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Croácia – Selos postais

Prezada Senhora, Prezado Senhor,
O Governo da REPÚBLICA DA CROÁCIA solicita que comunique o seguinte:
«Lamentamos o facto de ter de chamar a atenção dos Países-membros da UPU
sobre a conduta imprópria de um deles, nomeadamente a Itália. Efectivamente, em
10 de Dezembro de 2007, os Correios da Itália (Poste Italiane) emitiram um selo
com a inscrição ‹Fiume – Terra orientale gia' italiana› (Rijeka - Antigo território
oriental da Itália), acompanhado de um artigo sobre o tema assinado pelo
Presidente da Associação ‹Libero commune di Fiume in Esilio› (Associação do
Município Livre de Rijeka em Exílio).
Dado que a cidade de Rijeka faz parte do território da Croácia e que o conteúdo do
texto que acompanha o selo em questão é extremamente ofensivo para o povo
croata e, além disso, historicamente inexacto, consideramos que a emissão de
selos desta natureza é imprópria e contrária ao artigo 8 da Convenção Postal
Universal, que estipula claramente que os temas e motivos dos selos postais
devem estar em conformidade com o espírito do preâmbulo da Constituição da
UPU e ser desprovidos de carácter político ou ofensivo a uma personalidade ou a
um país.
Como o selo incriminado tem manifestamente um carácter político e ofensivo,
consideramos que é necessário chamar a atenção dos Países-membros da UPU
sobre a conduta imprópria da Itália, que não está certamente em conformidade
com espírito de amizade e de compreensão que deveria prevalecer entre dois
países vizinhos. Por outro lado, desejamos expressar a nossa profunda
preocupação a respeito do facto de que outros selos postais com um carácter
político e ofensivo análogo possam ser emitidos. A Croácia aliás, já apresentou às
autoridades italianas os seus protestos e preocupações a esse respeito.
Tendo em consideração a possibilidade de que esta prática tenha continuação,
somos obrigados a informar os Países-membros da União, através da presente
circular, sobre a conduta dos Correios da Itália, que é contrária às disposições da
Convenção Postal Universal, a fim de evitar que tais casos se reproduzam.»
Apresento-lhe, prezada Senhora, prezado Senhor, os meus protestos de elevada
estima e consideração.
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