
ONU: O DIFÍCIL FIM DO COLONIALISMO

Decorreram em Outubro passado, em Nova Iorque, os trabalhos da 73ª sessão da 4ª

Comissão da ONU (dedicada às políticas especiais e à descolonização). Apesar das

intenções manifestadas, o �m do colonialismo não está próximo.

Fig. 1: A caminho da �4ª década�?

Durante o decorrer das sessões uma centena de in-

tervenções abordaram e denunciaram a continu-

ação do �agelo do colonialismo em que a questão

do Sahara Ocidental foi a mais frequentemente

citada. Deste ponto de vista, só uma dúzia de Es-

tados não a referiram explicitamente, alguns dos

quais de grande peso geopolítico (casos da China,

da Índia, do Reino Unido e do Paquistão). O em-

baixador chinês fez, porém, uma observação cheia

de sabedoria: as heranças coloniais são complexas

e o �pensamento colonial� permanece vivo nos 17

territórios não autónomos que ainda �guram na

respectiva lista das Nações Unidas aguardando a conclusão do seu processo de autodeterminação.

Dos Estados que referiram a situação no Sahara mais de 60% defenderam a política de Marrocos.

Com destaque para os colonizados francófonos � Benim, Costa do Mar�m, Gabão, Gâmbia, Senegal,

. . . - que saudaram �as iniciativas tomadas pelas altas autoridades marroquinas concedendo um alto

grau de autonomia às populações locais, os investimentos em matéria de infra-estruturas para o de-

senvolvimento sócio-económico do Sahara, a implementação das medidas preconizadas pela resolução

2414, em matéria dos direitos humanos, assim como a necessidade imperativa de proceder ao recen-

seamento das populações, especialmente nos campos de [refugiados em] Tindouf.� Recorde-se que a

UNHCR, a agência das Nações Unidas para os refugiados, publicou em Maio deste ano o relatório

�Sahrawi Refugees in Tindouf, Algeria: Total In-Camp Population� que respondeu, precisamente, a

esta �necessidade�.

Outros foram mais discretos, defendendo a �abordagem positiva, construtiva e sustentável� do

Reino de Marrocos para resolver de maneira pací�ca o �con�ito regional� do Sahara Ocidental.

Houve outros Estados � Arábia Saudita, Koweit, Qatar � que defenderam a retirada de Israel dos

territórios palestinianos ocupados e o direito do seu povo à autodeterminação e depois defenderam

a integração do Sahara em Marrocos. E as Ilhas Maurício, que apoiou �a iniciativa de autonomia

proposta por Marrocos� para mais à frente a�rmar que o mandato da MINURSO �não deveria limitar-

se à manutenção da paz e deveria permitir organizar o referendo.� As vias das relações internacionais

são mais sinuosas que as vias do Senhor!

A defesa do direito internacional e do respeito pela autodeterminação dos povos colonizados foi feita

por países dos continentes africano � de herança colonial inglesa (África do Sul, Nigéria, Zimbabué,
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Lesoto, Etiópia, . . . ) e portuguesa (Angola e Moçambique) � e latino-americano (México, Costa Rica,

Equador, Uruguai, Cuba, . . . ). Saliente-se ainda Timor-Leste, o único Estado da região Ásia-Pací�co

que assumiu de forma clara os direitos do povo saharauí.

No que respeita às intervenções de elementos da sociedade civil a defesa do direito saharauí à

autodeterminação foi mais numerosa do que a defesa da proposta marroquina de autonomia.

Rabat, à semelhança dos anos anteriores, preparou cuidadosamente a sessão. Pelo menos dois dos

seus peticionários eram funcionários de conhecidas �rmas de lobby norte-americanas. Depois recorreu a

uma arma a que os colonialismos vulgarmente recorrem. Pelo menos o português e o indonésio �zeram

larga utilização dela. A de utilizar os assimilados, que se apresentam como �libertados� graças à acção

civilizadora do colono.

O seu alvo principal foi a situação das populações nos acampamentos de refugiados no sul da Argélia

para atingir com esse �retrato� a Frente POLISARIO. �A ausência de solução empurra a juventude que

vive nos acampamentos para actividades ilegais tais como o contrabando de armas, de seres humanos

e de droga e a considerar o terrorismo como um modo de vida�, disseram. Invocaram as cumplicidades

do movimento de libertação com o Hezbollah, que o armaria e treinaria, dando como fonte das suas

informações o Centro de Estudos Estratégicos Begin-Sadat em Israel. Responsabilizaram ainda a

Frente POLISARIO pela situação de carência vivida nos acampamentos pois acusam-na de corrupção

e apropriação da ajuda alimentar para a vender no mercado negro em outros países africanos.

Não surpreende que um peticionário tenha declarado no início da sua intervenção que não era um

lobbyste e que nem ele nem as suas despesas haviam sido pagos por um governo ou uma empresa.

�Estou curioso em saber quem paga a presença de alguns outros oradores�, acrescentou.

Os peticionários que intervieram em defesa do direito do povo saharauí à autodeterminação tiveram

o discurso facilitado. Não precisaram de mentir, de inventar ou de ignorar. Focaram-se na defesa dos

direitos humanos � e tiverem relatórios como o da Amnistia Internacional divulgado neste princípio

de Outubro nos quais se basear � e na denúncia do roubo dos recursos naturais do Sahara Ocidental,

onde puderam lembrar as decisões do Tribunal de Justiça da União Europeia.

Não será ainda em 2020, quando termina a terceira década internacional de eliminação do coloni-

alismo, que se conseguirá pôr �m a esta relação de dominação dos povos.
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