Petició d’adhesió i suport al Tribunal Russell sobre Palestina
Amb aquesta carta, instem a la creació d’un Tribunal Russell sobre
Palestina. Aquest Tribunal de caire internacional treballarà amb rigor i amb
el mateix esperit que el Tribunal sobre Vietnam establert el 1967 sota la
presidència d’en Jean-Paul Sartre.
Us informem que de l'1 al 3 de març de 2010 tindrà lloc a Barcelona la
primera sessió del Tribunal Russell sobre Palestina, enfocat a determinar
les complicitats de la Unió Europea en la qüestió israelo-palestina.
El Tribunal jutjarà les violacions al Dret Internacional de les quals en són
víctimes els palestins i les palestines, i que impedeixen al seu poble gaudir
d’un Estat sobirà. La Opinió Consultiva emesa pel Tribunal Internacional de
Justícia de La Haya el 9 de juliol del 2004 resumeix aquestes violacions i
conclou, més concretament, que Israel ha de desmantellar el Mur i
compensar els palestins i les palestines per tots els danys derivats de la
seva construcció.
L’Opinió reitera, en l’apartat §163.D, que “tots els Estats tenen l’obligació
de no reconèixer la situació il·legal resultant de la construcció del Mur i de
no prestar ajuda o assistència per mantenir la situació creada per aquesta
construcció; tots els Estats que formen part de la Quarta Convenció de
Ginebra relativa a la protecció dels civils en temps de guerra, del 12 d’agost
del 1949, tenen, a més, l’obligació, tot respectant la Carta de les Nacions
Unides i el Dret Internacional, de garantir el compliment per part d’Israel del
Dret Internacional consagrat en aquesta Convenció”.
L’Opinió va ser confirmada el 24 de juliol del 2004 mitjançant la Resolució
ES-10/15 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, aprovada per 150
Estats membre. L’Assemblea General “exigeix que Israel, la potència
ocupant, compleixi amb les seves obligacions, tal com s’estableix en el
dictamen consultiu” i “exhorta tots els Estats membre de les Nacions
Unides a complir amb les seves obligacions jurídiques, tal com s’estableix
en el dictamen consultiu”.
Arran de l’Opinió Consultiva de La Haia i de la resolució de l’ONU, el
Tribunal Russell sobre Palestina reafirmarà la preeminència del Dret
Internacional com a base per a la resolució del conflicte israelo-palestí. El
Tribunal determinarà les infraccions en l’aplicació de la llei i tractarà de
portar tots els seus autors a l’atenció de l’opinió pública internacional.
Des del Comitè organitzador demanem la seva adhesió i el seu suport al
Tribunal. Aquest suport popular li donarà el pes moral necessari per fer
avançar la causa de la justícia i el dret en aquesta part del món. El llistat
sencer de personalitats que donen suport a aquesta iniciativa està
disponible al web del Tribunal Russel sobre Palestina.
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Gràcies per la seva atenció i la seva resposta a aquesta crida.
Rebi una cordial salutació,
Comitè Organitzador del Tribunal Russell a Barcelona

Per adherir-se, li preguem que empleni aquest formulari electrònic.
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