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21 Setembro - Dia Internacional da Paz
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DECLARAÃ‡ÃƒO DO CONSELHO PORTUGUÃŠS PARA A PAZ E COOPERAÃ‡ÃƒO
No dia em que se assinala o Dia Internacional da Paz (estabelecido em 1981 pela Assembleia-Geral das NaÃ§Ãµes
Unidas), o Conselho PortuguÃªs para a Paz e CooperaÃ§Ã£o manifesta a sua preocupaÃ§Ã£o com a actual situaÃ§Ã£o
mundial, marcada pela manutenÃ§Ã£o e agravamento das ocupaÃ§Ãµes, agressÃµes e chantagens das grandes potÃªncias
(nomeadamente dos EUA) sobre paÃ-ses e povos; por uma nova e mais perigosa corrida aos armamentos; pela
crescente ameaÃ§a de guerra contra o IrÃ£o.

Na sua Ãºltima assembleia da Paz, em Novembro de 2009, o CPPC alertava para o facto de o Â«sistema capitalista,
afundado na sua mais grave crise econÃ³mica e financeira desde 1929Â», encontrar na exploraÃ§Ã£o, na violÃªncia e na
guerra as respostas para a saÃ-da do fosso onde se encontra atoladoÂ». Infelizmente, a evoluÃ§Ã£o da situaÃ§Ã£o
nacional e internacional aÃ- estÃ¡ a confirmÃ¡-lo: o orÃ§amento militar dos Estados Unidos da AmÃ©rica Ã©, este ano, o maior
da sua histÃ³ria (equiparado ao de todos os outros paÃ-ses do mundo juntos) e tambÃ©m no nosso PaÃ-s os gastos
militares, voltados para a participaÃ§Ã£o em acÃ§Ãµes externas, nÃ£o pararam de crescer nos Ãºltimos OrÃ§amentos do
Estado.

Ao mesmo tempo, Portugal prepara-se para receber, no prÃ³ximo mÃªs de Novembro, uma cimeira da NATO, e ligar
assim, uma vez mais, o nosso PaÃ-s Ã guerra e ao militarismo. Nesta cimeira, estarÃ¡ em cima da mesa a alteraÃ§Ã£o do
conceito estratÃ©gico da NATO num sentido mais agressivo e global e a tentativa de amarrar os paÃ-ses membros ao
reforÃ§o da guerra no AfeganistÃ£o e ao sistema dito de Â«defesa antimÃ-ssilÂ».

Neste Dia Internacional da Paz, o CPPC apela uma vez mais Ã participaÃ§Ã£o de todos aqueles que estÃ£o preocupados
com o futuro do seu PaÃ-s e que olham com receio para a evoluÃ§Ã£o da situaÃ§Ã£o internacional na manifestaÃ§Ã£o do
prÃ³ximo dia 20 de Novembro contra a NATO e os objectivos da cimeira que realiza no nosso PaÃ-s. A manifestaÃ§Ã£o
estÃ¡ marcada para as 15 horas, do MarquÃªs de Pombal aos Restauradores, em Lisboa.

Integrado na Campanha Paz SIM! NATO NÃ£o!, que congrega jÃ¡ mais de 100 organizaÃ§Ãµes nacionais, estarÃ¡ presente
amanhÃ£ Ã s 17 horas na PraÃ§a dos Restauradores, em Lisboa, na acÃ§Ã£o de divulgaÃ§Ã£o da campanha.

http://arquivo.stal.pt

Produzido em Joomla!

Criado em: 8 December, 2021, 22:13

