
HORST KÖHLER: EM �BUSCA DO PROCESSO�

O encontro em Lisboa com Horst Köhler deve ter mostrado a Marrocos que o

caminho que pretendia seguir não será tão fácil de trilhar como julgava.

Fig. 1: Genebra, 16 Março 2018

O sítio marroquino Le360 fez uma original des-

crição dos acontecimentos envolvendo o encontro

de Lisboa. Segundo ele, a participação na reu-

nião inscreveu-se �no quadro da cooperação de

Marrocos com a ONU para alcançar uma solução

política de�nitiva para o diferendo regional sobre

o Sahara marroquino�.

À saída do encontro o Ministro dos Negócios

Estrangeiros Nasser Bourita mostrou-se animado.

�Globalmente, as conversações desenrolaram-se

numa atmosfera de serenidade e os debates fo-

ram ricos e frutuosos�. O encontro foi a oportu-

nidade para a delegação marroquina apresentar

�detalhadamente a iniciativa da autonomia, do

contexto da sua elaboração, do seu riquíssimo conteúdo e das suas bases jurídicas muito sólidas�.

Mas o ânimo rapidamente se desvaneceu. Quinze dias depois o Le360 queixava-se de que �apesar

das queixas apresentadas por Marrocos (. . . ) Horst Köhler persiste em reunir apenas com as partes cuja

posição é contrária à do Reino�. E exempli�cava: �A promessa que terá feito à delegação marroquina

de �remeter a questão do Sahara exclusivamente para o âmbito da ONU�, não tardou a ser desmentida

pelos factos�. E inventaria os passos daquilo que designa pelo �vasto bailado de �consultas��: �Köhler

iniciou este bailado com um encontro (...) com a chefe da diplomacia europeia Federica Mogherini,

seguido de uma reunião� com o �muito controverso diplomata argelino Chergui�, dirigindo-se depois

para �Addis-Abeba para se encontrar com o presidente da UA Paul Kigame, com o presidente da

Comissão da UA Moussa Faki Mahamat e com o �emissário da UA para o Sahara�, o antigo presidente

de Moçambique Joaquim Chissano, o mesmo que é resolutamente hostil a Marrocos!�

O sítio lamenta que Köhler tenha concluído este périplo indo a Estocolmo encontrar-se com a MNE

sueca, Margott Wallström, �cuja sensibilidade pró-POLISARIO não necessita de demonstração�. E

desabafa: �o pior nas consultas é que parecem tendenciosamente orientadas. Porque não se encontrou

ele com chefes de Estado capazes de dar uma visão diferente da da Argélia? Porque não se encontrou,

por exemplo, com Alpha Condé, na sua qualidade de presidente cessante da UA, ou com o presidente da

República da Costa do Mar�m, Alassane Ouattara, cujo país é membro não permanente do Conselho

de Segurança?�

O Le360 fecha o artigo com uma pérola informativa: �Hörst Kohler demitiu-se de presidente da

Alemanha (uma função essencialmente honorí�ca) em 2010, em resultado das reacções provocadas por
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uma sua entrevista onde defendeu o empenhamento militar alemão no estrangeiro para defender os seus

interesses económicos. Hörst Köhler é pois um partidário da militarização da Alemanha. E adivinhem

qual é o país que encabeça a lista dos importadores de armas alemãs em 2017? A Argélia, com a bonita

soma de 1,36 milhares de milhões de euros!�

No dia 21 Köhler apresentou o seu relatório ao Conselho de Segurança. De acordo com o documento

a que a agência argelina APS teve acesso, ele lembrou que o âmbito do seu mandato �é encontrar um

caminho para o futuro, um caminho que possa levar a uma solução mutuamente aceitável e que permita

a autodeterminação do povo saharauí�.

Explicou ainda �que, de momento, não está "exclusivamente focado na solução", mas na "busca

do processo" que permita que ambas as partes no con�ito negoceiem a solução�, expressando �a sua

disposição em ampliar a temática das discussões e incluir questões que dizem directamente respeito

à situação dos saharauís nos territórios ocupados. Para isso planeia ir a El Aaiún para com eles se

encontrar�. E concluiu apelando �ao Conselho de Segurança para o apoiar na sua missão de mediação

�com palavras e acções e a começar a garantir que a Resolução 2351 seja implementada"�.

Antecedendo o encontro de Lisboa, um grupo de organizações portuguesas divulgou uma declaração

onde �saúdam o relançamento, no quadro das Nações Unidas e sob a égide do seu Secretário-geral,

do processo negocial sobre o Sahara Ocidental, tendo em vista chegar a um acordo que permita a

realização do direito à autodeterminação do povo saharauí. (. . . ).

�Estão conscientes de que o caminho a seguir não é fácil, mas recordam que o povo saharauí espera

há mais de 40 anos, em condições extremamente duras, tanto nos acampamentos de refugiados, como

no território ocupado, pela justiça a que têm direito. (. . . ).�

Subscrevem a declaração a Associação 25 de Abril, a Associação Abril, a AAPSO, a Associação

José Afonso, o CIDAC, a Fundação AMI, o IPJET - International Platform of Jurists for East Timor,

a Pax Christi Portugal e a UMAR.

No dia 8 de Março o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda apresentou na Assembleia da

República um voto sobre o Sahara Ocidental que foi aprovado com os votos favoráveis do BE, do PCP

e do Partido Socialista. O PSD votou contra e o CDS absteve-se.

Diz o texto aprovado:

�(. . . ) No quadro das Nações Unidas foi relançado o processo negocial sobre o Sahara Ocidental,

através da resolução 2351 do Conselho de Segurança das Nações Unidas de Abril de 2017. (. . . ).

�Não pode ignorar-se a importância que, neste processo, tem a recente sentença do Tribunal de

Justiça da União Europeia de 27 de Fevereiro segundo a qual o Acordo de Pescas entre a UE e Marrocos

- tal como já fora decidido em 2016 sobre o Acordo para os produtos agrícolas - não é aplicável ao

Sahara Ocidental, território não-autónomo, nem às suas águas territoriais.

�Assim, reunida em sessão plenária, a Assembleia da República exprime a sua congratulação pela

retoma do processo negocial (...) e exprime a sua profunda convicção de que este é um momento, como

poucos houve, para que se criem as condições para uma solução política e de acordo com o Direito

Internacional que garanta a concretização do direito à autodeterminação do povo do Sahara ocidental�.

Uma outra iniciativa de grande signi�cado político ocorreu em Genebra em 16 de Março, organizada

pela diáspora saharauí, em frente às instalações da ONU. Foi uma manifestação em nome da paz e da

justiça, que juntou tanto saharauís como apoiantes da causa. Entre outros intervieram um responsável

do Comité Suíço de Apoio ao Povo Saharauí e Abdul Hamid Dashti, um antigo deputado do Kuwait

que, acusado de insultar o rei Bin Abdulaziz, teve de se exilar, sendo condenado à revelia a 46 anos de

prisão.


