Ljubljana, 4.9.2013

Umaknite izraelski apartheid iz košarke! NE sodelovanju Izraela na
Eurobasketu 2013!
“Obiskal sem Zasedena palestinska ozemlja in bil sem priča rasnemu ločevanju na cestah in v
naseljih, ki me je močno spomnilo na pogoje, ki smo jih izkusili v Južnoafriški republiki v rasističnem
sistemu apartheida. Videl sem poniževanje Palestincev – moških, žensk in otrok, ki morajo redno tudi
po več ur stati na izraelskih vojaških kontrolnih točkah, ko grejo v šolo ali če želijo obiskati svoje
sorodnike. Takšno poniževanje mi je vse preveč znano...”
Desmond Tutu, dobitnik Nobelove nagrade za mir
Izrael že več desetletij izvaja in vzdržuje politiko okupacije, apartheida in vojnih zločinov na ozemlju
Palestine. Na Zasedenih palestinskih ozemljih Palestinci živijo pod izraelskim vojaškim pravom, kar
pomeni, da ne morejo koristiti civilnih ali državljanskih pravic Izraela, temveč so definirani kot
podložniki izraelske vojaške okupacije. Neprestano se soočajo z grožnjami zapora ali pridržanja brez
obtožbe, kjer jih lahko pridržijo za neomejeno časovno obdobje. Leta 2002 je Izrael pričel z gradnjo
ločitvenega zidu, ki je zgrajen z namenom, da bi izraelske naselbine ločil od palestinskih skupnosti ter
da bi zagotovili nadaljnje širjenje judovskih naselbin na Zahodnem bregu. Zid razdvaja palestinske
vasi in skupnosti.
Z vsakim novim izraelskim zakonom, ki spodbuja politiko apartheida in okupacije, se veča potreba po
bojkotu in sankcijah takšne politike, kar je potrebno tako na ravni politike kot tudi v športu, v kulturi,
znanosti in v trgovanju. Država kot je Izrael, ki nenehno krši mednarodno pravo in dnevno izvaja
vojne zločine nad Palestinci, nima mesta v športu , še posebej ne v evropski košarki. Omogočanje
Izraelu sodelovanje na evropskem prvenstvu v košarki, trenutno na Eurobasketu 2013 v Sloveniji,
pomeni izkaz mednarodnega priznanja in spoštovanja. Takšna odločitev ni izkaz nevtralnosti ali pa
ločevanja športa od politike. S tem se zavzame jasno politično pozicijo, ki legitimizira izraelsko
politiko izključevanja in rasizma, ki v mednarodnem prostoru ne trpi nobenih posledic.
Športni bojkot države kot je Izrael ni le v domeni političnih odločevalcev, temveč se lahko začne pri
evropskih športnih klubih. Četudi takšna odločitev sama po sebi to ne bo prinesla večjih
sprememb, bo pa – tako kot v času apartheida v Južni Afriki – igrala pomembno vlogo.
Lekcija iz Južne Afrike kaže, da je športni bojkot pomagal vplivati na spremembe v politiki. Kot je leta
1985 povedal predstavnik UNESCA Amadou Mahtar M'Bow: »Pravzaprav ne gre za bojkot športa,
temveč za bojkot rasizma«.
Potrebno je reci NE vojnim zločinom nad Palestinci. Zato bojkotirajte košarkarske tekme z Izraelom,
ki bodo potekale v Sloveniji. V 21. stoletju ni prostora za apartheid!
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