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29 de novembre. Dia Internacional de
Solidaritat amb el Poble Palestí
Nacions Unides aprofita la commemoració del Dia Internacional de Solidaritat amb el Poble
Palestí per a expressar la preocupació per l’opressió a la qual el poble palestí es veu sotmès
per l’Estat d’Israel des del 1947. Els darrers esdeveniments a Sheikh Jarrah i als poblats
beduins de Khan El-Ahmar i Kfar Adumim aquest any han agreujat encara més les tensions
entre ambdues parts i l’esperança d’un diàleg de pau no sembla assolible.

E

n 1975 es va establir el Comitè per a
l'Exercici dels Drets Inalienables del Poble
Palestí, l'objectiu del qual és oferir la seva
cooperació i suport a les organitzacions palestines i
altres organitzacions de la societat civil. Des de
1977, el 29 de novembre de cada any, Nacions
Unides commemora el Dia Internacional de
Solidaritat amb el Poble Palestí. 1
La decisió de tal data està relacionada amb la
resolució 181, la qual va ser aprovada per
l'Assemblea General de les Nacions Unides en
1947. És coneguda com a "resolució de la partició",
en la qual s'estipulava la creació d'un "Estat jueu" i
un "Estat àrab" en Palestina, amb Jerusalem com a
corpus separatum sotmès a un règim internacional
especial. Dels dos Estats previstos en aquesta
resolució, finalment només es va arribar a crear
l'Estat d'Israel. 2

Per això, en aquest dia Nacions Unides se
solidaritza amb el poble palestí, denunciant aquells
drets que han estat violats per les autoritats
israelianes, al costat dels seus aliats, sobre els
Territoris Palestins Ocupats. D'aquesta manera,
Nacions Unides ofereix el seu suport a la població
palestina. De moment, s'ha creat una xarxa de més
de 1000 organitzacions de la societat civil de totes
les regions del món que desenvolupen activitats
sobre la qüestió de Palestina. Alguns dels
programes se centren en l'exercici dels drets
inalienables del poble palestí, com el dret a la lliure
determinació sense ingerència externa, el dret a la
independència i la sobirania nacionals, i el dret a
tornar a les seves llars i propietats, dels quals van
ser desallotjats.
En el marc del Dia Internacional de Solidaritat amb
el Poble Palestí, es reuneixen organitzacions de la
societat civil amb l'objectiu d'impulsar programes a
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favor de la lluita dels Palestins. En aquest cas,
centrarem la nostra atenció en UNRWA (United
Nations Relief and Works Agency for Palestinian
Refugees in the Near East) i en la seva labor a
Espanya.
Aquesta organització és el comitè nacional
espanyol de l'Agència de les Nacions Unides per als
Refugiats en Palestina. Es va crear en 2005 i va ser
el primer comitè d'aquest tipus que es va constituir
en el món. El seu objectiu és conscienciar i donar a
conèixer a la ciutadania espanyola la situació en la
qual es troben els refugiats de Palestina en països
com Jordània, Líban o Síria. La seva labor es basa a
proporcionar serveis bàsics com l'educació, la salut,
serveis socials, i ajuda d'emergència a aquesta
població.

Font: AFP, Middle East Eye

Una altra institució important en relació a la
població palestina és l'Agència Espanyola de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament
(l’AECID). Aquesta s'encarrega de proporcionar
ajuda i desenvolupar projectes en altres països.
El Pla Director de la Cooperació 2005-2008 va
definir als Territoris Palestins com a país prioritari.
L'objectiu de la cooperació espanyola en aquest
context és la creació d'un Estat palestí mitjançant
la lluita contra la pobresa, l'ajuda al
desenvolupament econòmic i social del país,
l'enfortiment de les seves estructures i institucions
de l'Estat i el suport a la societat civil per a crear
pau i democràcia. 3
Les diferents organitzacions humanitàries, tant en
el terreny com aquelles situades en altres països,

3

“La Cooperación Española con los Territorios
Palestinos”, Agencia Española de Cooperación
Internacional
para
el
Desarrollo
(AECID),
https://www.aecid.es/galerias/descargas/noticias/DOS

SIER_AECID_EN_PALESTINA_08.pdf
2021)

(novembre

25,

NOVEMBRE 2021

totes mostren un gran compromís en relació amb
la protecció dels drets de la població palestina.
També hem de destacar la presència d'ONGs i
grups de pressió que intenten posar fre a aquelles
empreses còmplices amb l'estat israelià.
Un cas d'estudi interessant, del qual possiblement
la majoria desconeixem la seva existència, és el de
Kfar Adumim i Khan Al-Ahmar. Aquests són una
població palestina que habiten en el Banc Oest de
Palestina, prop de Jerusalem. Els habitants
d'aquest poble són beduïns i ara han de fer front a
condicions deplorables, com la dificultat d'accedir
a l'aigua, el fet de no tenir accés a l'electricitat,
entre altres.
En 2018, la Cort Suprema d'Israel va aprovar la
demolició d'aquest poble, malgrat la pressió
rebuda per part de països europeus, organitzacions
de drets humans i activistes per a evitar que això
succeís. Després d’aquesta decisió, el coordinador
especial de Naciones Unides per al Procés de Pau a
Orient Pròxim, Nickolay Mladeov, va expressar la
seva preocupació pels successos en aquest llogaret
de Cisjordània.4
Avui dia, encara no s'ha arribat a un acord entre les
autoritats israelianes i els habitants beduïns.
Segons un acord negociat sota el mandat de l'ex
primer ministre Benjamí Netanyahu, els seus
residents van acceptar desallotjar el seu poble a
canvi d'un estatus de residència permanent a
Israel. La reubicació seria en un llogaret en Néguev.
Amb el canvi de govern a Israel, el primer ministre
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Naftali Bennett es va comprometre a resoldre el
conflicte i traslladar als residents, però la
problemàtica encara segueix present i sense cap
solució a la vista. Mesos enrere, Orient Mitjà va
tornar a ser el focus d'atenció, com a resultat de la
decisió del tribunal israelià de desallotjar a quatre
famílies en Sheij Jarrah, un barri situat a Jerusalem
Aquest.
Un informe d'Amnistia Internacional de 2019
denunciava que els governs han de regular el paper
de grans agències de viatges en línia, com Airbnb,
Booking.com, Expedia o TripAdvisor, perquè no
operin en territori dels colons israelians i no
promoguin el turisme en la zona dels Territoris
Ocupats. D'aquesta manera, es vol evitar que
s'avivi l'economia dels assentaments, ja que
indirectament s'estaria sustentant l'empresa
d'assentaments il·legals d'Israel.5
En 2005 es va iniciar una campanya d'activisme
polític, sota el nom de Boicot, Desinversions i
Sancions (BDS), l'objectiu de les quals és pressionar
al Govern israelià perquè compleixi amb els
estàndards de dret internacional, recomanacions i
resolucions d'organismes internacionals com les
Nacions Unides respecte al conflicte palestíisraelià. El BDS està tenint un gran impacte, ja que
qüestiona el suport internacional al que
denominen un règim d'ocupació, colonialisme i
apartheid sobre el poble palestí. 6
Els principals objectius de la campanya de Boicot,
Desinversions i Sancions es basen a acabar amb
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l'ocupació i colonització de totes les terres àrabs i
desmantellar el Muro; el reconeixement del dret
fonamental a la plena igualtat de les i els ciutadans
àrab-palestins d'Israel; i el respecte i la protecció
dels drets dels palestins a tornar a les seves llars i
propietats (més de 7.250.000 persones), tal com es
va estipular en la Resolució 194 de l'ONU. 7
A més del propi boicot a empreses israelianes i
internacionals operant en la zona, també es
demana als bancs, esglésies, fons de pensions,
universitats o a particulars que retirin les seves
inversions, com el George Soros, la Fundació Bill
Gates o la subsidiària israeliana de l'empresa de
telecomunicacions Orange. Israel està sent
pressionada per a posar fi al comerç d'armes, als
acords de lliure comerç i s'està exercint pressió
perquè no sigui membre de Nacions Unides o de
FIFA.8
António Guterres, secretari general de Naciones
Unides, amb motiu del Dia Internacional de la
Solidaritat amb el Poble Palestí, va advertir que la
situació en els Territoris Palestins Ocupats, inclosa
Jerusalem Oriental, suposa un repte important per
a la pau i la seguretat internacionals.
El secretari general va asseverar sentir-se
“encoratjat" pels recents contactes entre alts
funcionaris israelians i palestins, però afegeix que
contenir la situació no és suficient, sinó que també
s'han de crear les condicions per a un diàleg
constructiu, amb l'objectiu de millorar la vida de
tots els palestins sota ocupació.
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