Gemensamt upprop för AKTION:
Juli 2014 - En månad mot ApartheidMuren!
#StopImpunity #StoppaStraffrihet
Den 9:e juli 2014 är det ett decennium sedan den Internationella Domstolen i Haag (International
Court of Justice - ICJ) utfärdade ett rådgivande yttrande med titeln "Rättsliga Konsekvenser av
Upprättandet av en Mur i de Ockuperade Palestinska Territorierna". Yttrandet deklarerade
apartheidmuren på Västbanken olaglig enligt internationell lag. Domstolen var tydlig: de begärde
att muren som blivit byggd skulle rivas ner, sanktionerade återigen palestinska rättigheter och
uppmanade det internationella samfundet att verkställa Israels efterlevnad av domen.
Vad som har följt domen är dock ännu ett decennium av orättvisa och fortsatt straffrihet med brist
på ansvarstagande för olagliga israeliska handlingar. 10 år senare fortsätter muren och dess
tillhörande regim av bosättningar att växa i Palestina, ett förkroppsligande av ett massivt system
som består av annektering av land, plundring av naturresurser och förflyttning av befolkning.
Muren symboliserar den sista byggstenen i Israels apartheidprojekt som definierar de segregerade
och fragmenterade enklaver som Palestina nu är begränsade till - en grymmare version av de
Bantustans som den förra apartheidregimen i Sydafrika upprättade. Världen över har Israel
lyckats illustrera att murar är en acceptabel modell för regeringar att exkludera, marginalisera,
fördriva, diskriminera och segregera människor från varandra.
I samma tid som Israel har riskerat den senaste omgången av över 20 år av misslyckade
förhandlingar, är det tid för en “legitim intifada”. En intensifierad folkkamp och mer bojkott,
desinvestering och sanktioner än någonsin. Det är tid för ansvarstagande.

Vi uppmanar människor från över hela världen att ansluta sig
till oss:
Gör juli till månaden mot ApartheidMuren!
#StopImpunity #StoppaStraffrihet

Vi uppmuntrar er till att:
- Skapa medvetenhet om muren och dess inverkan på det palestinska folket och deras kamp för
rättvisa.

- Starta och styrka kampanjer mot företagen som bygger och upprätthåller muren.
- Sätt press på er regering till att respektera sina skyldigheter som skrivna i domstolens yttrande.
Yttrandet av den Internationella Domstolen i Haag innefattade tre skyldigheter:
1. Israel måste riva ner muren och riva upp alla lagar och föreskrifter relaterade till murens
upprättande, och ge full ersättning till de som skadats av muren
2. Det internationella samfundet får inte erkänna, bidra till eller assistera:
muren;
regimen associerad med muren, inklusive bosättningsprojektet;
upprätthållandet av situationen som skapats av muren.
Det innebär en tydlig uppmaning till att inte finansiera eller på andra sätt stötta någon aktivitet
relaterat till ovanstående punkter.
3. Det internationella samfundet ska ta effektiva åtgärder för att sätta stopp för israeliska
överträdelser av internationell lag, vilket kan inkludera sanktioner.
I Palestina har folket fortsatt att göra motstånd till muren med folkliga protester, rättssaker och
direkta aktioner. Exakt ett år efter den Internationella Domstolens yttrande uppmanade det
palestinska civilsamhället till en global kampanj för bojkott, desinvestering och sanktioner (BDS)
för att stötta vår kamp för rättvisa och frihet.
Vi tackar alla ni som över hela världen har agerat för att pressa era regeringar, institutioner och
företag till att införa domstolens beslut, och utöver detta, överkomma Israels apartheid,
kolonialism och ockupation. Vi ber er att utöka och fördjupa den globala BDS-rörelsen för
rättvisa!

Försenad Rättvisa är Förnekad Rättvisa! Stoppa Muren Nu! Bojkotta,
Desinvestera och Sanktionera Nu!
Inledande påskrifter:
Koalitioner:

Palestinian Grassroots Anti-Apartheid Wall Campaign - Stop the Wall
Palestinian BDS National Committee (BNC); 27 medlemsnätverk
Palestinian NGO Network (PNGO); över 135 medlemsorganisationer
Civic Coalition for Palestinian Rights in Jerusalem, 25 medlemsorganisationer
Occupied Palestine and Syrian Golan Heights Advocacy Initiative
11 medlemsorganisationer
Land Defense Coalition; 6 medlemsorganisationer

(OPGAI);

Organisationer:
Addameer - Prisoner Support and Human Rights Association
Al Mezan Centre for Human Rights
Badil Resource Center for Palestinian Residency & Refugee Rights
Center for Defense of Liberties and Civil Rights "Hurriyyat"
Independent Commission for Human Rights (ICHR)
Jordan Valley Solidarity
Kairos Palestine
Land Research Center (LRC)
Muwatin, the Palestinian Institute for the Study of Democracy
National Association for Democracy and Law
Palestinian Businesswomen's Association (ASALA)
Palestinian Center for Democracy & Conflict Resolution (PCDCR)
Palestinian Farmers Union (PAFU)
Palestinian Federation of New Trade Unions
Palestinian Youth Union
Project Loving Care Society (PLC)
Rural Women Development Society
The Applied Research Institute Jerusalem (ARIJ)
Union of Agriculture Work Committees (UAWC)
Women and Family Affairs Center
För mer information, eller för att skriva under uppropet, kontakta: global@stopthewall.org (på
engelska).
Uppropet finns i sitt original på: http://stopthewall.org/2014/05/09/joint-call-action-july-2014month-against-apartheid-wall

