Vemos, Ouvimos e Lemos, Não Podemos Ignorar! 1
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Bom dia
Em nome do Movimento pelos Direitos do Povo Palestino e pela Paz no Médio Oriente dou as boas vindas a
todos os participantes e organizadores deste Seminário de Solidariedade com o Povo da Palestina.
Saudamos, em primeiro lugar, o senhor Vice-Presidente da Câmara Municipal de Almada, nossa anfitriã, a
quem agradecemos a presença, a hospitalidade e o apoio à iniciativa.
Saudamos o senhor Hikmat Ajjuri, Embaixador da Palestina em Portugal e notamos o seu progresso na
língua portuguesa…
Agradecemos a presença de Leila Khaled, figura histórica da resistência palestina, membro do Conselho
Nacional Palestino da OLP e dirigente da Frente Popular para a Libertação da Palestina, um rosto que foi
para tantos, tantos de nós, o rosto da resistência e da luta da Palestina pela sua liberdade e pela sua
emancipação. Agradecemos, também, a presença de Mohammed Yahya, Secretário-Geral Adjunto e
Secretário Internacional da União Geral dos Trabalhadores Palestinos; e de Youssef Ahmed, comentador
regular em assuntos da actualidade do Médio Oriente e em especial da Palestina, e membro do PPP, Partido
do Povo Palestino.
Saudamos a presença de representantes do Conselho Português para a Paz e Cooperação e da
Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses - Intersindical Nacional, organizações que, em parceria
com o MPPM, tornaram possível e trabalharam para que este Seminário pudesse existir. Para eles todos um
muito obrigada.
Saúdo, também, os senhores embaixadores de Marrocos e da Tunísia, cuja presença agradecemos.
Falando em nome do MPPM, gostaria de recordar a definição e os objectivos deste movimento.
O MPPM é uma organização não-governamental, democrática e apartidária, de solidariedade internacional,
acreditada pelo Comité das Nações Unidas para o Exercício dos Direitos Inalienáveis do Povo Palestino, por
deliberação de 17/09/2009, que visa promover, no plano da opinião pública, em conformidade com as
resoluções das Nações Unidas, o apoio à criação nos territórios da Palestina ocupados por Israel desde
1967, de um Estado da Palestina independente e soberano, com a sua capital em Jerusalém e com uma
solução justa para a questão dos refugiados palestinos, bem como o apoio ao estabelecimento de uma paz
global e duradoura no Médio Oriente.
No quadro dos seus objectivos, o MPPM procura mobilizar a opinião pública para uma efectiva
solidariedade moral, política, cultural, material e humanitária com os povos que, no Médio Oriente, são
afectados na sua segurança e na sua dignidade e nos seus inalienáveis direitos à auto-determinação, à
independência nacional, à democracia e à paz, desenvolvendo relações de colaboração e de diálogo com
personalidades, instituições e organizações que se dedicam às causas da justiça e à paz entre os povos.
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Intervenção no Seminário Internacional de Solidariedade com o Povo Palestino, realizado em 29 de Novembro de
2014, no Fórum Municipal Romeu Correia, em Almada, organizado pelo MPPM, pelo CPPC e pela CGTP-IN, com o apoio
da Câmara Municipal de Almada e do Inovinter
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Este ano de 2014 foi declarado pela Nações Unidas como Ano de Solidariedade com a Palestina. Foi, no
entanto, o ano em que Israel matou mais de 2.000 cidadãos de Gaza, manteve um cerco e um ataque de 51
dias – apenas interrompidos por pequeníssimos momentos de paz que eram absoluta e provocatoriamente
interrompidos – que mantém 7 milhões de desalojados e refugiados, que mantém 5000 pessoas em
cativeiro, presas.
Dessas mais de 2.000 pessoas que morreram em Gaza, 600 eram crianças. E foi este o ano declarado como
Ano Internacional de Solidariedade com a Palestina!
Imediatamente a seguir, aconteceram coisas muito importantes no mundo e os 51 dias de massacre foram
apagados, esquecidos.
Não gosto de usar as minhas palavras, gosto mais de usar as palavras dos outros e de lhes dar a alma que
tenho.
Estamos aqui porque, como diz o poeta, vemos, ouvimos e lemos, não podemos ignorar!
Obrigado

