VOTO DE CONDENAÇÃO

INVASÃO DA UCRÂNIA PELA RÚSSIA

Faz pouco mais de 2 meses que o mundo assistiu atónito à invasão de um país, independente,
por outro no seio da Europa e em pleno século XXI.
Ninguém pode ficar indiferente ao massacre de um povo que só queria ser livre para decidir o
seu futuro.
A Europa e o mundo desprezaram todos os sinais que a Federação Russa tinha vindo a dar ao
longo dos anos, em especial aquando da invasão da Península da Crimeia em 2014 aceitando-a
pacificamente, normalizando uma invasão de uma parte de um país soberano, minimizando as
intenções bélicas e expansionistas da Rússia e do seu líder Putin.
O Partido CHEGA é um partido que defende a paz e a coexistência pacífica entre todos os povos,
mas não pode admitir que esta seja mantida a todo o custo.
A Ucrânia e o seu povo têm o direito, reconhecido internacionalmente, de manter intactas as
suas fronteiras como país independente e de decidir qual o seu futuro económico, as suas
parcerias e as suas alianças político-militares.
Tudo isto lhes foi negado por um país e um líder que, de uma forma bárbara está a causar
milhares e milhares de mortos que sem piedade são deixados para trás em valas comuns, e que
as famílias são separadas vendo as suas casas destruídas numa política de “terra queimada” sem
qualquer respeito pelo ser humano.
Não podemos ficar indiferentes ao drama que se abateu sobre o povo ucraniano, temos que ser
solidários com um povo que sofre e que precisa da ajuda de todo o mundo.
Assim, vem o eleito do Partido CHEGA das Avenidas Novas propor que esta Assembleia aprove
este voto de condenação à invasão da Ucrânia pela Federação Russa e que reconheça a
necessidade da solidariedade de todo o mundo ao povo ucraniano.
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