Carta oberta als Estats membre de la UE
Com ja deveu saber, la Fundació per a la Pau Bertrand Russell ha decidit establir un Tribunal
Russell sobre Palestina (TRP).1 Aquesta iniciativa es va posar en marxa degut a la no
aplicació de la opinió consultiva que va emetre el 9 de juliol de 2004 la Cort Internacional de
Justícia (CIJ) en relació a la construcció per part d'Israel d'un mur en el Territori Palestí
Ocupat i de la Resolució ES-10/15 de l'Assemblea General de les Nacions Unides, adoptada
el 20 de juliol de 2004, relativa a l'aplicació de la opinió esmentada. El Comitè Internacional
Organitzador del TRP ha convingut, per tant, exhortar el Tribunal a examinar un seguit de
negligències, omissions i complicitats de determinats estats i organitzacions internacionals
que es tradueixen en la continuació de la ocupació dels territoris palestins i en la impunitat de
què gaudeix l'estat israelià.
La primera sessió internacional del Tribunal Russell sobre Palestina tindrà lloc a Barcelona
els dies 1, 2 i 3 de març de 2010. La missió del tribunal constituït a Barcelona és estudiar el
grau de complicitat de la Unió Europea i dels seus estats membres en la ocupació del Territori
Palestí Ocupat i en les violacions dels drets del poble palestí per part d'Israel. Un cop s'hagin
escoltat els testimonis sobre les violacions del Dret Internacional comeses per l'estat d'Israel,
un jurat compost per personalitats il·lustres examinarà les polítiques i pràctiques de la Unió
Europea i dels seus estats membres en les seves relacions amb Israel, la potencia ocupant, i
avaluarà en quina mesura són compatibles amb els seus deures en virtut de la legalitat
internacional.
El jurat del Tribunal haurà de respondre a sis grans qüestions, plantejades pel Comitè
d'Experts i els testimonis. Les qüestions seran les següents:
1. La Unió Europea i els seus estats membres, han incomplit el seu deure de fomentar i
garantir el respecte del dret a l'autodeterminació del poble palestí? Hi ha hagut algun tipus de
cooperació entre ells per impedir qualsevol violació greu de l'exercici d'aquest dret? Són
còmplices de la violació d'aquest dret?
2. La Unió Europea i els estats membres, han incomplit el seu deure de garantir el respecte del
Dret Internacional Humanitari respecte al poble palestí en el cas del bloqueig de Gaza i de la
operació militar “Plom Fos” perpetrada per Israel entre el 27 de desembre de 2008 i el 18 de
gener de 2009? Hi ha hagut cap mena de cooperació entre ells per impedir qualsevol violació
greu d'aquest ordenament jurídic? Són còmplices de la violació d'aquest ordenament?
3. La Unió Europea i els estats membres, han incomplit el seu deure de garantir el respecte del
Dret Internacional Humanitari i del dret del poble palestí a la plena sobirania sobre els seus
recursos naturals en el context de la construcció de colònies i el saqueig de recursos naturals
en el Territori Palestí Ocupat per part d'Israel? Hi ha hagut cap mena de cooperació entre ells
per impedir qualsevol violació greu d'aquestes normes jurídiques internacionals? Són
còmplices de la violació d'aquestes normes?
4. La Unió Europea i els estats membres, han incomplit el seu deure de garantir el respecte del
Dret Internacional Humanitari, el principi de la prohibició de l'adquisició de territori
mitjançant l'ús de la força armada i el dret a la autodeterminació del poble palestí en el cas de
l'annexió per part d'Israel de Jerusalem est? Hi ha hagut cap mena de cooperació entre ells per
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impedir qualsevol violació greu d'aquesta legislació, principi i dret? Són còmplices de la
violació d'aquesta legislació, principi i dret?
5. La Unió Europea i els estats membres, han incomplit el seu deure de garantir el respecte del
Dret Internacional Humanitari en relació amb la construcció del mur per part d'Israel en
Territori Palestí Ocupat? Hi ha hagut cap mena de cooperació entre ells per impedir qualsevol
violació greu d'aquesta legislació? Han col·laborat o són còmplices de la violació d'aquesta
legislació?
6. En vista dels punt precedents, la Unió Europea i els estats membres, han incomplit el seu
deure de garantir el respecte del Dret Internacional i del Dret Comunitari europeu en el
context dels acords firmats entre la Unió Europea i l'estat d'Israel?
Per tal d'encarar aquestes qüestions jurídiques internacionals amb el màxim rigor i
objectivitat, els agrairíem que, en qualitat d'òrgan de decisió o executiu de la Unió Europea,
transmetessin al Tribunal tot el material que considerin d'utilitat per a respondre a les
qüestions esmentades. Per raons de terminis, la vostra aportació ens hauria d'arribar abans del
15 de febrer de 2010. Amb la present, els convidem també a enviar un representant que
assisteixi a les diverses sessions que se celebraran a Barcelona els dies 1 i 2 de març de 2010,
i a presentar el seu punt de vista després que els experts i els testimonis hagin pronunciat les
seves declaracions.
En interès del bon funcionament del TRP, lamentaríem que no es pronunciïn al respecte,
perquè la vostra participació i aportacions són fonamentals per tal de garantir l'equilibri de les
deliberacions.
Quedem a la vostra total disposició en cas que necessitin més informació.

