COMUNICAT DE JEV DAVANT LA NOVA MASSACRE CONTRA POBLACIÓ CIVIL
PALESTINA
Avui fa 70 anys de la Nakba palestina. Aquella data va significar l’inici de la política
d’expulsió, ocupació i apartheid de la població palestina per part d’Israel. Milers de
palestines i palestins segueixen avui com a refugiades al seu propi país, d’altres per
països de l’entorn i de la resta del món, i els que no, viuen a la presó en la qual Israel
els ha tancat i condemnat.
Ahir es va viure una nova jornada negra dins de la història quan més d’una
cinquantena de joves palestins, “armats” amb pedres contra un dels exèrcits més
poderosos del món, van ser assassinats a sang freda per part de l’exèrcit israelià quan
participaven a la Marxa del Retorn de Gaza exigint un dret que reconeixen les Nacions
Unides i que no és cap altre que el de poder tornar a casa seva. Aquesta situació no és
cap anomalia, i malauradament són constants els episodis sagnants, tot demostrant la
impunitat amb la que Israel exerceix la seva força.
Israel ha assolit aquesta última setmana un parell de victòries que poden semblar de
naturalesa diferent, però que busquen un mateix objectiu: normalitzar i blanquejar la
seva política d’apartheid i d’ocupació. Per una banda ahir es celebrava el trasllat de
l’ambaixada dels EUA de Tel Aviv a Jerusalem, ciutat ocupada il·legalment des del
1967, acceptant així, la seva ocupació. I per l’altra, Israel ha aconseguit una victòria al
festival d’Eurovisió amb una cançó feminista i contra el bullying, aquest fet que pot
semblar baladí o fins i tot superflu, li serveix al govern d’ultra dreta de Netanyahu per
blanquejar la seva política de violacions constants contra els Drets Humans, motiu pel
qual s’ha gastat milions en propaganda amb aquesta única finalitat. De fet, segons
paraules del propi president, existeix la intenció de portar la propera edició d’aquest
esdeveniment a la ciutat de Jerusalem, Al-Quds per la població palestina, obrint un nou
conflicte que esperem que no s’acabi produint.
Tot això succeeix de forma paral·lela a la política bèl·lica que potències regionals i
mundials estan realitzant a Síria, amb un Israel que està combatent directament amb
Iran mentre mata a civils siris. Aquest fet passa just després que els EUA hagi trencat el
pacte amb Iran, un element desestabilitzador més que dóna ales a la política militar
israeliana.
És per tot això que Joves d’Esquerra Verda tornem a condemnar la política d’Israel en
la que utilitza Gaza i Cisjordània com a banc de proves per les pràctiques militars més
menyspreables que ens puguem imaginar. Tanmateix, creiem que cal seguir apostant
per campanyes internacionals de boicot i desinversions, per tal d’exigir un canvi radical
que permeti abandonar la via violenta i assolir un nou paradigma que permeti assolir la
pau, el reconeixement real de l’estat palestí i la protecció dels drets humans.

Tanmateix, demanem a tots els estats que no reconeguin la capitalitat de Jerusalem,
que condemnin les pràctiques militars i assassinats contra la població civil, i que facin
una política activa per acabar amb la situació d’injustícia constant en la que Israel
condemna a tota la població palestina.
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