duramente conquistadas em benefício da situação Palestiniana devem finalmente ser
utilizadas  de  forma  a  assegurar  um  futuro  progressista  para  as  negociações  entre Israelitas,
Palestinianos e os seus vizinhos.

Acabar com a longa ocupação continua ser a principal prioridade.

Só um final permanente da ocupação militar ilegal e do estado de cerco na Faixa de Gaza, em
Jerusalém Oriental e na Cisjordânia pode estabelecer fundações para permitir negociações de
paz  genuínas  em termos  iguais. A  ocupação  serve  hoje  como a  linha  da  frente  de  conflito
permanente  entre  Israelitas  e  Palestinianos.  A  UE tem de  terminar  com a  participação  que
suporta a maquinaria da ocupação militar.  O plano definido neste AMV é onde podemos
começar.

O DiEM25 pode usar todos os meios ativistas necessários para pressionar os políticos Europeus
que não ajam sobre estas decisões. Assim, são propostos os seguintes pontos:

1. A UE deve interromper imediatamente o fornecimento de armas e a cooperação militar com
Israel e os intervenientes na região. O DiEM25 pode influenciar e pressionar o estados-membros
da UE a assumir e aplicar as suas próprias diretrizes (por exemplo, consagradas nas leis nacionais
da Alemanha e da França) que proíbem a exportação de armas ou a cooperação de segurança com
países envolvidos em conflitos no Médio Oriente, por exemplo o regime Egípcio de El Sisi regime e
a Arábia Saudita.2

1   https://www.ishr.ch/news/israel-decision-boycott-human-rights-review-threatens-rule-law

2  Como Presidente, Ursula Von der Leyen não pode continuar a justificar a cooperação de segurança com Israel como fez no seu
papel como Ministra da Defesa Alemã, quando admitiu  que o seu estado violou as suas próprias regras por causa da “relação
especial da Alemanha com Israel”. 

      https://www.dw.com/en/a-special-case-the-german-israeli-security-cooperation/a-18444585
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2. Lutar para acabar com o comércio com as colónias. De acordo com relatórios do  parlamento
da UE, o comércio com  “colonatos é ilegal e viola as mais altas normas do direito internacional.”3

Visto que a UE é o maior parceiro de comércio de Israel, estabelecer um limite nos negócios com os
colonatos ilegais continua a ser uma urgente obrigação moral e política da Europa.

3. Cumprimento das Resoluções 242 e 2334 do Conselho de Segurança da ONU.  O DiEM25
insiste com o cumprimento destas resoluções, exigindo a retirada imediata do exército Israelita dos
territórios  Palestinianos  ocupados  (Cisjordânia,  Faixa  de  Gaza  and  Jerusalém  Oriental);  o  fim
imediato do bloqueio da Faixa de Gaza; a  retirada de todos os colonos,  e uma “resolução justa”
para a questão dos refugiados Palestinianos  (ver o ponto 7  abaixo);  e a devolução dos terrenos
ocupados reconhecidos internacionalmente como parte do Líbano e da Síria.4 Que se usem estas
resoluções como diretrizes mínimas para as futuras negociações dos estados-membros da UE com
a Palestina e Israel.

4. Clarificar o estado dos refugiados Palestinianos atualmente na Europa. Neste momento, a
maior parte dos países da UE não conferem aos refugiados Palestinianos o mesmo estatuto de
refugiado  conferido  aos  recém-chegados  da Síria.  Isto  aplica-se  até  aos  estimados 100,000
refugiados de guerra Sírio-Palestinianos que, na ausência de cidadania síria, fugiram recentemente
para a Europa das outras guerras em andamento na Síria .5 O DiEM25  exige o fim de todos os
limbos judiciais impostos atualmente sobre os refugiados Palestinianos na UE. Reconhecer a difícil
condição  dos  refugiados  Palestinianos  na Europa  requer  que  a  UE  reconheça  a  realidade  da
ocupação permitida pela Europa.

5. Apoiar a Zona Livre de Armas Nucleares do Médio Oriente (MENWFZ). O DiEM25 insiste que
a UE quebre o seu longo silêncio, e por consequência a conivência com a rejeição dos EUA e de
Israel  do estabelecimento de uma zona livre de armamento nuclear no Médio Oriente. O DiEM25
persiste  que  inspetores  nucleares  internacionais  devem ser  capazes  de  investigar  os  arsenais
nucleares israelitas.6

6. Exigir o fim do “processo de paz” dominado pelos EUA. Chegou o momento para que outro
país ou coligação possa substituir os EUA no seu papel enviesado de principal mediador. Os EUA
são  o  maior  facilitador do  conflito  EUA-Israelita-Palestiniano.  Devem  ser  escolhidos  novos
negociadores e plataformas de intermediação num processo democrático,  eleitos por  diferentes
representantes  das  sociedades  Palestinas  e  Israelitas.  A  Europa  deve  tomar  a  iniciativa
independente e insistir na adesão dos EUA.

7. A  repovoação  justa  para  os  refugiados  palestinianos,  como  definida  primeiro  na
Resolução  194  da  Assembleia  Geral  da  ONU,  continua  a  ser  uma ferramenta  crucial  de
negociação que os Palestinianos não podem ser forçados a ceder exceto segundo os seus
termos. A resolução histórica, datada do início da crise de refugiados da Palestina, declara que “os
refugiados que desejam retornar para suas casas e viver em paz com seus vizinhos devem ser
autorizados a fazê-lo o mais cedo possível, e que a compensação deve ser paga pela propriedade
daqueles que optaram por não retornar  e pela  perda ou dano a bens que,  de acordo com os

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

4   Sheikh Jarrah lembra-nos para insistir que uma posição Europeia comum tem que cumprir com a RCSONU 2334, “Condena
todas as medidas visando alterar a composição demográfica, o carácter e o estatuto do Território Palestino ocupado desde 1967,
incluindo Jerusalém Oriental, incluindo, entre outros, a construção e expansão de colonatos, a transferência de colonos israelitas,
a  confiscação  de  terra,  a  demolição  de  casas  e  o  desalojamento  de  civis  palestinos,  em violação  do  direito  humanitário
internacional e das resoluções relevantes”. 

5   100.000 é uma estimativa de 2017 http://www.ror-n.org/-blog/palestinian-refugees-from-syria-and-their-fate-in-europe

6  Em 2019  o secretário-geral da ONU convocou uma conferência anual dedicada à  “elaboração de tratado de obrigação legal
estabelecendo uma zona do Médio Oriente livre de armas nucleares e outras armas de destruição maciça”. A procura de uma
MENWFZ remonta há várias décadas, sendo o seu primeiro momento histórico uma resolução da Assembleia Geral da ONU de
1974. A inspeção do arsenal nuclear de Israel poderia potencialmente remover obstáculos para um acordo nuclear Iraniano.
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princípios  do  direito  internacional  ou  por  equidade,  devam  ser  reparados  pelos  governos  ou
autoridades responsáveis”. Estes requisitos aplicam-se a descendentes de refugiados porque, como
é o caso com outras situações prolongadas com refugiados (por exemplo. Afeganistão, Somália), os
filhos e descendentes de refugiados da Palestina também são qualificados como refugiados até que
seja encontrada uma solução durável.7

Signatários:
Arturo Desimone (membro de DSC1 Paz and Política Internacional), Matt McDonald (membro da  
Task Force de Paz and Política Internacional), Robert Wittkuhn (membro da Task Force de Paz 
and Política Internacional), Aleksandar Novakovic (membro da Task Force de Paz and Política 
Internacional), Eva Magdalena Stambøl (membro da Task Force de Paz and Política Internacional),
Hans-Joachim Körting (membro de DSC1 Paz and Política Internacional), Yunus Yeniden 
(membro de DSC1 Paz and Política Internacional), Franz Piribauer (membro de DSC1 Paz and 
Política Internacional), Jacob Lim (membro de DSC1 Paz and Política Internacional), Marcel 
Stilger  (membro de DSC1 Paz and Política Internacional), Noam Chomsky (membro do Painel 
Consultivo do DiEM25 e membro do Conselho da Internacional Progressista)

Contexto Processual
O nosso texto de AMV é resultado de um processo de esboço de um ano que envolveu membros de
DSC1 Paz and Política Internacional e da Task Force de Paz and Política Internacional . Também
deve ser visto como resposta ao texto de AMV do CC. A nossa proposta, como esperamos que
vejam, vai para além dos constrangimentos do debate um- vs dois-estados.

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