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Às condutas do regime venezuelano que à luz de um relatório da ONU agora revelado,
consubstanciam crimes contra a humanidade

Através de relatório recentemente publicado ficou toda a comunidade internacional conhecedora, da total 
falência de valores do regime político Venezuelano e em particular do comunista Nicolas Maduro.

Segundo as conclusões apresentadas neste relatório e das considerações de uma comissão de 
investigadores da Organização das Nações Unidas, mandatada para tal efeito, e para mais sob a liderança 
jurídica da nossa concidadã Marta Valiñas, o presidente venezuelano Nicolás Maduro ficou por si acusado de 
permitir ou até mesmo patrocinar “execuções extrajudiciais, desaparecimentos forçados, detenções arbitrárias 
e tortura”, condutas que configuram naturalmente acções criminosas inaceitáveis.

Este relatório torna-se desta forma, um marco histórico porque ao enumerar milhares de casos de “violações 
flagrantes” patrocinadas pelo executivo venezuelano contra a sua própria população, vem uma vez mais 
reforçar o cenário de absoluta miséria social e política em que o território em causa se encontra e por maioria 
de razão aquilo que representa a ideologia comunista, leia-se, sofrimento, drama, dor, miséria e desgraça.

Para se ter uma ideia do que está em causa e tendo em atenção notícias que reiteradamente sobre este 
assunto têm saído na comunicação social, de acordo com as revelações agora apresentadas pelas Nações 
Unidas, 59% das mortes às mãos das forças de segurança entre 2014 e 2020 terão sido cometidas por 
execução extrajudicial, e que no rol de técnicas de tortura se encontram asfixia, mutilações ou ainda choques 
elétricos.

A Assembleia da República , reunida em sessão plenária, vem desta forma manifestar a sua mais profunda e 
convicta condenação às condutas do regime venezuelano, que à luz da ONU consubstanciam crimes contra a 
humanidade.
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