
O Instituto Schiller está a circular 
uma resposta urgente da sua 
fundadora, Helga Zepp-LaRouche, 
ao Núncio Apostólico na Síria, o 
Cardeal Mario Zenari, que alertou 
o mundo para a emergência 
humanitária aguda que foi 
deliberadamente imposta à Síria, na 
sequência de nove anos de guerra, 
através de “sanções” homicidas 
impostas pelo Departamento de 
Estado dos EUA. As ditas “sanções” 
foram irresponsavelmente apoiadas 
por um número de outros governos, e 
modo particularmente enfático pelo 
governo britânico. Acção resoluta 
para colocar um fim às ditas “Sanções 
Caesar”* que foram impostas à Síria 
não se limitará a ajudar a acabar com 
a fome e com a pobreza que estão 
agora a assolar essa nação, como 
também beneficiará o resto da Humanidade. 
Como declarado pelo Cardeal, é agora tempo 
de adoptar um programa de Paz através de 
Desenvolvimento, e de rejeitar abertamente a 
indiferença moral que ameaça crescentemente 
libertar este tipo de calamidades ao longo do 
planeta. 

A 14 de Abril, no seu webcast semanal para 
o Instituto Schiller, Zepp-LaRouche exigiu ao 
mundo que vá em ajuda do povo sírio. Como 
dito pelo Cardeal Zenari, mais de 90% dos sírios 
estão agora abaixo do nível da pobreza extrema, 
e muitos estão em risco de perder as suas vidas 
para a fome. A última década de guerra, as 

sanções injustas, e a pandemia de COVID-19 
criaram sofrimento absolutamente intolerável 
para o povo sírio. 

Horrores similares confrontam o Yemen, 
com a realidade agonizante da fome a ser bem 
representada no poderoso documentário “A Ala 
da Fome” [“The Hunger Ward”], referenciado por 
David Beasley, director do Programa Mundial de 
Alimentos, que teve de ver crianças a morrer à 
sua frente no hospital, sem que tivesse em seu 
poder a capacidade de as ajudar. 

Como Zepp-LaRouche afirmou, não há nada 
“humanitário” em condenar crianças à fome, 
e em acabar com hospitais e serviços de saúde, 
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com base em narrativas fraudulentas cozinhadas 
por proponentes anglo-americanos de mudança 
de regime, dentro e fora de governo. “Isto tem de 
parar e as Sanções Caesar têm de ser levantadas. 
E, todos os membros do Congresso dos EUA que 
não participem no levantamento destas sanções, 
tornam-se a si mesmos cúmplices por cada morte 
que ocorra na região.”

Zepp-LaRouche continuou: “Isto já chegou 
ao ponto onde, ou o mundo acorda, e começamos 
a remediar isto, ou não sobreviveremos, pela 
nossa própria falha moral como espécie humana. 
Peço-vos. Trabalhem com o Instituto Schiller. 
Trabalhem com o seu Comité para a Coincidência 
dos Opostos, que está a trabalhar para criar 
programas de assistência e reconstrução. Apelo-
vos: entrem em contacto com o Instituto Schiller, 
e respondam ao apelo do Cardeal Zenari.”

*N. do T.: “Sanções Caesar” são sanções 
baseadas na “Lei Caesar”, uma lei passada no 
Congresso dos EUA em Junho de 2020, como 
parte da Lei de Autorização de Defesa Nacional. 
Derivam o seu nome de um indivíduo conhecido 
como “Caesar”, do qual é alegado ter denunciado 
crimes de guerra pelo governo sírio.

Links úteis

(1) O apelo de Helga Zepp-LaRouche, “O 
tempo está a esgotar-se para colocar um fim às 
sanções contra a Síria”: https://schillerinstitute.
com/blog/2021/04/14/video-cardinal-zenari-
time-is-running-out-to-end-the-sanctions-
against-syria/ 

(2)  A declaração do Cardeal Zenari, “A 
Necessidade de Soluções Urgentes e Radicais 
para a Síria”: https://www.exaudi.org/feature-
cardinal-zenari-urgent-radical-solutions-
needed-for-syria/ 

(3) Cardeal Zenari: “O tempo para a 
reconstrução da Síria está a esgotar-se” (inclui 
vídeo sobre o plano de reconstrução para o país): 
https://schillerinstitute.com/blog/2021/03/30/
catholic-cardinal-in-syria-tells-world-time-is-
running-out-for-syria-reconstruction/  

(4) Entrevista com o Cardeal Zenari: https://
www.exaudi.org/feature-cardinal-zenari-urgent-
radical-solutions-needed-for-syria/  

(5) David Beasley e “A Ala da Fome” [“The 
Hunger Ward”]: https://schillerinstitute.com/
blog/2021/04/10/wfps-beasley-promotes-
hunger-ward-documentary-on-malnutrition-in-
yemen 

Para informação adicional, entrar em contacto com Sylvia Rosas — telefone: 1-323-522-8363 
(Estados Unidos) ou enviar email a preguntas@schillerinstitute.org
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