
CENTRAR O SAHARA OCIDENTAL NO PROCESSO

DE DESCOLONIZAÇÃO

Para começar o ano em que termina a Terceira Década Internacional para a

Erradicação do Colonialismo, proclamada pelas Nações Unidas, e sendo o Sahara

Ocidental a última colónia de África, a Associação de Amizade Portugal-Sahara

Ocidental lançou uma iniciativa visando reforçar e exigir o empenho da ONU e

sensibilizar a opinião pública portuguesa.

Fig. 1: Pela descolonização do Sahara Ocidental

Deste esforço resultou a Carta Aberta dirigida ao

Secretário-geral da ONU, António Guterres, no

dia 17 de Março, subscrita por 63 personalidades

portuguesas, reconhecidas em diversos sectores de

actividade e intervenção.

�Vivemos num mundo em turbulência, e a

questão do Sahara Ocidental parece ser só mais

uma, entre muitas. No entanto, o povo saharauí

mantém a exigência de decidir o seu futuro, e o

Direito Internacional é inequívoco�, a�rmam as e

os subscritores. �O custo humano � bem como político, económico, social, cultural e ambiental - destas

mais de quatro décadas de impasse é indescritível�.

Ao reconhecer �a contribuição fundamental� de António Guterres �para a solução do caso de

Timor Leste� e o �papel das Nações Unidas nesse processo�, as e os subscritores esperam que com esta

experiência a ONU possa voltar a fazer a diferença, �ao empenhar-se decididamente na negociação que

leve as partes a acordar na realização de um referendo livre e justo à população saharauí, de acordo

com o recenseamento já realizado�.

Neste sentido, as �cidadãs e cidadãos portugueses e do mundo�, reiteram ao Secretário-geral que

ele �pode contar com todo o apoio e capacidade de mobilização de quem acredita que é nos momentos

difíceis que o esforço, a criatividade e a perseverança nos princípios nos distinguem.�

O contacto com o grupo de subscritores/as foi extremamente estimulante: algumas pessoas têm

acompanhado o problema ao longo de anos e continuam atentas e solidárias; outras redespertaram para

a questão, evocando memórias de acções e debates em décadas anteriores; para outras ainda foi uma

revelação, à qual aderiram prontamente. Recebemos agradecimentos por terem tido a oportunidade de

participar na iniciativa, pedidos para continuarem a receber informação e a�rmação de disponibilidade

para colaborações no futuro.

O eco na comunicação social, à qual também foi enviado um comunicado de imprensa, foi dimi-

nuto, mas muito diversi�cado: no Pravda em português, no Sete Margens, no Jornal Económico e no

Esquerda.net (por ordem de publicação). Ao mesmo tempo, abriram-se portas para dar ao Sahara

Ocidental uma atenção e um lugar que não tem tido na informação portuguesa.
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http://port.pravda.ru/news/desporto/19-03-2020/50251-personalidades_escrevem-0/
https://setemargens.com/63-portugueses-escrevem-a-guterres-a-interceder-pelo-sara-ocidental/?fbclid=IwAR3tsDtVLRE5Kb36FqDNahstTRj1edXwTCyxLDh8EVaNqXrYOlKI8visLvc
https://jornaleconomico.sapo.pt/noticias/63-personalidades-portuguesas-recordam-a-guterres-o-drama-do-sahara-ocidental-564655
https://www.esquerda.net/artigo/onu-pode-fazer-diferenca-para-autodeterminacao-do-povo-do-sahara-ocidental/66484
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A Carta, traduzida em francês e inglês, foi igualmente partilhada com grupos de solidariedade,

em particular europeus, de alguns dos quais nos chegaram apreço e encorajamento, contribuindo para

estreitar laços e cumplicidades.

Veja aqui a Carta na íntegra e a lista de subscritores/as.

http://www.cidac.pt/aapso/ONU/CartaAberta_SGONU-Mar2020-pt.pdf

