
EM DEFESA DO DIREITO INTERNACIONAL

Apesar das di�culdades dos tempos presentes continuam a existir Estados e

Instituições que vêem no direito internacional uma ferramenta fundamental para

resolver problemas e con�itos no respeito pelo querer dos povos.

ÁFRICA

Fig. 1: Brahim Ghali em Abidjan

Sob o lema �Investir na juventude para um fu-

turo sustentável�, a V Cimeira União Africana �

União Europeia reuniu-se em Abidjan, Costa do

Mar�m, em 29 e 30 de Novembro, contando com

a presença de 83 chefes de Estado e de Governo

de ambos os continentes. Foi a primeira vez que

a República Árabe Saharauí Democrática esteve

presente, após uma intensa batalha diplomática.

O Presidente da República e Secretário-geral

da Frente POLISARIO, Brahim Ghali, que che-

�ou uma numerosa delegação saharauí, partici-

pou no almoço organizado pelo presidente da

Costa do Mar�m, Lasan Ouattara, em honra dos chefes de Estado e de Governo presentes.

ESTADOS UNIDOS

Nos princípios de Novembro foi conhecido um relatório do governo norte-americano onde as medidas

impostas por Marrocos à MINURSO são consideradas como tendo posto em perigo o funcionamento

desta missão da ONU, impedindo-a de cumprir os seus deveres. �Em Março [2016], o governo marro-

quino anunciou uma série de medidas que comprometeram a capacidade da MINURSO para realizar

as suas funções�, a�rma este relatório sobre a participação dos EUA na ONU em 2016, dirigido ao

Congresso.

O relatório refere que estas medidas afectaram �a componente civil da MINURSO, incluindo o seu

segmento político� cujo número conheceu �uma redução signi�cativa�.

SUÉCIA

Numa entrevista dada em �nais de Outubro à revista Sahara Occidental, uma publicação da Associação

Sueca de Amizade com o Povo Saharauí, a Ministra dos Negócios Estrangeiros daquele país, Margot

Wallstrom, a�rmou que o seu governo �tem um �rme compromisso com o apoio à causa saharauí�,

negando qualquer �retrocesso na sua postura de defesa do direito do povo saharauí à autodetermina-

ção.�
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A chefe da diplomacia sueca acrescentou que a presença do seu país no Conselho de Segurança nos

dois últimos anos abriu �um novo marco para a nossa política em relação ao Sahara Ocidental� e que

a �Suécia defendeu a inclusão dos direitos humanos no mandato da MINURSO�.

Em relação à protecção dos recursos naturais do Sahara Ocidental, a ministra esclareceu que o seu

Governo trabalha no seio da União Europeia �para que se cumpra a sentença do Tribunal Europeu de

Justiça�, que impede a exploração das riquezas do Sahara Ocidental sem o prévio consentimento do

povo saharauí.

A ministra sueca asseverou que a ajuda humanitária que o seu governo concede aos refugiados

saharauís tem conhecido um aumento progressivo.

TIMOR-LESTE

Fig. 2: PM Alkatiri com Mohamed Badi

O embaixador da RASD em Timor-Leste, Moha-

med Salama Badi, foi recebido nos princípios de

Novembro pelo Primeiro-ministro Mari Alkatiri,

onde este rea�rmou o apoio do seu país à causa

saharauí. O embaixador aproveitou a oportuni-

dade para transmitir ao chefe do governo timo-

rense os últimos desenvolvimentos do con�ito, a

necessidade das Nações Unidas criarem mecanis-

mos de protecção dos direitos humanos nos ter-

ritórios ocupados pelas autoridades marroquinas

e impedirem a pilhagem dos recursos naturais do

território. Salama Badi lamentou ainda os obstá-

culos levantados pela França à aplicação do direito internacional.

Entretanto, na sessão do Comité de Descolonização da ONU realizada em Outubro passado e de

que já aqui demos notícia, interveio Nazario Jap dos Santos, um jovem timorense a estudar nos EUA,

conforme vem narrado no boletim da sua escola, o Colégio Luterano. Durante os 4 minutos da sua

intervenção - tempo concedido aos peticionários que intervêm a título individual � Nazario Santos

apelou à ONU para que se realizasse o referendo e ao Estado espanhol, antigo colonizador, para se

envolver nos esforços de autodeterminação do Sahara Ocidental. Condenou as multinacionais que

exploram os recursos naturais do território sem o consentimento do seu povo e defendeu o aumento do

orçamento da MINURSO e do apoio aos campos de refugiados.

Santos confessou ao boletim que a sua participação nos trabalhos do Comité se devia às semelhanças

da história recente do seu país, Timor-Leste, e do Sahara Ocidental, e ao convívio com colegas no colégio

originários deste país africano. No verão passado tinha colaborado com uma associação timorense de

solidariedade com o povo saharauí.

Na sua passagem pelas Nações Unidas teve a oportunidade de se encontrar com estudantes, ad-

vogados e embaixadores interessados no processo de autodeterminação do Sahara Ocidental, um dos

quais, o da Venezuela, o convidou, a ele e outros peticionários, para um pequeno-almoço onde lhes

falou do apoio do seu país à causa saharauí, apesar da situação difícil que a Venezuela está a viver.

Santos proferiu depois uma conferência no colégio, patrocinada pelo Center for Ethics and Public

Engagement - instituição que, juntamente com o Gabinete do Reitor, �nanciou a sua deslocação a

Nova Iorque - onde partilhou a experiência.
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***

Dois dias depois do discurso de Mohamed VI, o ministro dos Negócios Estrangeiros da RASD, Mohamed

Salek, a�rmou numa conferência de imprensa na embaixada saharauí em Argel que �a República

Saharauí e a sua unidade territorial constituem uma linha vermelha� e que �o povo saharauí está

preparado para elevar os desa�os�.

�A solução é acabar com a ilegal ocupação, retirar as tropas concentradas no nosso país e fazer

cessar a agressão sistemática que sofre o nosso povo às mãos de quem lhes rouba os seus recursos

naturais�, a�rmou Ould Salek, antes de rea�rmar que a guerra suja �não vergará a vontade do nosso

povo em continuar a sua luta pela libertação.�


