
Srs./Sres. consellers/conselleres rectors/rectores d’Abacus Cooperativa,

La Plataforma Aturem la Guerra, preocupada per les violacions dels drets humans i 
del  dret  internacional  i  compromesa amb la  cerca  d’una  pau  justa  a  Palestina, 
s'adreça a vostès a propòsit d’alguns productes a la venda als establiments Abacus 
i per fer-los una demanda en relació amb aquest fet.

Ens  han arribat  diversos  avisos  que als  establiments  Abacus es  venen joguines 
fabricades a Israel. Aquests articles generalment, tot i que no sempre, s'identifiquen 
amb els dígits 729 del codi EAN-13 (a sota del codi de barres). Concretament, hem 
pogut identificar els següents articles (amb les corresponents referències):

Pal de pluja 20 cm 70201-HL (89867.92)
Pal de pluja 20 cm 70/100/16-HL (39872.02)
Xiulets 70375/48-HL (39872.02)
Baby maraques 70366/36-HL (110855.20)
Maracitos 70365/24-HL (110854.20)
Sonall marieta 70392B-HL (128596.86)
Pandereta 70508-HL (39870.40)
Primera catifa Eva 120x120 cm 706166-AS (129440.32)
Estels mini 36p 824014-AS (129454.84)

L'Estat  d'Israel  viola  sistemàticament  les  resolucions  de les  Nacions  Unides  i  la 
legalitat internacional. Manté ocupats Cisjordània, la Franja de Gaza, Jerusalem Est i 
l’Altiplà del Golan des del 1967, i part del Líban des del 1982, i aquest estiu ha dut a 
terme una nova agressió i  ocupació del  sud del  Líban . Ha provocat l'èxode de 
milions de palestins i ha transferit població civil a aquests territoris per colonitzar-
los. Construeix a Palestina un mur de 730 km sense respectar la Línia Verda que 
l'ONU va marcar el 1969, condemnant prop del 16% dels palestins de Cisjordània a 
viure  aïlats  i  ignorant  el  veredicte  del  Tribunal  de  l'Haia  contrari  al  mur  de 
l'apartheid. L'Estat d'Israel està portant a terme una política de neteja ètnica davant 
la passivitat  dels  governs dels  EUA i  la  Unió Europea. Per això,  el  poble palestí 
necessita  la solidaritat  de la  societat  civil  internacional.  Aquesta solidaritat  s’ha 
posat en marxa en forma de campanya de boicot als productes israelians, de la 
mateixa manera que es va fer amb l’apartheid sud-africà.  Es tracta d’una manera 
no-violenta de mostrar el nostre rebuig a la seva política i de pressionar perquè la 
canviïn.

El boicot a Israel és una campanya internacional organitzada, que compta també 
amb el suport tant de grups pacifistes israelians com de grups palestins. A l’Estat 
espanyol la impulsa la Xarxa Solidària contra l’Ocupació de Palestina, plataforma 
que integra més de quaranta ONG, partits i sindicats.

Els  demanem que reflexionin  sobre els  fets  exposats  en aquesta carta  i  que la 
cooperativa Abacus, una entitat d'economia social i de funcionament democràtic, 
actuï d'acord amb els seus valors i deixi de vendre articles israelians. Hi ha, sens 
dubte, nombroses alternatives a aquests productes, amb la mateixa qualitat, més 
responsables des del punt de vista ètic i més coherents amb els valors cooperatius 
d’Abacus.

Pensem que els valors cooperatius, democràtics i solidaris que animen Abacus, com 
la contribució a unes relacions socioeconòmiques més justes, una distribució més 
equitativa de la riquesa i un consum més sostenible i solidari, el compromís envers 
els problemes globals que afecten el medi social i ambiental i la promoció de la 
consciència ciutadana per avançar cap a un consum més crític i més responsable 
els  faran  especialment  sensibles  a  la  nostra  petició.  Altrament,  seria  difícil 
d'entendre per molta de la gent i dels grups que compartim els valors que inspiren 
Abacus.



Si volen més informació sobre la campanya internacional de boicot a Israel o sobre 
les violacions dels drets humans a Palestina, demanin-nos-la. Poden també 
consultar les següents webs:

Coordinació internacional de la campanya:
http://www.stopthewall.org/
Campanya catalana:
http://www.boicotpreventiu.org/
Llista de productes israelians comercialitzats a l’Estat espanyol i punts de venda (no 
hi figura Abacus):
http://www.nodo50.org/csca/palestina/campanya_boicot-2002.html

Els  agraïríem que ens fessin  saber  quina resposta  donen a la  nostra  demanda. 
Poden posar-se en contacte amb nosaltres a la següent adreça:
info@aturemlaguerra.org

Atentament,

Plataforma Aturem la Guerra
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