31 de maig del 2010
Comunicat del Tribunal Russell sobre Palestina

Tots els Estats i la comunitat internacional han de prendre mesures
urgents contra les violacions del dret internacional per Israe

L’atac de comandaments israelians contra la ‘Flotilla de la Llibertat’ perpetrat el 30 maig 2010
mentre es dirigia cap a la franja de Gaza constitueix una violació de diversos principis
fonamentals del dret internacional:
- El principi de la llibertat de navegació en alta mar (Conveni sobre el Dret del Mar, article
87), ja que l'atac va tenir lloc a 40 milles de la costa de Gaza i, per tant, fora de les aigües
territorials tant de Gaza com d'Israel;
- La prohibició d'atacar persones civils: atès que l'atac es va cometre en el marc de l'ocupació
de la franja de Gaza per Israel (una ocupació que persisteix sobre la base del control
permanent per part d'Israel de les fronteres terrestres, aèries i marítimes de la franja),
s'inscriu en un context de conflicte armat; en conseqüència, pel que fa al dret dels conflictes
armats, aquest atac es pot considerar com un atac contra civils i constitueix un crim de
guerra que tots els Estats tenen l'obligació de jutjar (dret internacional humanitari
consuetudinari, regles 1, 156 ss.);
- L'obligació de complir amb les decisions del Consell de Seguretat (Carta de les Nacions
Unides, art. 25) que exigeixen a Israel la retirada dels territoris que porta ocupant des de fa
més de 40 anys (resolucions 242, de 22 de novembre de 1967, i 338, de 22 d'octubre de 1973,
del Consell de Seguretat).
Aquestes violacions del dret internacional impliquen la responsabilitat internacional d'Israel,
la seva obligació de reparar els danys resultants d'aquestes violacions i l'obligació de tots els
Estats de perseguir i castigar penalment els responsables d'aquestes violacions quan aquestes
suposen crims contra el dret internacional.
Aquest incident, que representa un episodi més en la trista antologia de violacions del dret
internacional comeses per Israel, torna a posar de manifest la indulgència, sinó la
indiferència, d'aquest Estat pel que fa als principis més fonamentals del dret internacional.
Aquesta estratègia deliberada d'indiferència davant el dret internacional per part d'Israel és el
resultat del laissez-faire i de la impunitat de què gaudeix aquest Estat des de fa diverses

dècades per part de la comunitat internacional, tal com va subratllar clarament el Jurat del
Tribunal Russell sobre Palestina (TRP) durant la seva primera sessió internacional a
Barcelona. Amb aquesta finalitat, el TRP exigeix:
1. L'aixecament del bloqueig imposat per Israel sobre l'ajuda humanitària enviada a Gaza, un
càstig col.lectiu prohibit pel IV Conveni de Ginebra (art. 33);
2. La fi del setge de Gaza per part de les autoritats israelianes, en virtut de la seva obligació
de posar fi a l'ocupació dels territoris ocupats;
3. Que s'emprenguin sense demora investigacions completes i independents sobre l'atac del
30 de maig, d’acord amb allò sol·licitat per la Unió Europea, les Nacions Unides i moltes
altres organitzacions internacionals;
4. La suspensió de l'Acord d'Associació UE-Israel, de conformitat amb les disposicions
contingudes en aquest acord;
5. Que la Unió Europea i el Consell de Seguretat de les Nacions Unides apliquin les
recomanacions de l'informe Goldstone.
El TRP dóna suport a les iniciatives i les reivindicacions de la societat civil amb vistes a
l'aplicació d'aquestes demandes, totes elles conformes amb el dret internacional. En aquest
sentit, el TRP ofereix el seu ple suport a Mairead Maguire i Denis Halliday, membres del
Comitè de Suport del TRP, així com a tots els activistes de drets humans que es dirigeixen en
aquests moments cap a Gaza a bord del vaixell humanitari ‘Rachel Corrie’.
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