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La Naqba Palestina 2013 denuncia la complicitat dels governs de Catalunya i Israel 

 

Els moviments de solidaritat amb Palestina de Catalunya commemoren, un any més, la Naqba 

Palestina. Enguany, sota l’eslògan:  “No més complicitat amb Israel”, s’informa i denuncia al voltant 

de  dos temes:  

 

1. Els negocis d’armes i seguretat, i els vincles de col·laboració, que sobre aquest tema, tenen 

els governs de Catalunya i Israel. 

 

2. La denúncia de la violació dels Drets humans que es deriva d’aquesta  col·laboració a tots 

dos països.   

 

El moviment té proves que aquesta connexió vincula la repressió de l’exercit israelià als Territoris 

Ocupats a Palestina  amb violència dels Mossos d’Esquadra als carrers de Catalunya. Aquests realitzen 

part del seu entrenament a Israel, país que té en la seguretat un dels seus millors actius comercials, 

sent la població palestina l’objectiu de les seves  proves.   

 

El 15 de maig de 1948, data de la Naqba (el desastre), Israel va expulsar per la força a centenars de 

milers de palestins i palestines de les seves cases, terres i pobles. Des de 2008, les organitzacions i 

moviments de solidaritat amb Palestina, uneixen els seus esforços per a donar a conèixer les causes de 

la ocupació dels territoris palestins. Un dia adequat  per denunciar el règim d’Apartheid que imposa el 

govern Israelià  al poble palestí i promocionar el BDS (Boicot, Sancions i Desinversions) com l’estratègia 

més útil i contundent. El moviment de solidaritat català considera que una estratègia de BDS obligarà al 

govern d’Israel a canviar la seva política de repressió contra el poble palestí, igual que va passar a Sud 

Àfrica. 

 

En aquesta edició, a més, el moviment de solidaritat amb Palestina es marca l’objectiu de definir  nous 

mecanismes de participació per augmentar el seu suport a un conjunt més ampli de la ciutadania. Per 

aquest motiu, està prevista la celebració d’unes jornades de coordinació el proper 1 de juny, que 

aglutinaran a totes les persones i organitzacions socials que d’una manera o altra treballen en favor dels 

Drets Humans i per una Pau amb Justícia a Palestina 

 

Més informació 

 

Web de campanya: http://www.naqba.org  

Twitter: @palestinalcor 

Facbook:  http://www.facebook.com/pages/Amb-Palestina-Al-Cor/104888022941850 

 

Per a contactar 

Txus Blanco: comunicacio@acsur.org Te. 93 317 86 07 – 650 68 19 28. 

 

Organitza:  
 
Coordinadora d’Entitats: Amb Palestina al Cor, BDS Catalunya, Plataforma: Aturem la Guerra, Rumb a 
Gaza i Dones en Rebel·lia.  


