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Resolució de l'AEP davant la situació del poble de Palestina

L'Assemblea Nacional de l'Associació d'Estudiants Progressistes, davant la greu situació que estan
patint els ciutadans i ciutadanes de Palestina, manifesta:
  
1. Que la persecució històrica i la humiliació constant i repetida que el poble jueu ha patit al llarg dels
segles (persecució que condemnem enèrgicament i que sempre hem denunciat) no legitima l'Estat
d'Israel per a realitzar una política com la que està realitzant des de fa anys.
  
2. Denunciem l'ocupació militar i contrària al dret internacional i a les resolucions de les Nacions
Unides dels territoris de Palestina per part de l'Estat d'Israel.
  
3. Denunciem l'incompliment sistemàtic i premeditat per part de l'Estat d'Israel de la Declaració
Universal dels Drets Humans, de gran part del dret internacional públic i de les Convencions de
Ginebra i de les garanties penals més elementals.
  
4. Denunciem i condemnem la política de l'actual Govern d'Israel com una pràctica sistemàtica que,
a la vista dels fets, només podem qualificar com a terrorisme d'estat.
  
5. Denunciem i condemnem pràctiques com les execucions extrajudicials, la manca de garanties
penals i de processos judicials, l'aplicació de condemnes de responsabilitat col·lectiva, la destrucció
total de les infrastructures bàsiques de Palestina, les activitats armades contra civils desarmats,
contra periodistes, contra membres d'organitzacions humanitàries, contra personal mèdic,
ambulàncies i instal·lacions sanitàries, el bloqueig econòmic i físic dels territoris, la destrucció
injustificada d'instal·lacions civils, l'enderrocament d'habitatges i l'arrencament de conreus, la
destrucció del patrimoni històric, religiós i cultural, les detencions massives i la pràctica habitual de la
tortura, la negativa de qualsevol tipus de dret als ciutadans palestins, la utilització de població civil
com a escuts humans, el setge i confinament del President de l'Autoritat Nacional Palestina, les
negatives a facilitar ni tant sols la retirada de morts i ferits del camp de batalla, la hipocresia que
suposa l'exigència de condicions actualment irrealitzables per a establir negociacions, l'expansió
dels assentaments en els territoris ocupats, la detenció de tots els homes entre 14 i 40 anys
d'algunes ciutats, la repressió dels moviments pacifistes israelians; en definitiva, la humiliació
col·lectiva de tot el poble palestí i l'ús del terrorisme d'estat i de l'assassinat massiu com a eina
d'actuació política.
  
6. També denunciem i condemnem la passivitat i la complicitat del Govern dels Estats Units
d'Amèrica del Nord i de la UE.
  
7. Fem una crida a la comunitat internacional en general, i a les Nacions Unides en particular perquè
actuïn de manera decidida per fer complir les seves pròpies resolucions, mitjançant els
desplegament d'una força de pau dels observadors civils si el Govern d'Israel no atura de forma
immediata la invasió militar de Palestina i no rectifica el seu comportament.
  
8. Fem una crida a tots els professionals del món periodístic a anomenar les coses pel seu nom, i a
no posar en el mateix sac les actuacions armades de grups minoritaris no escollits per la població, i
un Govern d'un Estat que s'autodenomina democràtic.
  
9. Reclamem el final de la guerra i l'establiment d'un Estat Palestí d'acord amb les fronteres
reconegudes internacionalment i amb la capitalitat a Jerusalem Est. També reclamem dret al retorn
de tots els refugiats al territori de Palestina.
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10. Reclamem la destitució fulminant de tots els membres del Govern d'Israel, inclòs el seu primer
ministre ja que, amb la seva política actual, estan causant un mal immens al poble palestí i al poble
israelià.
  
11. Volem mostrar la nostra més profunda solidaritat amb tot el poble palestí i amb els moltíssims
objectors de consciència i pacifistes israelians que estan sent durament reprimits pel seu propi
govern. Des d'aquí els animem a mantenir-se ferms en la persecució de la pau i la justicia.
  
12. Finalment fem una crida als estudiants en particular i a la població en general a participar en
totes les manifestacions i actes de protesta que s'estan organitzant per fer front a aquesta situació
tan greu.
  
Barcelona, 6 d'abril de 2002
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