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Frente em Defesa do Povo Palestino

BDS Brasil alcança primeiras vitórias em 2014
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ESTAMOS COM GAZA!

Na capital paulista, houve a entrega de um manifesto ao Escritório da
Presidência da República – assinado por dezenas de organizações e
indivíduos – exigindo a ruptura das relações entre Brasil e Israel e cinco atos.
O primeiro deles foi uma vigília chamada pelo Movimento Palestina para
Tod@s (Mopat), no dia 15 de julho, na Praça Cinquentenário do Estado de
Israel. Na sequência, a Frente em Defesa do Povo Palestino chamou unidade
de ação e ocorreram quatro grandes atos. O primeiro e maior deles se deu
no dia 19 em frente ao Consulado de Israel em São Paulo, reunindo cerca
de 4 mil participantes, os diversos movimentos sociais, sindicais, populares
e todas as forças políticas de esquerda. Os demais aconteceram em 27 de

Ainda antes de se iniciarem os ataques a Gaza em julho

julho, 4 e 8 de agosto, em locais de grande circulação na cidade.
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Semana e Fórum de Solidariedade ao Povo Palestino
da Cultura Árabe/ICArabe (que garantiu o
filme exibido na abertura na Galeria Olido,
intitulado “Diários”). O evento contou com a
participação de especialistas e representantes
de movimentos nos debates sobre mídia,

Rolezinho contra a Sodastream
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em 2014 ocorreu no Dia da Terra – 30

último, ocorreu a I Semana e Fórum de
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visibilidade no início de 2014, após
a atriz Scarlett Johansson, que era
embaixadora da ONG de Direitos
Humanos Oxfam, aceitar ser garotapropaganda da Sodastream, que tinha
fábrica em assentamento israelense
na Cisjordânia, Palestina ocupada. O
movimento global de BDS denunciou
a incoerência junto à Oxfam e na mídia
em todo o mundo e o contrato da
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em unidade de ação em 2015.

Próximas ações
Em 2015, além de missão humanitária a Gaza (aprovada no Conselho Internacional
do Fórum Social Mundial 2015, a se realizar na Tunísia), o chamado principal é pela
suspensão do patrocínio israelense à Rio 2016. Várias organizações – incluindo a Frente
em Defesa do Povo Palestino – assinaram a convocatória a essa ação, feita pelo Comitê
de Solidariedade ao Povo Palestino do Rio de Janeiro e Stop the Wall.
Chamamos todos os movimentos e comitês à unidade de ação para alcançarmos novas
vitórias em 2015 no Brasil.

Campanha de BDS cresce em todo o mundo!

