
Detenham a Elbit Systems

Oito anos após o início da campanha contra a corporação
militar israelense Elbit Systems, a luta para Deter a Elbit
ganha um novo impulso. Você encontrará neste documento:
•Informação sobre a cumplicidade da Elbit com as violações
israelenses do direito internacional e dos direitos humanos
• As últimas ações para Deter a Elbit
• Campanhas de desinvestimento em curso, investidores
institucionais e dicas para iniciar uma campanha de
desinvestimento
• Uma cronologia dos êxitos
• Links úteis

Elbit Systems  um símbolo do apartheid israelense

Fundada em 1967, a companhia israelense tornouse uma das principais
empresas de “segurança e defesa” do mundo, especializandose em
eletrônica militar, sistemas de vigilância, Veículos Aéreos Não Tripulados
(Vants, ou “drones”) e sistemas de segurança. Ela é um símbolo da
economia israelense, cuja prosperidade se deve basicamente à guerra, à
repressão e ao controle na Palestina e em todo o mundo, os quais ela
também estimula. A Elbit Systems baseiase no knowhow do Instituto de
Pesquisa do Ministério da Defesa de Israel, tendo sido extremamente
beneficiada por fornecer aos militares israelenses uma série de
equipamentos utilizados para apoiar a ocupação do território palestino.

“Minha
recomendação
principal é que as
empresas destacadas
pelo relatório [entre
elas a Elbit Systems]
– bem como as
inúmeras outras
empresas que se
beneficiam do
programa de
assentamentos
israelenses – sejam
boicotadas enquanto
suas atividades não
estiverem de acordo
com os direitos
humanos
internacionais e com
o direito e os critérios
humanitários.”

Declaração de
Richard Falk, Relator
Especial sobre a
situação dos direitos
humanos nos
territórios palestinos
ocupados, em um
comunicado à
imprensa proferido
durante a
apresentação do
relatório sobre seu
trabalho à
Assembleia (25 de
outubro de 2012)
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A campanha é parte
de uma ação mais
ampla que busca
responsabilizar
Israel e seus
apoiadores em
todas as frentes –
política, cultural e
econômica.
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Elbit alimenta a agressão
israelense

Mais uma vez a Elbit se beneficiou da
agressão militar israelense durante o
último ataque violento a Gaza. As
ações da Elbit subiram 6,6%, muito
embora ainda se espere que seu lucro
líquido aumente 7,7% este ano1. Há
anos que a empresa fornece armas
para o exército de Israel, sabendo que
elas são empregadas em ações
consideradas ilícitas pela comunidade
internacional, além de facilitar essas
ações. A empresa tira proveito do
desenvolvimento, dos testes e da
demonstração pública de seus
produtos realizados durante os
ataques militares israelenses, num
contexto de prática de crimes de
guerra.

– 2014 (Operação Margem
Protetora): Durante essa agressão
militar a Gaza, os armamentos da
Elbit foram mais uma vez usados.
Bezhalel Machlis, diretorpresidente
da Elbit, confirmou durante a
conferência à distância sobre os
resultados da empresa no segundo
trimestre de 2014 que “nossos
sistemas estão sendo usados pelo
IDF [Exército de Israel]” na agressão
militar a Gaza2. Embora o minidrone
Skylark da Elbit esteja operando em
Gaza desde 2008, a Operação
Margem Protetora marcou o início
de sua utilização em grande número
como apoio aéreo ostensivo às

forças terrestres, sendo fundamental
numa série de operações militares
que levaram à morte de um número
ainda desconhecido de civis. O
Hermes 900 (Kochav) foi testado
pela primeira vez pela Força Aérea
de Israel durante essa operação. O
drone será aperfeiçoado com base
nessa experiência3.
– 2008/9 (Operação Domo de
Ferro): Os modelos maiores de
drones Hermes podem ser
equipados com dois mísseis, e, além
de observar e rastrear alvos, eles
foram empregados em alguns dos
acontecimentos mais horripilantes do
conflito de 2006 no Líbano e do
conflito de Gaza em 200820094.
Durante os 23 dias de ataque a
Gaza, mísseis disparados de drones
foram responsáveis diretos pela
morte de 78 palestinos, dos quais 29
crianças, e por ferimentos em outros
735. Os sensores infravermelhos do
Hermes permitem que o operador do
drone leia o número da placa de um
veículo e saiba com precisão se uma
pessoa em terra está armada ou
não6.
– Até 2006: Os drones Hermes 450

são descritos pela Elbit como “a
‘espinha dorsal’ das missões de
ISTAR [sigla em inglês de
Inteligência, Vigilância, Localização e
Reconhecimento de Alvo] do Exército
e da Força Aérea de Israel”. Segundo
a Elbit Systems, eles teriam sido
deslocados para missões de
vigilância e ataque em Gaza antes de
2006, e teriam desempenhado um
papel decisivo nas operações do
Exército de Israel em Gaza e no
Líbano durante o ano de 20067.

Elbit, o Muro e as colonias
O Muro do Apartheid israelense,
que está destruindo as
comunidades palestinas isolando
as em guetos emparedados, e que
foi considerado ilegal pela Corte
Internacional de Justiça em 2004,
tem representado uma enorme
fonte de renda para a Elbit.
– A Elbit Systems fornece “sistemas

de detecção de invasão” para o
Muro, especialmente ao redor de
Jerusalém.
– As subsidiárias Elbit Electro
Optics (ElOp) e Elbit Security
Systems forneceram e
incorporaram câmeras de vigilância
LORROS ao assentamento Ariel,
bem como ao redor de Ar Ram.
– A Elbit Systems fabrica um
produto “Torch” para ser utilizado
especificamente no Muro.
– Um Veículo Terrestre Não Tripulado
armado foi desenvolvido para
patrulhar a zona próxima ao Muro8.

Elbit: experiência para
oprimir outros povos

Em fevereiro de 2014, a Elbit
fechou um contrato no valor de 145
milhões de dólares com o governo
americano para fornecer
equipamentos de segurança para o
muro que existe na fronteira
Estados UnidosMéxico. Em 2006,
sua subsidiária Kollman Inc. já
fechara um contrato para participar
da construção do “Muro da Morte”
nessa mesma fronteira9.

Elbit, os massacres de Gaza e o Muro

“A capacidade que Israel tem
de lançar ataques tão
arrasadores impunemente
decorre, em grande medida,
do enorme volume de
cooperação militar e de
comércio que o país mantém
com governos cúmplices de
todo o mundo.”

(Apelo pelo embargo militar a
Israel assinado por seis Prêmios
Nobel da Paz, dezenas de
personalidades conhecidas,
além de outras dezenas de
milhares de pessoas)

1) http://www.bloomberg.com/news/
20140727/elbitgainsasgazaconflict
seenfuelingdefensetech.html
2)
http://ir.elbitsystems.com/phoenix.zhtml
?c=61849&p=irol
newsArticle&ID=1955718&highlight=
3) http://goo.gl/xX6g1S
4) http://goo.gl/ngWh9Z
5) http://www.stopthewall.org/
downloads/pdf/Elbitfc.pdf
6) http://goo.gl/ngWh9Z
7) On winged heels: Hermes flies high
as UAVs play a bigger part in
operations’, Jane’s International
Defence Review, 1 Nov 2007; Elbit
Systems Press Release, 12/11/ 2007
8)
http://www.whoprofits.org/company/elbit
systems
9) http://goo.gl/yJBEjS

“Todos os países têm o dever
[...] de não prestar ajuda ou
assistência na manutenção
da situação criada por tal
construção [do Muro].”
Corte Internacional de
Justiça, 2004
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Elbit no Mundo

Estados Unidos
 Kollsman: 220 Daniel
Webster Highway,
Merrimack, NH 03054,
Phone: 6038892500
 Vision Systems
International LLC (VSI):
641 River Oaks Parkway,
San Jose, CA 95134,
USA, Phone: 408232
5300
 International Enterprises,
Inc.: 108 Allen St,
Talladega, AL 35160,
Phone: 2563628562
 C4I Solutions: 1721 W.
Paul Dirac Drive
Tallahassee, FL 32310,
Phone: 8503508444
 Innovative Concepts,
Inc.: 8200 Greensboro
Drive, Suite 700, McLean,
VA 22102, Phone: 703
8932007

Reino Unido
 Ferranti Technologies
Limited é uma subsidiária
controlada 100% pela
matriz: Cairo House,
Greenacres, RdWaterhead,
Oldham OL4 3JA
T. +44 161 624 0281E,
 UTacS. UAV Tactical
Systems Ltd. (UTacS) é
uma subsidiária do RU
controlada 51% pela
matriz (49% pertecem à
Thales RU). Atualmente
produz os drones Hermes
450: Scudamore Road,
Leicester, LE3 1UA,
U.K.+44 1162 870 621

Bélgica
 Optronics Instruments &
Products N.V. OIP é uma
subsidiária controlada
100% pela matriz:
Westerring 21,
9700Oudenaarde,
Tel.:+32 55 33 38 11

Áustria
ESL Advanced

Information Technology
GmbH ("AIT") é uma
subsidiária controlada
100% pela matriz:
Obachgasse 26, A1220
Wien, +43(1)2562453  0

Alemanha
Telefunken Radio
Communications Systems
GmbH (Telefunken
RACOMS) é uma
subsidiária controlada
100% pela matriz:
EberhardFinckhStraße
55, D89075 Ulm, Tel.:
+49 731 15 53  0

Brasil
 AEL Sistemas S.A.é uma
subsidiária controlada
75% pela matriz (a
Embraer Defesa controla
25%): Avenida Sertório
4400, Porto Alegre, Fone:
+55 51 21011200
 Ares Aeroespacial e
Defesa S.A. é uma
subsidiária controlada
100% pela matriz:
Estrada Sao Mateus, 293
Jardim Primavera, Duque
de Caxias, Rio de Janeiro,
25215283

India
 HALBIT Avionics Private
Limited é uma empresa
indiana que tem uma
participação de 26% da
Elbit Systems; seu
acionista majoritário
é a Hindustan Aerospace
Limited: Bengalore,
Karnataka 560001

South Korea
Sharp Elbit Systems
Aerospace, Inc. (SESA) é
uma empresa coreana
que tem uma participação
de 19% da Elbit, com
opção de aumentar
para 50%. Localizada em
Ansan, Coreia do Sul.

Londres, 5 de agosto de 2014: durante 3 dias ativistas
ocupam Shenstone, em Staffordshire, de propriedade
da Elbit Systems e fabricante de motores de drones

exportados para Israel.

15 de maio de 2014: Sindicalistas e movimentos
organizados bloqueiam a entrada da subsidiária da

Elbit, AEL Sistemas, em Porto Alegre, Brasil.

15 de agosto de 2014: ativistas ocupam o telhado da
Elbit Systems da Austrália, em Melbourne.

Iniciativas recentes

Palestinian grassroots AntiApartheid Wall Campaign  www.stopthewall.org, global@stopthewall.org, twitter: StoptheWall



Parem de investir na Elbit

Desinvestimentos da Elbit

Diversos fundos de pensão e
instituições financeiras retiraram
seus investimentos da Elbit. O
mundo está cada vez menos
disposto a bancar os crimes de
guerra de Israel.

* Setembro de 2009: O Fundo
de Pensão Estatal da Noruega
retira seus investimentos.

* Setembro de 2009: A
Kommunal Landspensjonkasse
(KLP), uma das maiores
companhias de seguro da Noruega,
retira seus investimentos da Elbit.

* Janeiro de 2010: O Danske
Bank, o maior banco da Dinamarca e
o principal participante do mercado
financeiro escandinavo, retira seus
investimentos, atitude que o banco
dinamarquês só tomara com relação a
outras 23 empresas. Conforme
declarou Thomas H. Kjaergaard,
membro da diretoria responsável
pelos investimentos socialmente
responsáveis do Danske Bank: “Como
nós administramos os interesses dos
clientes, não queremos aplicar seus
recursos em empresas que violam as
normas internacionais”.

* Janeiro de 2010: Danwatch,
organismo de controle financeiro da
Dinamarca, acrescenta a Elbit a sua
lista negra de 35 empresas
excluídas de investimentos por
razões de natureza ética.

* Janeiro de 2010: A PKA Ltd.,
um dos maiores fundos de pensão
dinamarqueses, vende ações da Elbit
no valor de 1 milhão de dólares.
Michael Nelleman, diretor de
investimento da PKA, disse que “a
Corte Internacional de Justiça
declarou que a barreira tem
unicamente objetivos militares e viola
os direitos humanos dos palestinos”.

* Fevereiro de 2010: A Folksam,
maior administradora de ativos da
Suécia, anuncia que não tem
nenhum investimento na Elbit nem na
ÁfricaIsrael (holding de investimento
com sede em Israel). Carina
Lundberg Markow, Diretora de
Governança corporativa da Folksam,
deu a seguinte declaração a The
Electronic Intifada: “Temos uma
política rigorosa no que diz respeito a
empreendimentos realizados em
terras ocupadas”. Ela observa que a
KPA Pension, a principal empresa
sueca de fundo de pensão do setor
público, também não possui títulos e
ações da Elbit nem da ÁfricaIsrael.

* Fevereiro de 2010: A ABP

(empresa alemã do setor
metalúrgico) vende ações da Elbit
no valor de 2,7 milhões de dólares.

* Março de 2010: O primeiro,
segundo, terceiro e quarto Fundos
Nacionais de Pensão da Suécia (AP1,
AP2, AP3, AP4) decidem excluir a
Elbit Systems de seus investimentos.

* Maio de 2010: O Deutsche
Bank anuncia que a Elbit não está de
acordo com seus padrões éticos de
conduta. Ainda assim, continua
sendo um de seus maiores parceiros.

* Abril de 2014: estudantes da
Universidade do Novo México em
Albuquerque, EUA, aprovaram uma
resolução pedindo o desinvestimento
em empresas que se aproveitam da
violação dos direitos humanos na
Palestina e na fronteira EUAMéxico.
O alvo da resolução foi a Elbit, logo
após a empresa firmar um contrato
relacionado ao muro que separa o
México dos EUA.

Em razão da cumplicidade
deliberada da Elbit Systems
com as políticas ilegais de
Israel, os investidores e os
parceiros da empresa acabam
contribuindo para as violações
da legislação internacional e
dos direitos humanos por parte
de Israel. Entre as atuais
campanhas de desinvestimento
estão:

Barclays Bank investe na Elbit!
Escreva e poste mensagens
nas mídias sociais exigindo que
o Barclays retire já seu
investimento:

Via Banktrack:
http://www.banktrack.org/show/ac
tionletters/stop_barclays_investin
g_in_bombing_of_gaza#tab_acti
onletters_main
Via Avaaz:
https://secure.avaaz.org/en/israel
_palestine_this_is_how_it_ends_
rb/?bkVEGhb&v=4273

Outras campanhas em
andamento:
* O RMIT (sigla em inglês de
Instituto Real de Tecnologia de
Melbourne, universidade
australiana) lançou em 2013
uma campanha contra a BAE
Systems (empresa de defesa) e
a Elbit Systems. A universidade
recebe recursos para
pesquisas.
* A Grassroots International
lançou em 2013 uma campanha
para que o fundo de pensão
estadunitense TIAACREF retire
os investimentos da Elbit, como
parte de um esforço mais amplo
relacionado ao TIAACREF.

Investidores institucionais
na Elbit Systems

Podem ser encontrados em:
http://www.nasdaq.com/asp/hol
dings.asp?symbol=ESLT&selec
ted=ESLT
A partir de agosto de 2014,
estes eram os investidores de
fora dos EUA:

• Allianz Asset Management AG
• Deutsche Bank AG
• AMP Capital Investors Ltd
• Barclays Global Investors UK
Holdings Ltd
• Royal Bank of Canada
• Bank of Montreal
• Canada Pension Plan
Investment Board
• AXA Paris
• Swiss National Bank
• Credit Suisse AG
• UBS AG Zurique

Bancos e fundos públicos,
universidades, sindicatos e
igrejas têm muitas vezes a
obrigação de divulgar os seus
investimentos. Cabe a você
verificar esses investimentos.
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Dicas úteis para desenvolver
uma estratégia de campanha

a) Descubra a importância do
investimento
Tanto grandes como pequenos
investimentos têm vantagens e
desvantagens como alvos de
campanhas. Embora a perda de um
grande investimento cause um efeito
mais palpável na política de uma
corporação, pode ser mais difícil
ganhar a ação. A perda de
investimentos menores pode ser mais
fácil de alcançar, sem deixar de ser
eficaz para aumentar a
conscientização e estabelecer
precedentes para futuras campanhas.

b) Probabilidade de êxito com base
nas normas éticas do fundo
Muitos bancos e fundos de
investimento têm normas éticas ou
compromissos com padrões éticos
(isto é, o Pacto Global das Nações
Unidas). Os ativistas podem decidir
fazer uma campanha pela adoção de
normas éticas obrigatórias como um
primeiro passo e como uma forma de
se aliar a outras campanhas.

c) Probabilidade de êxito com base
no histórico de desinvestimento
Alguns fundos de investimento e
alguns bancos estão mais atentos a
sua imagem enquanto investidores
eticamente responsáveis. O histórico
de uma instituição financeira pode
ajudar a determinar a probabilidade
de êxito de uma campanha, além de
fornecer precedentes úteis.

d) Conquiste o apoio dos acionistas
Se a instituição financeira administra

investimentos para uma empresa do
setor público ou do terceiro setor –
como igrejas, sindicatos ou
universidades –, seus acionistas
podem ser simpáticos à campanha e
conseguir aumentar a pressão.

e) Use argumentos legais
Leis internacionais e dos direitos
humanos podem ser uma ferramenta
útil. Como a Elbit viola claramente as
normas internacionais, os ativistas
podem usar argumentos legais para
convencer ou, em casos especiais,
para entrar com um processo.
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Ação parlamentar contra a
Elbit Systems

• Filipinas: A sociedade civil e
o Partido Akbayan estão
agindo para cancelar um
acordo feito com a Elbit
durante a próxima análise do
orçamento do Departamento
de Defesa Nacional.

• Brasil: O Ministério da
Defesa foi questionado acerca
de um contrato de
fornecimento de armas
assinado recentemente com a
Ares, subsidiária da Elbit. Foi
pedido também que ele
revelasse detalhes a respeito
do relacionamento militar com
Israel.

Informação
complementar:

* Principais dados sobre a Elbit:
http://www.stopthewall.org/downl
oads/pdf/Elbitfc.pdf
* Principais dados sobre as
empresas que constroem o
Muro:http://www.stopthewall.org/
downloads/pdf/companiesbuildin
gwall.pdf
* Galeria de Fotos: ativistas
palestinos: Boicotem a Elbit, a
CRH e a Magal!
http://www.flickr.com/photos/stopt
hewall/sets/72157623643733905
/show/with/4489575603/
* Relação dos atuais investidores
na Elbit: http://www.nasdaq.com/
asp/holdings.asp?symbol=ESLT
&selected=ESLT
* Recomendação feita ao
Ministério das Finanças da
Noruega pelo Conselho de Ética
do Fundo de Pensão
Governamental – Global, 15 de
maio de 2009
http://www.regjeringen.no/en/dep/fin/
Selectedtopics/TheGovernmentPens
ionFund/EthicalGuidelinesfortheGov
ernmentPensionFundGlobal/Recom
mendationsandLettersfromtheAdviso
ryCouncilonEthics/thecouncilonethic
srecommendsthatth.html?id=575451

Mais links:

* http://icj10.stopthewall.org/
* TIAACREF: Desinvestimento
da ocupação
http://www.jewishvoiceforpeace.o
rg/campaigns/tiaacrefdivestoccup
ation(verse: JVP Elbit factsheet,
https://salsa.democracyinaction.o
rg/o/301/images/ProfilesElbit.pdf)
* Elbit Systems, Wanderingraven:
http://wanderingraven.wordpress.
com/category/elbitsystems/
* Aproveitador da Guerra do Mês:
Elbit Systems, fevereiro de 2010,
http://www.wriirg.org/node/9663
* Instituições financeiras
escandinavas saem da Elbit
devido à pressão do BDS – Adri
Nieuwhof, 19 de fevereiro de
2010, http://electronicintifada.net/
v2/article11084.shtml
* Um enorme muito obrigado,
Ilan Pappe, 4 de setembro de
2009,http://electronicintifada.net/
v2/article10752.shtml




