DECLARACIÓN FINAL DO 2º SEMINARIO DA REDE SINDICAL EUROPEA XISTIZA PARA
PALESTINA
DADO QUE AS EMPRESAS TRABALLAN A TRAVÉS DAS FRONTEIRAS, A NOSA
SOLIDARIEDADE DEBE FACER O MESMO
O movemento sindical, actuando no espírito da solidariedade internacional da clase
traballadora e en defensa dos dereitos humanos fundamentais, sempre pediu unha
solución xusta para o pobo palestino. Os valores fundamentais do internacionalismo
sindical obríganos a tomar medidas concretas e efectivas para apoiar os traballadores e
traballadoras palestinos na súa loita, a traballar no cumprimento das resolucións da
ONU e poñer fin á complicidade europea.
É neste espírito que lanzamos un chamado para unha mobilización coordenada do
movemento sindical europeo hai dous anos, para tomar medidas eficaces para poñer fin
á complicidade europea nas violacións de Israel dos dereitos das e dos traballadores
palestinos. Con ese mesmo espírito reunímonos aquí, en Barcelona, para desenvolver
estratexias para que os nosos gobernos e a UE asuman as súas responsabilidades
institucionais, e poñer presión sobre as empresas para rematar coa súa complicidade
coas violacións de Israel á lei internacional de dereitos humanos e defender o traballo
decente.
Como sindicalistas europeos/as, condenamos o último masacre en Gaza que tivo lugar o
14 de maio, cando morreron máis de 60 palestinos/as, incluíndo sete nenos/as, e preto
de 2000 manifestantes resultaron feridos/as por francotiradores israelís, que dispararon
munición real as persoas manifestantes que conmemoraron o 70 aniversario do Nakba
e protestando contra a recente decisión de Trump de trasladar a embaixada de Estados
Unidos a Xerusalén. Desde o inicio da Gran Marcha de Retorno cando a xente de Gaza
demostrou ao mundo o dereito dos seus refuxiados e refuxiadas a regresar á súa terra
natal, 110 palestinas e palestinos foron asasinados, incluíndo 14 nenos e 12 600
resultaron feridos/as.
A tecnoloxía militar europea está a ser utilizada para crimes israelís contra os
palestinos/as. Os informes de Amnistía Internacional e outras organizacións de dereitos
humanos demostran que Israel está probando novas armas contra civís en Gaza que se
venderán en Europa e que se promoverán como "probas de campo". Por iso, en
solidariedade co pobo palestino, comprometémonos a facer campaña, instando aos
gobernos da UE e os seus estados a:


Suspender o comercio de armas con Israel até que se cumpran e respecten os
dereitos humanos da poboación palestina.



Poñer fin á ocupación e o bloqueo de Gaza e o dereito de retorno dos refuxiados
e refuxiadas.



Apoiar o traballo decente e unha economía viábel palestina.
Barcelona, 19 de maio de 2018

