
                                                                              

"Ahir Sud-Àfrica, avui Palestina",
És el títol amb el que es durà a terme la 1ª Conferència 

Estatal per al BDS , que tindrà lloc a la ciutat de 
Barcelona els dies 19,20 i 21 d’aquest mes d’octubre de 

2012.

Ilan Pappe (Israel), Mbuyiseni Ndlozi (Sud-àfrica), Rafeef Ziadah 
(Palestina), seran alguns dels ponents de la 1ª Conferencia Estatal de 

la Campanya, que es celebrarà a Barcelona pròximament.

Els dies 19, 20 i 21 d’octubre de 2012 , la ciutat de Barcelona acollirà la 1ª Conferència 
Estatal de la campanya Boicot Desinversions i sancions contra l’apartheid Israelià. Aquesta 
comptarà amb la presència de tres ponents de renom internacional  – una Palestina (la 
poetessa i activista Rafeef Ziadah), un israelià (l'historiador Ilan Pappe), i  un Sud-àfrica 
(Mbuyiseni Ndlozi, membre del Wits Workers Solidarity Committee i activista de BDS South 



Africa), que des de les seves perspectives particulars exposaran la necessitat i la urgència 
d’implementar la Campanya de BDS arreu del món.
La Conferència té  com a finalitat  donar  a conèixer  la  Campanya BDS al  conjunt  de la 
Societat civil,  i  al mateix temps oferir als diferents col·lectius i entitats que treballen la 
solidaritat amb Palestina, un espai de treball, reflexió, coordinació i intercanvi que permetin 
enfortir l’eficàcia del moviment BDS.

Barcelona 6 d’octubre de 2012.- BDS és una campanya que va sorgir del propi poble 
Palestí. Fou la pròpia població palestina la que demanà a la resta del món no tan sols la 
seva ajuda, sinó que també donà indicacions de com fer-ho. Aquesta crida fou avalada per 
170 organitzacions, tant de la palestina històrica com de l’exili, sindicats, partits polítics, 
organitzacions gremials, associacions de refugiats, veïnals, grups de suport, de resistència, 
etc.
Des d’aquest ampli marc de suport radica la força del moviment.
Parteix de les premisses de Boicot,  Sancions i  Desinversions.  Es demana el  Boicot  als 
productes Israelians i serveis d’empreses, tant públiques com privades. Així com també a 
aquelles  firmes  que  comercien  habitualment  amb  Israel,  afectant  també  a  productes 
culturals, institucions acadèmiques i equips esportius.
Les Desinversions fan referència a la pressió a entitats Bancàries, fons d’inversió, fons de 
pensions, i  qualsevol organisme d’inversió financera per a retirar els seus actius de les 
empreses  Israelianes,  o  d’altres  nacionalitats  que  mantinguin  relacions  habituals  amb 
aquest estat i les seves empreses.
Les sancions fan referència a pressions cap als governs i organismes internacionals per la 
imposició de mesures punitives a Israel.

Des del grup organitzador, fem una crida a la participació en els actes de la Conferència, a 
totes aquelles persones i organitzacions interessades. Demanem a la societat civil el seu 
recolzament explícit a la Campanya de BDS, ja que el compliment del Dret Internacional i 
dels Drets Humans esdevé fonamental per aconseguir una pau justa amb el poble Palestí.

Sud-Àfrica aconseguí paralitzar l’apartheid, i d’ençà ens queda el record d’aquesta victòria 
de l’internacionalisme polític dels moviments populars. El repte avui és amb Palestina. Un 



camí llarg, però que es troba en un punt ja imparable.

Per a més informació i gestió d'entrevistes es pot contactar amb:

Laila Serra – 661443308

Celia – 

premsaconfbds@gmail.com


