
EL TRIBUNAL RUSSELL SOBRE PALESTINA
SEGONA SESSIÓ INTERNACIONAL

SOBRE

LA COMPLICITAT DE LES EMPRESES 
EN LA VIOLACIÓ PER PART D'ISRAEL 

DEL DRET INTERNACIONAL DELS DRETS HUMANS 
I DEL DRET INTERNACIONAL HUMANITARI

El Tribunal Russell sobre Palestina (TRP) es va fundar a Brussel·les el 4 de març del 
2009.  El  projecte  és  una  iniciativa  ciutadana,  que  rep  el  suport  de  nombroses 
personalitats  destacades,  que  segueix  la  tradició  dels  Tribunals  Russell  que  s'han 
realitzat des del  tribunal sobre els  crims de guerra a Vietnam. Busca promoure el 
reconeixement que la resolució del conflicte Israel-Palestina ha de sorgir de les bases 
del  dret  internacional.  A  més,  pretén  conscienciar  del  fet  que  la  comunitat 
internacional és, en part, responsable de la constant negació de drets als palestins. Té 
com objectiu informar, individus, governs, institucions internacionals i ONGs, i alhora 
promoure'n l'acció, amb la finalitat de reclamar l'autodeterminació palestina i els drets 
humans.

S'han celebrat “Tribunals Populars” en ciutats importants durant el 2010 i el 2011 per 
tal de perseguir aquesta meta. L'objectiu dels Tribunals és aconseguir opinions que 
tinguin  pes  per  ser  d'autoritats;  opinions  que  després  es  puguin  utilitzar  per  la 
legitimació de campanyes de suport a la lluita dels palestins per la justícia.

La primera sessió del TRP, celebrada a Barcelona el març del 2010, va analitzar la 
complicitat  de la Unió Europea i  dels Estats Membres en l'ocupació israeliana dels 
territoris  palestins,  i  la  violació  del  dret  internacional  per  part  d'Israel,  amb  tota 
impunitat. El Tribunal va ser un èxit, tenint en compte l'impacte que va tenir en el 
públic  assistent i  l'atenció que li  van dedicar  els  mitjans de comunicació,  i  també 
segons les  opinions públiques directes que es van aconseguir. La sessió de Londres, 
que s'ocuparà de la complicitat empresarial en la ocupació dels territoris palestins per 
part d'Israel, es celebrarà a finals de novembre del 2010. Les previsions són que hi 
haurà més sessions a Sud-àfrica i als EE.UU. el 2011.



LA RAÓ DE SER D'UN TRIBUNAL SOBRE PALESTINA

Les dates del Tribunal són apropiades. Des de l'atac israelià a Gaza el desembre del 
2008,  el  suport  popular  als  palestins  ha  augmentat  considerablement.  En  aquell 
moment,   100.000  persones  es  van  manifestar  a  Londres,  mentre  els  estudiants 
ocupaven 17 universitats (va ser l'onada de protestes estudiantils més important del 
Regne Unit en els darrers 30 anys). La publicació de l'informe Goldstone el setembre 
del  2009  va  representar  un  punt  d'inflexió  de  l'interès  i  la  preocupació  pública. 
Mentrestant,  el  moviment  Boycott,  Divestment  and  Sanctions (BDS)  [Boicot, 
Desinversions i  Sancions] contra Israel  ha crescut,  i  un exemple n'és el TUC1 (que 
representa  a 6,5  milions  de treballadors),  que va aprovar  una moció de suport  al 
Congrés el 2009. Fa poc, l'atac mortal als activistes que portaven ajuda humanitària a 
Gaza, completament injustificat, ha alertat arreu del món de la naturalesa del règim 
israelià i de la difícil situació de la gent de Gaza. 

Tot i així, tal com ha mostrat el fracàs a l'hora de posar en pràctica l'Informe Goldstone 
de manera eficaç, els esforços orientats a aclarir incompliments del dret internacional 
es frustren a causa dels interessos polítics que es veuen en l'art de prendre-hi part 
amb astúcia. Tot i que hi ha evidències flagrants, fins al punt que un cas convincent es 
pot  dur  al  sistema judicial  internacional,  resulta  gairebé  impossible  fer-ho.  Davant 
aquest fet, pensem que, si es s'ha de produir una solució realista basada en el dret 
internacional, s'ha de mobilitzar la opinió pública. Fins i tot si l'acció és, a primera 
instància, simbòlica i educativa, un “tribunal popular” amb molta difusió servirà per 
omplir un buit aparent del sistema legal internacional.

En aquest context, cal destacar que el Tribunal Russell sobre el Vietnam sembla que va 
tenir un impacte considerable a l'opinió pública, contribuint substancialment al final 
d'aquella guerra. Es va realitzar entre els anys 1966 i 1967, quan el suport a la guerra 
encara era elevat als Estats Units i quan encara es tenia poca informació sobre  els 
crims de guerra dels Estats Units, els descobriments del Tribunal van contribuir a un 
canvi radical de l'opinió pública, que va tenir com a resultat una oposició massiva a la 
guerra als campus universitaris i entre els intel·lectuals. Pensem que un Tribunal sobre 
Palestina  pot produir els mateixos resultats.  El TRP  té com a  objectiu impulsar i 
dirigir la preocupació pública cap a un moviment ciutadà eficaç que faci la pressió 
suficient per assegurar que en alguns casos preval la conformitat al dret internacional.

SESSIÓ DE LONDRES DEL TRIBUNAL RUSSELL SOBRE PALESTINA

La  Sessió  de  Londres  del  Tribunal  tractarà  la  complicitat  de  les  empreses 
internacionals en l'ocupació il·legal dels territoris palestins per part d'Israel, que ha 
durat  més  de  quaranta  anys.  Es  tractaran,  entre  altres  assumptes,  el  control  i 
l'explotació  dels  recursos  naturals  i  dels  cultius  i  la  dominació  del  comerç  i  de la 
infraestructura  per  part  d'Israel.  L'objectiu  és  formar  i  proporcionar  les  eines 
necessàries  a persones a títol  individual  o  a  grups perquè actuïn  contra aquestes 
empreses; a més de fomentar l'activisme relacionat amb els abusos dels drets humans 
dels palestins per part d'Israel.  S'identificaran les empreses i corporacions que fan 
possible o participen en aquesta il·legalitat: el domicili social, quin tipus d'acció legal 
és possible emprendre contra seu, en nom de qui s'ha d'emprendre i quines són les 
jurisdiccions  més  favorables  per  portar-les  a  terme.  A  més,  hi  haurà  un  anàlisis 
profund dels mecanismes i de les estructures que fan possible aquestes accions legals 
i la complicitat amb l'opressió israeliana sobre el poble palestí.  

1  Trades Union Congress, central sindical d'Anglaterra i Gal·les.



El Tribunal tindrà l'estructura d'un judici, que durarà dos dies. Les empreses implicades 
seran “processades” davant d'un jurat popular format de personalitats destacades. 
Abans de la conferència, alguns experts hauran investigat i avaluat la conducta de les 
empreses. Hi haurà declaracions de testimonis destacats contra les empreses per tal 
de destacar diferents aspectes de l'ocupació. L'esdeveniment serà obert al públic, serà 
filmat  i  transcrit.  La cobertura dels  mitjans de comunicació  s'ha de potenciar  i  es 
buscarà un soci,  o socis,  dels mitjans de comunicació.  Es farà un documental  que 
s'espera que tingui molt d'impacte. La intenció és que, a través de la publicitat que 
generi el Tribunal, els qui ja estiguin involucrats en la lluita per la justícia pels palestins 
es reforcin alhora que molts d'altres prenguin consciència de la injustícia de la situació 
actual per tal que aparegui,  irrevocablement, una onada d'opinions a favor del canvi. 
Serà important indicar maneres explícites i concretes d'actuar, tant en l'acció directa 
com a través de canals legals i polítics. 

L'efectivitat de la conferència serà controlada i l'impacte s'avaluarà mitjançant una 
combinació de mesures qualitatives i quantitatives: impressions dels assistents i de les 
ONGs que treballen en el terreny, el nombre de participants, l'impacte en pàgines web 
i el grau de  seguiment dels mitjans de comunicació. 

L'ESTRUCTURA DEL MOVIMENT

EL COMITÈ ORGANITZADOR INTERNACIONAL
La  responsabilitat  de  l'organització  del  TRP  recau  en  el  Comitè  Organitzador 
Internacional (IOC), format per Ken Coates, Pierre Galand, Stéphane Hessel, Marcel-
Francis  Kahn,  Robert  Kissous,  François  Maspero,  Paulette  Pierson-Mathy,  Bernard 
Ravenel,  Brahim  Senouci,  Maria  Lherm.  Es  convidarà  més  persones  d'altres 
nacionalitats a unir-se al comitè. Hi ha una secretaria a Brussel·les. 

COMITÈS  DE SUPORT NACIONALS 
Hi  ha  Comitès  de  Suport  Nacionals  a  Bèlgica,  França,  Alemanya,  Irlanda,  Itàlia, 
Luxemburg, Portugal, Espanya, Suïssa i el Regne Unit. El Comitè Nacional de Suport 
del Regne Unit està format per representants d'ONGs i altres organitzacions (entre 
les quals hi ha War on Want [Guerra contra la Pobresa], Media and Activism [Mitjans i 
Activisme] i  Lawyers for Palestinian Human Rights Legal Research [Advocats por la 
Investigació  Legal  dels  Drets  Humans  Palestins]),  i  per  persones  a  títol  individual 
(experts en el camp dels drets humans i persones erudites sobre Palestina). El comitè 
està presidit per la Dra. Ghada Karmi.

LA GESTIÓ DEL TRIBUNAL DE LONDRES serà a càrrec d'un Equip coordinador format 
per  tres  persones,  dues  a  Brussel·les  i  una  a  Londres,  i  també  d'un  Gestor  de 
Projectes  contractat per aquesta tasca.  Aquest equip serà responsable de tota la 
logística, d'organitzar la investigació i de coordinar l'organització del Tribunal. També 
es rebrà suport de les organitzacions representades al Comitè Nacional de Suport del 
Regne Unit,  i  dels  membres que en formen part,  així  com també d'altres  comitès 
nacionals de suport. Un equip de voluntaris ajudarà durant la sessió. 

Les llengües oficials del Tribunal són l'anglès i el francès. Hi ha interpretació simultània 
entre les llengües de més rellevància als Tribunals.



RESUM DELS PROPÒSITS I OBJECTIUS

El  propòsit del projecte és portar a terme un Tribunal Popular sobre Palestina, que 
demostri la complicitat corporativa en la violació de les lleis internacionals de drets 
humans, del dret internacional humanitari i en els crims de guerra per part d'Israel.

Els objectius específics, per tal d'assolir aquest propòsit, són:

1)  Coordinar  la  investigació  existent  i  emprendre  una  nova  investigació  sobre  la 
complicitat  corporativa  en  la  continua ocupació  i  explotació  israeliana  del  territori 
palestí.
2) Fer pressió als governs i institucions internacionals per què actuïn tal com indica el 
dret internacional.
3)  Animar  i  donar  poder  als  nombrosos  grups,  ONGs  i  persones  que  ja  tenen  un 
compromís per aconseguir el final de la ocupació.
4) Utilitzar la preocupació evident de la opinió pública sobre el destí dels palestins de 
manera que es pugui assolir un punt d'inflexió crític, que portarà inevitablement a un 
canvi radical.

La intenció és complir aquests objectius mitjançant:

1) Un  Tribunal  públic,  seguint  el  model  d'un  tribunal  de  justícia,  per  presentar 
càrrecs contra les empreses afectades i així posar de manifest la il·legalitat de 
les seves accions.

2) L'habilitat  dels  testimonis  prominents  i  el  servei  que  ofereixen  al  jurat 
personalitats públiques de gran reconeixement i prestigi legal i polític, per tal de 
maximitzar l'impacte.

3) El desenvolupament d'una estratègia potent als mitjans (premsa escrita, radio, 
televisió i internet) per portar l'opinió pública a la complicitat, que normalment 
passa inadvertida, i en la qual tots estan implicats.

4) La identificació de les vies per fer pressió a través de processos legals formals i 
per les quals les persones i les organitzacions poden desafiar les empreses i els 
governs.   


