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Seuraavan julkilausuman ovat antaneet kaupungin- ja paikallishallintojen ja kansalaisjärjestöjen
edustajat,  jotka  ovat  kokoontuneet  Sevillassa  Andalusian  kuntien  kansainvälisen
solidaarisuussäätiön  (FAMSI),  YK:n  Palestiinan  kansan  luovuttamattomien  oikeuksien
edistämiskomitean  (CEIRPP),  Yhdistyneiden  kaupunkien  ja  paikallishallintojen  (UCLG)  ja
Andalusian  hallituksen  yhdessä  Andalusian  parlamentin  kanssa  koolle  kutsumaan
kansainväliseen  hallitusten  ja  kansalaisjärjestöjen  konferenssiin  palestiinalaisten  oikeuksien
puolesta:

67 vuoden kuluttua YK:n päätöslauselman 181 (II) hyväksymistä ja palestiinalaisten Nakbasta,
21 vuoden kuluttua Oslon sopimuksen allekirjoittamisesta ja 10 vuoden kuluttua Kansainvälisen
rikostuomioistuimen  palestiinalaisalueille  rakennettua  muuria  koskevasta  neuvoa-antavasta
lausunnosta, kansainvälisenä Palestiinan kansan solidaarisuusvuonna (2014);

Vahvistaen ehdottoman tukemme Palestiinan kansan luovuttamattomille oikeuksille, joita ovat
itsemääräämisoikeus,  oikeus  kansalliseen  riippumattomuuteen  ja  suvereniteettiin,
palestiinalaisten pakolaisten oikeus palata koteihinsa sekä korvauksiin omaisuudelle koituneesta
vahingosta ja menetetystä omaisuudesta niille, jotka valitsevat olla palaamatta, Yhdistyneiden
kansakuntien päätösten ja kansainvälisen lain mukaisesti;

Vahvistaen  Yhdistyneiden  kansakuntien  peruskirjassa  asetetun  tapaoikeuden  ja  normit,  jotka
kieltävät maa-alueiden anastamisen väkivalloin, yleismaailmallisen ihmisoikeuksien julistuksen
sekä Euroopan unionin peruskirjan ja omien maidemme perustuslakien mukaiset perusoikeudet;

Esittäen  huolemme  tilanteen  jatkuvasta  huonontumisesta  Jerusalemissa,  menossa  olevista
palestiinalaisten pakkosiirroista ja heidän perusoikeuksiensa rikkomisesta sekä siirtokuntalaisten
lisääntyvästä  väkivallasta  ja  provokaatioista  pyhillä  paikoilla,  erityisesti  Al-Aqsan moskeijan
alueelle;

Vaatien  suurempaa  vaikuttavuutta  kansainväliseltä  diplomatialta  ja  instituutioilta,  joiden olisi
tullut panna loppu tälle tragedialle;

Tuomiten  äskettäisen  hyökkäyksen Gazan kaistaleelle,  jonka  seurauksena  noin  2205 henkeä,
joista neljäsosa lapsia, sai surmansa,500 000 palestiinalaista menetti kotinsa ja elintärkeää siviili-
infrastruktuuria tuhoutui;



Tuomiten  Israelin  laittomien  siirtokuntien  jatkuvan  laajenemisen  miehitetyillä
palestiinalaisalueilla  vastoin  kansainvälisen  yhteisön  toistuvia  vaatimuksia  tämän  toiminnan
lopettamiseksi;

Muistuttaen  mieleen  rotuerottelun  eliminoimiskomitean  loppupäätelmät  (Israel,
CERD/C/ISR/CO/18, 9.3.2007, kohdat 22, 23, 33,34 ja 35; CERD/C/ISR/CO/14-16, 9.3.2012,
kohdat  11,  15,  24-27),  joissa  Israelia  vaaditaan  lopettamaan  kaikki  sellaiset  toimintatavat  ja
käytännöt, jotka rikkovat sopimuksen rotuerottelun ja apartheidin kieltävää 3. pykälää vastaan;

Muistuttaen  mieleen  EU:n  Palestiinaa  käsitelleen  Russel-tribunaalin  loppupäätelmät  koskien
EU:ta, Yhdysvaltoja, Turvallisuusneuvostoa ja kansainvälisiä yrityksiä, jotka osallistuvat Israelin
rikoksiin kansainvälistä lakia vastaan;

Muistuttaen  mieleen  ja  nostaen  esiin  paikallishallintojen  kiitettävät  käytännöt,  kuten  yli  16
andalusialaisen  ja  katalonialaisen  kunnan  toimet  BDS-kampanjan  tukemiseksi,  Leicesterin
valtuuston päätös boikotoida kaikkia siirtokuntatuotteita, Rio Grande Do Sulin hallituksen päätös
jäädyttää aihesopimus Elbit Systems-yhtiön kanssa ja monet muut aloitteet eri puolilla maailmaa;

Todeten  Israelin  miehityksen  lopettamista vaativien  kansalaisliikkeiden,  kuten  Boycott,
Divestment and Sanctions -kampanjan, kasvavan vaikutuksen;

Tervehtien  Palestiinan  valtion  kansainvälisen  tunnustamisen  laajenemista  ja  palestiinalaisten
meneillään olevia, yhä useamman maan tukemia pyrkimyksiä sitoutua Turvallisuusneuvostoon ja
YK:n muihin elimiin;

Vetäen yhteen kuluneiden kahden päivän aikana tapahtuneen pitkällisen ja kiihkeän näkemysten
vaihdon kehotamme

Euroopan unionia jäsenvaltioineen täyttämään kansainvälisen lain asettamat velvoitteensa olla
edesauttamatta  ja  tukematta  kansainvälisen  lain  rikkomisesta  johtuvan  laittoman  tilanteen
säilymistä,  kuten  on  ilmaistu  Kansainvälisen  tuomioistuimen  Israelin  rakentamaa  muuria
koskevassa  neuvoa-antavassa  lausunnossa  vuodelta  2004,  toimimaan
tehokkaammin vastuullisuuden toteutumiseksi ja ryhtymään konkreettisiin toimiin solmimiinsa
assosiaatiosopimuksiin sisältyvien ihmisoikeuspykälien toteutumiseksi;

Yhdistyneiden  kansakuntien  kaikkia  jäsenvaltioita  täyttämään  YK:n  peruskirjan  mukaiset
velvoitteensa lopettamalla poliittinen ja taloudellinen tuki Israelin suorittamille kansainvälisen
lain vastaisille rikkomuksille ja saattamalla se juridiseen vastuuseen rikoksistaan kansallisten ja
kansainvälisten oikeusjärjestelmien kautta;

paikallishallintoja  kehittämään  ja  lujittamaan  suhteitaan  palestiinalaisten  paikallisyhteisöjen
kanssa  koulutus-,  kulttuuri-  ja  asiantuntijavaihdon  ja  muun  talouden,  sosiaalialan,  politiikan,
nuorison  ja  joukkotiedotuksen  alalla  toimivan  yhteistyön  avulla  kestävän  kehityksen
periaatteisiin nojautuen sekä solmimalla lisää ystävyyskaupunkisuhteita erityisesti Länsirannan
C-alueella ja Jerusalemissa;



kansainvälisiä, eurooppalaisia ja kansallisia instituutioita voimistamaan kaupunkien diplomatiaa
ja purkamaan hajautetun yhteistyön esteitä;

kansainvälisen  yhteisön  kaikkia  kerroksia,  mukaan  lukien  paikallishallinnot  ja
kansalaisyhteiskunta,  keräämään  tukea  ja  luomaan  painostusta  Gazan  kaistaleen  saarron
lopettamiseksi  sekä  vaatimaan  laittoman  väkivaltaisen  poliittisen  vangitsemiskäytännön
lopettamista ja vapautta kaikille palestiinalaisille poliittisille vangeille muun muassa tukemalla
kansainvälistä kampanjaa ”Vapaus Mawin Barghoutille ja kaikille palestiinalaisvangeille”;

paikallishallintoja  sitoutumaan  vastuulliseen  investointipolitiikkaan  välttämällä  sopimuksia
sellaisten osapuolten ja suhteita sellaisten kaupunkien kanssa, jotka tukevat miehitystä, hyötyvät
siitä tai rikkovat kansainvälisen lain mukaisia kieltoja;

kansalaisyhteiskuntaa painostamaan omia paikallisia ja valtakunnallisia hallintojaan vaatimaan
edesvastuuseen  Israelia  ja  sen  kanssa  kansainvälistä  humanitaarista  lakia  ja  ihmisoikeuksia
vastaan rikkovia yrityksiä;

Yhdistyneitä  kansakuntia  omaksumaan  yritysten  kanssa  sovittavissa  hankinnoissa,  kuten
esimerkiksi  Gazan  jälleenrakennuksessa,  periaatteellisen,  eettisesti  vastuullisen  ja  avoimen
hankintapolitiikan  ja  sopimuskäytännön,  joka  sulkee  kaikista  tarjouksista  sellaiset  osapuolet,
israelilaiset  ja  muut,  jotka  ovat  osallisia  Israelin  miehityksessä,  ihmisoikeusloukkauksissa  ja
rikkomuksissa kansainvälistä lakia vastaan.

***


	OLIIVIJULISTUS

