
Da Comissão Nacional de Apoio ao Tribunal Russell para a Palestina 

 

Apelo a protestos contra o ataque israelita à flotilha de ajuda 

humanitária para Gaza 

  

Várias organizações de solidariedade com a Palestina, e de direitos 

humanos, estão a organizar para hoje, segunda-feira, dia 31 de Maio um 

protesto  frente da Embaixada de Israel. 
  

O bloqueio de Gaza e a toda a violência associada ao cerco do povo 

palestiniano são condenáveis à luz do direito internacional e, ainda mais 

importante, chocam a consciência da humanidade.  
  

Face à impotência da comunidade internacional em impôr a sua vontade 

a Israel, para fazê-lo respeitar as suas normas e o direito de Gaza a viver, 

cabe a pessoas de consciência de actuar.  
  

Assim, um conjunto de mais de 700 activistas de direitos humanos 

dirigiam-se à Gaza numa flotilha de barcos carregados apenas com ajuda 

humanitária para tentar romper o cerco desumano de Gaza.  
  

Israel referiu-se à flotilha como  “provocação” mas são os líderes de Israel 

que estão a provocar a comunidade internacional com a manutenção do 

cerco e bloqueio de Gaza!  
  

O ataque israelita à flotilha de ajuda humanitária em que morreram pelo 

menos 19 activistas é um acto particularmente repugnante e merece o 

nosso mais veemente protesto.  
  

Vimos por isso apelar às pessoas de consciência e a todos que prezam o 

direito internacional para se juntarem aos protestos, como o de Lisboa 

hoje.  

  
  

Hoje, segunda-feira,  

às 17h30, frente à Embaixada de Israel 

(Rua António Enes - metro Saldanha) 

  

  

  

  

  

  



Comunicado da CNA-TRP de 31 de Maio de 2010 

  
A Comissão Nacional de Apoio do Tribunal Russell sobre a Palestina vem por este 

meio exprimir o seu profundo choque e protesto pela agressão da marinha israelita esta 

manhã contra a flotilha de barcos vindo de Europa em direcção à Gaza com ajuda 

humanitária.  

O recurso à violência por parte do Estado de Israel contra este conjunto de activistas 

pelos direitos humanos em Gaza  reforça o seu bloqueio ilegal de Gaza e acrescenta 

mais um crime ao longo rol de infracções do direito internacional cometidas por este 

Estado contra o povo palestiniano.  

Fazemos nossas as palavras da Alta Comissária da União Europeia e apelamos a um 

inquérito rigoroso sobre as circunstâncias desta agressão militar em águas internacionais 

e uma abertura imediata, sustentada e sem condições de ajuda humanitária, de bens 

comerciais e de pessoas para e de Gaza. 

  

  

  

   

 


