
“Amb l’Apartheid no s’hi juga”

Maccabi de Tel Aviv, declarat equip “Non grat” a l’Estat espanyol.

El 9 de  gener  de 2009,  tres  jugadors  del  Maccabi  Tel  Aviv,  Omri Casspi,  Lior 
Eliyahu  i  Marcus  Fizer  varen  visitar  les  tropes  israelianes  estacionades  a  la 
frontera amb Gaza.  Varen firmar autògrafs,  varen regalar samarretes,  i  varen 
demostrar el seu suport als soldats que al mateix temps participaven a l’Operació 
Plom Fos. 

El Maccabi de Tel Aviv va mostrar obertament aquell dia la seva complicitat amb els 
bombardejos massius i indiscriminats que succeïen davant seu, definits com crims de 
guerra per John Dudgard, actual enviat especial de les Nacions Unides per als Drets 
Humans a Palestina. A més a més aquests crims de guerra van ser comesos contra un 
territori prèviament bloquejat i assetjat, sotmès a una situació de “preludi al genocidi” 
en paraules de Richard Falk, predecessor de Dudgard en el mateix càrrec. 

En  aquest  context,  i  davant  del  procés  històric  en  el  qual  s’emmarquen  els  fets 
esmentats,  diversos  grups  de  solidaritat  amb  Palestina,  així  com  organitzacions 
sensibilitzades amb la causa dels drets humans s’han afegit a la Campanya de Boicot, 
Desinversions i Sancions (BDS en sigles en anglès) a l’estat d’Israel seguint la crida 
feta al 2005 per més de 170 organitzacions representatives de la societat civil palestina.

Aquesta convocatòria neix després de veure com l’estat d’Israel creat al 1948 a partir de 
la neteja ètnica de més de la meitat dels habitants originaris de la Palestina històrica, 
generant milions de refugiats als quals no se’ls permet de tornar a casa seva, mantenint 
el règim d’ocupació militar i assentaments colonials que impedeixen la viabilitat d’un 
Estat  Palestí  i  que sotmet  a la  població  palestina  a  un règim de segregació  racial  i 
apartheid,  rep  una  impunitat  total  per  part  de la  comunitat  internacional  en la  seva 
vulneració sistemàtica dels drets humans. 

Israel  envia  als  seus  músics,  artistes  i  estrelles  de  l’esport  arreu  del  món  com  a 
ambaixadors  de  facto  per  a  la  normalització  de  la  seva  imatge,  la  legitimació  de 
l’ocupació i el manteniment de la seva política racista. 

Entenem que el Maccabi de Tel Aviv és “ambaixador” d’Israel i mereix el mateix tracte 
que va rebre la selecció nacional de rugby Springboks de Sud-àfrica durant els anys que 
va ser objecte de boicot per la seva col·laboració i representació del règim d’Apartheid.

Els Springboks no podien jugar fora de casa i molt poques seleccions varen visitar el 
país  africà.  Al  1960 Sudàfrica  va  ser  expulsada de la  Commonwealth  i  al  1972 va 
quedar exclosa dels Jocs Olímpics de Munich. El boicot esportiu avalat per l’Assemblea 
de  les  Nacions  Unides,  els  boicots  econòmic,  acadèmic,  turístic  i  d’armament,  les 
sancions  imposades  per  la  ONU  i  les  pressions  internacionals  contra  el  govern  de 
Pretòria van afavorir un canvi de govern.



Creiem  que  ha  arribat  l’hora  de  que  ens  afegim  a  la  convocatòria  llençada  per 
l’ambaixador Miguel D’Escoto Brockmann, President de l’Assemblea General de les 
Nacions Unides respecte Israel:

“Fa vint anys varem jugar un paper fonamental quan ens varem afegir a la societat  
civil i varem decidir que era necessari aplicar sancions per a pressionar de manera no  
violenta  a  Sud-àfrica.  Avui  hauríem  de  seguir  l’exemple  d’una  nova  generació  de  
societat  civil  que  convoca  una  campanya  no  violenta  similar,  per  al  Boicot,  les  
Desinversions i Sancions que pressioni a Israel.”

Per això, els grups de solidaritat amb Palestina i de defensa dels drets humans que 
donem suport a la campanya de Boicot, Desinversions i Sancions contra l’Estat 
d’Israel, declarem a l’equip de bàsquet israelià Maccabi de Tel Aviv “non grat” en 
les seves futures visites a l’Estat espanyol.

Segons Illan Pappe,  historiador israelià exiliat  a Gran Bretanya,  “l’enfocament de la 
cultura  i  la  vida  acadèmica  com  a  entitats  diferents  de  l’exèrcit,  l’ocupació  i  la 
destrucció és moralment corrupta i lògicament caduca”.   

En aquest sentit demanem el Boicot a l’equip de bàsquet israelià Maccabi Tel Aviv, 
considerant-lo com “ambaixador cultural” de l’Estat d’Israel, i seguint la crida feta des 
de la societat palestina: “aquestes mesures punitives no violentes s’haurien de mantenir  
fins que Israel compleixi la seva obligació de reconèixer el dret inalienable del poble  
palestí  a  l’autodeterminació  i  acati  completament  els  preceptes  de  la  legislació  
internacional a través de:

1. La  fi  de  l’ocupació  i  colonització  de  totes  les  terres  palestines  i  el  
desmantellament del Mur;

2. El reconeixement dels drets fonamentals dels ciutadans àrabs d’Israel per a una 
igualtat completa;

3. Respectant i promovent els drets dels refugiats palestins a tornar a les seves  
cases i propietats tal i com estipula la resolució 194 de les Nacions Unides”.    

Signen aquesta convocatòria:

Red Solidaria Contra la ocupació de Palestina
Plataforma Aturem la Guerra
Xarxa d’enllaç amb Palestina

Nota: us presentem una de les moltes possibilitats que hi ha de fer Boicot al Maccabi  
de Tel Aviv:

http://www.youtube.com/watch?v=LajHLFHr0R8 

http://www.youtube.com/watch?v=LajHLFHr0R8
http://www.nodo50.org/causapalestina/

