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PER QUÈ

BOICOT,
DESINVERSIONS I SANCIONS?

"Durant anys, l'ocupació de 
Palestina i el règim 
d'apartheid a Sud-àfrica 
atragueren l'atenció de la 
comunitat internacional. L'any 
1994 veié la fi de l'apartheid 
i Palestina esdevingué al món 
l'únic país en desenvolupament 
i sotmès a un règim d'afiliació 
occidental. Aquí rau el seu 
significat per al futur dels 
drets humans. Hi ha altres 
règims, en especial a les 
nacions subdesenvolupades, que 
violen els drets humans, però 
cap cas d'un règim d'afiliació 
occidental que vulneri els 
drets humans i negui 
l'autodeterminació a un poble 
en vies de desenvolupament, i 
això és així des de fa molt de 
temps”

~Relator Especial de les Nacions 
Unides per a la situació dels drets 
humans als Territoris Ocupats 
Palestins ocupats des del 1967, 
Senyor John Dugard (A/HRC/4/17)

Tal com succeí a Sud-àfrica, la solidaritat 
amb Palestina que avui existeix ha de 
forjar l'actual sentiment per transformar-
lo en un potent moviment global que 
pugui aïllar Israel. De la mateixa manera 
que el 1960 la massacre de manifestants 
a Sharpeville encetà la campanya per 
eliminar l'apartheid, la indignació contra 
Israel arran de la matança de 1400 
gazauis durant l'anomenada Operació 
Plom Fos és un punt d'inflexió per a la 
societat civil local, regional i mundial.

Aquest informe mostra la història del 
BDS per a Palestina i resumeix els 
esforços i reptes que a hores d'ara cal 
encarar. En fer créixer la consciència del 
moviment tot subratllant la reeixida 
experiència sud-africana, l'informe pretén 
informar els moviments de la societat 
civil sobre la millor forma d'aprofitar la 
indignació sentida per les masses amb 
motiu de les violacions comeses per 
Israel contra els drets de les persones 
palestines. Tal com demostra aquest 
informe, aquests esforços s'han de dur a 
terme a tres nivells: local, regional i 
internacional. A més, Boicot, 
Desinversions i Sancions és una tàctica 

Dissortadament, les semblances entre que pot ser adoptada per individus, 
l'apartheid sud-africà i l'israelià són ben empreses i governs, la qual cosa implica 
conegudes. En tot cas, hi ha una que fer un pas endavant és a l'abast de 
analogia que pot ser molt útil: la història tothom.
de la resistència a Sud-àfrica ofereix 
lliçons molt profitoses sobre la protesta 
civil a nivell local i internacional i encara 
més notables pel que fa a l'impacte 
potencial d'una campanya coordinada de 
Boicot, Desinversions i Sancions (BDS).



1EL BOICOT
DEMANA TEMPS

LES LLIÇONS DEL BOICOT
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~Desmond Tutu, bisbe de Sud-

àfrica i Nobel de la Pau

es de la formació del  Moviment 
Antipartheid (AAM) l'any 1959 
fins al primer avenç rellevant del 
boicot, quan l'any 1983 els 
treballadors portuaris de 
Dinamarca rebutjaren 
descarregar les mercaderies 

sud-africanes, cal adonar-se que 
el pes necessari de pressió interna 

i externa perquè caigués l'apartheid 
portà dècades. Tot i les campanyes populars des de 
la dècada de 1960, la coincidència de diversos 
factors fou necessària per transformar el moviment 
anti-apartheid en el moviment popular de més 
abast durant els anys 1980.

La lluita palestina ja té una rica història de 
promoció de campanyes de boicot amb èxit. La 

vaga general de sis mesos l'any 1936 contra el mandat colonial britànic fou 
provocada pel descobriment d'un carregament secret d'armes per a les forces paramilitars 
jueves. Amb la por -ara confirmada- de ser desposseïts per la força de les seves terres, els 
líders àrabs demanaren formalment que l'Alt Comissionat Britànic establís un govern 
representatiu a Palestina, prohibís la venda de terres als jueus, n'aturés la immigració i 
celebrés eleccions immediatament. Aleshores es dugué a terme una vaga general que 
provocà l'aturada de l'economia del mandat i que obligà els britànics a convocar la Comissió 
Reial de Palestina (coneguda per Peel Royal Commission). La Comissió advertí contra les 
implicacions de la política britànica d'aquell moment, que afavoria la immigració jueva, i 
proposà al Paper Blanc del 1939 una estricta limitació de la immigració jueva i plans per a 
una possible partició.

D



1EL BOICOT DE LA LLIGA ÀRAB :

ASCENS...

1948 - La Lliga Àrab prohibí totes les transaccions comercials i financeres entre Israel i els
estats membres segons les següents directrius:
1. Prohibició del comerç directe i les relacions entre Israel i els membres de la Lliga.
2. Boicot a les empreses internacionals que comercien amb Israel.
3. Elaboració d'una llista negra d'empreses que han comerciat amb Israel o que tenen
capital israelià.
1951 - A cada país s'establí una oficina nacional de boicot, en contacte amb la central a
Damasc. Es redactà i actualitzà una llista negra d'empreses centralitzada.
1973 - El punt àlgid de les accions àrabs fou el bloqueig de petroli del 1973, quan els
membres de l'OAPEC (Organització de Països Àrabs Exportadors de Petroli) proclamà un
bloqueig de petroli en resposta a la decisió dels Estats Units de donar cobertura a l'exèrcit
israelià durant la guerra de l'octubre. L'OAPEC declarà que no enviaria més petroli als EUA ni a
d'altres països si continuaven donant suport a Israel durant el conflicte.
1975 - Israel fou políticament aïllat per una resolució, impulsada per la Lliga Àrab, que
equiparava sionisme i racisme a l'Assemblea General de les Nacions Unides. El 1976 podia
observar-se un augment de l'impacte del boicot de la Lliga Àrab: 2.200 empreses als EUA
informaren de 97.000 transaccions afectades pel boicot.

...I CAIGUDA

1977 - El declivi del boicot  àrab començà quan l'administració Carter determinà la
il·legalitat del boicot per a les empreses nord-americanes si aquestes no comptaven amb el
suport dels Estats Units.
1978 - El tractat de pau entre Egipte i Israel marc à el començament d'una onada de
normalització al món àrab perquè va permetre que Israel comencés a importar petroli egipci.
També el 1978 s'aprovà una llei a Ontario, Canadà, que prohibia la "discriminació en  les
relacions comercials", la qual afeblí el boicot. A mitjan 1980, empreses com Toyota i
Nestlé, que abans havien evitat el mercat israelià, començaren a invertir a Israel.
1991 - Amb el teló de fons de les converses de Madrid, s'anul·là la resolució 3379 de les
Nacions Unides, que equiparava sionisme i racisme.
1993 - La signatura dels acords d'Oslo i els Protocols de París generaren una immediata
normalització amb Israel. El PIB d'Israel creixé un 6.8% i les exportacions un 12.6%, i sis
membres del Consell de Cooperació del Golf (Bahrain, Kuwait, Oman, Qatar, Aràbia Saudita
i els Emirats Àrab Units) renunciaren al seu recolzament al boicot secundari)*. Els nivells de
boicot secundari i terciari començaren a decaure per tota la regió i el comerç directe amb
Israel prosperà a Qatar, Oman i el Marroc.
1995 - El Congrés dels EUA aprovà una llei que impedia la venda o lloguer d'articles o
serveis de defensa nord-americans a qualsevol país que enviés comunicacions a les empreses
d'EUA demanant el compliment del boicot secundari o terciari a Israel o que en demanés
informació.
La desacceleració de Taba per acabar amb el boicot a Israel també fou signada pels líders
empresarials egipcis, nord-americans, jordans i palestins, que cridaren a la unitat de "totes les
forces per tal d'acabar amb el boicot a Israel".
2000 - La irrupció de la Segona Intifada retornà el boicot a Israel a l'agenda de la Lliga Àrab.
Malgrat els diferents comunicats dels membres de la Lliga per acabar amb la normalizació
amb Israel i reemprendre el boicot, el comerç amb Israel no es veié afectat (excepte el comerç
de Síria i el Líban).

Avui, moviments de base i empreses concretes demanen de nou l'adhesió al boicot a nivell 
secundari i terciari. I així s'obren les portes d'un aïllament més potent a Israel.

* Consulteu-ne la definició a la pàgina  29



El Boicot com a Resistència:
L'exemple de Beit Sahour a la primera Intifada

No
finançarem
les bales
que maten
les nostres
criatures

Una altra onada de resistència d'àmbit local 
duta a terme per la gent palestina ocorregué 
durant la Primera Intifada. Una de les 
experiències més efectives de boicot emprat 
com a eina de resistència succeí al poblat 

2de Beit Sahour , on els residents prengueren 
el control dels afers públics. El Comitè 
d'Educació començà a construir escoles 
clandestines, després que l'ocupant tanqués 
les escoles públiques; així, el Comitè 
Agrícola i el Comitè per a la Reducció de la 
Dependència vers l'Ocupació repartiren 
llavors als habitants de Beit Sahour per 
cultivar-hi les seves pròpies hortalisses i 
explicaren a la gent com conservar carn de 
conill i de bestiar. El Comitè de Taxes també 
organitzà un rebuig comunitari al pagament 
de les taxes del règim d'Ocupació.

Les tàctiques emprades inclogueren el 
retorn dels documents militars d'identitat i 
l'impagament d'impostos. La comunitat de 
Beit Sahour declarà "No finançarem les 
bales que maten les nostres criatures, 
l'augment de les presons o les despeses de 
l'exèrcit d'ocupació. Només volem el mateix 
que teniu vosaltres: llibertat i els nostres 
propis representants a qui pagar els 
impostos taxes" (fragment extret d'una 
declaració de la ciutat el 19 d'octubre de 

31989 ). Aquestes iniciatives provocaren tot 
un seguit de titulars arreu del món, 

principalment perquè Israel prengué 
violentes represàlies: imposà el toc 

de queda a tota la ciutat durant 42 
dies, el tall de línies telefòniques 

i intentà prohibir l'activitat dels 
periodistes a la ciutat.



Les forces d'ocupació empresonaren La campanya Palestina pel BDS, un 
prop de 40 residents i l'excèrcit israelià punt d'inflexió
aturà un grapat de cònsuls quan El punt d'inflexió de la campanya 
intentaven arribar a Beit Sahur per Palestina pel BDS fou la Tercera 
investigar les condicions durant la vaga Conferència Internacional Contra el 
de taxes. Racisme celebrada a Durban, Sud-
A més, milions de dòlars en metàl·lic i Àfrica. Allà, representants de la societat 
algunes propietats foren confiascades civil palestina i internacional proposaren 
als particulars i empresaris que es combinar els mètodes utilitzats pel 
negaren a pagar els impostos o lliurar moviment d'alliberament sud-africà en 
les declaracions fiscals (com la la seva lluita contra l'Apartheid amb els 
declaració de la renda). Encara que en mètodes utilitzats en la lluita per 
alguns casos es demanà que es pagués l'allibermanet de Palestina.
només un shekel simbòlic, la gent es El Programa d'Acció de Durban incloïa 
negà a fer-ho. Les propietats una crida per a la constitució d'un 
confiscades no foren mai retornades als moviment internacional contra 
respectius popietaris. l'apartheid Israelià i perquè la comunitat 
No obstant això, Beit Sahour aconseguí internacional imposés una política 
boicotejar tots els productes israelians d'aïllament total d'Israel en ser 
del mercat. Mitjançant el Comitè per a la considerat un estat d'Apqrtheid. Igual 
Reducció de la Dependència vers que en el cas de Sud-Àfrica, això hauria 
l'Ocupació, tota la comunitat participà de significar la imposició de sancions i 
en l'establiment de sistemes la fi de tot tipus de vincles (diplomàtics, 
d'autosuficiència. Per exemple, la gent econòmics, socials, acadèmics, de 
féu donatius per a la compra de vaques cooperació, militars) entre tots els estats 
per començar la seva pròpia producció i Israel (article 425).
de lactis i altres voluntaris distribuïren la Tot i les passes en la bona direcció que 
llet a la població. Com a resultat, Beit s'han produït, el suport dels països 
Sahour fou nominada per al Premi occidentals a Israel continua sent 
Nobel de la Pau de 1990 i rebé el premi potent. Els Estats Units i Israel 
anual de la Fundació Danesa per la Pau abandonaren la conferència de Durban. 
el 1990. La seva resistència continuà L'abril de 2009, Israel, Canadà i els 
fins el 1995, quan l'Autoritat Palestina Estats Units boicotejaren la segona 
es féu càrrec de la ciutat. conferència internacional celebrada a 

4Ginebra  .

Beit Sahour fou nominada al Premi Nobel
de la Pau l'any 1990. El mateix any,
rebé el premi anual de la Fundació
Danesa per la Pau



 1.2EL REPTE DE LA

NORMALITZACIÓ
A la dècada de 1990, la 
manera més fàcil d'aconseguir 
diners a l'espai que va de la 
mar Mediterrània al riu Jordà 
era aplegar un palestí i un 
israelià per tal que 
establissin un centre, 
institut, organització, grup 
o comitè per al diàleg entre 
palestins i israelians, o 
entre religions, o pel diàleg 
a l'Orient Mitjà, o la 
democràcia, la no-violència, 
la cooperació, la recerca o 
la reconciliació. Per aquest 
tipus de coses sempre hi 
havia diners.

~Akram Baker, The Daily Star (31 
de maig del 2007)

d'ocupació militar directa. Tot i els esforços 
reiterats de l'ANP per modificar l'acord de 

6París, Israel sempre s'hi ha negat .

Oslo: recolzant Israel, decebent 
Palestina

Després de la signatura dels acords 
d'Oslo, s'invertiren desenes de milions de 
dòlars i euros en projectes conjunts que 
no feien cap esforç per canviar l'status quo 
polític i socioeconòmic als Territoris 
Ocupats. Més aviat, presentaven el 
"conflicte" israelopalestí com un problema 
d'ignorància i prejudici, no pas com una 
qüestió d'injustícia i de despossessió i 
subjugació d'un poble per un altre. 
Projectes com aquests, en què es 
presenta palestins i israelians com a 

ot i l'eficiència dels esforços locals, el susceptibles d'interactuar en igualtat de 
moviment pel BDS minvà ràpidament condicions, mostren una falsa imatge de 

7dins el marc del procés de coexistència .
normalització que acompanyà, Fou en aquest context, que tingué lloc una 

l'anomenat "procés de pau". reunió d'emergència de l'Assemblea 
General de la Xarxa d'ONG Palestines. La 

El Protocol de París reunió se centrà a aturar la qüestió, cada 
cop més important, de la normalització.

D'ençà de la creació de l'Autoritat Nacional 
Palestina (ANP), el comerç entre Israel i El clima de la normalització no tan sols 
l'ANP romangué subjecte a les regulacions permetia a Israel avançar en el seu 
establertes al Protocol de París del 1994. procés d'integració als mercats globals, 
Lluny de garantir als palestins la llibertat sinó que a més assegurava la 
d'importar i exportar, el protocol restringia consolidació del seu control sobre les 
la quantitat d'exportacions i importacions economies de Cisjordània i la Franja de 
que l'ANP podia realitzar. Igualment, creà Gaza. L'any 2000, era clar que el 
un comitè econòmic per tractar tots els projecte de colonització d'Israel i la 
assumptes econòmics, que bàsicament seva opressió dels palestins s'havia 
significà que Israel tingués poder de incrementat. A més, anava 
veto sobre les demandes de acompanyat d'una multiplicació 

5l'ANP . Bàsicament, el Protocol per sis de la inversió estrangera 
de París no suposà cap canvi a directa, que passà dels 686 

8les polítiques que s'havien milions de dòlars als 3.6 bilions ! 
desenvolupat durant l'era Israel fou acceptat per la 

Comunitat Internacional, inclòs 
9l'Orient Mitjà .
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QUÈ ÉS LA NORMALITZACIÓ?
(segons s'acordà a la primera conferència palestina de BDS, a Ramal·lah, el 

novembre de 2007)

“Normalització significa participar en qualsevol projecte o iniciativa o 
activitat, local o internacional, específicament dissenyats per reunir 
(sigui directament o indirecta) palestins (o àrabs) i israelians, com a 
individus o com a institucions; això no té com a objectiu explícit 
desemmascarar i resistir l'ocupació ni totes les formes de 
discriminació i opressió contra el poble palestí.”

Específicament, aquesta definició comprèn:

-projectes que no coincideixin amb els inalienables drets dels palestins 
segons la llei internacional i les condicions de justícia;

-projectes que impliquin que israelians i palestins comparteixen a parts 
iguals la responsabilitat del conflicte, o que reclamin la idea que la pau 
s'aconsegueix mitjançant el diàleg i la comprensió i una creixent cooperació 
entre ambdues parts, sense aconseguir justícia;

-projectes que amaguin la situació del poble palestí com a víctima del 
projecte de colonització israeliana o que presentin el discurs sionista;

-projectes que neguin, ignorin o minimitzin el dret del poble palestí a 
l'autodeterminació, el dret al retorn i compensació segons la resolució núm. 
194 de les Nacions Unides;

-projectes recolzats o associats amb institucions israelianes, que no 
reconeguin els drets legítims del poble palestí o projectes que rebin suport o 
finançament (parcial o total) del govern israelià, com ara festivals de 
cinema, exposicions de tecnologies de la informació, etc.

En queden exclosos els fòrums internacionals que es duguin a terme fora 
del món àrab i les situacions d'emergència extrema relacionades amb la 
preservació de la vida humana, com ara propagació de pandèmies, 
desastres naturals o cooperació mediambiental que requereixin la 
col·laboració palestinoisraeliana.

~adaptat del Comitè Nacional de Boicot (BNC)



El 30 setembre de 2007, una organització anomenada One Voice (Una Veu) anuncià que 
tenia programats dos grans concerts per celebrar-se simultàniament a Tel Aviv i Jericó. 
Tanmateix, l'assitència requeria unir-se a One Voice i signar un document d'acceptació de 
la seva fórmula per acabar amb el 'conflicte', anomenada els "10 Pilars". Una mostra 
exemplar de normalització, el document no esmentava les violacions del dret internacional 
ni dels drets humans, incloent-hi el dret al retorn, l'enderroc del Mur de l'Apartheid d'Israel i 
l'annexió de Jerusalem. En resposta, els individus afectats es mobilitzaren immediatament 
tot formant un grup anomenat 'Una Altra Veu' i organitzaren esdeveniments alternatius. En 
paraules de Natasha Aruri, una portaveu del grup: "un concert per la pau és una cosa i 
demanar a la gent que renunciï als drets humans més bàsics, n'és una altra".
La campanya pública d'Una Altra Veu contactà els artistes i patrocinadors dels concerts 
planejats, que en la majoria de casos no eren conscients dels detalls organitzatius. Com a 
resultat, molts implicats retiraren el seu suport. La campanya s'intensificà en obtenir el 
suport de la campanya palestina de Boicot Acadèmic i Cultural a Israel (PACBI), que 
ressaltà els problemes de la normalització i específicament de com la iniciativa d'Una Veu 
no demostrava cap compromís amb els paràmetres internacionals i no assenyalava la 
manca de responsabilitat d'Israel davant les seves obligacions amb el dret internacional; i 
que l'esdeveniment estava patrocinat totalment per institucions privades israelianes i 
animat per moltes figures polítiques del règim israelià, grups que sense cap dubte són 
còmplices en la perpetuació de l'ocupació i altres formes d'opressió dutes a terme per 
Israel.
Com a resultat d'aquesta acció coordinada, els artistes començaren a retirar-se. DAM, un 
grup de rap palestí de la ciutat de Lod, a la Palestina històrica d'abans de 1948, 
comprometé la seva assistència a l'esdeveniment alternatiu organitzat per Una Altra Veu. 
Quan la majoria dels artistes àrabs i palestins s'hi negaren, Una Veu hagué de cancel·lar el 
concert a Jericó. Finalment, en saber que només tindria lloc un concert a Tel Aviv i no pas a 
Jericó, Brian Adams, la principal estrella occidental del concert, rebutjà d'actuar-hi, tot 
provocant també la cancel·lació del concert de Tel Aviv.

RESISTIR LA NORMALITZACIÓ
Una Altra Veu contra Una Veu



2.
EL BOICOT COM A

MOVIMENT
DE BASE

L'arquebisbe sud-africà Desmond Tutu digué: "Si sou neutrals en 
situacions d'injustícia, trieu el bàndol de l'opressor". Les 
Nacions Unides, la Unió Europea, la Lliga Àrab i la Comunitat 
Internacional en general s'han mantingut en silenci davant les 
atrocitats comeses per l'apartheid israelià. Per tant, són al 
costat d'Israel. Centenars de cadàvers de criatures i dones no 
els han convençut per actuar. Això és el que cada palestí sap 

10
avui .

Professor Haid Eid, professor associat d'estudis culturals a la Universitat d'Al Aqsa a 
Gaza, cofundador del Grup Un Estat Democràtic (http://www.odsg.org) i del 
Comitè Directiu de la Campanya Palestina de Boicot Acadèmic i Cultural a Israel 
PACBI (http://www.pacbi.org)

“Per la causa de la llibertat 
i la justícia a Palestina i al 
món... des del moviment de 
solidaritat, organitzacions 
no governamentals, 
institucions acadèmiques i 
culturals, entitats 
comercials, partits polítics i 
sindicats, així com també 
les persones compromeses 
enfortim i eixamplem la 
Campanya Global de Boicot 

12a Israel ”

Una de les 
característiques del 
moviment 
antiapartheid de Sud-

àfrica fou adreçar-se a 
la gent corrent, com ara 
treballadors i professors que 
s'oposaven als governs i les 
instàncies oficials. Com en el 
cas de Sud-àfrica, la majoria 
de governs (amb unes 
poques i notables 

11excepcions)  donen suport al 
règim Israelià.
Per això, el BDS està essent 
construït des de la base i 
amb iniciatives de base per 
pressionar els organismes 
oficials perquè actuïn.
L'agost de 2002, una àmplia 
coalició de la societat civil 
palestina féu una crida des 
de la Conferència 
Internacional de Durban per 
intensificar la Campanya 
Gobal de Boicot a Israel.

U



QUI ÉS QUI A UNA CAMPANYA BDS AMB ÈXIT
Artistes: L'any 1963, per exemple, quaranta-cinc importants dramaturgs 
britànics donaren instruccions als seus agents perquè inserissin una clàusula a 
tots els seus futurs contractes refusant els drets de representació a qualsevol 

13teatre "on es discrimini el públic assistent per raó del color de la pell ." Això es 
convertí en gairebé una total prohibició d'intercanvi cultural amb els blancs sud-
africans la dècada de 1980 i els artistes que trencaren el boicot s'enfrontaren a 

14dures crítiques . Les sancions culturals estigueren entre les menys 
controvertides i les més fàcils d'aplicar.

Acadèmics: L'any 1965, 496 professors universitaris i conferenciants de 34 
universitats britàniques publicaren una declaració d'acord amb el Moviment Anti-
apartheid en protesta contra el règim de discriminació racial i amb el compromís 
de no demanar o acceptar places acadèmiques a les universitats sud-africanes 

15que practiquessin la discriminació racial .

Grups de les esglésies: L'any 1966, el Moviment Universitari Cristià i el Comitè 
Americà d'Àfrica (ACOA) fundaren el Comitè de Consciència contra l'Apartheid 
(CCAA), oposant-se que el bancs dels Estats Units donessin préstecs al govern 
sud-africà. Començà un boicot dels clients als bancs amb el suport de molts 

16grups de les esglésies . A d'altres llocs, grups de dones de les esglésies 
d'Alemanya promogueren un boicot al consum de productes sud-africans 
després de la prohibició l'any 1977 de la Federació de Dones Negres. El seu 
famós boicot a les pomes (que incloïa protestes a les portes dels supermercats) 
estimularen el públic a boicotejar els bancs alemanys i suïssos que feien negocis 

17amb el règim sud-africà .

Ajuntaments: Els anys 1978 i 1979, les ciutats californianes de Davis i Berkley 
organitzaren referèndums per destinar fons públics a la lluita contra l'apa rtheid.

Treballadors: El Congrés de Sindicats Britànics féu una crida als 50 principals 
minoristes britànics perquè retiressin els productes sud-africans dels seus 
prestatges, mentre que els portuaris de Liverpool refusaren descarregar 
mercaderies de l'Apartheid i aconseguiren que l'any 1985 nou minoristes 
suspenguessin la venda de productes sud-africans. A d'altres llocs com 
Finlàndia, el Sindicat de Treballadors Finlandesos (AKT), imposà una prohibició 
total de comerç entre Finlàndia i Sud-àfrica. Aliats amb sindicats d'altres països, 
amenaçaven de boicotejar tot el seu comerç exterior en aquelles empreses que 

18tractaven d'evadir la prohibició .

Estudiants: La campanya de desinversió dels estudiants començà l'any 1970 
als Estats Units, on nombrosos estudiants i manifestants organitzaren piquets i 
interromperen trobades d'empreses que negociaven amb Sud-àfrica. A meitat de 
la dècada de 1980, els estudiants exigiren a les seves universitats que 
"desinvertissin" de les empreses amb comerç o operacions a Sud-àfrica. El 

19primer èxit tingué lloc al Hampshire College .



La Universitat Al Quds atura la 

normalització

L'1 de febrer de l'any 2009, la 

Universitat Al Quds declarà la fi de 

tota mena de cooperació acadèmica 

amb les institucions acadèmiques 

israelianes. La seva declaració deia 

el següent: "si la solució de dos 

Estats és tan lluny avui com fa deu 

anys, no hi ha cap justificació per 

seguir la cooperació acadèmica 

basada a arribar a aquella solució". 

D'acord amb la Universitat, "acabar la 

cooperació acadèmica té com a 

principal objectiu pressionar Israel 

perquè dugui a terme una solució que 

acabi amb l'ocupació". La decisió, 

provocada pels atacs contra Gaza, 

fou una resposta a les contínues 

polítiques colonitzadores d'Israel i al 

frustrat procés de pau vers un estat 

palestí independent. Finalment, la 

junta de la Universitat expressà la 

seva decepció per la manca de 

protestes serioses a la societat 

acadèmica israeliana en particular i 

en general a les organitzacions de la 

societat civil. També es mostrà 

decebuda pel fracàs d'aquestes 

organitzacions a l'hora de 

"comprendre la injustícia que 

pateixen els palestins" i demanà als 

acadèmics locals, regionals i 

internacionals que donin el seu suport 

a la posició de la Universitat i que 

aturin la cooperació acadèmica amb 
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les institucions israelianes .

Boicot Cultural i Acadèmic

L'octubre de 2003, el boicot 

acadèmic a Israel començà a 

prendre cos quan els acadèmics 

i intel·lectuals palestins dels 

Territoris Ocupats i la diàspora 

cridaren els seus col·legues de 

la Comunitat Internacional a 

portar a terme una resistència 

pacífica a les opressions i la 

injustícia de l'ocupació 

israeliana, tot boicotejant les 

institucions acadèmiques 

israelianes. L'abril de 2004, un 

grup d'acadèmics i intel·lectuals 

palestins fundaren a Ramal·lah 

la campanya palestina per al 

Boicot Acadèmic i Cultural a 

Israel (PACBI). A causa de la 

complicitat (per activa o per 

passiva) de l'àmbit acadèmic i 

intel·lectual israelià amb 

l'opressió exercida pel seu Estat 

contra el poble palestí, el PACBI 

reivindicà un boicot global a les 

institucions acadèmiques i 

culturals israelianes. Tot això 

condicionat al compliment de les 

resolucions de l'ONU referents a 

la fi de l'ocupació i al dret al 

retorn dels refugiats per part 
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d'Israel . Actualment, la seva 

crida compta amb un ampli 

suport de la societat acadèmica i 

civil a Palestina.



DESINVERSIÒ ECLESIÀSTICA
Les esglésies cristianes dels EUA, Anglaterra, el Canadà i altres llocs han començat a 
incrementar la seva crida a la desinversió o al boicot d'empreses que treuen profit de 
l'ocupació israeliana. Accions importants han causat alarma entre les elits proisraelianes, 
a causa del prestigi de les institucions promotores i de l'envergadura de les seves 
accions. En destaquem les següents:

-L'any 2008, la Diòcesi Episcopaliana de New Hampshire publicà una resolució
en suport de la desinversió d'empreses que donin suport o s'aprofitin de

22l'ocupació israeliana de Palestina .
-L'any 2009, l'Església d'Anglaterra decidí desinvertir les seves accions de

23l'empresa Caterpillar .
-L'any 2006, la branca de Toronto de l'Església Unida del Canadà engegà un

24boicot als productes i empreses israelianes amb negocis amb l'exèrcit d'Israel .
-L'Església Presbiteriana dels EUA ha desenvolupat una llista d'empreses,
incloent-hi Caterpillar, ITT, Motorola, etcètera, amb les quals han iniciat un diàleg i
estan encoratjant les seves esglésies i feligresos per invertir en empreses de

25Cisjordània i Gaza .
-L'any 2005, l'Església Evangèlica Luterana d'Amèrica (ELCA) optà per adoptar
una política d'inversió positiva" per fomentar la pau i la cooperació a la regió.
 El juliol de l'any 2005, l'Església Unida de Crist (UCC) adoptà un compromís

26d'inversió positiva i suport a la desinversió (que encara s'ha d'aplicar) .
-L'any 2007, com a part dels seus esforços de desinversió, la Conferència de
Nova Anglaterra de l'Església Metodista Unida redactà un informe sobre les

27empreses que treuen profit o donen suport a l'ocupació .

Les campanyes de les esglésies estan connectades estratègicament i orgànica a 
campanyes que tenen lloc a d'altres institucions més grans. En particular, la influència 
financera de les universitats nord-americanes i dels sindicats podria ser molt significativa 

a causa de les seves àmplies carteres d'inversions i poden implicar una 
28amenaça econòmica seriosa per a Israel . Històricament, les 

institucions eclesiàstiques han ocupat els passadissos del 
29poder i de la riquesa a Nord-amèrica . És, per 

tant, difícil d'acusar-los d'hostilitat envers 
els drets humans o d'antisemitisme, i les 
seves accions mantenen la promesa d'un 
impacte enorme en l'escena política i 
cultural dels EUA.
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lEls estudiants han estat a l'avantguarda de les protestes 
internacionals contra la massacre de Gaza. El dimarts 13 
de gener de 2009, un grup d'estudiants de l'Escola 
d'Estudis Orientals i Africans (SOAS) de la Universitat de 
Londres ocuparen un edifici, i iniciaren així ocupacions en 
massa d'estudiants en solidaritat amb Gaza.
A començaments de març del mateix any, 29 universitats 
havien estat ocupades en solidaritat amb Gaza. La majoria 
dels estudiants, en dur a terme les ocupacions, feien 
demandes similars: una declaració del seu vicerector 
condemnant l'atac israelià contra Gaza, ruptura de les 
relacions amb empreses que subministrin material a 
l'ocupació israeliana, aprovació d'enviament d'ordinadors i 
llibres i concessió de beques per als estudiants de Gaza.
A més a més, nombrosos grups d'estudiants demanaren 
una condemna de la universitat pel refús de la BBC a 
retransmetre la recaptació de fons del Comitè 
d'Emergència per a Gaza. Això provocà l'ocupació per part 
d'estudiants i altres manifestants de dos edificis de la 
BBC, un a Glasgow i l'altre a Londres.

Reivindicacions dels estudiants 
universitaris de la Gran Bretanya 
i els EUA:

-Desinversió d'empreses com
Caterpillar, United Technologies,
General Electric, ITT Corporation,
Motorola, Terex i sistemes BAE, que
subministren equipament als militars
israelians.
-Beques per als estudiants palestins i
enviament d'ajut material excedent a
Gaza.
-Als campus del Regne Unit, boicot als 
productes propietat d'israelians, com 
l'aigua Eden Springs.
-Investigar els fons de la universitat a
empreses que contribueixen a
l'ocupació israeliana.
-Promoure debats i conferències sobre 
Palestina.



Escoles a Gaza: el boicot 
acadèmic en perspectiva

El sistema educatiu de Gaza ja era al 
llindar del col·lapse pel que fa als 
subministraments i les 
infraestructures. A sobre, durant la 
Massacre de Gaza més de 37 escoles 
primàries, secundàries i 18 més que 

30servien de refugi  foren atacades. La 
Universitat Islàmica de Gaza (IUG) 
fou deliberadament assaltada. 
Caldrien milions de dòlars i 
subministres per reconstruir-la, però 
això no serà possible, perquè a Gaza 
no hi pot entrar res.
Les forces d'ocupació israelianes 
al·legaren que els laboratoris de 
ciència de l'escola es feien servir per 
fabricar armes. Però les runes dels 
edificis on hi havia els laboratoris de 
ciència únicament revelen que els 74 
laboratoris eren usats per a la recerca 
dels estudiants d'enginyeria i per a 

31l'experimentació científica . Les 
excuses dels israelians són del tot 
hipòcrites, si tenim en compte que les 
armes del seu exèrcit havien estat 
dissenyades a universitats 
israelianes, nord-americanes i 
europees. La direcció del Ministeri de 
Defensa d'Israel, a hores d'ara, 
subvenciona 55 projectes a la 
Universitat de Tel Aviv, mentre que 
l'Agència de Projectes de Recerca 
Avançada del Departament de 
Defensa dels EUA en subvenciona 9 

32més .

Altres iniciatives
de la societat civil

El 13 de juliol de 2005, els participants 
a la Conferència Internacional de la 
Societat Civil de l'ONU en suport de la 
pau a l'Orient Mitjà, adoptaren de forma 

33unànime la Crida Palestina pel BDS . 
Aquesta iniciativa es reforçà amb la 
primera conferència per al BDS i amb 
la creació del Comitè Nacional per al 
Boicot, la Desinversió i les Sancions 
(CBN). El CBN treballa per enfortir i 
difondre la cultura del boicot com a eix 
central de la resistència civil contra 
l'ocupació israeliana i l'apartheid. El 
març de 2008, el CBN redactà un 
decàleg de recomanacions per a 
institucions de la societat civil (partits 
polítics, sindicats,associacions, xarxes, 
ONG... ), per evitar la normalització i 
reforçar la campanya de boicot.



3. OBJECTIUS CLARS

BASATS EN LA

JUSTÍCIA
any 1955, la resistència 
contra l'Apartheid a 
Sud-àfrica distribuí 
voluntaris arreu del país 
per recollir informació i 

redactar la Carta de la Llibertat que 
recollís les reivindicacions del 

34conjunt del poble . Les autoritats 
del règim racista prohibiren la Carta, 
la qual, tot i això, atorgà al 
moviment d'alliberament objectius 
clars i que gaudien del suport de la 
majoria. Per a la Comunitat 
Internacional també representà una 

35 guia per rebutjar l'intent del govern 
sud-africà de crear tot un seguit de 
pseudoestats, coneguts per 
bantustans.

Els somnis dels negres sud-africans no 
foren trencats per l'oferta d'una 
autonomia limitada, de la mateixa 
manera que la campanya palestina per 
al BDS presenta objectius clars que 
abasten les necessitats de tot el poble 
palestí. Això no només fa referència a 
l'ocupació israeliana, sinó també a les 
pretensions d'Israel de crear bantustans 
a Gaza i Cisjordània, és a dir, 
pseudoestats discontinus amb 
autonomia limitada

´L
"Crec que les coses podrien canviar 
si Israel rebés un missatge
contundent: mentre continui 
l'Ocupació no serà un membre 
legítim de la Comunitat 
Internacional i fins que això no 
passi, els seus acadèmics, doctors 
i autors no seran benvinguts. Un 
boicot semblant s'imposà a Sud-
àfrica. Trigà 21 anys, però dugué 
la fi de l'Apartheid"

~Professor Ilan Pappé, historiador israelià i 
professor del Departament d'Història de la 

36Universitat d'Exeter, Gran Bretanya



 OBJECTIUS

ESTRATÈGICS: 
COLÒNIES
ISRAELIANES

3.1.
Com en el cas de Sud-àfrica, 
els esforços de la campanya 
BDS s'han concentrat 
estratègicament en les colònies 
israelianes. L'exemple més 
important és la campanya de 
boicot a Agrexco, una empresa 
d'exportació de fruites fresques, 
verdures i herbes d'Israel i les 
seves colònies de Cisjordània, 
de la qual l'estat d'Israel en 
posseeix un 50%. Agrexco és 
una de les tres companyies 
israelianes més grans d'Israel 
que exporta des de la Palestina 
ocupada, sumant el 70 % de 
les exportacions de menjar 
fresc. Tot i que afirma que el 
90% dels béns que exporta són 
d'Israel, sovint etiqueta 
incorrectament els seus 
productes dels assentaments 
com a "fets a Israel". Agrexco 
també opera sota les marques 
comercials Carmel, Jaffa i 
Coral. Exporta el 60 % a 
Europa. Gran Bretanya és un 
mercat especialment important, 
ja que tots els supermercats 
britànics importants li compren 

37productes .
Com que l'Ocupació ha destruït 
l'economia de Palestina, milers 
de palestins s'han vist obligats 
a buscar feina a les plantes 
d'envasament afiliades a 
Carmel Agrexco, situades a les 
colònies israelianes. Els 
treballadors palestins poden 
arribar a rebre només 30 
shekels al dia (5€) per la seva 
feina, sense drets laborals ni 
sindicals.

Campanya contra Agrexco

La campanya començà el 2005, quan els 
activistes bloquejaren el dipòsit d'Agrexco a 
Middlesex (Anglaterra) i aturaren tots els 
subministraments durant hores. L'any 2006 hi 
hagueren altres protestes, mentre els activistes 
detinguts un any abans denunciaven que 
Agrexco estava implicada en crims de guerra i 
contra la humanitat, incloent-hi el delicte 
d'apartheid d'acord amb el Tribunal Penal 
Internacional. Per això, argumentaren que no 
podien ser processats per 'violació de propietat', 
perquè el motiu del delicte era "la intenció 
d'interrompre una activitat il·lícita". El setembre 
de 2006, el jutge declarà que Agrexco havia de 
provar la legitimitat del seu negoci. Els set 
activistes foren finalment absolts i així Agrexco 
evità evidenciar la il·legalitat dels seus negocis.

Accions durant la Diada de Sant Valentí

A més de diverses protestes durant l'any, com 
ara hissar la bandera palestina a Agrexco, 
durant la Diada de Sant Valentí de l'any 2007 
més de 120 activistes es concentraren en un 
magatzem en protesta per la importació de flors 
procedents d'Israel i de les colònies. 
Paral·lelament, el setembre d'aquell any els 
activistes del Brighton-Tubes entraren a un 
taller d'embalatge a l'assentament de Torner i hi 
fotografiaren les capses amb etiquetes 
d'Agrexco, Tescos i 'Made in Israel'.

Diada Internacional d'Acció contra 
Agrexco

L'any 2008 aparegueren noves tàctiques. El 
febrer hi hagué la Diada Internacional d'Acció 
contra Agrexco, a Anglaterra i a Bèlgica. Els 
grups locals de solidaritat també feren accions 
als carrers i als supermercats. L'agost i el 
setembre hi hagué una campanya contra la 
venda de dàtils de Medjul durant el ramadà, 
mentre que a l'octubre llençaren tones de runa 
a la seu d'Agrexco a Middlesex (Gran 
Bretanya).
La Diada de Sant Valentí de l'any 2009 es 
repetiren les protestes i en aquesta ocasió 
també es protestà contra un inversor essencial 
d'Agrexco, Apax Partners.



Èxit de la campanya

Fins ara ha estat clau en l'èxit de la 
campanya el nivell de coordinació i 
participació de poblacions i 
organitzacions palestines.

Veieu la carta dels estudiants de Jayyous a Dubai a la pàgina següent...

Campanya contra Lev Leviev

Per pressionar el sistema de colònies 
israelià és cabdal apuntar al seu sistema 
de finançament. Un exemple d'això és la 

38campanya liderada per Adalah-NY  
contra Lev Leviev, el magnat dels 
diamants israelià i potentat immobiliari 
que finança les colònies israelianes de 
Cisjordània. La iniciativa va començar el 
13 de novembre de 2007, amb una 
protesta sorpresa a la gala d'obertura de 
la nova joieria de Leviev a Madison 
Avenue, Manhattan. La campanya de 
pressió s'ha estès a diferents països i 
apunta també a Shaya Boymelgreen, 
soci immobiliari de Leviev. La seva 
empresa, Green Park, ha estat 
demandada per la població palestina de 
la ciutat de Bi'lin. L'acusació reclamà 2 
milions de dòlars al Tribunal Superior del 
Quebec per la construcció i venda 
d'habitatges a les colònies israelianes a 
Bi'lin, que violen el dret internacional.

-Una campanya coordinada d'advocats de 
Nova York, Regne Unit, Palestina i Israel 
denuncià els plans del govern britànic per 
llogar la seu de la seva nova ambaixada a 
Tel Aviv a una empresa propietat de 
Leviev. Finalment, el govern britànic es 

39veié obligat a boicotejar Leviev .

-UNICEF revisà la seva relació amb 
Leviev després d'una campanya d'Adalah-
NY per haver trobat "almenys un 
fonament raonable de sospita" sobre les 
activitats de Leviev a les colònies 
israelianes.

-L'ONG Oxfam International rebutjà les 
donacions que Leviev pretenia fer per 
netejar la seva imatge.

-La campanya contra Leviev aconseguí 
que no es poguessin obrir noves botigues 
amb el seu nom a Dubai. Dissortadament, 
amb l'ajuda del seu soci local, Arif Bin-
Khadra, Leviev encara pot vendre allà els 
seus diamants. Els activistes es 
manifestaren davant les seves botigues, 
crearen grups de protesta a Internet i 
publicaren una carta dels estudiants de 
Jayyous al diari més important de Dubai, 
The Gulf News, demanant el boicot a 
Leviev. Les poblacions de Jayyous i Bi'lin 
han escrit cartes a la família de Bin-
Khadra demanant que evitin que el seu fill 

40treballi amb Leviev .



Boicot al constructor 
d'assentaments Leviev
Extracte de la carta dels estudiants de 
Jayyous (Palestina) al diari Gulf News de 
Dubai (27 de maig de 2008)

Com li expliquem al món com és la nostra 
vida a Jayyous i a Palestina? La tristesa als 
ulls dels nostres veïns, les terres de cultiu 
confiscades per construir-hi un assentament 
finançat pel Sr. Lev Leviev; el cansament 
que es produeix quan la vida quotidiana 
demana un esforç extraordinari. Cada dia 
ens sentim més insegurs, mentre els tocs de 
queda impedeixen que les dones 
embarassades pareixin als hospitals, 
detenen ambulàncies i obliguen algunes 
famílies a viure durant dies amb els 
cadàvers en descomposició dels seus 
familiars. Tots els nostres somnis de futur 
s'han vist frustrats i cada dia és més difícil 
realitzar-los. Com a estudiants somiem a 
preparar-nos per al futur, però 
dissortadament hi ha molts obstacles, com 
els tocs de queda, els murs, els talls de 
carretera i els controls que impedeixen que 
es facin realitat.
Desitgem que tots els estudiants visquin en 
pau, justícia, llibertat i amor. Cada diamant 
d'en Leviev que es compra a Dubai finança 
la nostra opressió.
Doneu-nos l'oportunitat d'alimentar-nos i 
tornar a créixer. Boicotegeu el Sr. Lev 
Leviev, a Dubai i arreu del món.

La necessitat d'un boicot de gran 
abast, més enllà de només 
productes dels assentaments

~Ornar Bargouthti, Comitè Nacional pel 
Boicot (BNC)

Va haver-hi mai un moviment a Sud-
àfrica que demanés que només es 
boicotegessin els bantustans? Hi 
ha demandes per boicotejar només 
l'exèrcit del Sudan i oficials del 
govern a Darfur, avui? Algun dels 
activistes per un Tibet lliure va 
demanar mai que només es 
boicotegessin els productes de la 
Xina fets al Tibet? Oblidant per 
un moment que va néixer de la 
neteja ètnica i de la destrucció 
de la societat indígena palestina, 
l'estat d'Israel va construir les 

.colònies il legals jueves i és 
plenament responsable de mantenir-
les. Per què s'hauria de castigar 
els assentaments i no Israel...? 
Malgrat les seves nobles 
intencions, la gent conscienciada 
que recolza la pau i la justícia a 
Palestina que accepta aquesta 
distinció està, de fet, fent un 
favor a l'excepció d'Israel o 
l'estatus d'Israel com a estat per 
sobre de la llei.

Boicotejar només els productes dels 
assentaments és ignorar el fet que 
l'estat d'Israel practica la discriminació 
racial institucionalitzada contra els 
ciutadans no jueus dins de l'anomenat 
Estat democràtic d'Israel i segueix 
ignorant el dret internacional denegant 
el dret a tornar dels refugiats palestins, 
com ha sentenciat l'ONU.

Mantenint l'impuls

El moviment per al BDS no s'hauria d'aturar amb el boicot de productes fets a les 
colònies, atès que moltes companyies israelianes esquiven el boicot etiquetant els 
béns de les colònies com a productes "Made in Israel", tot violant així els acords de 
comerç entre la Unió Europea i Israel. Recentment, alguns països de la UE han 
començat a investigar aquesta pràctica.



L'AÏLLAMENT  ECONÒMIC4. FUNCIONA

L'actitu
d dels nostres governs vers Israel re

corda la dels prim
ers anys del 

Moviment Anti-A
partheid. Alguns governs occidentals van recolzar el rè

gim 

racista de Sud-àfric
a i fi

ns i to
t re

butjaren el Comitè Especial Contra l'A
partheid 

de les Nacions Unides de 1962 i la
 Resolució 1761 que demanava un boicot no 
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vinculant i s
ancions contra Sud-àfric

a . Fou només quan grups de la societat civil 

passaren a l'acció, que les empreses començaren a desinvertir 
de Sud-àfric

a. Així 

s'obrí e
l camí dels boicots i le

s sancions governamentals. El m
oment present, 

després de la massacre de Gaza, suggereix un model similar.

16 de gener de 2009: 

13 de gener de 2009: 

20 de gener de 2009: 

14 de gener de 2009: 

Qatar 
ordenà el tancament de l'oficina de 
comerç amb Israel a Doha i donà 
als funcionaris israelians una 
setmana per abandonar el país. 
Mauritània, Bolívia o Veneçuela 

La suspengueren relacions comercials 
46indignació general per l'ofensiva amb Israel .

israeliana sobre Gaza provocà que 
el govern grec prohibís que un A Suècia, 
vaixell israelià carregués armament el Consell Comunitari d'Estocolm 

42en un dels seus ports . D'altra anuncià que no renovava el 
banda, estudiants de 29 universitats contracte per operar el metro 
d'Anglaterra i EUA organitzaren d'Estocolm a la multinacional 
tancaments i mobilitzacions amb el francesa Veolia. El motiu fou que 

43mateix objectiu . Veolia té la concessió de 
construcció i manteniment d'una 

Amnistia línia ferroviària a través de 
Internacional demanà un Jerusalem Est que connecta les 

47embargament d'armes global a colònies israelianes .
44Israel . La Comissió Europea aturà 

un procés de millores en les 
45relacions amb Israel .



L'ofensiva contra Gaza acaba, però
la campanya per al BDS continua:

1 de febrer de 2009: El govern de Bèlgica decidí acabar amb l'exportació
d'armes a Israel. L'any 2007 Israel va comprar més de 5 milions de dòlars en

48armes i és el quart importador d'armes de Bèlgica a l'Orient Mitjà .
5 de febrer de 2009: Treballadors dels molls del Sindicat Sud-africà de
Treballadors Aliats i del Transport (SADAWU) es negaren a descarregar un vaixell

49que transportava béns israelians a Sud-àfrica .
9 de febrer de 2009: 23 clergues encoratjaren l'Església d'Anglaterra a desinvertir 

50d'Israel .
12 de febrer de 2009: La Universitat de Hampshire es convertí en la primera
universitat que desinvertí d'algunes empreses vinculades amb l'ocupació
israeliana.
26 de febrer de 2009: Atenent les demandes dels estudiants, la Universitat de Cardiff 
desinvertí totes les seves accions de BAE Systems i de la branca
aeroespacial de General Electric, que manufactura diverses parts per a avions militars 

51israelians .
2 d'abril de 2009: La Campanya Americana per Acabar amb l'Ocupació
Israeliana i la Campanya de Nova York per al Boicot a Israel aconseguí que
Motorola es desfés del departament que desenvolpava diversos components

52militars .
14 d'abril de 2009: La branca de transport de la multinacional francesa Veolia perdé un 
contracte de 750 milions d'euros a Bordeus. Fins avui, la campanya per al BDS ha 
provocat que Veolia perdi contractes per valor de més de 7.500 milions de dòlars.
17 de maig de 2009: La Convenció de Sindicats Escocesa (STUC) votà unànimement 
el maig de 2009 per d'adherir-se a la campanya per al BDS. Així, es convertí en la quarta 

53federació nacional de sindicats adherida, darrere de Sud-àfrica, Irlanda i el País Basc .

Si avui Gaza ha esdevingut la 
prova de la nostra moralitat 
universal i la nostra humanitat 
comuna, el creixent moviment pel 
BDS arreu del món ha superat la 
prova amb escreix. De fet, el 
suport mundial pel BDS en contra 
d'Israel com a reacció als seus 
crims de guerra ha demostrat que 
la societat civil internacional 
reconeix plenament que cal 
respondre davant del Dret 
Internacional i pagar un preu molt 
alt per les atrocitats i la 
destrucció sistemàtica de la 

54
societat palestina .

~Comitè Nacional pel Boicot, la 
Desinversió i les Sancions (BNC), febrer 
de 2009



La marca 'Israel' es deteriora
El boicot 

econòmic ja 
està donant 

resultats. Durant la 
setmana del 26 de 

març de 2009, 
l'Associació de 

Fabricants d'Israel informà 
que el 21% dels exportadors 

israelians havien experimentat 
una caiguda en la demanda a 

causa dels boicots, sobretot al 
Regne Unit i als països escandinaus. 

El febrer de 2009, un informe de 
l'Institut d'Exportació d'Israel informà que 

el 10% dels 400 exportadors enquestats 
reberen notificacions de cancel·lacions 

55durant l'any de la Massacre de Gaza .
A Europa, diversos supermercats han estat 

reetiquetant els productes israelians perquè 
semblin fets a Xipre i a Espanya per tal de fer-los 

més atractius davant dels consumidors. A Irlanda, per 
exemple, l'empresa líder de supermercats Aldi 

reetiquetà l'aranja israeliana com si fos de Xipre. En 
descobrir-se, Aldi al·legà que l'etiquetatge incorrecte era fruit 

d'una equivocació. Algunes botigues de Suècia han estat 
sorpreses venent fruita israeliana fent-la passar per espanyola o 

56kenyana . Certes botigues de la cadena Lidl a Malmö i a 
Gothenburg venien caquis d'Israel etiquetats com a espanyols. Els 

supermercats Ica a Malmö tenien exposats alvocats israelians amb 
l'etiqueta "Made in Kenya". Portaveus de la cadena de supermercats Ica 

57declararen que corregirien "l'error d'etiquetatge ".



4.1. EL REPTE DE
LA DEPENDÈNCIA

Des de 1967, l'economia palestina està 
sotmesa a la israeliana. Des dels acords 
d'Oslo aquesta dependència s'ha 
agreujat. Avui en dia, prop del 90% del 
comerç palestí és directament amb 

58Israel , mentre que un 74,7% de les 
importacions als Territoris Ocupats 

59Palestins procedeix d'Israel .

Això s'ha aconseguit posant en marxa 
polítiques que fan que el comerç amb 
altres països sigui gairebé impossible. 
Polítiques que inclouen el control de tots 
els ports de Palestina, passos fronterers 
terrestres i aeroports. Aquestes mesures 
han creat no només dificultats 
logístiques, sinó també un augment dels 
costos per als palestins. Molts productes 
no són viables per culpa dels 
endarreriments del transport (per 
exemple, articles peribles o productes 
farmacèutics i equipaments mèdics que 

60requereixen temperatures constants) .

Així, la majoria de comerciants palestins 
es veuen obligats a dependre d'agents 
israelians per dur a terme les seves 

61exportacions .

Els problemes no s'acaben en creuar la 
frontera. Els punts de control 
(checkpoints) a Cisjordània i la 
construcció del Mur d'Apartheid han 
augmentat el nombre d'obstacles que 
restringeixen l'accés a les rutes 

62comercials . L'efecte més perniciós del 
règim de clausura és la incertesa que 
crea. En resum, les polítiques d'ocupació 
han fet inviable el comerç amb altres 
països i l'única alternativa per al comerç 
palestí és la producció de béns per al 
mercat israelià. Segons l'organització 
PalTrade, les importacions palestines 
procedents d'Israel han augmentat 
considerablement des de la segona 
Intifada, fins a assolir 2.307 milions de 
dòlars l'any 2007.

Dependència econòmica
forçada a Gaza

La dependència de l'economia israeliana 
és especialment greu a Gaza, a causa 
sobretot del setge israelià i del tancament 
de les fronteres amb Egipte, que implica 
que només determinats productes 
israelians autoritzats podran entrar-hi. La 
destrucció de l'agricultura i la ramaderia 
per les forces d'ocupació israelianes a 
Gaza ha incrementat la dependència vers 
el mercat israelià. Es calcula que gairebé 
el 50% de les terres agrícoles de Gaza han 
estat destruïdes per actes d'agressió 
israelians, mentre que el 30% de la terra 
cultivable de Gaza ha estat declarada 

63"zona militar tancada" per part d'Israel . El 
seixanta per cent de l'electricitat de Gaza 

64és proveït directament per Israel . La resta 
de l'electricitat a la Franja és generada per 
una sola planta alimentada a base de 
combustible israelià de l'empresa Alon 

65Dor . Les autoritats israelianes sovint 
retenen el subministrament de 
combustible, de vegades l'interrompen 

66completalment , i deixen fins un 25% de la 
67població sense electricitat .

Actualment, els fluxos 
comercials representen 
gairebé el del PIB de 
Palestina i prop del  
del comerç palestí és amb 
l'estat d'Israel, mentre que 
el  de les 
importacions als Territoris 
Ocupats Palestins 
procedeixen d'Israel.

85% 
90%

74,7%



Fragment d'una carta oberta
68a una mare palestina

"Hem apadrinat la Brigada Golani de l'Exèrcit, a qui 
oferim una varietat de productes alimentaris per a les 
seves missions"
~Grup Strauss, empresa israeliana d'alimentació

de comprar un caramel o un gelat als teus fills, si us plau pensa en 
el següent: El Grup Strauss és la segona empresa d'alimentació i 

begudes més gran d'Israel i és reconegut com un dels grans èxits de la indústria 
israeliana. Strauss produeix molts productes, inclosos els gelats que es venen en 
moltes botigues dels Territoris Ocupats Palestins. A la seva pàgina web, a la 
secció sobre "Responsabilitat Corporativa", el Grup Strauss subratlla el seu 
suport a l'exèrcit israelià".

Abans

Responsabilitat Corporativa del Grup Strauss

"La nostra relació amb els soldats és tan antiga com el país, i més i tot. Durant 
30 anys, hem apadrinat la Brigada Golani de l'Exèrcit, a qui oferim una varietat 
de productes alimentaris per a les seves missions".
La Brigada Golani és un cos d'elit militar israelià amb un historial de greus 
violacions dels drets humans. L'abril de 2002, durant la 2a Intifada, la brigada 
tingué un paper central en l'operació Mur Defensiu i en matances com les dels 
camps de refugiats de Jenin i Tulkarem. Aquestes operacions provocaren la 
mort de gran nombre de palestins, molts d'ells població civil.



EN DEFENSA DEL BDS:
CAP A UN MARC DE TREBALL

El lideratge de la societat en el 
boicot de Sud-àfrica fou 
fonamental per aconseguir la fi 
del règim d'apartheid. De la 
mateixa manera, una campanya 
coordinada i planificada avui pot 
posar fi a més de 60 anys de 
violacions israelianes dels drets 
palestins. Tal com suggereix 
l'experiència de Sud-àfrica, el 
poder del boicot es troba en 
mans de la societat civil i dels 
individus a través d'accions 
personals i col·lectives. Els 
senyals són prometedors: les 
accions i polítiques que 
s'exposen en aquest informe no 
només mostren solidaritat amb el 
poble palestí en moments en què 
molts governs occidentals 
semblen haver abandonat des 
de fa temps la seva causa, sinó 
que també representen una 
tàctica adequada, que té el 
potencial de garantir el canvi. De 
fet, la campanya pel BDS té 
arrels profundes i ha tingut ja un 
abast local i internacional, a més 
d'un impacte cultural i econòmic. 
Ara l'objectiu és incrementar la 
coordinació i els esforços per 
aprofitar aquest impuls. La 
indignació mundial que seguí la 
Massacre de Gaza proporciona 
el context adequat.

“

"

Mentre Israel maltracta 
Gaza, la causa del BDS 
guanya adeptes... El 
boicot no és un dogma, és 
una tàctica. S'ha de 
provar el BDS per un motiu 
ben senzill: a un país tan 
petit i de comerç tan 
depenent, podria funcionar 
molt bé

~Naomi Klein, activista canadenca i 
69autora del llibre “La doctrina del xoc”



Terme Definició Impacte potencial

Boicot L'acte d'abstenir-se voluntàriament d'utilitzar, 
comprar o fer negocis amb persones, grups, 
companyies o organitzacions, com a expressió 
de protesta política i com a mitjà d'aplicar 
pressió per al canvi.

Una campanya de boicot impacta l'economia 
d'Israel negativament, i ofereix l'oportunitat al 
públic, a les empreses i a les indústries a 
impugnar les lleis de l'estat de l'apartheid i 
l'ocupació del territori palestí. L'acció de 
boicotejar augmenta la difusió de la causa 
palestina en els mitjans locals i 
internacionals. Un boicot també impacta 
psicològicament sobre el públic israelià, i pot 
fer que es replantegi una conducta 
inacceptable.

Boicot de Consumidors Boicot Primari de Consumidors:
Un boicot de productes amb components 
fabricats per la part especificada.
Boicot Secundari de Consumidors: Un boicot 
d'empreses que fan negocis amb qualsevol part 
primària boicotejada.
Boicot Terciari de Consumidors: Un boicot 
d'empreses que fan negocis amb qualsevol part 
primària o secundària boicotejades.

Un boicot de consumidors crea consciència 
de les conseqüències de comprar productes 
i serveis israelians. Refusant comprar 
mercaderies d'origen Israelià (amb un codi 
de barres 729), els clients pressionen els 
supermercats o les indústries a deixar de fer 
comandes a Israel. S'estableix una 
associació entre la idea que els diners 
gastats pel consumidor financen el 
manteniment de l'apartheid israelià i 
l'ocupació.

Boicot cultural Abstenir-se de participar en esdeveniments 
culturals o en qualsevol forma de cooperació 
cultural, col·laboració o projectes conjunts amb 
institucions boicotejades. Artistes que 
s'abstinguin de fer actuacions o visitar els països 
boicotejats.

Un boicot cultural encoratja a rebutjar la 
col·laboració amb artistes o institucions 
culturals que participen d'una societat 
d'apartheid. Així com la col·laboració cultural 
enforteix la imatge d'un país en l'escenari 
internacional, la seva exclusió posa de 
manifest les injustícies de les polítiques 
d'Israel cap als palestins. La informació és 
capaç d'arribar a un públic més ampli si 
s'utilitzen representacions, visites i 
projeccions de pel·lícules i altres 
manifestacions culturals.

Boicot esportiu Un boicot dels equips esportius o esportistes 
individuals dels països boicotejats.

Un boicot esportiu a Israel evita que el país 
es promocioni com un "jugador net" a través 
de la participació dels seus equips esportius 
i els esportistes individuals en els partits 
bilaterals i internacionals. Negar l'entrada o 
boicotejar els esdeveniments amb 
competidors israelians que representen el 
seu estat significa mostrar rebuig a 
l'apartheid israelià.

Polítiques d'acció contra els abusos
israelians contra els Drets Humans



Terme Definició Impacte potencial

Desinversió L'acte de liquidació de valors com a part d'un 
boicot econòmic concertat per pressionar una 
empresa, una indústria o el govern cap a un 
canvi en la seva política.

Una campanya de desinversió és una 
demanda a particulars i institucions per 
retirar fons de les empreses israelianes amb 
el propòsit de posar fre als beneficis de la 
guerra d'Israel i l'economia d'apartheid. 
Institucions en les quals particulars i 
constituents tenen participació i influència 
(esglésies, sindicats, universitats, fons de 
pensions) són bones dianes per a 
campanyes contundents del BDS. Aquestes 
campanyes també fan créixer la consciència 
de la gent sobre la discriminació, l'expulsió i 
l'ocupació del poble palestí i les seves 

Sancions Les mesures coercitives adoptades per una 
institució global, local, d'un govern regional o 
d'un país contra un altre Estat per tal de 
provocar un canvi en el comportament d'aquest 
Estat.

Les sancions només són portades a terme 
pels governs (locals o nacionals), 
associacions (per exemple, la DE o NAM), o 
els organismes mundials (per exemple, 
l'ONU o l'OMC). L'aplicació de sancions 
contra Israel podria reforçar la força i la 
legitimitat de les institucions internacionals i 
l'ajuda a reclamar un compromís amb els 
drets humans. Tant persones individuals com 
grups poden exigir sancions contra Israel per 
part dels actors globals. Aquestes demandes 
del públic garanteixen que els Estats i les 
institucions globals responguin a l'aplicació 
de la llei internacional. D'altra banda, un fort 
moviment de promoció de sancions contra 
Israel estimula la conscienciació entre el 
públic i afegeix un element important de 
legitimació moral a la campanya pel BDS.

Sancions militars La prohibició del comerç d'armament, incloses 
les aliances, acords d'operacions conjuntes i 
l'intercanvi d'informació militar.

Un objectiu de les sancions militars són els 
criminals de guerra israelians, còmplices 
dels traficants d'armes i dels productors 
d'armament. Israel no pot continuar amb els 
crims de guerra contra els palestins si les 
indústries i els governs es neguen a 
subministrar els arsenals militars.

Sancions econòmiques La prohibició del comerç, la cooperació, fòrums, 
acords i projectes conjunts de recerca.

Les sancions econòmiques erosionen els 
acords de cooperació amb Israel, dirigits als 
acords de comerç lliure o preferencial, a la 
investigació conjunta, als acords i projectes 
de desenvolupament. Les sancions 
disminueixen els beneficis del règim racista i 
les polítiques laborals de l'economia 
israeliana. Això garanteix que Israel no sigui 
recompensat amb cap tractament 
preferencial.

Sancions diplomàtiques La reducció o eliminació de les relacions 
diplomàtiques, incloent-hi les relacions oficials 
com les de les ambaixades, impedint al país 
boicotejat que participi en fòrums externs i 
reunions entre els representants dels estats.

Les sancions diplomàtiques posen en dubte 
la legitimitat d'un país o de les seves 
accions. Soscavar la confiança de la 
comunitat internacional amb l'estat d'Israel 
és l'inici per permetre un enfocament més 
crític.

Polítiques d'acció contra els abusos
israelians contra els Drets Humans



Entrevista a Sam Bahour,
empresari palestí

Els productes dels assentaments 
estan disponibles per al 
consumidor palestí perquè no hi 
ha cap mesura que ho impedeixi. 
Igual que l'ANP prohibeix la 
venda d'automòbils robats, el 
mercat dels productes provinents 
dels assentaments també hauria de 
vetar-se, perquè ambdós són 
productes robats. Sense incentius 
econòmics per a la producció als 
assentaments, la disminució 
d'aquests productes i la seva 
infraestructura, seria 
inevitable.

Hi hauria d'haver una batalla 
jurídica i política per fer 
complir aquest principi i 
complementar així l'educació dels 
consumidors i la mobilització per 
al boicot dels productes 
israelians. Les institucions 
governamentals i les institucions 
subvencionades per l'ANP haurien 
de tenir també una política 
establerta sobre la "compra de 
productes palestins" per enfortir 
l'economia. 

Aquestes accions contribueixen al 
creixement d'una economia 
palestina més sostenible i creen 
així més llocs de treball per als 
palestins.

~Extret d'una entrevista amb Sam 
Bahour, Ramal·lah abril 2009
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Enfronta't al sionisme - Desinverteix d Israel'

Als Territoris Ocupats, el boicot als productes israelians no es pot dur a 
terme amb èxit sense una transició als productes palestins. Sense 
alternatives palestines accessibles, la defensa de les iniciatives de boicot 
no és viable. A més, la manca de recursos per promoure els béns 
palestins en el mercat, combinada amb les dificultats i demores en el 
lliurament que, de vegades, repercuteixen en la seva qualitat, combinada 
amb campanyes de publicitat i tècniques de promoció per als productes 
israelians als Territoris Ocupats Palestins, fomenten una tendència entre 
els consumidors palestins a considerar l'etiqueta "Made in Israel" un 
indicador de qualitat.
Els intents per desemmascarar els productes procedents d'Israel i les 
seves colònies s'ha de fer a la vegada que es promou el consum de béns 
palestins. Hi ha diverses iniciatives creades per a la promoció dels 
productes palestins.

PalTrade: és una organització de promoció del comerç per a la promoció 
dels productes palestins a nivell local i internacional. Busca la 
competència i l'entorn propici per als negocis i es dedica a millorar la 

70competitivitat i la capacitatació . 

Federació Palestina d'Indústries (PFI) i Watani: donen suport als 
productors locals perquè millorin la qualitat i el preu dels seus productes i 
promou que el Govern i les institucions palestines fomentin polítiques de 
suport a la producció local.

Intajuna: és un projecte de tres anys de durada destinat a millorar les 
percepcions dels consumidors palestins cap als productes produïts 
localment. El seu objectiu és abordar una sèrie de debilitats inherents a la 

71comercialització, punts de venda i fabricants locals .

Més enllà del boicot



RECOMANACIONS
INICIATIVES LOCALS

Els palestins de Cisjordània i de la Franja de Gaza haurien d'adoptar la tàctica del boicot, 
la desinversió i les sancions com a mesura col·lectiva i no violenta per resistir la contínua 
ocupació i la colonització de les seves terres. Els esforços s'haurien de centrar a invertir la 
situació de dependència econòmica que ha estat creada per Israel, amb la sensibilització i 
la promoció d'alternatives palestines als productes d'Israel.

Com a principals compradors d'articles per a la llar, les dones palestines han de 
desenvolupar un paper clau en la promoció de la campanya pel BDS i s'hauria de fer més 
difusió per informar i donar suport a aquest grup en els seus hàbits de compra. En 
paral·lel, el sector palestí ha d'oferir un millor suport per poder produir de manera eficaç 
alternatives de qualitat per al mercat. Un excel·lent punt de partida és l'adopció de les 
recomanacions d'accions de la BNC: Cal iniciar una àmplia campanya de boicot i de 
reemplaçament de productes israelians, per tal de restablir l'esperit i la cultura del boicot, 
al mateix temps que es promouen els béns palestins. Aquests béns alternatius que ja 
estan disponibles al mercat palestí inclouen medicines, begudes, aigua mineral, snacks, 
dàtils, cigarrets, aliments congelats, productes làctics, roba, materials de neteja, xocolata, 
gelats i productes de paper.

Cal abstenir-se d'adquirir materials de construcció israelians quan existeixin alternatives, 
en particular per a la reconstrucció de Gaza. Boicot a les empreses israelianes de 
telefonia mòbil.

Cal estimular i encoratjar les empreses compromeses amb el boicot, tot animant els 
consumidors a comprar preferentment els productes d'aquestes empreses. Cal celebrar 
conferències populars sobre el boicot per consolidar-lo com una important forma de 
resistència civil ".

INICIATIVES INTERNACIONALS

L'èxit del boicot a Sud-àfrica evidencia que l'acció de base massiva i sostinguda per part 
de la societat civil pot ser aprofitada per crear una massa crítica que influeix el sector 
privat i en darrera instància els governs.

~Extret de la Comissió Nacional de boicot (BNC) de 2009
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