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SARRERA
2019ko abuztuan, CAF trenbideen euskal enpresa eta Shapir
enpresa eraikitzaile israeldarra buru zituen enpresa-
partzuergoa hautatu zuen Israelgo Finantza Ministerioak
Palestinako lurralde okupatuan legez kanpoko koloniak lotzen
dituen tren-sarearen hedapena gauzatzeko eta Jerusalemgo
tren arina bezala ezagutzen da (gaur egun Cfir's Light Train
edo JLR deitzen zaio ingelesezko siglengatik, Jerusalem Light
Rail).

CAF eta Shapir enpresek 1.500 milioi
euroko kontratua lortu zuten tren
arinaren sarea Zisjordaniako kolonia
gehiago zabaltzeko. Esleipena; batez ere,
Jerusalem Ekialdean, eta kolonien eta
Jerusalem Mendebaldearen arteko
garraio-loturak indartzeko da.

Israelgo asentamenduak gerra-
krimentzat jotzen dira Nazioarteko Zigor
Auzitegiaren Erromako estatutupean.

Tranbia-proiektuak nazioarteko
zuzenbidea hausten du, Israelek
Palestinako lur okupatuaren eta
Ekialdeko Jerusalemen gaineko kontrola
indartzen duelako. CAF nazioarteko
zuzenbidearen eta Palestinako giza
eskubideen urraketan israeldarrei
laguntzen ari da proiektuan parte
hartuta.

JLR proiektuaren lizitazioaren hasierako
fasean, beste enpresa multinazional
batzuk, hala nola Alstom, Siemens,
Systra, Bombardier edo Macquarie, parte
hartu zuten, baina bi partzuergo bakarrik
geratu ziren lehiaketaren fasean.

Gainera, Shapir JLR hedatzeko CAFekin
patzuergoan dagoen enpresa NBEren
datu-basean zerrendatuta dago Israelgo
legez kanpoko kolonia eta okupaziotik
onurak ateratzen duten beste 112
enpresekin batera. 

Halaber, 2015. urtean Frantziako Veoliak
tranbia proiektu honi uko egin behar izan
zion. Izan ere, nazioartean egindako BDZ
kanpainaren ondorioz kontratu berriak
lortzeko izandako ezintasunak milaka
milioi dolar galtzea eragin zion.
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Israelek Palestinako herriaren okupazio,
kolonizazio eta apartheid erregimenari
nazioarteko konplizitateari esker soilik eutsi
diezaioke. Alde horretatik, enpresek funtsezko
eginkizuna dute.

Tranbia eraikitzeak
Palestinako lurrak
konfiskatzea dakar eta
beste oztopo fisiko bat
ezartzen du
palestinarren
mugimendu askerako.

Tranbiak Palestinako
lurralde okupatuan
dauden legez kanpoko
kolonia israeldarrak
eta Jerusalem hiria
lotzen ditu. Horrela,
potentzia
okupatzailearen
biztanleria lurralde
okupatura
lekualdatzea errazten
du.

Israelgo
apartheidarekiko
konplizitateak, moralki
gaitzesgarria izateaz
gain, zailtasunak ekar
diezazkieke CAFi,
Solarisi eta talde
osoari kontratu berriak
esleitzerako garaian.

KANPAINAREN
ARRAZOIAK
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BDZ: ISRAELGO APARTHEIDA DESMUNTATZEKO
TRESNA

BDZ giza eskubideen mugimendu inklusiboa eta arrazismoaren aurkakoa da eta
diskriminazio mota guztien aurka dago, antisemitismoa eta islamofobia barne.

Israelek Nazio Batuen ebazpenak eta
nazioarteko auzitegien epaiak errespeta
ditzan behartzeko nazioarteko
komunitatearen ezintasuna, borondaterik
eza eta konplizitatea ikusita, Palestinako
170 erakunde sozial, profesional, sindikal
eta kulturalek baino gehiagok, Boikotaren
Batzorde Nazionalean (BNC) bilduta,
mundu osoko herritarrei dei egin zieten
2005ean Israelgo Apartheidaren aurkako
Boikot, Desinbertsio eta Zigorren kanpaina
globalari (BDZ) atxikitzeko.

Nazioarteko hainbat erakundek eta adituk
behin eta berriz salatu dute Israelek
apartheid sistema bat aplikatzen diola
Palestinako herriari. Amnistia
Internazionala izan da azkenetarikoa,
"Israelgo apartheida Palestinako
herritarren aurka: menderatze sistema
krudela eta gizateriaren aurkako krimena"
izeneko txostenean.

Amnesty Internationaleko idazkari nagusi
Agnès Callamardek adierazi zuenez,
txostenak agerian uzten du "Gazan,
Jerusalem Ekialdean, Hebronen edo
Israelen bizi diren palestinarren
eskubideak sistematikoki murrizten dizkien
arraza-talde txikiagotzat hartzen direla.
Ondorioztatzen dugu Israelen kontrolpean
dauden lurraldeetako bereizketa-,
desjabetze- eta bazterketa- politika
krudelak apartheid direla, 

zalantzarik gabe. Nazioarteko
komunitateak nahitaez jardun behar du".

BDZk, izenak adierazten duen bezala, hiru
lan-ardatz ditu: boikota (komertziala;
kirolekoa; kulturala; akademikoa);
Desinbertsioak (bankuak, inbertsio eta
pentsio funtsak, aseguruak eta enpresak
konbentzitu nahi ditu, Israelgo
konpainietan edo Israelgo okupazioaren
konplize diren nazioarteko konpainietan
dituzten inbertsioak, akzioak eta
partaidetzak bertan behera utzi ditzaten)
eta Zigorrak (Israelgo Gobernuarekin
harremanak behin-behineko etetea edo
lankidetza partzial edo osoa bertan behera
uztea).

BDZk herri palestinarrak bidegabeki
jasaten dituen kolonizazio, apartheid eta
garbiketa etnikoarekin amaitu nahi du. Ez
du inor diskriminatzen, ez norbanakorik ez 
 eta kolektiborik beren identitate erlijioso,
etniko, nazional, kultural edo
linguistikoagatik. Diskriminazioa,
bereizketa eta arrazakeria amaitzea du
asmoa.

Horregatik, BDZ kanpaina antisemita gisa
kalifikatzeak ez du inolako oinarririk.
Propaganda sionistak kanpaina
deslegitimatzeko eta eragina mugatzeko
erabiltzen duen aitzakia, manipulazioa eta
difamazioa da.
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Lurralde arabiar
guztien okupazio eta
kolonizazioari amaiera
ematea eta Israelgo
Apartheid Harresia
desegitea.

Errefuxiatu
palestinarrek beren
etxeetara eta
jabetzetara itzultzeko
dituzten eskubideak
errespetatzea,
babestea eta
sustatzea, NBEren 194.
Ebazpenean xedatu
zen bezala.

Israelgo arabiar-
palestinar herritarren
erabateko
berdintasunerako
oinarrizko eskubidea
onartzea.

1 2
Hegoafrikako apartheidaren aurkako mugimenduan oinarrituta,
palestinarrek deitutako BDZ kanpainak Israeli indarkeriarik
gabeko presioa egitera bultzatzen du nazioarteko zuzenbidea
betetzen duen arte. Honako hauek dira eskaerak:
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DATA / LEKUA

Euskal Herrian, 2019az geroztik, Palestinarekin elkartasuna adierazko Bizkaiko,
Arabako, Gipuzkoako eta Nafarroako kolektiboek eta lurralde-nodoek, koalizio
bat eratu dute. Koalizio hori arduratzen da "CAF, jaitsi zaitez israelen
apartheidaren trenetik" kanpaina dinamizatzeaz, eta Palestinako Boikot
Batzorde Nazionalarekin (BNC) eta Europako beste BDZ talde batzuekin
koordinatuta dago.

MEDIAEKINTZA

2019, Abuztua CAFek eta Shapirrek
tren arinaren
lizitazioa irabazi dute
Jerusalemen (JLR).

KANPAINA
EUSKAL HERRIAN

https://www.palestinalibre
.org/articulo.php?a=73759

2019, Urtarrila CAFeko enpresa-
batzordeak proiektu
hori ez egiteko
eskatu dio
zuzendaritzari.

https://www.diariovasco.c
om/economia/comite-
empresa-pide-
20190129003000-ntvo.html

2019, Uztaila NBEren Giza
Eskubideen
Kontseiluak
Palestinako lurralde
okupatuen
okupazioan parte
hartzen duten
ikertutako 112
enpresen zerrenda
argitaratu du. Shapir
CAFen kidea agertu
da.

https://www.ohchr.org/SP/
NewsEvents/Pages/Display
News.aspx?
NewsID=25542&LangID=E
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2020, Martxoa - Maiatza

2020, Ekaina

2020, Otsaila

Kanpainari buruzko
online mintegiak.

Fermin Muguruzak
abesti bat konposatu
du kanpainarako.

Hala Bideok
kanpaina azaltzen
duen bideo bat
ekoitzi du.

https://www.youtube.com/
watch?v=BiXxCffbGCw

Facebook

https://www.youtube.com
/watch?v=tuXCcuI7-sw

2020, Ekaina
Beasain

2020, Azaroa
Gasteiz, Bilbo, Gipuzkoa y
Nafarroa

CAFen egoitzaren
aurrean protesta,
Akziodunen Batzarra
dela eta.

Iritzi-artikuluak,
elkarrizketak,
irratsaioak,
erreferenteen
babesa, binetak...

Sare Sozialak

Manifestazioak
Palestinar
Herriarekiko
Elkartasunaren
Nazioarteko Eguna
dela eta.

2020, urte osoan zehar

Sare Sozialak

Sare Sozialak

Kanpaina aurkezteko
prentsaurrekoa. 70
kolektibo atxiki dira.

https://zuzeu.eus/euskal-
herria/caf-jaitsi-zaitez-
israelen-apartheidaren-
trenetik/

2020, Otsaila
Ordizia

2020, Azaroa
Iruñea

Mahai ingurua,
hainbat
sindikatutako
ordezkariekin.

https://www.youtube.com
/watch?
v=X6KJIZjHqDs&t=2468s
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2021, Martxoa
Nafarroako Parlamentua

2021, Martxoa
Gasteiz, Bilbo, Donostia e
Iruñea.

2021, Martxoa
Castejón

Ekonomia eta
Enpresa
Garapenerako
Batzordean
agerraldia.

Lurraren Eguna dela
eta manifestazioak.

Elkartasuna
Trenasako
langileekin eta
mahai-ingurua
sindikatuekin.

https://elcierredigital.com
/masmedia/837255075/ne
gocio-grupo-caf-
jerusalen-reaccion-
sindical-contraria.html

https://www.naiz.eus/es/info/
noticia/20210312/denuncian-
en-el-parlamento-navarro-
que-el-proyecto-de-caf-en-
jerusalen-desprecia-el-
derecho

Sare Sozialak

2021, Apirila
Eusko Legebiltzarra

2021, Maiatza

Kanpo Arazoetako
Batzordean
agerraldia.

CAFen egoitzaren
aurrean protesta,
Akziodunen Batzarra
dela eta.

Sare Sozialak

Eusko Jaurlaritzari
gutunen bidalketa,
proiektua bertan
behera utz dezan.

2021, Ekaina
Beasain

Sare Sozialak

https://www.legebiltzarra.eus/
ords/f?
p=CTP:ASUNTOS_DETALLE:::NO
:RP:P10_ID:193070&p_lang=es

2021, Azaroa
Bilbo, Donosti, Iruñea,
Gasteiz

Palestinarekiko
Elkartasun Eguna
dela-eta
mobilizazioak.

Sare Sozialak
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Europan, Israeli Boikot, Desinbertsioak eta Zigorrak (BDZ) kanpaina
sustatzeko hainbat erakundek, kolektibok eta sarek ekimen ezberdinak
bultzatu dituzte CAF lizitazio berrietatik kanpo uzteko edo kontratuak ez
berritzeko. Orain fokua bere filialetan ere badago, Solaris kasu.

"Comité de Solidaridad con la Causa Árabe" eta
Amnesty International Espainia dira kanpainako
erakunderik aktiboenak.
Gutunak Renferi eta Garraio Ministerioari, Palestinako
Lurralde Okupatuan proiektuarekin jarraitzen duen
bitartean CAF kontratuetatik kanpo uzteko eskatuz.
RENFEren mezua nahasgarria izan da CAF kontratu
batetik kanpo utzi ostean.
Espainiako Kanpo Arazoetako Ministerioak NBEren
2334 ebazpena gogorarazi dio CAFi, eta esan du
CAFek ez duela diru-laguntza publikorik jasoko
proiektu horretarako.
Galderak kongresuan.
Giza eskubideen 15 erakundek gutuna bidali dute
CAF NBEren datu-basean sartzeko eskatuz.
CAFi bidalitako milaka mezu proiektua bertan behera
uzteko eskatuz.
CAF Harremanetarako Puntu Nazionalera (Industria
Ministerioa) eraman dute multinazionalen jokabide-
arauak ELGEren irizpideen arabera ez
errespetatzeagatik.
Kanpaina zabaltzea proposatu da CAFek tranbiaren
proiektuan parte hartzeko kontratatutako GMV eta
TYPSA enpresak sartzeko.

KANPAINA EUROPAN

ESTATU ESPAINOLA

CAFek tren-bagoiak, metroa eta tranbia hornitu ditu
Amsterdamera, Utrechtera eta trenbideen enpresa
nazionalera.
Mezu elektronikoen kanpaina bat egin da
Herbehereetako gobernuari CAF bere kontratu
guztietatik kanpo uzteko eskatuz.

HERBEHEREAK

"CAF, JAITSI ZAITEZ ISRAELEN APARTHEIDAREN TRENETIK"
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Norges Bank banku publikoak administratutako
Norvegiako petrolio-funtsak tranbiaren proiektuan
CAFen bazkidea den Shapir enpresatik
desinbertitu du. KLPk (funtzionarioen pentsio-
funtsak) Shapiren ere desinbertitu du erantzukizun
korporatiboagatik; izan ere, Shapir oso aktiboa da
Palestinako Lurralde Okupatuetan.
Kanpaina bat bultzatu da CAFek Norges Tog
lizitazioa irabaz ez dezan. Azkenik, Alstomen
mesedetan galdu du (Palestinako okupaziotik
irabaziak lortzen dituzten 112 enpresen zerrendan
dagoen enpresa).
Norvegiako 8 sindikatuk CAFi boikota egiteko
deia egin diote Norvegiako gobernuari.
Kanpaina bat prestatzen ari dira Norges Bank
eta KLP CAFetik desinbertitzera animatzeko.

CAFek ez zuen irabazi HS2 abiadura handiko
linearen lizitazioa, Alstomen onurarako Hitachirekin
egindako partzuergoan (Alstom Palestinako
okupaziotik irabaziak ateratzen dituzten NBEren 112
enpresen datu-basean dago).
Lancasterreko Udalak Hapoalim Bankutik
desinbertitu du, Jerusalemgo CAF proiekturako
finantza-hornitzailea.
200 irakaslek gutun bat sinatu dute Coventryko
unibertsitatera, CAFek Erresuma Batuan egoitza
duen hiria. Unibertsitateak CAFekin harreman
guztiak eteteko eskatu die Jerusalemeko tranbian
parte hartzeari uko egin arte.
Galesen PSC (Palestinarekiko elkartasun
kanpaina) kanpaina bat abian jartzen ari da.
CAFek fabrika bat dauka Newporten, eta Galesko
gobernuak kontratu bat esleitu dio CAFi
lokomotorretara eta bagoietarako.

NORVEGIA

ERRESUMA BATUA

"Dulos direitos do povo Palestino eta Pela Paz no
Medio Oriente" tokiko talde batek Carrisek – Lisboako
autobus eta tranbien enpresa publikoa – CAFekin
egindako kontratua salatu du.
Bilera bat egingo da erakunde horrekin kanpaina
koordinatzeko.

PORTUGAL
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CAFek hainbat lantegi ditu Frantzian. Egoera
korapilatu egin da Alstom enpresa frantziarraren
presentziagatik. Enpresa hau dagoeneko NBEren
datu-basean dago lurralde okupatuetako
proiektuetan parte hartu duelako.
CAFen bulegoen eta CAFek eraikitako tranbia-
geltokien aurrean kontzentrazioak izan dira.
Frantziako sindikatuek gutun bat bidali diete
Frantziako erakundeei boikotarekin bat egiteko.
Jerusalemgo tranbiaren proiektuari buruzko bideo
bat egin da.

BDZ taldeak mezu elektronikoen kanpaina batean
parte hartzen ari dira CAFek tranbian parte hartu
duela salatzeko.
Alemaniako Parlamentuak 2021eko ekainean lege
berri bat onartu zuen, enpresak aldez aurretik
ikertzera behartzen dituena, esleitzen diren
proiektuetan giza eskubideen urraketetan parte
hartuko ez dutela ziurtatzeko.

FRANTZIA

ALEMANIA

2020ko urtarrilean CAFek kontratu bat irabazi zuen
Helsinkiko garraio publikoko enpresarekin metroko 5
tren hornitzeko.
Helsinkiko Udalak 2013an ere babestu zuen Veoliari
JLRn parte hartzeagatik kontratuak kentzeko
ekimena. Finlandiako GKE bat negoziatzen ari da
udal enpresarekin CAFekin kontratuak berritzea
saihesteko eta, ahal bada, egungo kontratua
amaitzeko.

FILANDIA

80 erakundek parte hartu dute CAF Mexiko Hiriko
metroa birmoldatzeko kontratu batetik kanpo uzteko
kanpaina batean. CAF lizitaziotik erretiratu da prezio
arazoak argudiatuz.

MEXIKO
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BDZko taldeak kanpaina bat prestatzen ari dira CAF
kontratu publikoetatik kanpo uzteko eskatuz.

Palestinako enbaxadak gutun bat bidali die Europako
erakundeei CAF baztertzeko eskatuz eta gutuna
Palestinako enbaxada guztiekin partekatu du.
Palestinako enbaxadak Espainiako Estatuan CAF eta
Shapir proiektuei buruzko txosten bat argitaratu du
eta proiektuaren edukia hainbat erakundetan eta
beste enbaxadatan zabaldu du
(http://www.embajadepalestina.es/web/sites/defaul
t/files/CAF%2015% 2004% 2021.pdf).
Sheikh Jarrahko bizilagunek Suafazko geltokia erre
zuten, okupazio-agintariek beraien etxebizitzak
husteko mehatxupean baitzeuden.
Kanpaina bat prestatzen ari dira JLR proiektuaren
ondorioz eraispenak jasaten dituzten pertsonen
testigantzak jasotzeko.
Giloko obrak geldiarazi eta makineriara igo ondoren
atxilotutako ekintzaile israeldarrak (argazkia).

TXILE

PALESTINA
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KOLONO
ISRAELDAR 1967AN
OKUPATUTAKO
JERUSALENEN
ANEXIONATUETAKO
AUZOETAN BIZI
DIRA

+250 MILA

KOLONO ISRAELDAR
ISRAELEK 1967AN
OKUPATUTAKO
LURRALDEETAN BIZI
DIRA.

+300 MILA

KANPAINAREN EGOERA GAUR EGUN
Jerusalem ekialdearen judeizazioa.

Israelgo legez kanpoko kolonia berriak eta kolonoen populazioaren igoerak Ekialdeko
Jerusalemenen jarraituko dute, tren arina edo Jerusalemgo tranbia bezelako
azpiegitura iraunkorrak eraikitzen diren bitartean. Populazio palestinarraren aurkako
apartheida eta Jerusalemgo anexio israeldarra finkatzea ahalbidetzen duten
estrategia "legal" eta instituzionalizatuak dira, eta CAF bezalako enpresak eta hura
babesten duten erakundeak Nazioarteko Zuzenbidearen urraketaren konplize bihurtu
dira.

Kanpaina inoiz baino indartsuago dago gaur. Egia da ez dugula lortu CAFeko
zuzendaritzak proiektuari uko egitea, baina gizarteak proiektu horri uko egitea
garrantzitsua da, ez bakarrik Euskal Herrian, baita Europan ere. Hainbat komunikabidek
kanpainaren berri eman du. Euskal gizarteko eta kulturako zenbait pertsona erreferente
ere proiektuan CAFek parte hartzearen aurka agertu dira eta bat egin dute Israelen
apartheidaren trenetik jaisteko CAFi egin zaion deiarekin.

EHko 70 HERRI MUGIMENDUK
BAINO GEHIAGOK EGIN DUTE
BAT KANPAINAREKINBABESA
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Eta norantz goaz orain?
Kanpainak bi urte bete ditu. Gure kezka eta haserrea partekatzen jarraitzen
dugu, presio soziala eta sindikala izan arren, CAFeko zuzendaritzak
proiektuarekin jarraitu baitu eta Jerusalemgo tranbiaren bi linea
berrietarako lizitazio berri batean parte-hartzen ari baita. Horregatik,
2022an mugimendu zabala antolatu behar dugu Europan eta nazioartean,
gure presioa areagotzeko eta CAF eta haren filiala SOLARIS proiektu
honetatik eta etorkizuneko lizitazioetatik erretiratzea lortzeko. Eta, batez
ere, Goierrin proiektuaren aurkako iritzi-korronte bat sortu behar dugu,
eskualde horretan baitago CAF - Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles
enpresaren egoitza nagusia.

Goierriko herritarrak,
langileak eta euskal
gizarte zibila
kontzientziatu eta haiei
erakutsi CAFen
proiektua legez
kanpokoa dela eta
honek ondorio
kaltegarriak ekar
ditzakeela.

Eusko Jaurlaritzan,
CAFen zuzendaritzan,
akziodunetan eta
Europako
erakundeetan, CAFekin
eta haren filialekin
sinatutako kontratuak
saihestu edo bertan
behera utz ditzaten.

Sare sozialetan
herritarrak aktibatu eta
babesa ikusarazteko
kanpainak diseinatu
bideoen, argazkien,
traolen eta beste
material batzuen bidez.

KANPAINAREN
HURRENGO URRATSAK

Mobilizatu Sare Sozialak

1 2 3
Eragin

"CAF, JAITSI ZAITEZ ISRAELEN APARTHEIDAREN TRENETIK"
KOALIZIOA



CAFi Jerusalemgo tren arinean duen parte-hartzea amaitzeko eskatu. Izan ere,
giza eskubideen urraketetan eragiten duen konplizitateak nazioartean duen
izen ona eta negozioa larriki kaltetu diezaioke.
Zure erakundeak edo sindikatuak nazioarteko kanpainarekin bat egin dezala
eskatu edota eragin.
CAFen eta haren filialen (Solaris, kasu) kontratuen aurkako kanpaina bat egin
eta bidal iezaguzu CAFen kontratuei edo CAFek edo haren filialek parte hartzen
duten lizitazioei buruzko informazioa.

CAF bere irudiaren eta erakunde publikoekin eta negozio pribatuekin dituen
kontratuen araberakoa da. Oinarrizko ekintza eraginkorrek presio egin diezaiokete
CAFi Palestinako giza eskubideen urraketetan duen konplizitatea amaitzeko.

Eskerrik asko Israelek Palestinan aurrera daraman okupazio,
kolonizazio eta apartheidaren aurkako borrokari eman
diozuen babesagatik eta eskaini diozuen ahaleginagatik.

SARE SOZIALAK (FB, TW, IG): @EAUDECAF
E-POSTA: BDSCAFEUSKALHERRIA@GMAIL.COM
WEB: HTTPS://BDSMOVEMENT.NET/ES/%C2%A1CAF-
B%C3%A1JATE-DEL-TREN-DE-APARTHEID-DE-
ISRAEL#ACTION

JARRAI
GAITZAZU

NOLA PARTE-HARTU
KANPAINAN

"CAF, JAITSI ZAITEZ ISRAELEN APARTHEIDAREN TRENETIK"
KOALIZIOA

https://bdsmovement.net/es/%C2%A1caf-b%C3%A1jate-del-tren-de-apartheid-de-israel#action

