
SAHARA OCIDENTAL : IGNORADO NA CAMPANHA

ELEITORAL PARA O PARLAMENTO EUROPEU

A política externa e comercial da União Europeia � e particularmente a sua política

no processo de descolonização do Sahara Ocidental - estiveram ausentes da

campanha eleitoral em Portugal.

Fig. 1: Sahara Ocidental ignorado

Uma das críticas mais vulgarmente disseminada

nos meios de comunicação social portugueses so-

bre a campanha para as eleições de Maio de 2019

para o Parlamento Europeu (PE) foi o seu carác-

ter �nacionalista�, isto é o privilegiar os temas de

âmbito nacional � aqueles que a população por-

tuguesa sente mais próximos, que tem uma noção

mais exacta do seu impacto na vida do dia-a-dia

� relegando para segundo plano os temas consi-

derados pelos comentadores de �âmbito europeu�.

A questão do Sahara Ocidental foi, indiscuti-

velmente, um deles. As forças políticas concor-

rentes ignoraram por completo este problema. E,

contudo, a União Europeia e o seu parlamento têm jogado um papel importante no seu desenrolar, na

relação de forças que sustentam aquele con�ito, um dos mais antigos que a UE enfrenta e que perturba

a sua política externa.

Não que esta �ignorância� tivesse alguma originalidade. Já nas eleições anteriores, as de 2014, a

Associação de Amizade Portugal-Sahara Ocidental (AAPSO) teve o cuidado de �lembrar� aos candida-

tos àquele órgão o papel que ele desempenhava no con�ito e a responsabilidade que os futuros eleitos

tinham na agenda.

Terminávamos a nossa carta aberta de então a�rmando: �Acreditamos que na participação da

vossa organização neste processo eleitoral e, posteriormente, caso a opção dos portugueses isso vos

proporcione, defenderão intransigentemente o respeito pelo Direito Internacional na relação entre os

povos do nosso ameaçado planeta�.

Em �nais de Abril passado, ainda antes do início da campanha eleitoral, era divulgado um comuni-

cado onde Mohamed Khadad, responsável pelas relações externas do movimento de libertação saharauí,

informava que a organização tinha apresentado ao Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) um

recurso visando a anulação do novo protocolo assinado em 28 de Janeiro entre a UE e Marrocos que

inclui o território do Sahara Ocidental. Lembrava que a Frente POLISARIO tinha manifestado dis-

ponibilidade para negociar os acordos necessários ao desenvolvimento do território mas que, em vez

disso, a UE escolhera a velha postura colonialista defendendo que a sua acção com o colonizador �traz
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benefícios às populações�.

�A Frente POLISARIO lamenta a atitude dos dirigentes europeus que tudo �zeram para contornar

as decisões da justiça, abusando do seu poder político e �nanceiro. (. . . ). A Frente POLISARIO, como

único e legítimo representante do povo saharauí, continuará a luta contra a pilhagem das suas riquezas

e contra os acordos ilegais que prejudicam a soberania e os direitos do povo saharauí�.

Pedro Pinto Leite, da Plataforma Internacional de Juristas por Timor-Leste (IPJET - International

Platform of Jurists on East Timor), nas vésperas do acto eleitoral de 26 de Maio analisou o desempenho

do PE neste ano de 2019 e o comportamento dos eurodeputados portugueses no que à questão do Sahara

Ocidental disse respeito. Escreveu ele:

�No dia 16 de Janeiro deste ano, após meses de aceso debate, o Parlamento aprovou por larga

maioria uma proposta de alteração do Acordo de Associação UE-Marrocos, que alargava expressamente

a aplicação dos protocolos comerciais do Acordo à parte do Sahara Ocidental sob a ocupação militar de

Marrocos. Essa aprovação teve lugar menos de um mês depois de o TJUE ter decidido que o Acordo

comercial não podia ser aplicado ao Sahara Ocidental, uma vez que Marrocos não tinha soberania

sobre o território, nem mandato para o administrar. A única maneira de incluir legalmente o território,

segundo o Tribunal, seria através do consentimento explícito do povo do Sahara Ocidental. No entanto,

o Parlamento aprovou a proposta de alteração do Acordo sem ter pedido esse consentimento, ignorando

os protestos da Frente POLISARIO, o representante do povo saharauí reconhecido pela ONU, e os

apelos de dezenas de grupos da sociedade civil saharauí.

�Em Fevereiro passado, igualmente por larga maioria, o Parlamento aprovou uma proposta seme-

lhante sobre a pesca, incluindo expressamente as águas do Sahara Ocidental ocupado no Acordo de

Pesca UE-Marrocos - mais uma vez, em desrespeito a um acórdão do Tribunal da UE de Fevereiro

de 2018. O Tribunal tinha deixado claro que o Acordo de pesca não podia ser aplicado ao Sahara

Ocidental ou às águas adjacentes, sob pena de constituir uma violação do direito internacional. (. . . ).

�Dos 21 eurodeputados só cinco votaram contra a alteração de ambos os acordos: Ana Gomes, do

Partido Socialista, João Ferreira, Miguel Viegas e João Pimenta Lopes, da CDU, e Marisa Matias, do

Bloco de Esquerda.

�Os demais 16, lamentavelmente, votaram a favor da pilhagem.

�Na lista do Partido Socialista, Francisco Assis votou a favor do Acordo comercial (e absteve-se no

da pesca), Maria João Rodrigues votou a favor de ambos os acordos, Carlos Zorrinho votou a favor de

ambos os acordos, Ricardo Serrão Santos votou a favor de ambos os acordos, Pedro da Silva Pereira

votou a favor de ambos os acordos, Liliana Rodrigues votou a favor de ambos os acordos, Manuel dos

Santos votou a favor de ambos os acordos.

�Na lista da Aliança Portugal (PSD e CDS-PP), Paulo Rangel votou a favor do Acordo de pesca

(e esteve ausente na outra votação), Fernando Ruas votou a favor de ambos os acordos, So�a Ribeiro

votou a favor de ambos os acordos, Nuno Melo votou a favor de ambos os acordos, Carlos Coelho votou

a favor de ambos os acordos, Cláudia de Aguiar votou a favor do Acordo comercial (e esteve ausente

na outra votação), José Manuel Fernandes votou a favor de ambos os acordos.

�Do Partido da Terra, José Inácio Faria votou a favor do Acordo comercial (e absteve-se no da

pesca) e, como independente, António Marinho e Pinto votou a favor de ambos os acordos.�

Recorde-se que João Inácio Faria tinha respondido à carta da AAPSO garantindo-nos que tomaria

�posição favorável na questão do povo saharauí� (mensagem de correio electrónico datada de 19 de

Maio de 2014).

Este ano voltámos a insistir escrevendo novamente aos cabeças de lista (carta esta que oportuna-
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mente divulgámos).

Porque o �zemos?

�Porque:

• muitas das respostas aos desa�os que a actual crise sistémica nos coloca só são exequíveis num

quadro europeu e global.

• o Parlamento Europeu tem vindo a ganhar um papel político cada vez mais determinante nos

destinos dos povos europeus e daqueles que com eles se relacionam (...)�.

�Ao longo destes anos o Parlamento Europeu tem sido palco de um debate onde se confrontam os que

defendem o direito do povo saharauí a um genuíno acto de autodeterminação, de acordo com as normas

do Direito Internacional, e os que contemporizam com a actual situação de ocupação e militarização

do Sahara Ocidental em nome de um pragmatismo de base económica que se pretende imune a esse

Direito.

�Os povos da Europa, alguns dos quais com uma longa experiência colonial, deveriam reivindicar

e pugnar pela emancipação dos povos destas tutelas destruidoras, como aconteceu com Timor-Leste

que hoje vive uma relação de respeito e cooperação com o antigo invasor e ocupante�.

Dos vários partidos a que escrevemos o BE foi o único que nos respondeu a�rmando que: �a

candidatura do Bloco de Esquerda ao Parlamento Europeu assume o compromisso de:

• Exigir o pleno cumprimento dos direitos humanos dos homens e mulheres saharauís;

• Condenar a ocupação do território do Sahara Ocidental por Marrocos e exigir a realização de um

referendo de autodeterminação sob a égide na Organização das Nações Unidas;

• Exigir às autoridades comunitárias a não aplicação dos acordos de comércio e de pescas com

Marrocos e a sua reformulação envolvendo o legítimo representante do povo do Sahara Ocidental,

a Frente POLISARIO.�

Manteremos o contacto e continuaremos a acompanhar os trabalhos do Parlamento Europeu.

3


