KÖHLER NO SAHARA OCIDENTAL: POR UM NOVO
ESPÍRITO DE REALISMO E COMPROMISSO
O Enviado Pessoal do Secretário-geral da ONU Horst Köhler realizou mais um périplo
tendo visitado Argel (Argélia), Nouakchott (Mauritânia), Rabouni (Argélia) e Rabat
(Marrocos), antes de desembarcar nos territórios do Sahara Ocidental ocupados por
Marrocos.

Em 26 de Junho reuniu com o Presidente
da República Árabe Saharauí Democrática e
Secretário-geral da Frente POLISARIO, Brahim
Ghali, nos acampamentos de refugiados. Na ocasião Köhler disse que o encontro tinha sido uma
oportunidade para aprofundar os conhecimentos
sobre os obstáculos à procura de uma solução
para o problema saharauí. E voltou a reiterar que
a redução para seis meses do mandato das Nações
Unidas seria susceptível de criar uma dinâmica
Fig. 1: Encontro Köhler - Ghali
e um modo de reexão com um novo espírito, que
pode conduzir, depois de mais negociações, a uma solução aceite por ambas as partes e eliminar um
obstáculo ao processo de desenvolvimento da região do Norte de África como um todo.
Entre 28 de Junho e 1 de Julho esteve no Sahara Ocidental, na capital El Aaiún, em Smara e
em Dakhla. Na capital encontrou-se com delegações de organizações saharauís de defesa dos direitos
humanos. Primeiro com a ASVDH - Associação Saharauí de Vítimas de Violações Graves dos Direitos
Humanos e depois com a CODESA - Colectivo de Defensores Saharauís dos Direitos Humanos. Além
de Horst Köhler esteve igualmente presente Colin Stewart, o chefe da MINURSO, onde decorreram
as reuniões. Ambas as organizações aproveitaram a oportunidade para passar em revista a situação
dos DH no território e o papel nela desempenhado pelas forças de ocupação marroquinas. Lembraram
a Köhler e a Stewart a ausência das liberdades cívicas essenciais  a liberdade de associação e de
expressão  a descriminação social e económica, e a completar o quadro, as prisões, a tortura.
Nada desta informação foi nova para os representantes das Nações Unidas. Logo no dia da chegada
de Horst Köhler a El Aaiún as forças de segurança impuseram uma presença policial muito forte,
instalando efectivos nos bairros e principais artérias da cidade. Segundo o correspondente do colectivo
Equipe Media foram cercadas as casas de vários activistas e os seus ocupantes impedidos de sair.
Às 19 horas tiveram início as manifestações na Avenida Smara. Os manifestantes empunhavam
bandeiras da RASD e reivindicavam o direito à autodeterminação e exigiam a protecção das Nações
Unidas. As manifestações propagaram-se aos bairros e às ruas adjacentes e foram reprimidas pelas
forças policiais.
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Também os desempregados do grupo Al Kassem organizaram uma concentração a qual foi reprimida, resultando 7 pessoas feridas. Numa manifestação no bairro de Nadi Lahma, um carro da polícia
marroquina atropelou um manifestante saharauí - Ayoub El Ghan  o qual acabaria por falecer no
hospital. O jovem de 16 anos é a 146.ª vítima da lista de mortes e feridos graves das ondas de protesto
que agitam o Sahara Ocidental.
As manifestações prosseguiram um pouco por toda a cidade noite adentro e tiveram também lugar
na cidade de Smara, no norte do território, igualmente visitada por Horst Köhler e a sua equipa.
Duas jornalistas saharauis, Zahara Essin e Khadi Essin, foram detidas no bairro de El Auda,
juntamente com um jovem saharauí que procurou impedir a sua detenção. As jornalistas estavam a
recolher imagens das manifestações dentro de uma viatura.
Köhler teve ainda a oportunidade de se encontrar com as autoridades locais e guras do mundo dos
negócios marroquinas. Segundo o seu porta-voz, durante as suas conversações, o Presidente Koehler
sublinhou a importância de se avançar para uma solução política justa, duradoura e mutuamente
aceitável para o conito, que assegure a autodeterminação do povo saharauí. Enfatizou a necessidade
de um novo espírito de realismo e compromisso.
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