
NOVA ZELÂNDIA: RECURSOS NATURAIS DO

SAHARA OCIDENTAL EM FOCO

A exploração de recursos de um território ocupado é ilegal, de acordo com o Direito

Internacional. Governos e empresas de países de todos os continentes tornaram-se

cúmplices desta actividade no Sahara Ocidental. Há uma tendência de recuo, mas

nunca é fácil.

Fig. 1: Solidariedade na Nova Zelândia

Uma das maiores riquezas conhecidas do Sahara

Ocidental é o fosfato. No passado dia 22 de

Junho chegou ao porto de Lyttelton, em Ch-

ristchurch, na Nova Zelândia, o cargueiro Trans

Spring (9615482, Hong Kong) com cerca de 55

mil toneladas de fosfato proveniente do territó-

rio ocupado. A encomenda tinha sido feita pela

Ravensdown Ltd, que se de�ne como uma coope-

rativa de agricultores. Nessa noite, seguindo a re-

solução aprovada o ano passado pela central sin-

dical neo-zelandesa em solidariedade com o povo

do Sahara Ocidental, um representante do Sindicato do Mar e dos Caminhos de Ferro entregou ao

capitão do Trans Spring uma carta de protesto pela importação ilegal de fosfato. Um pouco mais cedo

um grupo, o Environmental Justice 	Otepoti, tinha bloqueado a entrada de uma das fábricas da Ravens-

down, em Dunedin, �xando uma estrutura improvisada de madeira onde se lia: �Fechado por abuso

dos direitos humanos�. E explicavam: �O povo do Sahara Ocidental apelou a que a Nova Zelândia

agisse e parasse de comprar fosfato de sangue (. . . ) até que haja um referendo (...)�. No dia seguinte,

com o mesmo objectivo, o Free Western Sahara Solidarity Aotearoa organizou uma outra acção, que

bloqueou durante cinco horas a entrada do perímetro da empresa, não permitindo que nenhum camião

entrasse ou saísse.

Não é a primeira vez que a importação de fosfato saharauí é denunciada, e a Ravensdown não é

a única importadora neo-zelandesa. O porta-voz de uma outra empresa, a Ballance Agri-Nutrients,

assegura que �Os solos da Nova Zelândia têm uma de�ciência especí�ca que pode ser compensada

por fertilizantes, desde que utilizemos a boa receita� � e esta inclui o fosfato proveniente do Sahara

Ocidental...

Estas últimas acções desencadeadas pelas e pelos activistas de direitos humanos e pelas organizações

solidárias com o povo saharauí tiveram bastante repercussão, quer na imprensa, quer a nível pessoal.

Josie Buttler, uma das organizadoras do protesto em Lyttelton, passou a receber ameaças de violação

e de morte. Segundo ela própria disse, �estas ameaças não são nada comparadas com a experiência

quotidiana dos saharauís�, mas apresentou queixa às autoridades policiais e explicou que todas as

ameaças lhe chegavam através de contas do facebook de pessoas marroquinas ou pró-marroquinas e que
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algumas das mensagens incluíam imagens da polícia militar marroquina.

O caso pode ter repercussões também na justiça. A Frente POLISARIO apresentou em Março deste

ano uma queixa formal junto do Supremo Tribunal da Nova Zelândia no sentido de impedir que um

fundo de pensões da Nova Zelândia continue a investir na Ravensdown e na Ballance Agri-Nutrients,

tornando-se assim cúmplice das práticas ilegais de exploração dos recursos naturais do Sahara Ocidental

ocupado. Está prevista para Outubro próximo uma audiência, mas coincidência ou não, imediatamente

a seguir aos protestos de Junho, o tribunal anunciou que aceitava a participação no processo da

Associação de Fertilizadores da Nova Zelândia (FANZ), que apoia as suas associadas. Preocupada

com o dano reputacional que as duas empresas podem sofrer, a FANZ intensi�cou recentemente uma

campanha justi�cativa da opção de compra do fosfato saharauí.

A posição do governo neo-zelandês tem sido prudente. Ela é importante, não só do ponto de vista

político, mas também porque a empresa estatal LandCorp Farming Ltd. é accionista das duas empresas

importadoras. No âmbito de uma troca de correspondência a este propósito, em mensagem dirigida à

Western Sahara Resource Watch, a 6 de Maio de 2020, o Ministro dos Negócios Estrangeiros, Winston

Peters, a�rmou que �o Governo da Nova Zelândia tem consistentemente tornado claro perante as em-

presas que fazem importações do Sahara Ocidental que elas devem cumprir a legislação internacional,

procurar apoio jurídico independente e que se importam, o fazem assumindo os seus próprios riscos�.

O Governo, acrescentou, �pediu que a indústria dos fertilizantes procurasse activamente alternativas

viáveis de fontes de fosfato que respondessem às necessidades especí�cas das pastagens da Nova Ze-

lândia. Infelizmente, até agora não foram encontradas alternativas viáveis, mas o Governo mantém a

expectativa de que os esforços para encontrar uma fonte alternativa continuem�. Esta postura parece

consistente com o conteúdo de um comunicado difundido pelo Ministro do Comércio e do Crescimento

das Exportações, David Parker, datado de Fevereiro de 2019, no qual dá conta de uma reunião com re-

presentantes da FANZ, da Ravensdown e da Ballance Agri-Nutrients, realizada em Novembro de 2018,

na qual �encorajaram a indústria a procurar activamente fontes alternativas de fosfato e a continuar

a investigar tecnologia que torne a importação de uma série de outras fontes mais viável�.

O que as empresas neo-zelandesas aparentemente não conseguiram, já foi alcançado por outras

companhias: de acordo com a edição de 2020 do relatório anual da Western Sahara Resource Watch (P

for Plunder), as exportações de fosfato do Sahara Ocidental ocupado caíram para cerca de metade entre

2018 e 2019. A persistência da Ravensdown e da Ballance Agri-Nutrients tornaram-nas responsáveis

por um terço da exportação de fosfato em 2019.

A observação e a campanha contra os �fosfatos de sangue� já tem anos. A organização Western

Sahara Resource Watch, fundada em 2005, tem compilado criteriosamente e difundido dados sobre os

principais recursos naturais saharauís (fosfato, pesca), assim como sobre as empresas e governos que

contribuem para a ocupação ilegal do Sahara Ocidental, através da exportação de petróleo e outros

bens e da participação em projectos no território (por exemplo, mais recentemente, no campo das

energias renováveis). Com base nesta informação, tem directamente chamado a atenção e protestado,

e ao mesmo tempo apoiado e dado notícia de acções de outras entidades, em vários países, neste âmbito.

Há resultados. No que se refere aos fosfatos saharauís, a partir de Dezembro de 2018 os EUA e o

Canadá deixaram de os importar. Apareceu o Brasil como origem de pequenas importações e, apesar

de os outros três países que continuam envolvidos neste comércio ilegal � a China, a Índia e a Nova

Zelândia � terem expandido a sua parte no negócio, as exportações �caram-se por metade do valor do

ano anterior, como já mencionado. O número de empresas importadoras passou de 15 em 2011 para 7

em 2019.
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