
Sevilla, 2. - 3. decembra 2014

Olivová deklarácia

Predstavitelia mesta a účastníci Medzinárodnej konferencie miestnych a regionálnych samospráv a

organizácií  občianskej  spoločnosti  na  podporu  práv  Palestínčanov,  organizovanej  nasledovnými

subjektami:  Andalúzsky  samosprávny  fond  pre  medzinárodnú  solidaritu  (Fondo  Andaluz  de

Municipios  para  la  Solidaridad  internacional  -  FAMSI),  Výbor  OSN  pre  uplatňovanie

neodňateľných práv Palestínskeho ľudu (Committee on the Exercise of the Inalienable Rights of the

Palestinian People - CEIRPP), Globálna sieť miest, miestnych a regionálnych samospráv (United

Cities and Local Governments - UCLG), Andalúzska rada (Junta de Andalucía),  v spolupráci s

Andalúzskym parlamentom, v ktorého priestoroch sa konferencia uskutočnila, vyhlasujú:

Po 67 rokoch od prijatia Rezolúcie OSN č. 181 (II) a od palestínskej Nakby, 21 rokov od podpísania

Mierovej  dohody z Osla,  na 10.  výročie vydania poradného posudku Medzinárodného súdneho

dvora  o  právnych  dôsledkoch  výstavby  múru  na  okupovaných  palestínskych  územiach,  ktoré

pripadá na Medzinárodný rok solidarity s palestínskym ľudom (2014),

potvrdzujeme svoju bezpodmienečnú podporu neodňateľných práv Palestínskeho ľudu, ako je právo

na sebaurčenie, právo na národnú nezávislosť a suverenitu, právo palestínskych utečencov na návrat

do svojich domov a k svojmu majetku, právo na kompenzáciu za stratený a zničený majetok a za

majetok tých, ktorí sa rozhodnú nevrátiť, v súlade s rezolúciami OSN a s medzinárodným právom;

odvolávame sa na zaužívané právne normy, ustanovené v Charte OSN, ktoré nedovoľujú násilné

nadobúdanie územia, na Všeobecnú deklaráciu ľudských práv, Chartu základných práv Európskej

únie a na naše národné Ústavy; 

sme znepokojení prebiehajúcim zhoršovaním situácie v Jeruzaleme, pokračujúcim vysídľovaním a

porušovaním základných práv Palestínčanov, nárastom násilia zo strany izraelských osadníkov a

provokáciami zameranými na posvätné miesta, zvlášť okolie mešity al-Aksá; 



vyzývame  medzinárodnú  diplomaciu  a  inštitúcie,  aby  pristúpili  k  efektívnejším  opatreniam  na

zastavenie tejo tragédie;

odsudzujeme nedávny útok na pásmo Gazy, ktorého následkom prišlo o život približne 2 200 ľudí, z

toho štvrtina detí, ďalších 500 000 Palestínčanov prišlo o svoje domovy a útoky zničili kľúčovú

občiansku vybavenosť; 

odsudzujeme pokračujúce rozširovanie izraelských sídel,  tzv. osád na okupovanom palestínskom

území, napriek opakovaným výzvam medzinárodného spoločenstva, aby Izrael s touto nezákonnou

praktikou prestal;

pripomíname závery Súhrnnej správy Výboru OSN na odstránenie rasovej diskriminácie:  Izrael,

CERD/C/ISR/CO/13, 9. marec 2007, ods. 22, 23, 33, 34 a 35; CERD/C/ISR/CO/14 – 16, 9. marec

2012,  ods.  11,  15,  24  –  27,  vyzývajúce  Izrael  na  ukončenie  politiky  a  praktík  porušujúcich

ustanovenia  z  článku  3  Dohody  o  odstraňovaní  všetkých  foriem  rasovej  diskriminácie,  ktorý

zakazuje rasovú segregáciu a apartheid;

odvolávame sa na  závery  Russellovho tribunálu  o Palestíne,  konštatujúce  spoluvinu EÚ, USA,

Bezpečnostnej  rady  a  niektorých  medzinárodných  firiem na  porušovaní  medzinárodného  práva

Izraelom;

pripomíname  a  schvaľujeme  správny  postup  miestnych  a  regionálnych  samospráv,  ako  napr.

samospráv  16  miest  a  obcí  v  Andalúzii  a  Katalánsku,  podporujúcich  kampaň  BDS  (bojkot,

stiahnutie  investícií  a  sankcie);  rozhodnutie  mestského  zastupiteľstva  v  Leicesteri  pre  bojkot

všetkých  výrobkov z  ilegálnych  osád;  rozhodnutie  vlády  brazílskeho  štátu Rio  Grande  Do Sul

pozastaviť  platnosť dohody so spoločnosťou Elbit  System, a  mnoho ďalších iniciatív  na celom

svete;

s uznaním sledujeme rastúci  dopad občianskych hnutí  za ukončenie izraelskej  okupácie,  ako je

napríklad kampaň BDS;



vítame  nárast  medzinárodného  uznania  Palestínskeho  štátu  a  prebiehajúce  palestínske  úsilie  o

zaangažovanie Bezpečnostnej rady a ďalších telies OSN, ktoré si získava podporu stále výraznejšej

väčšiny členských štátov;

po dlhej a búrlivej výmene názorov počas dvoch dní konferencie vyzývame 

• Európsku úniu a jej členské štáty, aby si plnili svoje záväzky podľa medzinárodného práva,

tak  ako  sú  uvedené  v  poradnom  posudku  Medzinárodného  súdneho  dvora  o  právnych

dôsledkoch výstavby separačného múru na okupovaných palestínskych územiach (z r. 2004),

aby nepomáhali udržiavať nezákonnú situáciu a nespolupracovali poskytovaním pomoci pri

porušovaní  medzinárodného  práva,  aby  zohrali  významnú  úlohu  pri  zabezpečení

zodpovednosti Izraela za svoju politiku, a aby vyvodili konkrétne opatrenia, ktorými naplnia

ľudskoprávne podmienky stanovené v asociačných dohodách EÚ;

• všetky členské štáty OSN, aby napĺňali zásady Charty OSN tým, že ukončia svoju politickú

a  ekonomickú  podporu  pri  porušovaní  medzinárodného  práva  Izraelom  a  vyvodia  voči

Izraelu právnu zodpovednosť za zločiny, s využitím vlastných a medzinárodných právnych

mechanizmov;

• všetky vrstvy medzinárodného spoločenstva, vrátane miestnych a regionálnych samospráv a

občianskej spoločnosti, aby získavali podporu a vyvíjali tlak na ukončenie blokády pásma

Gazy,  aby  požadovali  zastavenie  nezákonného  zneužívania  administratívnej  väzby

Palestínčanov a oslobodenie všetkých palestínskych politických väzňov, podporujúc, okrem

iného,  medzinárodnú  kampaň  za  oslobodenie  Marwana  Barghouthiho  (Free  Marwan

Barghouthi and all Palestinian prisoners);

• miestne a regionálne zastupiteľstvá, aby rozvíjali a posilňovali svoje vzťahy s palestínskymi

miestnymi  samosprávami  prostredníctvom  vzdelávacích,  ekonomických,  sociálnych,

politických, kultúrnych, mládežníckych, mediálnych a odborných výmenných programov a

uzatváraním dohôd o partnerských mestách, so zameraním na palestínsku oblasť tzv. Area C

a Jeruzalem;

• medzinárodné,  európske  a  národné  inštitúcie,  aby  posilnili  právomoci  miest  a  odstránili

prekážky, stojace v ceste rozvíjaniu decentralizovanej spolupráce medzi regiónmi;



• oblastné zastupiteľstvá, aby sa zaviazali v rámci zodpovedného investovania neuzatvárať

dohody so spoločnosťami a mestami, ktoré podporujú okupáciu alebo z nej profitujú, alebo s

takými, ktoré porušujú súvisiace príkazy podľa medzinárodného práva;

• občiansku  spoločnosť,  aby  vyvíjala  tlak  na  svoje  samosprávy  a  vlády,  nech  vyvodzujú

zodpovednosť voči Izraelu a spoločnostiam spoluvinným na porušovaní ľudských práv;

• Organizáciu  spojených národov,  aby prijala  zásadnú,  eticky zodpovednú a  transparentnú

stratégiu  obstarávania  a  postup  uzatvárania  dohôd  so  spoločnosťami,  napríklad  vo  veci

rekonštrukcie Gazy; ktorými vylúči zo všetkých tendrov akékoľvek subjekty, izraelské a iné,

ktoré sa podieľajú na izraelskej okupácii a na porušovaní ľudských práv a medzinárodného

práva.
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