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Nós, da Marcha Mundial das Mulheres: 

 

• Manifestamos a nossa indignação acerca da escalada de violência que se verifi-

ca no Médio Oriente; 

• Afirmamos que nenhum tipo de violência ou intervenção militar porá fim aos 

conflitos na Região, nem servirá para construir um caminho de Paz e Justiça 

para todas e todos.  

 

As operações militares massivas que Israel tem vindo a perpetrar no território libanês, 

bem como a sua ocupação, têm atingido arbitrariamente a população civil e destruído 

infra-estruturas vitais para o país. 

 

• Lamentamos que centenas de mulheres, homens e crianças tenham perdido as suas 

vidas e também que milhares de pessoas tenham ficado com as suas casas destruí-

das e não tenham acesso algum a abrigo, água potável e a serviços básicos de 

sobrevivência. 

• Manifestamos a nossa Solidariedade para com as mulheres Libanesas, Palestinianas, 

Árabes e Judias que têm lutado pela Paz, pelo diálogo e por uma solução negociada 

dos conflitos em toda a Região. 

• Queremos que os Direitos dos Povos e das Pessoas sejam respeitados de forma 

cabal, incluindo os do Povo Palestiniano que há tantos anos tem vindo a ser oprimi-

do pelo Estado de Israel. Sabemos que a paz só é possível quando os Direitos dos 

Povos forem plenamente reconhecidos e respeitados. 

• Reafirmamos o conteúdo da nossa Declaração aprovada no 6º Encontro Internacio-

nal por 100 mulheres de 31 Coordenações Nacionais da Marcha que se encontraram 

em Lima, Peru de 2 a 9 de Julho de 2006: 

o As guerras dizimam as populações civis, forçam ao deslocamento em mas-

sa de pessoas e privam-nas do acesso à terra e à água de que necessitam 

para cultivar e sobreviver.  



o Os Territórios são ocupados por forças invasoras estrangeiras e governos 

e estados perdem o controlo sobre a soberania nacional e perdem a sua 

auto-determinação. 

• Denunciamos, em particular, as intervenções militares dos EUA, as ocupações do 

Iraque e do Afeganistão, a ocupação da Palestina e as agressões a outros países Ára-

bes pelo governo de Israel, assim como todos os acordos que imponham qualquer 

tipo de presença militar estrangeira na Região. 

• Exigimos a retirada de todas as forças de ocupação na Região, o desmantelamento 

de todas as bases militares e a destruição das armas assim como o fim dos blo-

queios económicos e políticos contra os Países e os Povos agredidos. 

• Exigimos que o governo de Israel proceda de imediato a um cessar-fogo, ao fim das 

operações militares no Líbano e regresse à mesa das negociações. 

• Exigimos à Comunidade Internacional, em particular às Nações Unidas, a protecção 

da população civil e do seu direito a viver em liberdade e em paz, a promoção e a 

implementação do Direito Internacional sem reservas de qualquer uma das partes e 

uma resolução justa e negociada do conflito. 
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