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OLIVE DECLARATION

De  vertegenwoordigers  van  stedelijke  en  lokale  overheden,  alsmede  organisaties  van  de
burgermaatschappij, die in Sevilla bijeenkwamen in het kader van de Internationale Conferentie
van  overheden  en  organisaties  van  de  burgermaatschappij  voor  Palestijnse  Rechten,
georganiseerd  door  het  Andalusische  Fonds  van  Gemeentebesturen  voor  Internationale
Solidariteit (FAMSI), het VN-Comité voor Uitoefening van de Onvervreemdbare Rechten van
het  Palestijnse Volk (CEIRPP),  Verenigde Steden en Lokale overheden (UCLG), alsmede de
Raad van Andalusië, in samenwerking met het Parlement van Andalusië, waar de conferentie
plaatsvond, verklaren :

67 jaar na aanvaarding van VN-resolutie 181 (II) en na de Palestijnse Nakba, 21 jaar na de
ondertekening van de Akkoorden van Oslo en na de 10e verjaardag van het juridisch advies van
het  Internationaal  Gerechtshof  aangaande  de  Muur,  en  samenvallend  met  het  Jaar  van
Internationale Solidariteit met het Palestijnse Volk (214) ;

Herbevestigend  onze  onvoorwaardelijke  steun  aan  de  onvervreemdbare  rechten  van  het
Palestijnse  volk,  met  name  zijn  recht  op  zelfbeschikking,  het  recht  op  nationale
onafhankelijkheid en soevereiniteit, en het recht van de Palestijnse vluchtelingen op terugkeer
naar hun huizen en bezittingen, en op compensatie van het bezit van degenen die niet wensen
terug  te  keren,  alsmede  van  verlies  van  of  schade  aan  bezit,  in  overeenstemming  met  de
resoluties van de Verenigde Naties en het internationaal recht ;

Herbevestigend het gewoonterecht en de normen die zijn neergelegd in het Handvest van de
Verenigde Naties, welke het verkrijgen van grondgebied door middel van geweld verbieden, de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, het Handvest van Fundamentele Rechten
van de Europese Unie alsmede van onze nationale Grondrechten ;

Geschokt door de voortdurende verslechtering van de situatie  in Jeruzalem, de voortdurende
uitzettingen en de schending van de Palestijnse fundamentele rechten, en door de toename van
het geweld van kolonisten en de provocaties tegen heilige plaatsen, in het bijzonder rond de Aqsa
Moskee ;

Oproepend tot grotere effectiviteit van de internationale diplomatie en van de instituties die een
eind aan deze tragedie hadden moeten maken ;



Veroordelend de recente aanval op de Gazastrook die leidde tot de dood van 2205 mensen, een
kwart van hen kinderen, tot de verplaatsing van 500.000 Palestijnen, en tot de vernietiging van
cruciale burgelijke infrastructuur ;

Veroordelend de continue uitbreiding van illegale Israelische nederzettingen in Bezet Palestijns
Gebied ondanks de herhaalde oproepen van de internationale gemeenschap om een eind aan deze
praktijk te maken ;

In  herinnering  roepend  de  Conclusies  van  het  Comité  voor  de  Eliminatie  van
Rassendiscriminatie :  CERD/C/ISR/CO/13,  9  maart  2007,  paragr.  22,  23,  33,  34  en  35 ;  en
CERD/C/ISR/CO/14-16,  9  maart  2012,  paragr.  11,  15,  24-27,  die  Israel  oproepen  om  alle
maatregelen  en  praktijken  die  de  bepalingen  schenden  van  artikel  3  van  de  Conventie  die
rassenscheing en apartheid verbiedt ;

In herinnering roepend de conclusies van het Russell Tribunaal over Palestina betreffende EU,
VS, de Veiligheidsraad en internationale bedrijven die medeplichtig zijn aan Israels schendingen
van het internationaal recht ; 

In  herinnering  roepend  en  met  waardering  voor  het  goede  werk  dat  verricht  is  door  lokale
overheden zoals de stappen die zijn genomen door meer dan 16 gemeentebesturen in Andalusiië
en Catalonië door ondersteuning van de BDS-campagne, de raad van Leicester om alle producten
uit de nederzettingen te boycotten en het besluit van de regering van Rio Grande Do Sul om het
Memorandum van Understanding met het Elbit System op te schorten en vele andere initiatieven
overal in de wereld ; 

Erkennend  de  groeiende  invloed  van  bewegingen  van  het  maatschappelijk  midenveld  ter
beëindiging  van de Israelische  bezetting,  zoals  de  campagne van Boycot,  Desinvestering  en
Sancties ;

Verwelkomend  de  groeiende  internationale  erkenning  van  de  Palestijnse  Staat  en  de
voortdurende  Palestijnse  inspanningen  die  worden  ondersteund  door  een  toenemende
meerderheid van landen, om de Veiligheidsraad en andere VN-lichamen in te schakelen ;

In aanmerking nemende de lange en gepassioneerde uitwisseling van standpunten gedurende
deze twee dagen, roepen wij op 

 de Europese Unie en haar lidstaten om hun verplichtingen onder internationaal recht na te
komen, zoals is aangegeven in het juridisch advies  (2004) van het Internationaal Gerechtshof
met betrekking tot de Muur, om niet te helpen in stand te houden noch hulp of assistentie te
verlenen aan de illegale situatie die het gevolg is van de schending van het internationaal
recht, en om een grotere rol te spelen in de waarborging van de aansprakelijkheid en om
concrete  stappen  te  nemen  tot  uitvoering  van  de  mensenrechtenbepalingen  uit  haar
associatieovereenkomsten ;

 alle lidstaten van de Verenigde Naties om de beginselen van het Handvest na te leven door
hun politieke en economische steun  aan Israels schendingen van het internationaal recht te



beëindigen en om het land juridisch aansprakelijk te houden voor zijn misdaden door hun
eigen als ook internationale mechanismen ;

 alle  lagen  van  de  internationale  gemeenschap,  inclusief  lokale  overheden  en  het
maatschappelijk middenveld, om steun te werven en druk uit te oefenen om een eind te maken
aan het  beleg van de Gazastrook en om beëindiging te  eisen van het  onterechte,  illegale
gebruik van administratieve detentie en vrijlating te eisen van alle Palestijnse gevangenen
door  onder  andere  de  internationale  campagne  te  steunen  voor  «Vrijlating  van  Marwan
Barghouthi en alle Palestijnse gevangenen » ;

 lokale  overheden  om  relaties  te  leggen  en  te  versterken  tussen  hen  en  Palestijnse
gemeentebesturen  door  middel  van  uitwisseling  op  gebied  van  het  onderwijs,  ekonomie,
sociaal,  politiek,  cultureel,  jeugd,  media  en  experts,  op  een  solide  manier,  en  om  meer
stedenbanden-overeenkomsten aan te gaan, gericht op Area C en Jeruzalem ;

 internationale,  Europese  en  nationale  instellingen  om  de  Diplomatie  van  de  Steden  te
versterken  en  de  hindernissen  op  te  ruimen  die  de  ontwikkeling  van  gedecentraliseerde
Samenwerking bemoeilijken ;

 lokale  overheden  om zich  te  houden aan  verantwoordelijke  investering  door  zich  niet  te
verbinden met partijen en geen stedenbanden aan te gaan met steden die steun verlenen aan of
voordeel trekken uit bezetting of soortgelijke verboden schenden van het internationaal recht ;

 het maatschappelijk middenveld om druk uit te oefenen op zijn lokale en nationale regeringen
om Israel  ter  verantwoording te  roepen als  ook bedrijven die  medeplichtig  zijn  aan haar
schendingen van het internaal humanitaire recht en de mensenrechten ;

 de  Verenigde  Naties  om  een  principieel,  moreel  verantwoordelijk  en  transparant
bemiddelingsbeleid en dito mechanismen te adopteren voor het contracteren van bedrijven, bij
voorbeeld voor de herbouw van Gaza, een beleid dat al die partijen, Israelische en andere, van
aanbestedingen uitsluit die medeplichtig zijn aan de Israelische bezetting, aan mensenrechten-
schendingen en schendingen van het internationaal recht.

***


