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Olivna Deklaracija

Predstavniki mestnih in lokalnih oblasti ter organizacije civilne družbe, zbrani v Sevilli na 
Mednarodni konferenci vlad in organizacij civilne družbe v podporo pravicam Palestincev, ki so 
jo organizirali Andaluzijski sklad občin za mednarodno solidarnost (FAMSI), Odbor OZN o 
uresničevanju neodtujljivih pravic palestinskega ljudstva (CEIRPP), Združena mesta in lokalne 
oblasti (UCLG) ter organizacija Junta de Andalucía s sodelovanjem andaluzijskega parlamenta, 
kjer se je dogodek odvil, razglašamo naslednje:

67 let po sprejetju Resolucije OZN 181 (II) in palestinski Nakbi, 21 let po podpisu Sporazumov 
iz Osla in ob 10. obletnici svetovalnega mnenja Meddržavnega sodišča OZN o ločitvenem zidu 
ter ob mednarodnem letu solidarnosti s Palestinci (2014);

ponovno potrjujoč svojo brezpogojno podporo neodtujljivim pravicam palestinskega ljudstva, in 
sicer njihovo pravico do samoodločbe, pravico do nacionalne neodvisnosti in suverenosti, 
pravico palestinskih beguncev, da se vrnejo na svoje domove in posesti, in do odškodnine za 
premoženje tistih, ki se ne želijo vrniti, in za izgubo ali škodo na premoženju v skladu z 
resolucijami Organizacije združenih narodov in mednarodnim pravom;

ponovno potrjujoč običajno pravo in norme, zapisane v Ustanovni listini Organizacije združenih 
narodov, ki prepoveduje pridobitev ozemlja s silo; v Splošni deklaraciji o človekovih pravicah; v 
Listini o temeljnih pravicah Evropske unije in v naši nacionalni ustavi;

zaskrbljeni zaradi nenehnega slabšanja razmer v Jeruzalemu, nenehnega prisilnega razseljevanja 
in kršitev temeljnih pravic Palestincev ter zaradi povečanja nasilja s strani naseljencev in 
provokacij proti svetim krajem, še posebej v bližini mošeje Al-Aksa;

pozivajoč k večji učinkovitosti mednarodne diplomacije in institucij, ki bi morale to tragedijo 
končati;

obsojajoč nedavni napad na območju Gaze, v katerem je umrlo približno 2.205 ljudi, od katerih 
je bila četrtina otrok, posledica pa je bila tudi razselitev 500.000 Palestincev in uničenje ključne 
civilne infrastrukture;



obsojajoč nenehno širjenje nezakonitih izraelskih naselbin na Zasedenih palestinskih ozemljih, in 
to kljub večkratnim pozivom mednarodne skupnosti, naj se ta praksa odpravi;

sklicujoč se na sklepne ugotovitve Odbora za odpravo rasne diskriminacije: Israel, 
CERD/C/ISR/CO/13, 9. marec 2007, odst. 22, 23, 33, 34 in 35, in CERD/C/ISR/CO/14–16, 9. 
marec 2012, odst. 11, 15, 24–27, v katerih poziva Izrael, naj odpravi vse politike in prakse, ki 
kršijo določbe 3. člena konvencije, ki prepoveduje rasno ločevanje in apartheid;

sklicujoč se na sklepe Russellovega razsodišča za Palestino, da so EU, ZDA, Varnostni svet in 
mednarodna podjetja sokriva za kršitve mednarodnega prava, ki jih izvaja Izrael;

sklicujoč se na in pozdravljajoč dobre prakse lokalnih oblasti, kot so ukrepi, ki jih je sprejelo več 
kot 16 občin v Andaluziji in Kataloniji v podporo Kampanji BDS, mestni svet Leicestra, ki je 
bojkotiral vse izdelke iz naselbin, ter odločitev vlade zvezne države Rio Grande do Sul, da 
začasno ustavi memorandum o soglasju s podjetjem Elbit Systems, in številne druge pobude po 
vsem svetu;

prepoznavajoč rastoči vpliv gibanj civilne družbe za ustavitev izraelske okupacije, kot je 
kampanja Bojkot, dezinvesticije in sankcije;

pozdravljajoč rastoče mednarodno priznavanje palestinske države in nenehna prizadevanja 
Palestincev za aktivnejšo vlogo Varnostnega sveta in drugih organov OZN, ki jih podpira vedno 
več držav;

upoštevajoč dolge in burne izmenjave mnenj v teh dveh dneh pozivamo

Evropsko unijo in njene države članice, naj izpolnijo svoje obveznosti po mednarodnem pravu, 
kot je navedeno v svetovalnem mnenju Meddržavnega sodišča OZN o ločitvenem zidu iz leta 
2004 in ne sodelujejo pri vzdrževanju niti ne nudijo pomoči pri ohranjanju nezakonitega stanja, 
ki izhaja iz kršitev mednarodnega prava, ter igrajo večjo vlogo pri zagotavljanju odgovornosti in 
sprejmejo konkretne ukrepe za izvajanje določb o človekovih pravicah iz svojih pridružitvenih 
sporazumov;

vse države članice Organizacije združenih narodov, naj upoštevajo načela ustanovne listine ter 
prenehajo politično in gospodarsko podpirati izraelske kršitve mednarodnega prava ter z lastnimi 
in mednarodnimi mehanizmi ukrepajo proti Izraelu zaradi storjenih kaznivih dejanj;

vse ravni mednarodne skupnosti, vključno z lokalnimi vladami in civilno družbo, naj pridobivajo 
podporo in izvajajo pritisk, naj se konča obleganje Gaze, ter zahtevajo konec nezakonitega 
izvajanja administrativnega pripora in izpustitev vseh palestinskih političnih zapornikov, in med 
drugim podprejo mednarodno kampanjo »Osvobodite Marvana Bargutija in vse palestinske 
zapornike«;

lokalne vlade, naj trajnostno razvijajo in krepijo odnose s palestinskimi občinami z 
izobraževalnimi, gospodarskimi, socialnimi, političnimi, kulturnimi, mladinskimi, medijskimi in 



strokovnimi izmenjavami ter s podpisom več sporazumov o tesnem medinstitucionalnem 
sodelovanju, s poudarkom na Območju C in Jeruzalemu;

mednarodne, evropske in nacionalne institucije, naj krepijo diplomacijo mest in odpravijo ovire, 
ki otežujejo razvoj decentraliziranega sodelovanja;

lokalne vlade, naj se zavežejo k odgovornim naložbam ter ne poslujejo s strankami in se ne 
pobratijo z mesti, ki podpirajo okupacijo oz. imajo od nje koristi ali kršijo s tem povezane 
prepovedi v mednarodnem pravu;

civilno družbo, naj izvaja pritisk nad lokalnimi in nacionalnimi vladami, naj ukrepajo proti 
Izraelu in podjetjem, sokrivim za kršenje mednarodnega humanitarnega prava in prava 
človekovih pravic;

Organizacijo združenih narodov, naj sprejme načelno, etično odgovorno in pregledno politiko 
javnega naročanja ter mehanizem za sklepanje pogodb s podjetji, na primer pri obnovi Gaze, pri 
čemer naj bodo iz vseh razpisov izključeni vsi subjekti – izraelski in drugi –, ki so vpleteni v 
izraelsko okupacijo ter kršitve mednarodnega prava in človekovih pravic.


