CAMPANH
HA
INTERNAC
CIONA
AL PELA
A LIBE
ERTAÇÃ
ÃO
DE
E AHMA
AD SA
A´ADAT
T E TOD
DOS OS
O
P
PALES
STINOS
S QUE ESTÃO
O NAS
PR
RISÕES
S DO ESTAD
E
O DE ISRAE
EL
Ahmad Sa'adat,
S
paleestino, parlam
mentar e Seccretário-Geraal da Frente Popular
P
de Libertação
L
d Palestinaa (FPLP), esttá detido
da
nas prisõões israelensses desde 155 de março de
d 2006.Ele foi
f preso pella Autoridadee Palestina em
e 2002, depois de presssão dos
EUA e Isrrael, e ficou ssob a guardaa estadunidense e britânica na prisão de Jericó, deesde janeiro de 2002.
Seu crime: lutar por ppaz, justiça e liberdade para
p seu povvo e sua pátrria. Após 12 anos do aprrisionamentoo de Ahmad Sa'adat,
L
paara Ahmad Sa'adat!
S
Libeerdade para os Presos Políticos
nós elevaamos nossass vozes maiis uma vez para dizer: Liberdade
Palestinoos!
Este ano ocorreram aatos por todaa Palestina e ao redor doo mundo paraa expressar a solidariedaade à Ahmadd Sa'adat e aos
a 5200
presos paalestinos detidos em prisõões israelensses.
Sa'adat passou
p
mais de 3 anos no isolamento até a façaanha dos priisioneiros em
m Karameh, uma massivva greve de fome
f
de
milhares de prisioneiros palestinoos em Abril-M
Maio de 20122.
Em 22 dee Outubro dee 2009, realizzou-se pela primeira
p
vez o dia internaacional de açção em apoioo a Ahmad Sa'adat,
S
com eventos
na Irlandaa, Itália, Estaados Unidos, Palestina, Dinamarca,
D
Grécia,
G
Brasill, Grã-Bretannha e outros países. De 5 a 15 de Outubro de
2010, ocoorreram evenntos ao redor do mundo marcando 5000 dias de Sa'adat
S
no isoolamento e confinamento
c
o solitário, e exigindo
sua liberttação. Em 188 de Outubroo de 2011, a greve
g
de fom
me que comeeçou em 25 de
d Setembro de 2011 cheega ao fim coom 1000
presos paalestinos senndo libertos e as falsas prromessas do Estado israeelense para acabar
a
com o isolamentoo.
Em 2013 e 2014 realizamos váriass ações exigindo a sua libbertação e deixando claroo que eles nãão estão esqquecidos.
Texto tradduzido de: htttp://freeahmadsaadat.orgg/
A FPLP
A FPLP é uma organnização paleestina criada em 1967, e luta por libeertação nacioonal e pelo socialismo.
s
A FPLP faz parte da
Organização para a LLibertação da Palestina (OLP) e bussca construir a unidade das
d forças prrogressistas e de esquerrda para
fortalecerr a luta por paz, soberaniaa e contra a ocupação isrraelense.
A FPLP representa uum dos setorres mais ativvos e organizzados da essquerda palestina, com militantes
m
atuuando no moovimento
sindical, popular, estuudantil, de camponeses,
c
, de mulherees, no parlam
mento (Consselho Legislaativo Palestinno). A FPLP sempre
manteve relações poolíticas com movimentos, partidos e governos revolucionáários da América Latina, mantendo estreita
solidarieddade com a Revolução Cubana,
C
a Reevolução Sanndinista (Nicarágua) e taantas outras lutas popularres de nossaa região.
Nos últim
mos anos a FPLP tem forttalecido sua luta contra a ocupação issraelense daas terras paleestinas ao mesmo tempoo em que
amplia suuas relações com movimeentos de trabbalhadores e trabalhadorras nas mais diversas parrtes do munddo. A luta da FPLP e
de todas as organizaações da resistência paleestina é uma luta legítimaa pela independência, sooberania e libbertação naccional. A
FPLP enttende que a Revolução Palestina
P
é pparte fundamental das Reevoluções noo Mundo Árabbe e da Revoolução Internnacional.
A FPLP foi
f uma das primeiras orrganizações palestinas a denunciar governos
g
autoritários e coontribuir com
m as lutas poopulares,
democrátticas e revoluucionárias em
m países do mundo árabbe, já no perííodo dos anoos 60, 70 e 80.
8 A FPLP defende
d
a criiação de
um Estad
do Palestino Laico e Democrático
D
o em toda a Palestina Histórica, onde
o
possam
m viver em paz
p judeus, cristãos,
muçulmanos, ateus e pessoas dee qualquer oppção religiossa e/ou políticca. Para a FPLP
F
é preciso construir uma aliançaa com os
s contra o governo de Israel), poois o sionism
mo é um
setores issraelenses pprogressistass e de esquerda antisionnistas (que são
movimento conservaddor, antidemoocrático e raccista que queer expulsar os
o árabes da Palestina.
Para saber como participar mais
m
ativam
mente dessa campanhha contate a Campanha Free Ah
hmad Sa’ad
dat em:
e
Brasil
@bol.com.br
campaignn@freeahmaadsaadat.org
no
liberdadepparaahmadsaaadatbrasil@
ou
https://ww
ww.facebookk.com/palestinna.saadat htttps://www.faccebook.com//comitedemoocraticopalestino
Mais nottícias sobre Palestina:
http://pressospalestinos.blogspot.coom.br , http:///pflp.ps/english , http://ww
ww.palestinaalibre.org
P
Palestino do ABCD
DMRR/SP
O Comitêê de Solidarriedade ao Povo
O Comitêê surge comoo resultado do 1º. Encontro de Solidarriedade ao Povo
P
Palestino do ABCMR
RR, que ocorrreu no dia 300 de
novembroo de 2013, em Santo Anddré/SP, com presença dee estudantes, movimentoss sociais, parrtidos de esqquerda, sindiccatos e
representtantes da com
munidade árrabe-palestina.

Pale
estina
a: um
ma rev
voluçã
ão no
o mun
ndo árrabe
A localizzação estratéégica
A Palestiina é um terrritório de 27.0000 quilômettros quadrados que se loccaliza entre o Egito, Líbano,
Síria e Joordânia, tendo um vasto litoral com saaída para o Mar
M Mediterrââneo. Pelo suul da Palestinna
chega-see ao Golfo dee Ácaba, que levará qualqquer navegannte ao Mar Vermelho,
V
Goolfo de Áden, Mar da
Arábia, golfo de Omã e Oceano Ínndico. Do ponnto de vista econômico,
e
p
político
e militar, sua
c
do mundo, na divissa entre a Áfrrica e a Ásia, e bem
localizaçãão é estratéggica. A Palestina fica no centro
próxima da
d Europa. Por
P isso tal teerritório semppre foi alvo dee invasões ao
a longo de sua
s história. A
região tam
mbém semprre foi importaante rota com
mercial terresstre e marítim
ma.
As origens do confliito atual: sio
onismo e imperialismo invadem
i
a Palestina
P
Entre 18997 e 1947 um
u movimennto político cconservador, antidemocráático e racissta chamadoo sionismo começou a organizar
o
setores da
d comunidadde judaica euuropeia para uma operaçção de colonização e tom
mada de terraas na Palestina. Esse moovimento
de judeuss sionistas, ccom apoio daa burguesia judaica e dee países impeerialistas com
mo a Inglaterra, usaram o argumentoo de que
era precisso criar “um lar nacional para os judeeus”, e que a Palestina erra uma “terraa sem gente” e os judeus eram “um poovo sem
terra”. Em 29/11/19447 o brasileiroo Oswaldo Aranha
A
comaandou a Asseembleia da ONU
O que ressolveu dividir a Palestina em dois
á
(Palesttina). Essa decisão
d
equivvocada apoioou um movim
mento coloniaalista, e aí teve início
Estados: um judeu (Issrael) e um árabe
o conflitoo atual. Os sionistas se aproveitaram
a
do holocaussto – massaacre contra os
o judeus – para
p proclam
mar em 15/055/1948 a
“independdência de Israel”. A criaçção de Israeel impediu o surgimento de
d um Estaddo Palestino independentte, o sonho do povo
daquela região,
r
pois oos romanos, os persas, o Império Turrco-Otomanoo e a Inglaterrra tinham invvadido e dom
minado a Paleestina.
A covard
dia do colonnialismo israaelense
O coloniaalismo israeleense sempree foi parte da tentativa do imperialismoo de sufocar as
legítimas lutas de libeertação nacioonal e por transformaçõess sociais quee se desenvolveram
em diverssos países doo mundo.Inspirados numa ideologia conservadora
c
a, racista e
antidemoocrática (o sioonismo) os sucessivos goovernos do Estado
E
de Israael violam
cotidianamente os dirreitos inalienááveis do povo palestino.Innfelizmente a ONU, que se
s
pretende defensora dos direitos humanos e doo direito interrnacional hum
manitário, não
tem feito mais do quee aprovar cenntenas de ressoluções de condenação,
c
, reprovação e
denúncia contra o Esttado de Israeel que nunca se transform
mam em açõees concretass.
Sob a prooteção dos países imperiaalistas, comoo EUA, Françça, Inglaterraa e seus lacaaios,
os mais brutais
b
e violeentos crimess são cometiddos todos os dias contra a população que vive
nos territóórios ocupaddos em 1948 e em 1967. As “Forças de
d Defesa dee Israel” e toddas as
outras insstituições do aparato repressor colonialista israeleense são hojje conhecidaas no mundo pela sua covardia e pelaa prática
de genoccídio e terrorissmo contra o povo palesttino e contra todos os quee se rebelam
m em defesa de um Estaddo Palestino.
m, Territórioss Ocupadoss em 1948.
A agresssão israelensse é contra toda a Palesstina: Gaza, Cisjordâniaa, Jerusalém
2 mortos e mais de 15500 feridos. É o saldo doos primeiros ddias dessa nova
n
ofensivaa militar de Israel. A Pazz Justa e
Mais de 200
Duradourra só virá coom o fim da ocupação issraelense. Diante das aggressões e do
d terrorismoo de Estado praticado poor Israel
desde 19948 contra o povo palestinno, acreditam
mos que as foorças progreessistas de toodo o mundoo devem lutarr pelo direito legítimo
de todas as organizaçções que fazzem parte do movimento de libertaçãoo nacional paalestino de se
s defender diante
d
das ag
gressões
militares do colonialissmo israelense, inclusive dda utilização das formas cllássicas de reesistência dessenvolvidas duurante as experiências
mbramos
históricas de luta pela independênciaa e pela autoddeterminação nacional nos diversos paísses da Américca Latina, Áfricca e Ásia. Lem
da Resolu
ução n. 1514 da Assembleeia Geral da ONU (14/12/11960), que “prroclama solenemente a neccessidade de colocar rapidaamente e
incondicioonalmente fim ao colonialism
mo sob todas as suas form
mas e manifestações” e da Resolução n.2625 da AG da ONU (24//10/1970)
que afirmaa que os povoos tem o direito de lutar peela independêência nacional e que “Todoo Estado tem o dever de abster-se
a
de reecorrer à
qualquer medida
m
de coerção que privvaria os povoos mencionadoos acima na formulação
f
doo presente prinncípio de seu direito de disspor de si
mesmo, de sua liberdadde e de sua inndependência. Quando eless reagem e reesistem a tal medida
m
de coerção no exerrcício de seu direito
d
de
m os objetivoss da Carta dass Nações
dispor de si mesmo, esstes povos esttão no direito de buscar e receber um apoio em confoormidade com
D
os direitos
d
humannos e os princcípios do direito internacionnal humanitário é defender o movimento legítimo de libertação
Unidas”. Defender
nacional contra
c
as menntiras e calúnnias da mídia imperialista. O povo paleestino tem o direito de reesistir e lutaar contra a ocupação
militar isrraelense.

Comitê de Solidariedade ao
o Povo Pallestino do ABCDMRR
R/SP
Campan
nha Pela Libertação
L
de Ahmadd Sa´adat-Brasil.

