
Conferência internacional de urgência

“Contra as guerras de ocupação, contra a ingerência nos assuntos internos dos países, em
defesa da integridade e da soberania das nações”

Argel, 10-11-12 de Dezembro 2011

Manifesto de Argel

Somos responsáveis políticos e sindicais, universitários, intelectuais, advogados, militantes dos
direitos do homem… vindos dos países do Magrebe, do Sahel (1) e outras partes do continente
africano, da Europa das Américas e da Ásia…

Reunimo-nos – a 10, 11 e 12 de Dezembro em Argel – ao apelo da UGTA e do PTA, numa
Conferência de urgência “Contra as guerras de ocupação, contra a ingerência nos assuntos
internos dos países, em defesa da integridade e da soberania das nações”, no seguimento da
intervenção militar estrangeira na Líbia.

Debatemos a situação no mundo, os desenvolvimentos em curso em todos os continentes.

Afirmando o nosso apoio à luta dos povos, dos trabalhadores e dos jovens, em qualquer parte do
mundo, para arrancarem e defenderem os seus direitos socioeconómicos e democráticos,
declaramos de imediato:

Sim, há situação de urgência quando as grandes potências decidem intervir militarmente sob a
égide da NATO na Líbia, abrindo a via à insegurança e à instabilidade na região, pondo em
perigo a estabilidade dos países do Sahel, quando estas mesmas potências já destruíram o Iraque,
pela guerra de ocupação, prosseguem a guerra no Afeganistão, mantêm o Haiti sob ocupação
militar e impõem bases militares em diferentes regiões do mundo.

Denunciamos a intervenção militar na Líbia que, longe de libertar o povo líbio, prepara as
violências de amanhã sobre bases tribais, étnicas e comunitárias.

Afirmamos que esta intervenção não trouxe senão mais sofrimentos, privações e insegurança a
todos os povos da região, quando numerosos países africanos estão já arrasados por conflitos
armados e pela pilhagem exterior que o reembolso da dívida consagra.

Condenamos os propósitos imperialistas, de pilhagem dos recursos dos povos e de domínio, que
motivam esta intervenção.

Condenamos esta intervenção de que um dos objectivos consiste em ameaçar os povos que lutam
pelos seus direitos e pelas suas soberanias, querendo impor-lhes um protectorado estrangeiro, e
confiscando-lhes o direito de disporem do seu presente e do seu futuro.

Denunciamos os planos das grandes potências – entre os quais o “Grande Médio-Oriente”
preconizado pelos EUA – visando desintegrar as nações sobre bases tribais, étnicas e religiosas,
para fins de pilhagem e de opressão.



Opomo-nos à instalação de uma base militar estrangeira – quer se trate da Africom ou qualquer
outras, na região do SAHEL – seja qual for o pretexto, e pronunciamo-nos pelo desmantelamento
de todas as bases militares estrangeiras no mundo.

Há situação de urgência, quando as grandes potências preparam as condições da guerra
generalizada na região do Marraquexe, continuando a negar os seus direitos históricos
imprescritíveis ao povo palestino, o direito de regresso a casa para todos os refugiados,
submetendo este povo ao encerramento em Gaza e na Cisjordânia, à repressão e às agressões.

Declaramos o nosso total apoio às aspirações do povo sírio à democracia e à igualdade, mas
condenamos com força as manobras e conspirações materializadas na instrumentalização destas
mesmas aspirações pelas potências imperialistas e seus homens de mão, para delas fazerem um
pretexto para a intervenção militar estrangeira na Síria para “mudar o regime”.

Opomo-nos a qualquer intervenção militar estrangeira, em qualquer parte do mundo – e,
nomeadamente, na Síria e no Irão – com ou sem o aval da ONU.

Somos contra a intervenção militar estrangeira no Bahrein, denunciamos a repressão de que é
vítima este povo, e estamos solidários com a sua luta pelas reivindicações e direitos políticos.

Há situação de urgência, quando as mesmas potências imperialistas e as instituições
internacionais desencadeiam uma guerra social na Europa e nos EUA, através de planos de rigor
assassinos, para salvar os especuladores, os bancos e as companhias de seguro privadas.

Há situação de urgência quando as grandes potências erigem em sistema mundial a ingerência
nos assuntos dos países, arrogando-se o direito de dispor do destino das nações e dos povos.

Um mundo que se desmorona

Nós – responsáveis políticos e sindicais, universitários, advogados, militantes dos Direitos do
Homem, vindos de países vítimas directas ou indirectas de intervenções militares estrangeiras, de
países membros da NATO que participam em guerras de ocupação e de países cujos governos se
opõem às intervenções militares estrangeiras – reunidos em Argel, declaramos:

Recusamos que sejam aniquiladas as realizações da civilização humana, entre as quais se conta a
existência das nações, condição para a democracia.

Temos fundamento para acusar as grandes potências e as instituições ao seu serviço, de pôr em
perigo a continuidade da humanidade através de guerras, da fome e da destruição das conquistas
sociais que materializam o progresso humano.

Temos fundamento para acusar as grandes potências de estarem na origem da propagação de
expressões de barbárie e de abrirem caminho ao totalitarismo (ao porem em causa os
fundamentos da democracia política que são os Estados, os partidos e os sindicatos
independentes).

Consideramos ser da responsabilidade do movimento operário sindical internacional organizar a
acção unida e solidária, em defesa dos direitos sociais, das liberdades sindicais e da integridade e
soberania das nações, contra os planos e políticas assassinas das instituições internacionais.



Nós que, nos nossos países respectivos, militamos pelo direito dos povos a viverem em paz e
com dignidade, do produto dos seus recursos nacionais, a decidirem livremente do seu presente e
do seu futuro pelo exercício dos direitos democráticos, proclamamos a nossa determinação em
combater os atentados à soberania das nações e dos povos, a pilhagem das suas riquezas naturais.

Nós que condenamos firmemente a repressão contra os povos e os militantes que lutam pelos
seus direitos políticos e sócio-económicos, qualquer que seja o país, declaramos a nossa rejeição
de todas as guerras imperialistas de ocupação e de pilhagem portadoras da barbárie, da
decomposição, da regressão e do caos.

Declaramos a nossa franca oposição às ingerências estrangeiras, que confiscam as soberanias
populares.

Nós, responsáveis políticos, sindicais, universitários, advogados vindos de África, da Ásia, das
Américas e da Europa, reunidos em Argel a 10, 11 e 12 de Dezembro, a alguns meses da
celebração do cinquentenário da independência da Argélia: reafirmamos o direito imprescritível
do povo argelino a decidir livremente o seu futuro sem ingerência exterior e proclamamos a
nossa determinação em defender as conquistas socioeconómicas do povo argelino e soberania da
Argélia – conquistas da civilização humana e pontos de apoio para a luta dos povos.

Aqueles que viemos de países controlados pelas potências imperialistas, negamos o direito aos
governos dos nossos países de se imiscuírem nos assuntos argelinos. Temos consciência que, ao
defender a independência e a soberania da Argélia, ajudamos o conjunto dos países desta região
(e não só) a defenderem-se face às ameaças imperialistas.

Decidimos constituir-nos em Comité internacional permanente de vigilância e alerta, para levar à
prática as propostas saídas desta Conferência de urgência, a começar por:

1- Preparar a reunião de um Tribunal internacional (do tipo Bertrand Russel) para elaborar,
com base nos factos, uma Acta internacional de acusação contra os responsáveis e os
fautores de guerras de ocupação/pilhagem e da destruição das nações.

2- Coordenar a acção unida e reagir em conjunto em defesa da integridade e da soberania
das nações.

3- Organizar a mobilização unida contra a guerra e para que os orçamentos de guerra sejam
utilizados para o desenvolvimento socioeconómico, para a saúde e a instrução, e para
combater a miséria e a fome que se propagam no mundo.

4- Organizar a mobilização unida: contra os planos assassinos do FMI, do Banco Mundial,
da União Europeia, etc.; contra a ditadura dos défices orçamentais, utilizada na Europa
para impor aos trabalhadores e aos povos planos de ajuste estruturais assassinos, a
destruição dos direitos e conquistas sociais; pela anulação da dívida externa, instrumento
de saque das economias nacionais dos países oprimidos e de colocação sob tutela dos
Estados e das nações.

(1) A região do Magrebe é formada pelo Marrocos, Argélia, Tunísia, Líbia e Mauritânia. O Sahel engloba,
inteiramente ou em parte, os países: Senegal, sul da Mauritânia, Mali, extremo sul da Argélia, norte do Burkina
Faso, Niger, extremo sul da Nigéria, centro do Chade, centro do Sudão (em particular, o Darfour e o Kordofan)
e Cabo Verde. Por vezes, são também acrescentados outros 5 países: Etiópia, Eritreia, Djibuti, Somália e
Quénia.


