
Evento online:  
Sanções matam – suspender as sanções 
Por Paz, Internacionalismo e Justiça Social  
  

O partido DIE LINKE (“A Esquerda”) luta por uma ordem econômica mundial 
justa, solidária e democrática, livre do domínio imperialista, pela paz, pelo respeito ao 
direito internacional e pelo desenvolvimento global sustentável. Especialmente em 
tempos de crise na atual pandemia de Corona, solidariedade deve ser prioridade. 
  

Apoiamos o apelo do Secretário-Geral da ONU, Antonio Guterres, e da Alta 
Comissária da ONU para os Direitos Humanos, Michelle Bachelet, para a suspensão 
das medidas coercitivas unilaterais. As sanções atingem mais duramente a população 
civil: desde o fornecimento de alimentos, medicamentos essenciais e assistência 
médica. Ainda que problemas já existentes, como desigualdade social, pobreza e 
exploração, sejam ainda mais agravados em tempos de crise, as sanções tiveram 
consequências humanitárias devastadoras mesmo antes da pandemia de Corona. 
Portanto, o DIE LINKE exige a suspensão de todas as sanções. 
 

No âmbito da semana internacional de ação contra o imperialismo e pela paz  e 
justiça social, o Foro de São Paulo –  uma organização de partidos e organizações 
socialistas da América Latina e Caribe – e o Partido da Esquerda Europeia estão entre 
os que se mobilizam contra as sanções. Com este evento, queremos fazer uma 
contribuição para isso. 

 
Na discussão, queremos focar a situação na América Latina, a situação 

política, as consequências das sanções e os interesses por trás delas. Medidas de 
solidariedade concreta, como o trabalho das médicas e médicos cubanos em todo o 
mundo – agora novamente no Brasil, onde o vírus está custando particularmente 
muitas vidas devido à política fatal de Bolsonaro – contrastam fortemente com a 
política do presidente estadunidense Trump. Os EUA utilizam sua posição dominante 
no Fundo Monetário Internacional (FMI) e em outros organismos internacionais. Esta 
política de poder é feita às custas da população civil. Mas também a União Europeia 
está envolvida na política de sanções por motivos políticos. 
 

Nós queremos discutir isso com vocês juntamente com 
 
- Mônica Valente, Secretária Executiva do Foro de São Paulo e membra do Diretório 
Nacional do Partido dos Trabalhadores, PT, Brasil 
- e Heinz Bierbaum, Presidente do Partido da Esquerda Europeia e Presidente da 
Comissão Internacional do partido DIE LINKE (“A esquerda”) na Alemanha 
 

Moderação: Judith Benda, membra da Diretoria do DIE LINKE e do Partido da 
Esquerda Europeia 
 

Na sexta-feira, 26/06/2020 às 18.00 (horário CET, horário Brasília 13.00) 
Zoom-Meeting: 

• https://us02web.zoom.us/j/88310175082 
• Meeting-ID: 883 1017 5082 
• Passwort: 157164 

"Pessoas que ainda não conhecem o "Zoom" precisam de cerca de 15-20 minutos para 
configurá-lo. 
 

https://us02web.zoom.us/j/88310175082


Como isso funciona? Eu recomendo usar um laptop ou PC com webcam e, se necessário, 
microfone, e fazer o download do Zoom. Você não tem que criar uma conta; mas por favor, 
digite seu nome ao entrar na sala virtual do evento. 
 
Alternativas: 
1) No computador/laptop você também pode usar o Zoom no seu navegador sem baixar o 
programa. 
2) Você pode instalar o App Zoom no seu smartphone. 
 
Infelizmente, não é possível ligar por telefone a partir do Brasil." 
 

 
O evento será traduzido simultaneamente para o Português/Alemão. 
 


