
SAHARA OCIDENTAL: O COMBATE À PILHAGEM

DOS RECURSOS NATURAIS

Nas análises ao colonialismo europeu de �nais do séc. XIX, princípios do séc. XX, o

saque dos recursos naturais dos territórios sujeitos à dominação colonial é um dos

seus traços identi�cadores.

Ao entrarmos no último quartel do séc. XX, quando pensávamos que esse �agelo tinha sido �nalmente

derrotado, fomos confrontados com o relançamento desta velha prática europeia, agora através de países

que tinham recentemente passado do estatuto de colónias para o de países soberanos. Em Novembro

de 1975 Marrocos invade e ocupa o Sahara Ocidental e em Dezembro de 1975 a Indonésia invade e

ocupa Timor-Leste. Em ambas as situações os novos ocupantes recorreram às mesmas políticas de

que tinham sido vítimas: a imposição de uma máquina administrativa de dominação, a imposição de

uma cultura com a sua língua, a marginalização e subalternização das populações locais, a imposição

de uma omnipresente máquina repressiva e, claro!, a pilhagem dos seus recursos naturais. Por isto,

o então dirigente da Resistência timorense e hoje Primeiro-ministro da República de Timor-Leste,

Xanana Gusmão, perguntava em 27 de Julho de 1992 ao Comité de Descolonização da ONU: �Será

que o colonialismo só tem esse signi�cado quando é praticado pelos brancos? Ou o colonialismo é uma

forma de dominação de um Povo sobre outro?�

O combate ao saque dos recursos naturais é hoje um dos principais terrenos de luta da Frente

POLISARIO. A recente decisão do Tribunal de Justiça da União Europeia (TJUE) sobre o acordo de

pescas UE-Marrocos, con�rmando a sentença anterior sobre o acordo de produtos agrícolas, veio dar

um novo impulso ao seu prosseguimento.

Ignacio Cembrero, um jornalista de referência nas questões do Magrebe, conta-nos o empenhamento

de �Gilles Devers, advogado da Frente POLISARIO na Europa, [que] quer aproveitar o efeito de duas

sentenças sucessivas do TJUE para pressionar um pouco mais Marrocos (. . . )�.

Dentro desta campanha de denúncia do saque dos recursos o caso dos fosfatos é outro exemplo

emblemático.

Fig. 1: NM Cherry Blossom

Em 13 de Abril de 2017 o navio NM Cherry

Blossom, de bandeira neozelandesa, deixou El

Aaiun com um carregamento de 50.000 tonela-

das de fosfato e ancorou em Port Elizabeth, na

África do Sul, para se reabastecer. Alertadas pela

Frente POLISARIO as autoridades sul-africanas

apreenderam a carga e o navio, que �cou imobi-

lizado naquele porto.

Após um longo processo litigioso, em 23 de

Fevereiro deste ano o Supremo Tribunal de Justiça da África do Sul decidiu que a República Árabe
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Saharaui Democrática (RASD) é a proprietária de toda a carga do navio que estava destinada à Nova

Zelândia.

O mesmo Tribunal respondeu favoravelmente ao pedido da Frente POLISARIO e concedeu um

prazo de 30 dias para a venda do fosfato em hasta pública. Nos princípios de Maio o governo da RASD,

em comunicado, congratulou-se pela venda do carregamento e anunciou que, no futuro, empreenderá

acções similares noutros países contra empresas que comprem ilegalmente fosfato do Sahara Ocidental.

O representante da Frente POLISARIO na Austrália e Nova Zelândia, Kamel Fadel, disse à Reuters

que �os fundos arrecadados com a venda serão transferidos para as autoridades saharauís que os poderão

utilizar no futuro para localizar casos semelhantes�.

Mas a Frente POLISARIO não está sozinha nesta luta. A associação Western Sahara Resource

Watch (WSRW) tem sido uma parceira inestimável nesta difícil e dura batalha. No seu relatório de 2016

sobre o comércio mundial de fosfatos no Sahara Ocidental, alertava para a possibilidade de a companhia

americana Innophos Holdings ser uma das compradoras chave do fosfato proveniente daquele território.

Segundo a WSRW, �as compras não foram feitas directamente ao exportador marroquino (. . . ) mas à

companhia importadora de fertilizantes PotashCorp (hoje Nutrien). Este importador tem uma fábrica

no interior da Innophos (. . . ) com um pipeline transportando os derivados de fosfato da PotashCorp

para a Innophos�.

Este receio veio a ser con�rmado pela própria Innophos Holdings no seu relatório de 3 de Abril de

2016, publicado pouco depois do daquela associação. �Estamos igualmente sujeitos a riscos decorrentes

das condições sociais e políticas locais nas jurisdições de onde provém o mineral de fosfato que é a base

das nossas actividades. O mineral de fosfato utilizado pela PCS [PostachCorp] para aprovisionar a

nossa fábrica de Geismar, na Luisiana, em MGA [Merchant Grade Acid ] é objecto destas condições

políticas e sociais no Sahara Ocidental, onde a PCS se aprovisiona em mineral de fosfato, território

que tem conhecido uma longa história de perturbações sociais e políticas. Se a PCS é incapaz de se

aprovisionar em mineral de fosfato ou em quantidades su�cientes, o nosso aprovisionamento em MGA

será perturbado e a capacidade de fabricar os nossos produtos poderá ser seriamente afectada�.

A WSRS lembra que desde 2010 já contactou a Innophos por diversas vezes sem nunca ter obtido

uma resposta. �A ausência de resposta da Sociedade não passou despercebida aos vários dos seus

antigos investidores: a Sociedade foi objecto de numerosos desinvestimentos. Uma longa análise de

exclusão ética da empresa foi preparada pelo Conselho de Ética da Caixa de Pensões do governo

norueguês em 2015. Pela mesma razão, a Sociedade foi igualmente expulsa da carteira de opções do

Luxembourg Pension Fund e do Danske Bank, entre outros�.

Mas o fosfato não é caso único. A WSRS cita também o exemplo da HeidelbergCement, que através

de uma �lial nos arredores de El Aaiún, a capital do Sahara Ocidental, explora uma cimenteira. �A

fábrica é detida pela CIMAR [Cimentos de Marrocos], que por sua vez pertence à multinacional alemã

via uma �lial italiana, a Italcementi�.

Tal como com a Innophos, a WSRS escreveu várias cartas à HeidelbergCement, assim como à sua

�lial Italcementi, perguntando se tinham autorização do representante do povo saharauí para operar

no território ocupado. E tal como com a Innophos, não obteve qualquer resposta.
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