palvelut pakolaisleireissään ja jäljellä olevissa 		
kylissä ja kaupungeissaan.
Epäinhimillinen sortaja toivoo voivansa näännyttämällä pakottaa palestiinalaiset antautumaan
joutumatta kärsimään “kielteisen julkisen mielipiteen ongelmista”. Itse asiassa lännen julkinen
mielipide on pääosin pidättäytynyt osoittamasta
mieltään Israelin hallituksen toteuttamaa siviilien
– miesten, naisten ja lasten – tappamista vastaan,
koska suurin osa siitä tapahtuu TV-kameroiden
näkökentän ulkopuolella. Palestiinalaisten viranomaisten tekemät ihmisoikeusloukkaukset ovat
myös auttaneet Israelia rakentamaan itsestään
väärää mielikuvaa oikeamielisenä uhrina.
Kehotamme maailmanyhteisöä boikotoimaan
Israelin teollisuuden ja maatalouden vientituotteita ja hyödykkeitä sekä Israeliin suuntautuvaa
vapaa-ajan matkailua toivoen, että sillä tulee 		
olemaan samanlaisia myönteisiä vaikutuksia kuin
Etelä-Afrikan vastaisella boikotilla oli apartheidin
päättymiseen.
Tämän boikotin tulee jatkua niin kauan kun
Israel hallitsee mitä tahansa osaa vuonna 1967
miehittämistään alueista. Ne, jotka vaientavat
palestiinalaisten oikeutetut vaatimukset, täytyy

myös itse pakottaa tuntemaan oman katkeran
lääkkeensä vaikutukset.
Kehotamme jokaista tämän vetoomuksen 		
vastaanottajaa, syntyperästään ja kansallisuu-		
destaan riippumatta:
toteuttamaan boikottia henkilökohtaisella
tasolla välittömästi ja levittämään tietoa 		
siitä (kerro kauppiaallesi, mikset osta israelilaisia
tuotteita; kehota tuttujasi välttämään lomamatkailua Israeliin).
allekirjoittamaan vetoomuksen, levittämään
sitä eteenpäin ja tekemään kaiken mahdollisen, jotta ihmisoikeuksista kiinnostuneet ryhmät
hyväksyvät sen.
järjestämään toimintaa, joka painostaa 		
hallituksia leikkaamaan taloudellisia ja
kauppasuhteita Israelin kanssa ja irtisanomaan
taloudelliset sopimukset, jotka antavat Israelille
suosituimmuusaseman.
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Voit ilmoittaa osallistuvasi boikottikampanjaan
allekirjoittamalla englanninkielisen vetoomuksen
internetissä. Se löytyy osoitteesta:
www.matzpun.com.

Boikottikampanja Israelin
tuotteita ja Israeliin suuntautuvaa lomamatkailua vastaan
Rauhanpuolustajat kehottaa kaikkia
liiittymään boikottikampanjaan Israelin
sotatoimien ja saarron lopettamiseksi.
Rauha voidaan saavuttaa vain lopettamalla
Gazan saarto ja puolentoistamiljoonan
palestiinalaisen näännyttäminen.
Jo vuonna 2001 joukko israelilaisia ja muissa maissa
asuvia juutalaisia julkaisi aloitteen maailmanlaajuisen
israelilaisten tuotteiden ja Israeliin suuntautuvan lomamatkailun boikottikampanjasta. He ovat korostaneet
vetoomuksensa ajankohtaisuutta Gazan verilöylyn

johdosta. Gazan hälyttävän tilanteen lisäksi Länsirannan
palestiinalaiset ovat saarrettuina apartheid-muurin ja
lukemattomien tiesulkujen erottamissa ghetoissaan.
Israelin/Palestiinan konfliktia on yritetty 		
turhaan ratkaista väkivalloin jo yli 50 vuotta. Ihmisten
tappaminen ei kuitenkaan ole luonut edellytyksiä
israelilaisten ja palestiinalaisten rauhanomaiselle
rinnakkainelolle, se voidaan saada aikaan vain tekemällä molempien osapuolien oikeuksia kunnioittava
rauha. Oikeudenmukaisen rauhan edellytys on Israelin
vetäytyminen kaikilta miehitetyiltä alueilta ja palestiinalaisten itsemääräämisoikeuden tunnustaminen.
Israelin harjoittama brutaali väkivalta lietsoo vain
lisää väkivaltaa ja suvaitsemattomuutta kummallakin
puolella. Sen sijaan Israelin hallituksen tulisi aloittaa
neuvottelut palestiinalaisten kanssa uudelta, tasaarvoiselta pohjalta. Israelilaisten tuotteiden ja Israeliin
suuntautuvan lomamatkailun boikotoiminen on 		
tehokas tapa painostaa maata.
Tietoa siitä, mitä miehitetyillä alueilla tapahtuu
koko ajan, löytyy englanniksi mm. palestiinalaisten
ja israelilaisten yhteisen Alternative Media Centerin
sivuilta http://www.alternativenews.org.
Lisätietoja Lähi-idässä toimivista rauhanjärjestöistä:
www.rauhanpuolustajat.fi/lahi-ita/index.html

Vetoomus

israelilaisten tuotteiden ja lomamatkailun
boikotoimiseksi
Tämän vetoomuksen alkuunpanijat ovat
Israelin kansalaisia ja muihin kansakuntiin kuuluvia juutalaisia, joiden suvut ovat menneisyydessä
joutuneet rasismin ja kansanmurhan kohteiksi ja
jotka tuntevat, etteivät voi pysyä vaiti.
Israel on pitkään säälimättömästi ja
sotilaallisesti sortanut palestiinalaisia Israelin
miehittämillä alueilla. Israelin hallitus on tehnyt
palestiinalaisten jokapäiväisen elämän entistäkin
sietämättömämmäksi piirittämällä fyysisesti
heidän kylänsä ja kaupunkinsa. Tämä piiritys on
tehnyt tavallisen elämän täysin mahdottomaksi
palestiinalaisille. Useimmilla heistä ei ole mahdollisuutta mennä töihin, ei ostaa ruokaa tai muita
välttämättömiä tavaroita, heille ei ole tarjolla 		
terveydenhoitoa eikä usein vettä tai sähköä.
Vuonna 1948 Israelin valtio riisti palestiinalaisilta maat, hääti satojatuhansia heistä kodeistaan
pakolaisleireille eikä sallinut heidän palata kun
sota päättyi. Sama valtio estää nyt vuoden 1948
uhreilta jopa kaikkein perustavanlaatuisimmat

