
#221	
Resolução	Proposta	

SEIU 2016 Convenção Internacional em Detroit, Michigan 

MAIO 22-24, 2016 

 

Resolução em suporte a libertação de Óscar López Rivera  

35 Anos é tempo Demasiado! 

Submetido por 1199 United Healthcare Workers East (UHE) 
 

CONSIDERANDO que, Óscar LOPEZ Rivera, um veterano condecorado da Guerra do Vietnam, voltou para a 
comunidade porto-riquenha de Chicago para se tornar um organizador comunitário bem-sucedido e ajudar a 
melhorar as condições de educação, habitação e emprego; 
 
CONSIDERANDO que, a maio de 1981, ele foi preso, juntamente com 14 outros homens e mulheres, e foi 
condenado por conspiração sediciosa e crimes relacionados, mas ele nem nenhum dos seus co-réus foi 
condenado por agredir ou matar alguém; 
 
CONSIDERANDO que, em 1999, como resultado de uma campanha internacional por sua libertação, o 
presidente Clinton comutou as sentenças de a maioria destes homens e mulheres. O Presidente ofereceu-se 
para comutar a sentença de Óscar depois de ter servido mais 10 anos na prisão. Em solidariedade com 
aqueles que não estão incluídos na comutação, Óscar recusou: 
 
CONSIDERANDO que, todos os libertados estão a viver uma vida produtiva e cumpridora da lei. Óscar é o 
único de seus co-réus ainda atrás das grades; 
 
CONSIDERANDO que, em 73 anos, ele é o prisioneiro político com mais longa estadia realizada na história 
de Porto Rico. Ele serviu mais tempo do que o Sul Africano líder Nelson Mandela; 
 
CONSIDERANDO que, em Porto Rico vários governadores anteriores, para incluir Rafael Hernandez Colon, 
Sila Maria Calderón, Anibal Acevedo Vila, e o atual governador Alejandro Garcia Padilla, foram todos 
solicitados, por escrito, a libertação imediata de Oscar Lopez Rivera. Tanto o atual Comissário Residente de 
Porto Rico ao Congresso dos EUA, Pedro Pierluissi, e do prefeito de San Juan, Carmen Yulin Cruz, tomaram 
posições semelhantes; e o Senado de Porto Rico e a Câmara dos Representantes também opinou sobre o 
assunto, passando resoluções em seus respectivos corpos em favor da libertação de Óscar López Rivera; 
 

CONSIDERANDO que, a Comissão Especial das Nações Unidas sobre Descolonização aprovou resoluções a 
cada ano nos últimos 16 anos, convidando o Presidente dos Estados Unidos para liberar Oscar López Rivera; 

CONSIDERANDO que, AFSCME, LCLAA, e o Porto Rico AFL-CIO todos passaram resoluções semelhantes 
nas suas respetivas convenções 

Ser, por isso, resolvida, a Convenção SEIU 2016 solicita ao Presidente dos Estados Unidos da América para 
exercer o seu poder constitucional de perdão e conceder a libertação imediata e incondicional de Oscar López 
Rivera 
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