RESOLUTION No. 42) PALESTINSK SOLIDARITET: STÖD FÖR
KAMPANJEN FÖR BOJKOTT, DESINVESTERING OCH SANKTIONER (BDS)
PSI:s 29:e KONGRESS, 27-30 november 2012, Durban, Sydafrika
NOTERAR följande:
a)

b)
c)

d)

e)
f)

g)

Att Israel fortsätter att ignorera eller nonchalera FN-resolutioner i syfte att reducera konflikten och
fortsätter att använda dödlig makt och ockupationer av land för att marginalisera den palestinska
befolkningen i regionen.
Att Israel fortsätter att vara en stor mottagare av amerikanska vapen och utvecklingsbistånd trots
det faktum att man frekvent och oförsvarligt överträder internationella konventioner.
Att med tanke på det krigsmateriel och politiska stöd som Israel får från USA och dess allierade,
denna kongress förkastar uppfattningen att det finns ett lika ansvar mellan Israel och det
palestinska folket för att krisen fortsätter och att Israels aggressiva och söndrande karaktär samt
dess ockupation förblir stora hinder för att nå fram till en fredlig uppgörelse.
Att det finns en växande opposition inom Israel bland dem som inte längre är beredda att stödja en
militär lösning på krisen och inom det bredare palestinska samfundet hos dem som har förkastat
minoritetsaktioner till förmån för att skapa folkliga kampanjer baserade på de breda lagren.
Den modiga och vitala roll som PSI:s regionala organisation har i att stödja oberoende och
demokratisk facklig rörelse och att ge stöd till arbetstagare i kamp.
Att i många delar av världen insikten om att Israel är en apartheidstat har ökat och inte minst i
Sydafrika där man känner till en apartheidstats utmärkande drag och följdverkningarna för de
förtryckta, och att den inte väckts utan allvarligt övervägande av fakta.
Lanseringen av BDS-kampanjen i Palestina, och det breda globala stöd som man har fått under de
senaste två åren från en mycket lång rad av organisationer innefattande fackförbund.

Denna kongress NOTERAR vidare:
h)
i)

j)

Att ett av de huvudsakliga syftena med BDS-kampanjen är att fästa uppmärksamheten på den
systematiska diskriminering som äger rum mot palestinier av Israel, och som har gjort att den
förtjänar den tvivelaktiga benämningen att vara en apartheidstat.
Att försök att tvinga fram en lösning av något slag på folken i Israel och Palestina sannolikt inte
lyckas så länge som det fortsätter att förekomma utbredd diskriminering och manipulation av det
palestinska folket, innefattande försök att marginalisera dem.
Att bara ett demokratisk, inkluderande och icke sekteristiskt tillvägagångssätt kan ge en varaktig
fred i konflikten, och detta är avhängigt av att avveckla alla förtryckande instrument, innefattande
lagstiftande, militära, politiska, sociala, ekonomiska och politiska barriärer. Allra minst måste detta
involvera:
• Att erkänna de grundläggande rättigheterna för palestinska medborgare i Israel till full jämlikhet.
• Att respektera, skydda och främja rättigheterna för palestinska flyktingar att återvända till sina
hem och egendomar
• Ett omedelbart slut för Israels olagliga bosättningar och blockad mot Gaza.

Denna kongress BESLUTAR därför:
1.
2.
3.

Att godkänna BDS-kampanjen och stödja de därmed förenade aktiviteterna innefattande den årliga
israeliska apartheidveckan.
Att dela PSI:s medlemsförbunds aktiviteter i detta avseende, innefattande kampanjer för att göra
varje kommun/statligt departement till en israelisk zon fri från apartheid.
Att fortsätta ge maximalt stöd till vårt regionala PSI-kontor (för Nordafrika och Mellersta Östern)
och dess arbete för att bygga upp representativa, oberoende och demokratiska fackförbund i hela
regionen innefattande Israel och Palestina.

Internationell facklig organisation för offentliga tjänster (PSI) är en global facklig federation som representerar 20 miljoner kvinnor
och män i den offentliga sektorn i 150 länder. PSI kämpar för mänskliga rättigheter, social rättvisa och allas rätt till offentliga tjänster
av god kvalitet. PSI samarbetar med FNs institutioner och med arbetarorganisationer och folkrörelser.

4.

5.

6.

Att uppmana alla regeringar att bekräfta den israeliska statens söndrande natur och att
argumentera för dess isolering tills den är beredd att montera ned sin apartheid-infrastruktur till
förmån för demokratisering och lova att följa FN-resolutioner.
Att ställa kravet i fackliga och statliga forum att stoppa beväpningen av den israeliska staten av
USA och dess allierade.
Att fortsätta uttala sig mot alla former av diskriminering innefattande antisemitism, islamofobi och
andra sekteristiska åsikter till förmån för ett sekulärt och tolerant sätt att ta itu med.

Se samtliga kongressresolutioner inklusive handlingsprogrammet och stadgarna: Congress resolutions
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