
 
Dezembro de 2019 

  
Há 42 anos a ONU instituía, por meio da Resolução 32/40-B, o Dia Internacional em Solidariedade ao Povo Palestino, 

celebrado, todos os anos, no dia 29 de novembro. Com esse gesto, as Nações Unidas buscaram dar início à reparação da injustiça histórica 
cometida contra o Povo Palestino. Porém, no ano de 1947, a mesma, aprovou sob fortes controvérsias e oposição, outra resolução, a 181, 
que recomendava a partilha da Palestina. 
  

Além do observável desequilíbrio na partilha proposta pela Resolução 181, houve uma tragédia muito maior que marcou com 
sangue a história do povo palestino: a Nakba, traduzível do árabe, como catástrofe. De 29 de novembro de 1947 à 15 de maio de  1948, 
ocorreram a limpeza étnica, expulsão e morte de milhares de palestinos, foi assistida mundialmente e nada foi feito para impedir o que viera 
a acontecer: uma tentativa cruel e sub humana de extinguir o Povo e o Estado da Palestina. 
  

A catástrofe implicou em 774 cidades e povoados ocupados, dos quais 531 foram destruídos; 70 massacres cometidos com mais 
de 15 mil mortos, incontáveis feridos e mutilados pertencentes a população originária. A Palestina, expulsa por meio da violência e pressão, 
atingiu, nos tempos atuais, quase 6 milhões de refugiados, possuindo o infeliz título de maior população refugiada (9% dos refugiados, 
mesmo sendo os palestinos apenas 0,2% da população mundial). Dos 76% do território da Palestina histórica tomada para implementar a 
constituição, por autoproclamação de Israel, foram expulsos 725 mil dos 900 mil palestinos que ali viviam, isto é, 81% da população palestina 
que residia nessa parcela territorial. 
  

De lá para cá, a ONU emitiu dezenas de resoluções, nenhuma dessas acatadas por Israel. Dentre estas, figura a Resolução 194, 
de dezembro de 1948, que determina o direito ao retomo dos refugiados palestinos. Como condição principal para ser admitido c omo 
membro oficial das Nações Unidas, Israel, em 1949, teria que respeitar a resolução e cumprir com o acordado. Contudo, não se observou 
nenhuma ação em respeito ao que fora proposto, como consequência, ao não cumprir com suas obrigações, centenas de milhares de 
palestinos tornaram-se refugiados, foram deslocados nos anos subsequentes e, está continua sendo a realidade vigente na Palestina sob 
ocupação israelense. 
  

Hoje, os palestinos que vivem sob ocupação e não podem usufruir de suas riquezas, não podem se deslocar dentro de seu próprio 
território, vivem diversos bloqueios (o de Gaza é o mais emblemático e cruel, um cárcere a céu aberto), vivem confiscos diários de suas terras 
para que nelas sejam instalados colonos estrangeiros, enfrentam assassinatos e prisões com viés político, sem julgamento, torturas e 
mutilações. Além de servirem como cobaias ao exército israelense, tendo seus corpos usados como teste, para as armas e munições 
desenvolvidas pelo seu grande mercado bélico e futuramente negociados com outras nações. 
  

Nenhum lugar do mundo vive mais desrespeito aos direitos humanos do que a Palestina ocupada. A Comunidade Internacional 
já denunciou Israel por apartheid e genocídio. Esta mesma Comunidade Internacional também já reconhece fortemente a Palestina como 
Estado Soberano. São 140 países nesta condição, incluindo o Brasil. 
  

No último dia 29 de novembro, a humanidade debruçou-se sobre a problemática da Palestina buscando de forma real, uma 
solução justa e duradoura. Rogamos que os povos de todo o mundo, seus líderes e sua sociedade civil reflitam sobre essa questão, discutam 
e apoiem o Povo Palestino na sua busca por liberdade, por justiça, pela tão almejada paz e segurança, para que possam viver no seu estado 
nacional, tendo Jerusalém Oriental como sua capital. Dois Estados para dois povos, convivendo em paz em seu território e compartilhando 
o seu próspero futuro. 

 
O Povo Palestino não pede mais do que uma vida normal e digna, como a de todos os demais povos. 
 
As Entidades que subscrevem esse Manifesto são solidárias ao Povo Palestino, convidam para o Ato de Solidariedade ao Povo 

Palestino, no dia 11 de dezembro de 2019, às 19 horas, no Auditório Paulo Kobayashi, na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, no 
Ibirapuera, e conclamam outras Entidades à conosco somarem neste luta que é de todos nós.  
 

BANCADA DO PCdoB NA ALESP 
BANCADA DO PSOL NA ALESP 

BANCADA DO PT NA ALESP 
COPLAC - CONFEDERAÇÃO PALESTINA LATINOAMERICANA E DO CARIBE 

FEPAL - FEDERAÇÃO ÁRABE PALESTINA DO BRASIL 
SECRETARIA ESTADUAL DE COMBATE AO RACISMO DO PT/SP 

SECRETARIA ESTADUAL DE JUVENTUDE DO PT/SP 
SECRETARIA ESTADUAL DE MULHERES DO PT/SP 

CEBRAPAZ - CENTRO BRASILEIRO DE SOLIDARIEDADE AOS POVOS E LUTA PELA PAZ 
CMP - CENTRAL DE MOVIMENTOS POPULARES 

COMITÊ DE SOLIDARIEDADE AO POVO PALESTINO 
FEARAB-SP - FEDERAÇÃO DE ENTIDADES ÁRABE BRASILEIRAS DO ESTADO DE SÃO PAULO 

INSTITUTO JERUSALÉM 
LPJ - LEVANTE POPULAR DA JUVENTUDE 

MAB - MOVIMENTO DOS ATINGIDOS POR BARRAGENS 
MMM - MARCHA MUNDIAL DE MULHERES 

MNDH - MOVIMENTO NACIONAL DE DIREITOS HUMANOS 
MST - MOVIMENTO DOS TRABALHADORES RURAIS SEM TERRA 

SOCIEDADE PALESTINA DE SÃO PAULO 
SOS RACISMO 

UBES - UNIÃO BRASILEIRA DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS 
UEE - UNIÃO ESTADUAL DE ESTUDANTES 

UMES - UNIÃO MUNICIPAL DE ESTUDANTES SECUNDARISTAS 
UNE - UNIÃO NACIONAL DE ESTUDANTES 

 
 

 


