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Acção de Solidariedade com a Palestina

Paz, Liberdade e Independência!

O CPPC e a União de Sindicatos de Aveiro promoveram no passado dia 6 de Agosto, junto à
estação da CP em Aveiro, uma acção de solidariedade com a Palestina para mostrar o seu
repúdio ao bombardeamento do território palestino da Faixa de Gaza, pelas forças de
ocupação israelitas, que já provocou mais de mil mortos e vários milhares de feridos, na sua
maioria civis, incluindo muitas crianças.
Condenamos o brutal ataque de Israel contra o povo palestino, que visa o castigo colectivo de
um povo que luta pelo seu direito inalienável a um estado independente, e que tem por
objectivo claro obstruir quaisquer negociações e soluções pacíficas, para uma ocupação que
dura há décadas.
Denunciamos, o recente incremento de todas as formas de intimidação e das detenções, no
territórios da Cisjordânia e em Jerusalém Leste de cidadãos palestinos. A política agressiva do
regime de ocupação israelita, o prosseguir da construção de colonatos Cisjordânia e em
Jerusalém, a demolição de casas, o continuar da construção do “muro de separação” na
Cisjordânia estão a receber todo o apoio dos EUA e da UE, que equiparam a vítima ao
agressor, numa criminosa cumplicidade com o lento genocídio do povo palestino. Apoiamos o
direito do povo palestino a resistir à ocupação do seu território e exigimos o fim de todas as
formas de ataque por parte das forças israelitas. E exigimos do Governo português o fim da
cumplicidade com este ataque e o repúdio aos actos de Israel.
A Paz e a estabilidade na região apenas podem ser alcançadas pelo estabelecimento e
reconhecimento de um Estado Palestino, independente, nas fronteiras de 1967 com capital em
Jerusalém Este e pelo direito ao regresso dos refugiados palestinos.
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