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Moção

(documento do CPPC - proposto para subscrição pelo STAL)

Pelo cumprimento dos direitos do Povo palestiniano

A 29 de Novembro assinala-se o Dia lnternacional de Solidariedade com o Povo
Palestiniano. Este dia foi declarado pelas Nações Unidas para assinalar a aprovação da
Resolução no 181 pela sua Assembleia-geral, que em 1947 apontou a criação de dois
Estados no território da Palestina.

Quase 70 anos passados, só o Estado de lsrael existe. O Povo palestiniano não só
continua privado do seu Estado soberano, independente e livre como enfrenta diariamente
a violência da ocupação israelita.

Desrespeitando resoluções e normas do direito internacional, lsrael continua a estender a
ocupação, através da construção de colonatos, do Muro de Separação, da instalação de
postos de controlo militares e de vias de comunicação para uso restrito de militares e
colonos israelitas.

A Faixa de Gaza continua a constituir uma autêntica prisão em resultado do bloqueio
israelita.

Ao mesmo tempo, sucedem-se as prisões administrativas de cidadãos palestinos por
pafte das forças israelitas, muitos dos quais jovens ou crianças.

Na sequência da conivência e apoio por parte de sucessivas administrações norte-
americanas a lsrael, as recentes declarações do Presidente eleito dos EUA, Donald
Trump, acerca da transferência da Embaixada dos EUA em lsraef para Jerusalém como
se esta cidade fosse a capital de lsrael, são motivo de preocupação para todos quantos
defendem a justiça eapaz.

As organizações defensoras da Paz e do Direito lnternacional, solidárias com a Palestina
e o seu Povo, colocam a necessidade de exigir:

- o fim da ocupação israelita, o desmantelamento dos colonatos, do Muro de
Separação e de todos os instrumentos de usurpação de terra palestiniana;

- a libertação dos presos políticos palestinianos das prisões israelitas;
- o fim do bloqueio da faixa de Gaza;
- a criação do Estado da Palestina, com as fronteiras de 1967 e capital em Jerusalém

Leste e o respeito do direito ao regresso dos refugiados palestinianos.

A Direcção Nacional do STAL

Lisboa, 25 de Novembro de 2016
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