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Mekorot: Companhia Nacional de Águas Israelense
Alimentando o Apartheid na Palestina

A Mekorot, a estatal israelense que cuida da gestão de águas, fornece 90% da água potável que
chega aos cidadãos israelenses. A gestão e o abastecimento é controlado pelo Estado de Israel
tanto no interior da chamada Linha Verde – ou linha do armistício de 1948 – como também nos
territórios ocupados da Palestina. Mekorot é responsável pela infraestrutura do fornecimento de
água nos assentamentos, assim como gerencia a água que é roubada dos palestinos nos
territórios ocupados da Cisjordânia. No Naqab, chamando em hebraico de Negev, Israel se recusa
a reconhecer as 45 aldeias onde 160.000 beduínos palestinos vivem e, ademais, proíbem a
construção de redes de água que possam levar água potável a estes vilarejos.

Por meio dessa discriminação e recusa
no fornecimento de água e de
saneamento, a Mekorot se torna uma
das principais colaboradoras do Estado
de Israel na implementação,
manutenção e agravamento do seu
apartheid dos recursos hídricos,
fazendo-o de maneira
institucionalizada. Tal política é, pois,
fundamental para a limpeza étnica das
comunidades palestina e, considerando
as graves implicações que a negação ao
acesso a água têm, a empresa está se envolvendo em crimes de perseguição, isto é, na
realização de ações repressivas de um grupo, os judeus sionistas, a outro, os palestinos. Ademais,
a Mekorot lucra através das políticas israelense, como, por exemplo, dos assentamentos
construídos ou do Muro de Apartheid, o que implica diversas violações de Direitos Humanos.

A Mekorot implementa uma série de violações israelenses de direitos humanos que estão
apresentadas no Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais (PIESC) , no
Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos (PIDCP), na Convenção Internacional sobre a
Eliminação de Todas as Formas de Descriminação Racial, na Convenção das Nações Unidas sobre
os Direitos da Criança, e viola também a Convenção das Nações Unidas sobre a Eliminação de
Todas as Formas de Descriminação contra a Mulher.

O direito à água foi reconhecido como um componente do direito à uma condição de vida digna
no Artigo 11, parágrafo 1 do Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais. O
direito à água também é protegido por outros tratados internacionais e é, além, essencial para o
gozo dos direitos à saúde, à moradia adequada e à alimentação. O direito humano à água dá a
todos o direito ao recurso para uso pessoal e doméstico de maneira suficiente, segura e acessível
fisicamente e financeiramente.



O apartheid das águas criado pela Mekorot

Gerenciando o sistema de águas de Israel:

- Mekorot é responsável por violações do direito à água desde 1950, quando construiu o
carregamento de águas nacional de Israel, e que atualmente desvia o Rio Jordão da Cisjordânia e
da Jordânia para servir comunidade israelense na costa e no sul do deserto do Naqab/Negev. Ao
mesmo tempo, ela priva comunidades palestinas da possibilidade de acessar o Rio Jordão,
através de cercas, bloqueios e leis.

- Em reunião especial com o comitê de finanças do Knesset, para marcar o 75º aniversário da
fundação da Mekorot, o CEO Shimon Ben-Hamo previu que “já no começo de 2014, Israel vai ter
água o suficiente para reencher os 1.5 milhões de metros cúbicos de água que estavam em falta
nas reservas”. Ao mesmo tempo, Israel e Mekorot estão sistematicamente privando os
palestinos – e não apenas aqueles que habitam os territórios ocupados – do seu direito básico à
água e saneamento.

Gerenciando o ladrão israelense de águas e o apartheid nos TPOs:

Em 1982, a infraestrutura de água da Cisjordânia controlada pelo Exército Israelense foi
repassada para Mekorot através de um Ordem Militar pelo preço simbólico de um shekel.

- Mekorot opera 42 poços de água na Cisjordânia ocupada, majoritariamente na região do Vale
do Rio Jordão, os quais acabam por suprir apenas, ou em grande maioria, os assentamentos.
Desta maneira, a Mekorot lucra com os assentamentos ilegais construídos através de violações de
direitos humanos. A Companhia tece seus fundos lucrativos também por meio do Muro do
apartheid e com todos os poços, aquíferos e lençóis que, agora, após a construção do mesmo se
encontram no lado israelense da barreira, beneficiando a companhia estatal.

- A descriminação da Mekorot é sistemática: Palestinos que vivem nos territórios ocupados
consomem por volta de 70 litros de água por dia por pessoa - uma cifra muito abaixo daquela
recomendada pela OMS, que é de 100 litros per capita por dia - ao passo que o consumo diário
per capito dos israelenses, que está por volta de 300 litros, cerca de quatro vezes mais. Em
algumas comunidades rurais, por sua vez, Palestinos sobrevivem com muito menos do que a
média de 70 litros diários, chegando a atingir o baixíssimo índice de 20 litros por dia em regiões
como a de Tuba. Tal situação é um limite para ação em situações emergenciais pela OMS. É ao
olhar de perto tais números que se revelam as marcas do crime de perseguição da companhia e
do estado Sionista contra os palestinos.

- Nos últimos anos, Palestinos compraram 50 MCM de água anualmente. Essa água é extraída
pela Mekorot no aquífero da montanha, território o qual, juridicamente, os palestinos deveriam
ter acesso garantido para cavar e construir poços, de maneira a retirar eles próprios os recursos
hídricos ali disponíveis. Desta maneira, a Mekorot lucra com sistema de violações de direitos
humanos perpetrado pela ocupação israelense.



- De acordo com o Banco Mundial, “O custo da ocupação para a economia palestina devido à
oportunidade perdida na agricultura é significativo, com estimativas de perda que podem ser tão
altas quanto 10% do PIB e 110 mil empregos.” A participação da companhia estatal na negação
sistemática do acesso à água feita pelas autoridades israelense está, pois, violando seriamente o
direito palestino ao trabalho e ao desenvolvimento.

Onde a Mekorot trabalha

Argentina: Em 2010, “o Governandor da Província de Buenos Aires anunciou que a proposta
para a construção de uma planta regional de tratamento de água no Rio La Plata foi leiloada a
um consórcio, do qual a Mekorot faz parte”. O projeto ainda está em curso, apesar do fato de
que "o acordo com a Mekorot irá revelar-se caro para a Argentina. Especialistas no assunto das
águas afirmaram que os aquíferos subterrâneos de Buenos Aires são excelentes e mais baratos
que aquelas do projeto apresentado pela Mekorot, que vai elevar em 33% a conta de água de 225
mil habitantes de La Plata, Berisso e Ensenada.” [NOTA: Depois de 3 anos de campanha popular
contra a Mekorot o contrato foi suspendido.]

Somando-se a esse projeto, a Mekorot também opera na Argentina da região Rio Negro.

Australia: Em 2006, Perth Water assim como a Sidney Water assinaram parcerias de pesquisa
com a Mekorot afim de compartilhar informações técnicas. Koor Inter Trade na região de New
South Wales é a representante da Mekorot na Austrália.

Cyprus: Em 2009, um acordo foi assinado entre o governo do Cyprus e o consórcio Limasson
MN – Limassol Water Company ( que consiste na empresa nacional israelense Mekorot
Development and Enterprise Ltd e a companhia cipriota Netcom Ltda.). Isse acordo foi seguido
por um segundo, que visa construir uma outra planta de dessalinização em Larnaca, logo o
projeto agora compreende duas plantas de dessalinização e fornece quase metade da água
potável do país.

Grécia: Em 2012, “A Mekorot Israel National Water Co. está realizando discussões informais para
comprar as companhias de água e esgoto de Atenas e Tessalonica...assim como outras tantas
firmas Israelenses estão competindo pela compra de ativos do estado grego, ao passo que o país
atingido por tantas dívidas, avança ainda mais com o seu programa recorde de 50 bilhões de
euros em programas de desinvestimento.... O CEO do Fundo de Desenvolvimento de Ações da
República Helênica, Costa Mitropoulos, revelou aos repórteres em Tel Aviv, entre reuniões com
cinco diferentes potenciais investidores israelenses.”

India: Em 2012, Mekorot Development and Enterprise ganhou um contrato para criar um sistema
de controle de águas e medição em Uttar Pradesh. A companhia também estava licitando por
contratos na região de Bengal do Oeste, Uttarakhand, Maharashtra e de Tamil Nadu.

Em 2009, Mekerot esteve envolvida em um joint-venture com a Jain Irrigation Systems.



Uganda: Em 2011, “A companhia nacional de águas, Mekorot, começou a desenvolver as
infraestruturas de água de Uganda sobre um acordo assinado com a companhia nacional de água
e esgoto do país. Mekorot vai construir onze açudes e reservatórios para fornecer água a dois
milhões de habitantes.” [NOTA: o contrato foi cancellado.]

Estados Unidos: Em 2009, a Clentech, Ciência e Tecnologia reportou que: “a expertise da
Mekorot em gerenciamento de água, mais especificamente a dessalinização da água, está agora
a caminho da Califórnia. Ronen confirmou que a Mekorot assinou um memorando de
entendimento com a Water Solution Technologias de Fresno, na Califórnia. As atividades da
companhia no estado se estenderão para áreas com déficit em água, como por exemplo Fresno
no Vale de São Joaquim e outras regiões com as mesmas características. Ronen também disse
que, uma vez que a aprovação do governo e o investimento sejam obtidos, de 10 a 50 plantas de
dessalinização pequenas e médias poderão ser instaladas na Califórnia dentro de 18 meses. O
estado recentemente alocou 12 bilhões de dólares para melhoras o seu sistema de águas e a
companhia Israelensa está ansiosa para ser parte dessa solução. Além da tecnologia de
dessalinização e da sua tecnologia, a expertise da Mekorot abarca também a reutilização de
águas residuais, semeação de nuvens e a escavação de poços de grandes profundidades.”

Em 2012, a Mekorot também anunciou a abertura do seu primeiro escritório nos Estados Unidos,
localizado em Ohio.

Pesquisa, Desenvolvimento e Investimentos

Em 2004, a Mekorot organizou o The Water Technologies Entrepeneurship Center (waTech) para
criar novas tecnologias de águas para o mercado internacional. Ela criou diversas companhias
para expandir ainda mais a influência da empresa pelo globo, essa empresas são, a saber:

Rotec: Concessão da OTAN para o desenvolvimento de instalações em Israel e no Jordão. “DE
acordo com os termos do projeto, três universidades – A Universidade de Ben Gurion em
Beersheba, a Universidade Hashemita do Jordão e a Universidade do Colorado nos Estados
Unidos – deverão implementar uma nova tecnologia israelense de dessalinização por osmose
reversa em dois locais pilotos. Desenvolvida originalmente na Universidade de Ben Gurion pelo
Dr. Jack Gilron do Instituto Zuckerberg para Pesquisa de Águas e pelo professor Eli Korin do
departamento de engenharia química, uma nova companhia de apenas seis pessoas, chamada
Rotec, está comercializando a pesquisa e tornando-a um produto. As Universidades, como
parceiras, vão implementar a nova tecnologia da Rotec de osmose reversa em plantas de água já
existente nas vizinhanças de Eilat e que são controladas pela Mekorot, a empresa estatal
israelense de águas. Um segundo local piloto será contruido no norte de Amman, em Al Zareqa,
pode se tornar a próxima planta de águas, se o projeto piloto obtiver sucesso”.

Aqwise: De acordo com uma nota de imprensa de 2009, a companhia está focada em trabalhar
com a China e com a India e já opera nos Estados Unidos, na Europa, na América Latina, no
Oriente Médio e no Pacífico.

Desalitech: Em 2012, um contrato foi assinado nos Estados Unidos para suprir as águas de
irrigação de um campo de golf histórico de Massachusetts.


