
COMPREENDER AS POLÍTICAS DO IMPASSE

Uma excelente publicação sobre o Sahara Ocidental e o seu lançamento em Lisboa.

Compreender porquê e como se mantém, ao arrepio do Direito Internacional, uma

tragédia política e humana há mais de 40 anos faz crescer a nossa indignação, apela à

justiça e solidariedade.

Fig. 1: Os impasses no Sahara Ocidental

O Centro de Estudos Africanos da Universidade

do Porto (CEAUP) publica semestralmente a re-

vista internacional Africana Studia. Todo o

seu 29º número é dedicado ao �impasse que à

escala mundial pesa sobre o mais antigo con�ito

colonial em África�.

Justamente sob o título �Saara Ocidental: as

políticas do impasse� (que dá o nome ao número)

agrupam-se artigos organizados em 3 conjuntos,

de acordo com o papel desempenhado pelos acto-

res em análise: (1) Actores directos e indirectos

(Marrocos, Argélia, EUA, União Europeia, União

Africana e Liga Árabe); (2) Observadores emer-

gentes (África do Sul, China, Turquia e México)

e (3) A RASD e a área lusófona (Portugal, An-

gola, Brasil e Timor Leste). Outras duas sec-

ções complementam o panorama: �Problemáticas

do Saara Ocidental� (�Modernização e tradição

no Sahara Ocidental, a Constituição Saharauí� e

�Pode a opinião pública sobre a Causa do Sahara

Ocidental ser revelada através da análise de da-

dos das redes socais?�) e � Entrevistas� (ao Presidente do Parlamento Saharauí e ao Secretário-geral

da UGT Saario, a organização sindical saharauí). O número tem artigos em Inglês (13), em Português

(7), em Castelhano (2) e em Francês (1). No �m há resumos de todos os artigos em Português, Inglês,

Francês e Árabe. Para além da edição em formato de revista académica, há igualmente acesso em linha

a alguns dos seus artigos.

Vale a pena ler. Há estudos sobre as políticas de países que mais raramente são referidos neste con-

texto, como a Turquia, o México e alguns países de língua o�cial portuguesa; há ângulos de abordagem

novos, como o da percepção da opinião pública através das redes sociais, o da política internacional

vista através do conceito de �hipocrisia organizada�, ou o testemunho do primeiro repórter português

na RASD sobre o dia-a-dia no território há 40 anos.

Ficam visivelmente em aberto algumas situações, como as políticas da Espanha e da França, acto-
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res principais e maioritariamente responsáveis pela sistemática obstrução ao cumprimento do Direito

Internacional, assim como o caso da Mauritânia, muito peculiar e interessante. E evidencia-se a falta

de um trabalho estruturado e abrangente sobre a política portuguesa desde 1975 até à actualidade, mas

contribui-se com três artigos: um sobre a primeira década do con�ito, outro sobre o caso do sequestro

nas águas saharauís de pescadores portugueses em 1980, e o terceiro, já citado, da primeira visita à

RASD de um jornalista português. Esforço a continuar!

Em 21 de Outubro, o Centro de Estudos Internacionais do ISCTE - Instituto Universitário de

Lisboa e o Centro de Estudos Africanos da Universidade do Porto organizaram a apresentação deste

número da Africana Studia, tendo como convidada Olfa Ouled, advogada dos presos políticos de

Gdeim Izik. A sua apresentação foi antecedida de uma intervenção sobre a política argelina relativa ao

Sahara Ocidental e outra sobre a investigação �As crianças e os estudantes saarauís sob a ocupação�,

da autoria de Isabel Lourenço. Aos presentes foi distribuído o relatório �La tortura sufrida por la

población saharaui bajo aocupación�, publicado pela Fundación Sahara Occidental em Junho de 2018,

assim como uma breve informação sobre os presos políticos saharauís, com enfoque na situação do

grupo de Gdeim Izik e no tipo de torturas a que, em geral, os mais de 30 presos têm sido sujeitos nas

prisões marroquinas.

A jurista Olfa Ouled explicou em resumo o processo de prisão, julgamentos (um em tribunal mili-

tar, a que se seguiu outro em tribunal civil) e condenações a que foram submetidos os presos ligados

ao �Acampamento da Dignidade�, em Gdeim Izik (2010), esclarecendo todo o conjunto de ilegalidades,

torturas, pressões sobre os advogados de defesa e sobre os familiares que tem sido denunciado interna-

cionalmente, mas não tem sido tido em conta pelas autoridades marroquinas. O processo começou com

25 acusados, e segue agora com 19: um foi julgado em ausência, outro morreu em liberdade condicional

em Fevereiro de 2018 devido às sequelas da tortura, e 4 foram libertados em 2017 (dos quais 2 tinham

a sentença cumprida em 2013, mas foram novamente presos e julgados).

As sentenças vão de 20 anos a prisão perpétua e 5 destes presos estão em isolamento desde 2017,

temendo-se pela sua vida. A acção jurídica para que se faça justiça e a campanha política de so-

lidariedade com os presos políticos saharauís e as suas famílias continua, até que a legalidade seja

reposta.

https://africanos.eu/images/publicacoes/working_papers/WP_2019_1.pdf
http://www.fundacionsaharaoccidental.org/pt/

