
A ONU E O SAHARA OCIDENTAL: É TEMPO DE

ACÇÕES CONCRETAS

Decorreu no passado dia 13 de Junho mais uma sessão do Comité de Descolonização

das Nações Unidas, a instância onde é abordada a situação dos territórios ainda

não-autónomos, isto é que ainda não tiveram a oportunidade de exercer o seu direito

à auto-determinação. Um deles é o Sahara Ocidental.

Fig. 1: �Tensão mais elevada no território�

A situação de guerra que se vive hoje no territó-

rio veio dar um outro contexto aos debates. Isto

mesmo foi reconhecido por Jean-Pierre Lacroix,

Secretário-geral Adjunto das Operações de Paz

da ONU, que em �nal de Maio, numa entrevista

à agência noticiosa EFE, reconheceu que �no úl-

timo ano e meio assistimos a uma tensão mais

elevada no território, em parte devido a esta im-

pressão de que não houve progresso e esforço�.

O diplomata lamentou que a MINURSO es-

teja a encontrar �limitações� de movimento no

território, mas assegura que está a �fazer todos

os possíveis para diminuir o impacto na missão�. Apesar disso, continuam a �ter boas relações com as

partes (Marrocos e a Frente POLISARIO)�.

�É extremamente importante ter um mandato de paz que avance, porque quando não há progresso

e os esforços de paz estagnam ou há uma percepção de que esses esforços não estão a avançar, isso tem

um impacto na situação de segurança no território e nós vimos isso no último ano�, concluiu.

Também o Conselho Internacional da IUSY (União Internacional das Juventudes Socialistas, na

sigla em inglês), reunido em Tirana (Albânia) entre 2 e 5 de Junho, manifestou �a sua profunda

preocupação com os recentes desenvolvimentos no Sahara Ocidental, na sequência da �agrante violação

por parte de Marrocos do acordo de cessar-fogo e do regresso da guerra, em 13 de Novembro de 2020�.

Condenou também �a decisão unilateral do governo de Espanha de alterar a sua posição sobre o

Sahara Ocidental, em clara violação do direito internacional e das resoluções da ONU e da UE sobre

a descolonização do Sahara Ocidental�. As delegações de Espanha e Marrocos tentaram bloquear a

adopção desta recomendação, mas as outras organizações juvenis participantes recusaram alterar o

texto da moção.

No dia 13 de Junho iniciou-se então, em Nova Iorque, a sessão do Comité de Descolonização, onde

o Sahara Ocidental é um dos 17 territórios que �gura na agenda de trabalhos, aguardando a conclusão

do seu processo de descolonização.

Omar Hilale, o representante permanente de Marrocos junto das Nações Unidas, na sua intervenção

insistiu obviamente na proposta de 2007 de Rabat, segundo a qual uma autonomia no quadro da
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soberania marroquina era a única solução possível. E não hesitou em reivindicar a recente mudança de

posição do governo de Espanha como prova do reconhecimento internacional crescente que esta proposta

estava a ter. O representante da Frente POLISARIO, Sidi Mohamed Omar, contrapôs o respeito pelo

direito internacional como única via para a comunidade internacional conhecer a vontade do povo

saharaui quanto ao seu futuro. �O povo saharaui nada mais exige do que o seu direito inalienável à

autodeterminação e independência, em conformidade com a resolução 1514 (XV) da Assembleia Geral e

outras resoluções relevantes. (. . . ). É tempo de traduzir o compromisso deste Comité de descolonização

em acções concretas e de conseguir a descolonização do Sahara Ocidental sem mais delongas�, disse.

Na troca de argumentos que se seguiu, o embaixador Nadir Larbaoui, representante permanente da

Argélia na ONU, lembrou que a pretensa �marroquinidade� do Sahara Ocidental invocada por Marrocos

não impediu Rabat de, em 1975, desa�ar a Argélia a partilhar o território no âmbito dos Acordos de

Madrid e, face à recusa de Argel, Rabat foi bater à porta da Mauritânia que subscreveu a proposta.

Cada uma das partes foi acompanhada nas suas posições quer por Estados quer por peticioná-

rios. Marrocos, por exemplo, recorre frequentemente a uma prática que já tínhamos visto aquando

da questão de Timor-Leste, quando as autoridades indonésias faziam des�lar pelo microfone os seus

�assimilados�, isto é colonizados que se prestavam a con�denciar o que tinham ganho com a chegada

do novo colonizador.

Precisamente o representante de Timor-Leste junto da ONU, Karlito Nunes, na sua intervenção

recordou o que o seu país � e a região � tinham ganho com a realização da consulta popular organi-

zada pelas Nações Unidas. �Tendo alcançado o nosso direito à autodeterminação e independência na

primeira década internacional para a erradicação do colonialismo através da contribuição deste Comité

Especial, acreditamos que ele também pode contribuir muito para ajudar o povo do Sahara Ocidental

a desfrutar do seu inalienável direito à autodeterminação e independência nesta quarta década para a

erradicação do colonialismo.

�Tendo percorrido o mesmo caminho e alcançado o glorioso �m, que é a nossa independência, par-

tilhamos a opinião de que a única solução viável, realista e duradoura para a descolonização do Sahara

Ocidental é a solução que respeite plenamente a vontade soberana do povo saharaui de determinar o

seu próprio futuro através de um referendo livre e justo sobre a autodeterminação.�

É para alcançar esse objectivo que o povo saharaui luta.
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