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da situação na Ucrânia e de solidariedade corn o povo ucraniano
A dramática situação social, econórnica e poiltica vivida atualmente na Ucrânia é
indissociável dos acontecimentos que culminaram corn urn golpe de Estado, apoiado pelos
EUA, UE e Nato, que conduziu ao poder forças de extrerna-direita, abertarnente neofascistas e
xenófohas.

Na sequência da onda de violência e instauracão de urn clirna de intolerância e perseguicão
de que é exemplo o rnassacre perpetrado na Casa dos Sindicatos de Odessa os ültimos dias
tern sido marcados pela intensificaçao da ação repressiva do regime da oligarquia ucraniana.
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A brutal campanha de repressão e perseguição levada a cabo pelas autoridades de Kiev
contra várias forças poilticas e personalidades teve novos desenvolvimentos corn o
desencadear de urn processo de ilegalizaçao do Partido Cornunista da Ucrânia e corn a
aprovação, no passado dia 22 de Juiho, da alteração do regulamento do Parlamento
Ucraniano corn vista a liquidacao do grupo parlamentar deste partido. Estas decisöes das
autoridades ucranianas atestam bern o carácter profundamente antidernocrático do poder
instalado naquele pals.
A par da ação persecutória e intimidatória contra forças politicas, as autoridades de Kiev

lançararn, sob a capa de urna operacão antiterrorista, uma operacao militar na região do
Donbass (distritos de Donestsk e Lugansk) que visa a eliminaçao ou rendiçao incondicional
daqueles que nao reconhecern o poder golpista.

Estas açöes militares, corn recurso a artilharia pesada e aviacao de cornbate, tern provocado
rnilhares de vItirnas civis e dezenas de milhares de refugiados, assirn como a destruiçao de
cidades e aldeias e de infraestruturas básicas.
0 desencadeamento de urna situação de guerra insere-se numa ação de confronto que
ameaça a região e agrava a tensão internacional.
A violência exercida pelo poder ilegItirno de Kiev, além do sofrirnento que está a causar ao
povo ucraniano, agrava ainda mais a situação económica da Ucrânia, a qual está a ser usada
pelas autoridades de Kiev, corn o apoio do FMI, dos EUA e da UE, para impor aos
trabaihadores e ao povo ucraniano a liquidacao de direitos sociais, de privatizacôes e de
desregulacao econórnica.
A gravidade da situaçâo que se vive na Ucrânia nao se cornpadece corn caracterizaçöes que
branqueiem ou ignorem o ascenso e papel de forças abertarnente neonazis, a natureza
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autoritária e repressiva do regime, o agravarnento da escalada de violên
cia e a deterioração
das condicOes de vida do povo ucraniano, devendo ser firmernente conden
ada, pelo que a
Assembleia da Repüblica, reunida a 25 de juiho de 2014, delibera:
1. Solidarizar-se corn as populacoes vftimas das brutais açöes militares
levadas a cabo
pelas autoridades de Kiev na região do Donbass;
2. Condenar a perseguição e ataques que tern sido perpetrados pelo regime
de Kiev
contra diversas forças politicas e, em particular, a tentativa de ilegalizaçao
do Partido
Comunista Ucraniano;
3. Exigir ao Governo Português que tome uma atitude de condenaçao
das açöes
militares levadas a cabo pelas autoridades ucranianas contra o seu próprio
povo e
das acöes persecutórias contra diversas forças polIticas.

Assembleia da Repüblica, 25 de juiho de 2014

Os Deputados,
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