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A construção de IsraelA construção de Israel

● 1916/17: Inglaterra ocupa Palestina e 
promete o território ao movimento sionista

   
● Primeira imigração/ colonização sionista
 
Fundação das instituições paraestatais (o 
sindicato para a organização do trabalho 
sionista, o fundo nacional judaico para 
financiar a empresa colonial, estruturas 
paramilitares, a Mekorot) para implementar a 
colonização da Palestina antes da criação de 
um estado.

O Sionismo: 

ideologia e movimento que defende o direito de implantar um estado 
por judeus de todo o mundo no território do povo Palestino.

Essa ideia está enraizada nos conceitos coloniais europeus do final do século 1800.



  

A MekorotA Mekorot

Mekorot: 
- A empresa nacional da água fundada no 1937
- desde então Mekorot opera para fornecer água a colonização 
sionista. 



A repartição da Palestina -  1948



Em 1947, a Assembleia Geral da ONU divide a Palestina, concedendo  56% 
da Palestina para a formação do estado de Israel. 

● Israel toma 78% (em vez de 56%) da Palestina sob seu controle. 
● Mais de 531 aldeias são destruídas. 
● 800.000 palestinos (de uma população total de 2.500.000) são expuls@s.



  

A Palestina antes do 1948A Palestina antes do 1948



  

Quanta água tem na Palestina?Quanta água tem na Palestina?

A cidade de 
Ramallah, na 

Cisjordânia 
tem mais 

chuva anual 
que a  cidade 

de Londres 



  

Primeiras Grandes ObrasPrimeiras Grandes Obras

"Fazer florescer o deserto"

Colonização do semi-deserto de 
Naqab através de cidades industriais, 
que fracassaram economicamente e 
socialmente mais conseguiram 
expulsar as comunidades palestinas 
de suas terras.

    Lago de Hula, anos 1950

    Secaram o lago que décadas 
depois foi reconstruído 
quando o dano à natureza 
ficou evidente. 



  

1964: A empresa Mekorot constrói a rede nacional de água 
israelense .... como coluna central de sua apartheid da água.
1964: A empresa Mekorot constrói a rede nacional de água 

israelense .... como coluna central de sua apartheid da água.



  



As colónias israelenses estão 
senhaladas em azul. 

Essas ruas são somente para israelense 
s e judeus. Elas  cortam as ruas 

palestinas (em vermelho) e impedem o 
movimento palestino.

O Muro do Apartheid com mais de 
700 km encerra as comunidades na 

Cisjôrdania.

A Cisjôrdania depois do 1967







Em Anata, o Muro de cemento de 8 metros 
passa por um quintal de uma escola.



Consequências do Muro sobre a águaConsequências do Muro sobre a água

● Nos primeiros 3 anos da construção do Muro, 397 
pozos produtivos palestinos foram destruidos (¼ da 
água do aquifero occidental utilizada pelas 
comunidades palestinas)

 
● Os pozos palestinos são construídos antes da 

ocupação no 1967 posto que desde então somente a 
Mekorot pode construir pozos. Por isso, os pozos 
perdidos não podem ser substituidos.



Terra agricola que apartenece a uma aldeia 
palestina, agora isolada ao outro lado do 
Muro. 

Aqui agora está o Muro ….



A destrução das terras agricolas...A destrução das terras agricolas...



Uma criança palestina intenta defender as 
oliveiras de sua família.  

Uma criança palestina intenta defender as 
oliveiras de sua família.  



A Mekorot e as colónias israelensesA Mekorot e as colónias israelenses

Desde o1967 a Mekorot monopolizou o controlo sobre as fontes de água 
nos territórios ocupados, fornecendo as colónias ilegais com agua à 
custa das comunidades palestinas. 

Varios relatórios da ONU sobre as implicações das colónias israelenses 
nos direitos do povo palestino, assim como o o secretário-geral da ONU 
denunciam o papel da Mekorot na expansão das colónias.



● Comunidades sem serviços da 
água tem comprar sua propria 
água da Mekorot a preços muito 
elevados. 

● Essas comunidades vivem pero a 
pozos que se secaram debito ao 
bombeamento da água por parte 
da Mekorot.

● 25% da poblação palestina 
da Cisjôrdania são sem 
adeguato acceso à água 
limpia.

● 40% das comunidades 
Palestinas não tem redes de 
saneamento e água 
adeguatos.



350.000 colonos na Cisjordânia produzem 40 milhões de m2 de água de 
esgoto. Apenas 10% é reciclado e o restante é despejado nas terras 

palestinas e vales.

350.000 colonos na Cisjordânia produzem 40 milhões de m2 de água de 
esgoto. Apenas 10% é reciclado e o restante é despejado nas terras 

palestinas e vales.



Expulsão das comunidades do Val do JordãoExpulsão das comunidades do Val do Jordão

A Mekorot faz funcionar 
uns 42 poços na 
Cisjordânia, sobretudo na 
região do Vale do Jordão, 
que abastecem 
essencialmente os 
colonatos israelenses. 

Ao mesmo tempo as 
comunidades palestinas 
são obrigados de deixar 
suas terras por falta de 
agua.



Mesma coisa acontece no Naqab...Mesma coisa acontece no Naqab...

A Mekorot recusou fornecer água às comunidades palestinas dentro de 
Israel, apesar de a decisão judicial de um tribunal superior israelense 

ter reconhecido o seu direito à água. 



A Palestina resiste...A Palestina resiste...



O chamado ao boicote, desinvestimentos 
e sanções (BDS)

O chamado ao boicote, desinvestimentos 
e sanções (BDS)

No 2005 a sociedade civil 
palestina lançou o chamado para 
uma campanha global para 
boicotes, desinvestimento e 
sanções (BDS) a fim de apoiar a 
sua luta pela justiça e pela 
libertação e por fim ao 
financiamento do apartheid 
israelense.

 



A Mekorot em Brasil...A Mekorot em Brasil...

A Mekorot tem já 
contratos com o 
estado de São Paulo, 
o Distrito Federal, 
com o estado de 
Bahia e o estado de 
Ceará.

Seu escritório por 
América Latina está 
em São Paulo.



A campanha na Argentina...A campanha na Argentina...

A Federação das entidades Palestinas-Argentinas, a CTA e muitas outras 
organizações juntas conseguiram a derrotar um contrato de 170 milliones de 
dólares da Mekorot em La Plata (Buenos Aires). 

 O sindicato do sector público da Argentina ATE declarou durante a sua campanha 
que “se o contrato for concedido à Mekorot, a água será classificada como um bem 
de luxo e não como um recurso vital que é um direito social e, em segundo lugar, os 
direitos humanos serão violados ao dar-se a concessão a uma empresa que apoia 
o genocídio palestino”



As campanhas Stop Mekorot no mundo...As campanhas Stop Mekorot no mundo...

Ativistas já expulsaram a 
Mekorot desde Holanda e 
Portugal. 

Campanhas 'Stop Mekorot' 
estão ativas em Itália, EUA, 
Argentina, Uruguai, India, 
Greça, Canada e outros...

Para mais informações vejam:

www.stopmekorot.org  
#StopMekorot
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