
Mensagem do Presidente da República de Belarus para os estados-membros 

da Organização das Nações Unidas por ocasião do 75º aniversário da 

libertação de Belarus dos invasores nazistas (Minsk, 24 de junho de 2019) 

 

Este ano Belarus comemora o 75º aniversário da libertação do país dos 

invasores nazistas. 

 

A Segunda Guerra Mundial, uma das mais cruéis da história da humanidade, 

tornou-se para nós a Grande Guerra Pátria. Ela invadiu todas as casas e todas as 

famílias. Durante os anos da ocupação, Belarus perdeu um terço da sua população. 

No nosso território, os nazistas criaram mais de 260 campos de extermínio e outros 

locais de destruição em massa, queimaram cerca de dez mil aldeias, destruíram 

cidades. Mas o ânimo do povo belarusso não foi quebrado. 

 

Belarus não se rendeu. O maior movimento guerrilheiro da Europa se 

desenvolveu aqui. Graças à luta altruísta do nosso povo, assim como a de todos os 

habitantes da União Soviética e a dos Aliados, o inimigo foi derrotado. 

 

O dia da libertação de Minsk, 3 de julho, tornou-se nosso feriado nacional - 

o Dia da Independência.  

A coragem e o heroísmo do povo belarusso, a sua enorme contribuição para 

a vitória sobre o fascismo, tiveram reconhecimento mundial. Belarus foi um dos 

estados-fundadores da Organização das Nações Unidas.  

Infelizmente, hoje, quando entre os antigos aliados na luta contra o nazismo 

estão surgindo cada vez mais mal-entendidos ou confrontos, o desafio de impedir 

uma nova guerra mundial se torna mais agudo e atual. 

Estou convencido de que, para consolidar a paz e superar as contradições 

existentes, é necessário um novo diálogo entre os estados em larga escala. Belarus 

está pronto para ser uma plataforma de discussão de quaisquer iniciativas criativas 

na área de segurança e desenvolvimento internacional.  

Em nome do futuro, devemos lembrar as terríveis lições do passado, 

preservar e transmitir às gerações vindouras a verdadeira história da grande proeza 

dos heróis libertadores. Ensinar os nossos filhos a valorizar a vida, respeitar outras 

nações e preservar a paz. 

Desde os tempos antigos, as pessoas se cumprimentam dizendo "Que a paz 

esteja com você". A Organização das Nações Unidas foi criada para preservá-la e 

fortalecê-la. 

Juntos, nós podemos cumprir esta missão histórica! 

Alexander Lukashenko 


