La multinacional espanyola Imaginarium ven joguines musicals
(Bolero, Mambo, Xilo i Rhythm de la col·lecció ‘Babymusic’
‘Babymusic’)
fabricades a Israel, Estat
stat on també hi té diverses botigues de la seva
propietat. La comercialització de productes "made
made in Israel"
contribueix al sistema d'Apartheid, ocupació i neteja ètnica en el
qual l'Estat d'Israel té sotmesa la població palestina.
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Els nens i les nenes palestines pateixen
eixen especialment aquest
sistema: trastorns psicològics davant d’operatius militars, punts de
control i en l’enderrocament de cases, manca d’escolarització
regular, greuges en la salut per la contaminació de l’aigua... També
recordem que des
es de l’any 2.000 prop de 1.500 infants han mort a
conseqüència de la ocupació militar.

Els nens i les nenes palestines pateixen
pat
especialment aquest
sistema: trastorns psicològics davant d’operatius militars, punts de
control i en l’enderrocament de cases, manca d’escolarització
regular, greuges en la salut per la contaminació de l’aigua... També
recordem que des de l’any 2.000 prop de 1.500 infants han mort a
conseqüència de la ocupació militar.
mili

Seguint la crida de la societat civil palestina a la campanya
mpanya del BDS
(Boicot, Desinversions i Sancions contraa l’Estat d’Israel
d’Israel), demanem a
Imaginarium la retirada dels productes esmentats i el tancamen
tancament
de les seves botigues a Israel.
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La campanya de Boicot, Desinversions i Sancions (BDS)
contra l'Estat d'Israel, llançada per la societat civil palestina
el 2005, és una estratègia de pressió a l'Estat d'Israel fins
que aquest no finalitzi la ocupació i colonització de totes les
terres àrabs, desmantelli el Mur de l’apartheid, reconegui el
dret inalienable a la igualtat de la població palestina amb
ciutadania israeliana i garanteixi el dret de retorn de la
població palestina refugiada.
a
Des de BDS Catalunya també treballem en la campanya de
boicot a l’Aigua Eden, comercialitzada per l’empresa
israeliana Eden Springs, la qual explota els territoris ocupats
dels Alts del Golan sirians, així com en els àmbits del boicot
acadèmic, cultural i esportiu.
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