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COMPANHEIROS POUCO PROVAVEIsf
Poucas pessoas - de Joanesburgo a Blantyre -

sabem akjurna cotsa sobre a SADC, e muitas menos

acreditam que a organizagao seja o tratamento

para os sais males soGiaiseeconomicos. Numa

Sema inclusaodoscivis, a integracao regional
na SADC esta destinada a ser um elefante branco,
dirigido por uma elite onde a agenda e"
determinada pelo cruzamenlo enlre os doadores
ocidentais e o egocentrismo dos dirigentes nao
democratjcos. Os meios de cornunicacao social,
organizagoes nao governamentais sem fins
lucrativos (ONG's), organizacoesdeinvestigacao,
organizagoes de base comunitaria (OBC),
sindicatos, movimentos com base na fe" e o sector
privado - referidos colectivamente como
organizagoes da sociedade civil (OSC) - tern um
importante papel a desernpenhar para garantirem
a participacao critica do publico em geral no
processo de estabelecimento de uma comunidade
mais alargada em termos politicos, economicos e
sociais na Africa Austral. Mas, a sociedade civil na
regiao continuaaserfraca, divididaeincapazde
optimizar os canais de participagao existentes e
deaiarnovos. Paraoamplicaraindarnaisascoisas,
osBderesda Africa Austral desconfiam naturafmenle
da sociedade civil e muitas vezes dificultam a sua
capaddade de desempenhar LITI papel signrficativo
e participarjvo no desenvolvimento regional.

A sociedade civil pode e deve actuar tanto a
nivel nacional como regional, para fortalecer a
demoCTadaatravfedacanalizacaodosvariados
interesses dos seus eleitores para elegerem
deputados tanto a nivel nacional como regional.
Pode tambem prestar apoio aos sistemas
democr^ticosdegovemo, prornovendoosvalores
decidadania, governacao, responsabilidadee
transparencia. Tern um "papel de cao de guarda"
e devido a sua abordagem, em grande escala, da
base para o topo, tern tambem tendencia de fbcar
aalengaorodesenvoMmertocertradonaspessoas
em vez daquele que 6 orientado pelos doadores
ou pelogovemo. Mesmo assim, na SADC como na
UE, a sodedadectvitnaofala em unfesononem em
termos multi-sectoriais. Isto nao 6 surpreendente se
considerarmos os niveis dispares de desen-
volvimento que caracterizam a regiao, os nossos
sistemas dernocraticosjovens e fracos e a heranga
dos regimes coloniais e prolongadosconflitos civis.

Para alem destes factores estaiturais, ha va" rios
outros assuntos que se manifestam na fraqueza
das OSC na regiao. Para at&n dos problemas de
tonga data assodados com as limilagoes de recursos
- financeiros, de gestao e de recursos humanos -
existem tensoes significa&vas no seio da sociedade
civilJaistensoesestaorelacionadas,entreoutras,

com a discordancia entre as OSC de advocacia e
as orientadas para servicos; a diferenga de opinioes
sobre esfrategiascria divisoes e estS profundamente
enraizada. Da mesma forma existe o potencial para
fricgoes en&re os profissionats (ONG's) e a
comunidade (OBC's) onde a dominagao de
qualquer delas dentro das estruturas de gestao
comum tern o perigo de levar a unifonnidade e
centraiizacao. Os individuos desempenham um
importante papel na definigao das relagoes entre
as diferentes OSC a niveis nacional e regional. As
personalidades tern tambem impacto no
relacionamento entre a OSC que lideram e as
estruturas de governacao do pais e da regiao.

Em muitos sectores, as OSC entram em
competicao para os fundos dos doadores e oulros
recursosfinanceiros. Oresuttado6, muitas vezes, o
de pTciticas nao coordenadas e nao transparentes
tanto pelos doadores como pelas OSC. Isto cria um
ambiente pouco salutar e de nao cooperacao, que
encoraja a duplicagSo e alimenta os arsenals de
todos aquefes que se opoem a mais inclusoes da
sociedade civil nas tomadas de decisao nacionais e
regionais.

Outros problemas generalizados que
enfraquecem a influencia potencial das OBC na
regiao, induem uma "crise geral de financiamento"
que 6 agravada pelos acontecimentos mundiais e
pela tendencia dos doadores de canalizarem o
dinheiro atraves dos governos (comprometendo
assim a aulonomia das OSC); a saida dos peritos
do sector, devido ao facto de muitos dos antigos
activistas da sociedade irem trabafhar para o
govemo ou para ONG's internacionais; uma falta
de democracia intema; e praticas de gestao nao
apropriadase de planeamento inadequado.

Apesar de muitos destes problemas serem
intemos das organizagoes e dos paises e apesar
de ser essencial que as OSC resolvam as suas
dificuldadesa nivel nacional, antes de avangarem
para uma cooperacao estfuturada regional, ha certos
beneffcios na combinagao de recursos para
infiuenciar a govemacao, lanto a nivel nacional como
regronal.Atrav& da criagao de uma estrutura de
coordenacao regional (na forma de um organismo
de gestaocomum) as OSC, ao redistribuirem fundos
e rearsos, podem garantruma maior representagao
nas reunioes regionais; podemcontrabalangara
dominacao das OSC sulafricanas e utilizar os
melhoresrecursosdopais; podem superaralgumas
das restricoes (legais e operacionais) que enfrentam
a nivel nacional.

A prrjpria SADC e a lideranga politica que
representa tirariam beneficios se nao falassem
apenasda participacaoda sociedadecivil nas suas
actjvidadesde tomadas de decisao politica. Nao6
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suficiente incluir apenas algumas linhas no seu
traiado! UmerKDrmepassonadireccaocertaseria
o de considerar seriamente, negociar e, em seguida,
adoptar um memorando de entendimento para o
Conselho de ONG 's da SADC. Aiimentar a secgao
do sector privado no Secretariado da SADC em
Gaborone e melhorar a circulagao de informacoes
do Secretariado seriam requisites futuros. Ao
considerar a sociedade civil como parceira em vez
de uma ameaga, os govemos podem aumentar os
seus proprios recursos limitados em areas tao
diversas como a recolha de informacoes e sua
distribuigao, investigacao, prestagSo de servicos e
acgoes de influencia para um tratamento maisjusto
erazoa"vel no palco global. ( )
Gina van Schaikwyk
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Outra Africa Austral?
Numa recente reuniao regional, activistas
sociais da Africa Austral demonstraram a sua
crescente rejeigao radical do capitalismo neo-
liberal e das suas instituigdes internacionais
como o Fundo MonetaYia Internacional (FMl).
Mas sera" que eles chegaram a acordo sobre
como enfrenlar o neo-liberalismo? E serao os
governos da Africa Austral e a prdpria SADC
parte da solugao ou parte do problema?

A primeira reuniao do Fdrum Social da
Africa Austral (FSAA) reaiizou-se dos dias 9
a 11 de Novembro de 2003 em Lusaka, na
Zambia, juntando 400 activistas de
movimentos sociais, sindicatos, ONG's, e
organizacdes das igrejas e de mulheres. A
maior parte dos delegados eram da Zambia
e do Zimbabwe, apesar da Africa do Sul estar
tambem bem representada e de terem vindo
grupos mais pequenos de outros paises.

0 FSAA seguiu-se a dois Fdruns Sociais
de todo o continente africano realizados em
2001 e 2002. Devido as dificuldades
financeiras que impedem muitos activistas de
participar em eventos deste genero, foi
acordado que, de futuro, tais fdruns deveriam
ser organizados a nivel nacional e regional
para garantir uma participagao maior das
bases, no crescente movimento de anti-
globalizagao. O FSAA 2003 teve como
objectivo proporcionar uma plataforma que
pudesse dar a oportunidade aos activistas
de discutirem materias de justiga social,
politica e econdmica e de concordarem com
posigoes comuns para o movimento social da
Africa Austral em preparagao para o Fdrum
Social Mundial, em Janeiro de 2004, na fndia.

Unidade nas Exigencias
Os participates do FSAA demonstraram urn
consenso significativo em relagao a assuntos
importantes. Foi acordado que a
Organizagao Mundial de Comercio (OMC) e
as instituigdes financeiras internacionais (IFI'S),
nomeadamente o FMl e o Banco Mundial, nao
tinham qualquer papel de interesse a
desempenhar na Africa Austral e deviam por
isso "fazer as malas e partirem". Durante o
evento, as organizagdes da sociedade civil
da Zambia abandonaram uma reuniao
marcada com o FMl, declarando que a
instituigao nao era bem vinda. O Forum
"concordou por unanimidade que o processo
de globalizagao, dominado pelas
gigantescas companhias trans-nacionais do
hemisferio Norte, est£ a ter urn impacto
negativo no povo" da Africa Austral. Foi

notado pela reuniao, "o apoio prestado por
alguns governos regionais a agenda neo-lib-
eral do comercio livre, da privatizagao e de
urn papel reduzido para o estado. "O Novo
Piano Econdmico para o Desenvolvimento de
Africa (IMEPAD) foi rejeitado "como uma
expressao de apoio a elite mundial, com o
prejufzo da maioria, por parte de certos llderes
do nosso continente." O FSAA exigiu o
cancelamento "imediato e incondicional" do
debito da Africa Austral; implementagao
abrangente do tratamento contra VIH/SIDA
pelos governos regionais; a distribuigao
significante de terra aos pobres da regiao e o
estimulo da agricultura para se alcangar a
seguranga alimentar para todas as
populagoes da Africa Austral.

Divergencias em relagao a
estrategia
Apesar de ter sido alcangado o consenso em
relagao a estas exigencias, o F6rum nao
estabeleceu urn piano de acgao. Registaram-
se divergencias visfveis entre ONG's (a
maioria das quais procura influenciar os
governos e IFI 's para diminuir o impacto do
neo-liberalismo) e os grupos mais radicais
que poem em duvida a estrutura subjacente
da economia global. Tamb£m nSo se registou
consenso entre os movimentos sociais, sobre a
melhor maneira de fazer uma interacgao com
os seus prdprios governos. Alguns oradores
explicaram como foi bem sucedido o trabalho
das ONG's com os governos, tendo-se
chegado a acordo sobre uma agenda
africana para a Cimeira da OMC de Cancun
e defenderam o ponto de vista de que tal
trabalho tinha permitido aos governos
regionais, como parte de uma alianga
alargada dos Paises do Sul, evitar mais
reformas do comercio livre. Outros
argumentaram que esta atitude progressiva
em alguns destes governos era a resposta a
uma crescente pressao popular contra o neo-
liberalismo e que tal pressao tinha que ser
aumentada em vez de submersa numa
alianga com governos que apoiam a NEPAD
orientada para o mercado livre.

Onde estava a SADC?
Registaram-se muito poucos sinais de que a
SADC tinha sido considerada pelos delegados
do FSAA como urn fdrum importante para o
movimento dejustica social, quer como urn alvo
para as suas exigencias ou ainda como um
veiculo potencial para a organizagao da

sociedade civil regional. O comunicado final do
FSAA, se por um lado fazia exigencias aos
governos nacionais, por outro nao fez qualquer
mencao a SADC e, aparentemente, o Conselho
da SADC para as ONG's nao estava
representado no evento. A sociedade civil re-
gional parece acreditar que pode ir mais longe
ignorando a SADC e combinando as suas forgas
com os activistas do "Sul global".

Apesar de tal abordagem ser compreen-
sivel dada a fraqueza das estruturas da SADC
e a marginalizagao da regiao numa escala
global, podera, mesmo assim, ter o efeito de
marginalizar as prdprias exigencias da Africa
Austral no ambito de um movimento global
mais alargado, que pode nao partilhar de
algumas ou de todas as prioridades da regiao.

Desenvolvimento desigual na
Africa Austral
O desigual desenvolvimento social e
econdmico da regiao da SADC prejudica
tambem a criagao de uma perspectiva re-
gional coerente. O papel politico e econdmico
dominante que a Africa do Sul desempenha
na Africa Austral foi mencionado e o FSAA
criticou "a expansao das companhias sulaf-
ricanas na regiao com prejuizo para as econo-
mias locais", chamando a isso uma "nova forma
de colonialismo e subimperialismo'.

Esta desigualdade e tambem reflectida
numa falta de coerencia na sociedade civil da
Africa Austral. Enquanto as ONG's
sulafricanas sao protegidas
constitucionalmente, a legitimidade de um sec-
tor civil critico mantem-se contestada no Ma-
lawi e na Zambia. No Zimbabwe, a critica do
movimento social ao governo e reprimido de
uma forma rotineira e a sociedade civil em
Angola e na Republica Democratica do Congo
esta ainda a procura da sua voz, depois de
decadas de conflitos devastadores. O FSAA
proporcionou uma importante oportunidade
para que os activistas sociais parttfhassem
experiencias e desenvolvessem abordagens
que poderao contribuir, a longo prazo, para a
redugao destas disparidades. Contudo, a
proposta organizagao dos Fdruns Sociais
Nacionais em toda a Africa Austral em 2004,
parece ser um passo necessa~rio para o
estabelecimento futuro de uma abordagem re-
gional coerente. <3p5)

Miles Larmer & estudante de t'nvestigagSo e
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Zimbabwe, SADC e CHOGM
Numa carta oficial datada de 11 de
Dezembro de 2003 e dir igida a
Marlborough House, o Zimbabwe p6s
formalmente termo ao seu estatuto de
membro da Commonwealth (Comunidade
Britanica), com efeito a partir de 7 de
Dezembro de 2003. Tal carta confirmou a
decisao do Presidente Mugabe de se demitir
da organizagao na sequencia da recente
Reuniao dos Chefes de Governo dos Paises
Membrosda Commonwealth (CHOGM) na
Nigeria, que suspendeu Harare
indefinidamente dos Consethos da
Organizagao.

A prolongada animosidade polltica en-
tre os membros da organizagao em relagao
a situagao do Zimbabwe, atingiu o seu climax
na Nigeria. Os Paises da Comunidade do
Desenvolvimento da Africa Austral (SADC)
(10 dos quais, se excluirmos o Zimbabwe e
as Seychelles, pertencem a Commonwealth)
encontravam-se na primeira linha do apoio
a reintegragao do Zimbabwe. A posigao da
SADC e de que, em 19 de Margo de 2003,
caducou a suspensao de um ano imposta ao
Zimbabwe e que, por isso, o pais deveria
ser de novo integrado no seio da Common-
wealth. Nofim domes deNovembrode 2003,
em Pretoria, foi reafirmada tal posigao numa
reuniao da "troika" do Orgao da SADC -
formada nomeadamente pefo Lesoto
(presidencia), Mogambique e Africa do Su! e
o Zimbabwe com o estatulo de convidado.

Na Nigeria, a Commonwealth decidiu
manter a sua suspensao do Zimbabwe e
nomeou uma comissao de seis membros para
aconselhar o que deveria ser feito a seguir.
Na sequencia da CHOGM, a SADC -
apoiada pelo Uganda - publicou um
comunicado onde expressava profunda
preocupagao sobre aquilo que apelidou de
"atitude de rejeigao, intolerancia e rigidez"
demonstrada por alguns dos membros da
Commonwealth em relagao ao Zimbabwe.
A SADC tern vindo sistematicamente a apelar
para uma maior paciencia e compreensao
em relagao ao Zimbabwe e recomendou
prudencia contra prelecgoes e posigoes
autorita'rias.

Quais sao as implicagoes de
tudo isto para a SADC?
Em primeiro lugar, podera parecer que nem
todos os Estados Membros da SADC

apoiaram o comunicado. O Botswana, que
no passado criticou abertamente Mugabe,
publicou o seu proprio comunicado,
distanciando-se dos sentimentos expressos
pelo comunicado da SADC. Contudo, o Bot-
swana tern defendido, sistematicamente, que
a suspensao do Zimbabwe deveria ser
levantada para que a Commonwealth se
pudesse ocupar com o Zimbabwe, de forma
construtiva.

Em segundo lugar, a SADC, se quiser
provar que os seus detractores na Common-
wealth estao errados, tera que demonstrar
que o seu envdvimento com o Zimbabwe esta
a produzir resultados. Uma coisa e certa: a
questao do Zimbabwe esta a prejudicar as
relagoes dos estados da SADC com terceiras
partes. Pretoria deveria exercer mais pressao
para, nos proximos seis meses, encorajar um
dialogoconstrutivo e reformassignificativas.
Alguns lideresda SADC, ao atribufrem a
posigao da Commonwealth a uma
conspiracy de brancos contra Mugabe, nao
so nao conseguiram compreender a questao
primordial, como nao consideraram que, o
que esta em causa, sao os direitos
constitucionais de todos os zimbabweanos,
(as vftimas reais), que tern que ser resolvidos
e respeitados. Contudo, nao existem formas
simples de resofver a questao do Zimbabwe.

Em terceiro lugar, a safda do Zimbabwe
da Commonwealth 6 lamentavel, uma vez
que tanto a SADC como a Commonwealth
partiiham, duma forma geral, das mesmas
normas e valores que deveriam servir de
base para um ponto de partida aceitavel na
resolucja'o da patologia polittca, paral/sapao
economica e fragmentagao social que
atormentam o Zimbabwe. Se a SADC
pretende preservar a sua credibilidade, e
imperativo que reconhega o afastamento do
Zimbabwe de algumas dessas normas. £
igualmente importante reconhecer que os
Estados da SADC tern razoes de queixa
vaiidas em relagao ao processo atraves do
qual foi tratada a suspensao do Zimbabwe
da Commonwealth. Depois da CHOGM de
Coolum em 2002, a Comissao Presidencial
da Commonwealth (a "troika") -formada
pela Australia (presidencia), Nigeria e Africa
do Sul - suspendeu o Zimbabwe dos
Conselhos da Commonwealth pelo perfodo
de um ano, depois de observadores terem
afirmado que, em 2002, as eleigoes

Presidenciais do Zimbabwe nao tinham sido
livres ejustas. A "troika" decidiu tambem
que se iria reunir de novo, um ano depois,
para considerar a evolugao da situagao no
Zimbabwe. Subsequentemente, esta reuniao
teve lugar seis meses antes do acordado, e
tanto a Africa do Sul como a Nigeria se
opuseram a exigencia da Australia para que
fossem impostassangoesadicionais, uma
vez que tal posigao ultrapassava o mandato
da "troika". Quando o prazo para suspensao
de Harare iria caducar oficialmente em
Margo de 2003, a Commonwealth, apesar
da oposigao da Africa do Sul, da Nigeria e
de outros pafses Africanos, prolongou
automaticamente a suspensao de Harare,
para alem do perfodo acordado de um ano,
ate a cimeira de Abuja em Dezembro de
2003.

Em quarto lugar, os estados da SADC nao
deveriam ficarsurpreendidosseinvestidores
estrangeiros, que ainda nao compreenderam
o mercado e politicas da regiao, nao
aceitarem de bom grado a sua posigao em
relagao ao Zimbabwe.

Finalmente, as Comonwealths - no plu-
ral! - "oficiais" e "nao oficiais" encontram-
se numa situagao Unica porque misturam nao
s6 a diplomacia inter-estados como a inter-
povos (parte do "novo multilateralismo")- A
safda do Zimbabwe da Commonwealth
"oficial" significa que aquele pafs perdeu
um forum valioso que poderia ajudar a sua
recuperagao, tanto domestica como
inlernacional. No passado, usandoapenas
o seu prestfgio, a Commonwealth foi bem
sucedida em encorajar alteragcSes
democraticasem nagoes como Fiji, Africa do
Sul e Nigeria. Contudo, ha certos membros
da Commonwealth que nao irao voltar as
costas ao Zimbabwe. Registam-se
expectativas generalizadas que o Presidente
aclua] da Commonwealth, Oiusegun
Obasanjo, consiga alcangar uma solugao
para o Zimbabwe. £ possivel que ainda seja
capaz de vir a desempenhar este pape! fora
do seio da Commonwealth. ((»))
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A Sociedade Civil na Uniao Europeia
A sociedade civil europeia continua dominada pelos poderosos grupos de interesse que a influenciam predominantemente a
nivel national. Taisituacao cria dUvidas em alguns, sobre se existe na realidade europeia uma sociedade civil regionalgenuina.

H a medida que lentamente a Comissao
Europeia (CE) esta a chamar a si as pastas
mais importantes dos estados membros da
Uniao Europeia (UE) e o Parlamento Europeu
esta gradualmente a ganhar experiencia
politica, Bruxeias transformou-se na base de

Sociedade Civil Organizada
A sociedade civil da Europa contem urn numero
crescente de parceiros nao eslatais. Accionada
por interesses politicos particulares ou por
interesses economicos, cada organizagSo tenta
influenciar a legislagao para que seja

seu voto no Conselho Europeu. O veto de urn so
pais pode anular a proposta mais elaborada.

milhares de "lobbyists"que defendem uma
miscelanea de interesses. O directorio oficial
da sociedade civil tern uma lista de 762 ONGs
registadas na Europa reunidas em 27
categorias diferentes. Os seus representantes
variam de delegagoes comerciais a sindicatos,
de agricultores gregos a fabricantes de
automoveisjaponeses. Contudo, e notavel como
ate este momento, apenas alguns dos mais
importantes grupos de influencia, transferiram
as suas actividades para Bruxeias.

Como organizam as suas actividades a
nivel regional os grupos cfvicos europeus?
Apesar da sociedade civil possuir uma voz
muito forte no processo de decisao politica da
UE e de contribuir de forma significativa para
a emergencia duma estrutura politica
multinacional europeia, nao tern uma voz
unificada e multissectorial na qual os objectivos
regionais superam consideracoes nacionais.

Para se poder descrever a forma de
funcionamento da sociedade civil europeia
como uma forga na UE, ha necessidade de
identificar tres importantes aspectos. Em
primeiro lugar, uma carga institucional
excessiva no sistema politico de vaYios niveis,
faz com que seja dificil para os parceiros
secundarios poderem apresentar as suas
exigencias, o que resultou na frustragao da
maior parte dos agrupamentos da sociedade
civil. Em segundo lugar, a dominancia dos
interesses corporativos levou a urn prejutzo real
dos principios democraticos da ideologia do
processo de decisao. Em terceiro lugar, a
sociedade civil europeia esta a actuar num
ambiente de mudanca constante. Ainda nao
foi estabelecida uma estrutura geral de
decisao politica. A tensao entre as instituigoes
nacionais e regionais da Europa, faz com que
os actores nao estatais tenham mais
dificuldade em influenciar as politicas dos
nossosdias.

Vamos discutir estas questoes antes de
analisarmos que ligoes podera tirar delas a
Comunidade de Desenvolvimento da Africa
Austral (SADC).

favorSvel aos seus membros. Como a Europa
possui uma longa tradigSo de movimentos
trabalhistas, aliangas comerciais e outras
semelhantes, a participagao da sociedade civil
e uma parte integral do sistema de decisoes
politicas da UE. Quando foi estabelecida
atraves do tratado de Roma de 1957, a
Comissao Economica e Social Europeia (CESE/
EESC) foi criada para representar entidades
patronais, sindicatos, agricultores, consumi-
dores e os outros grupos de interesse que
constituem a "sociedade civil organizada". A
CESE aconselha a Comissao Europeia, o
Parlamento Europeu e o Conselho Europeu (que
representa os estados membros) e tern que ser
consultada por estas instituigoes antes que
sejam tomadas quaisquer decisoes sobre
politicas economicase sociais. Dada a enorme
quantidade de legislagao que as instituigoes
de Bruxeias tern em mao, tal apoio externo e
essencial. Em particular, o CE depende do
fornecimento da informagao necessaria por
parte dos muitos grupos de interesse, para
que possa preparar as suas politicas.

Apesar do seu maravilhoso desenho, o
quadro institucional existente tern defeitos
manifestos. Devido ao numero de organismos
politicos que defendem o seu eleitorado par-
ticular, raramente os procedimentos de
tomadas de decisao sao transparentes e
muitas vezes tomam a forma de diplomacia a
porta fechada o que beneficia urn pequeno
numero dos que estao no segredo das coisas.
Consequentemente, muitos criticam o actual
labirinto burocratico no interior e em redor do
nucleo administrativo da Europa. Ao contrario
dos procedimentos politicos claros e precisos
que existem a nivel nacional, as decisoes da
UE podem facilmente depender da maneira
de ver ou da decisao de urn so comissario.
Para alem disso, devido a constante renovagao
da estrutura polftica da Uniao, os grupos de
influencia bem informados, estao melhor
colocados para infiuenciar as decisoes
polfticas. Contudo, o destino da legislagao
depende sempre dos governos nacionais e do

Tomada de decisOes complexas
Influenciar as decisoes politicas europeias nao
e, de forma alguma, fdcil. Embora, em teoria,
sejam totalmente transparentes e
democrSticas, na pratica, os parceiros mais
influentes puxam os cordelinhos por tras dos
bastidores. As decisoes sao tomadas a nivel
do Parlamento, da Comissao e a nivel ministe-
rial no Conselho Europeu. Apesar da Comissao
desempenhar um papel especifico em dar
forma as politicas econGmicas e comerciais,
enfrenta uma batalha continua com os estados
membros e com os interesses dos seus
governos. O sector de energia e a industria
automdvel sao dois dos exemplos mais
proeminentes de como a politica nacional
determina os esforgos dos grupos de influencia.

Por isso, duma forma geral, a sociedade
civil europeia continua dominada pelos
poderosos grupos de interesse que a
influenciam, predominantemente a nivel
nacional. Tal situagao cria diividas em alguns,
sobre se existe na realidade europeia uma
sociedade civil regional genuina.

Para os grupos civicos, e dificil estabelecer
prioridades entre as instituigoes nacionais e
as diferentes instituigoes conltnentais. A
manutencao de presengas significativas a
todos os niveis e muito oneroso e por isso exercer
ou nao influencias a partir de Bruxeias, e uma
decisao puramente orgamental. Como
consequencia, so os grupos de interesse que
sao bem financiados, sao capazes de manter
uma representagao significativa naquela
cidade. Assim, o sector corporativo da
sociedade civil esta numa posigao muito melhor
para colher os beneficios das estruturas do
poder em Bruxeias. Como consequencia disso,
os grupos de interesse com orientacoes sociais
mais acentuadas - apesar das suas redes de
contacto globais - tern dificuldades em fazer
com que as suas vozes sejam ouvidas pelos
mais proeminentes politicos europeus com
poder de decisao.

Regionalismo contra o
nacionalismo
A sobreposicao entre as actividades nacionais
e regionais faz aumentar a confusao, o que
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traz vanlagens a alguns sectores que possuem
um mandato claro para poder influenciar as
paries que Ihes inleressam. Por exemplo, a
influente industria farmaceutica, que e um dos
poucos sectores Europeus com uma tecnologia
das mais avangadas do mundo, conseguiu
posicionar-se tao bem dentro das redes de
politica europeia que a sua organizagao de
administragao comum possui um grau
significativo de independencia da UE, criando
assim no continente, uma verdadeira industria
auto-regulada. Contudo, em termosgerais, tais
estruturas polfticas integradas sao raras. Duma
forma mais comum, a acgao de influenciar
relaciona-se com tomada de decisao polftica
a varios niveis, isto 6, manipulando interesses
nacionais, regionaisecontinentais.

Os governos nacionais mostram uma
relutancia significativa em permitir que grupos
de interesse actuem a nivei europeu, e muitas
vezes mantem um controlo apertado sobre
sectores especificos. Por exemplo, os polittcos
de comercio de Paris, nao se importam nada
de considerar a industria de aviagao francesa
como a mais importante do seu pais. Para alem
de tal politica ser proteccionista e claramente
contra-produtiva em relacao a integragao
europeia e prejudica o progresso no sentido
de um "campo dejogo nivelado" dentro da
industria de transportes da Europa. Um outro
exemplo sao os ja famosos esquemas de
subsidio agricola em Franga. A mesma
reiutancia para se adaptar as normas
regionais pode ser observada no reconheci-
mento da formagao profissional. Apesar da
UE ter alcangado, sem sombra de duvidas,
uma muito melhor integragao regional do que
os seus criticos pensavam ha 20 anos, nenhum
advogado alemao pode receber reconheci-
mento profissional e academico (e dai nao ter
autorizagao para abrir cartorio) perante a
tacanha burocracia de Franga.

Apesar de duvidas legitimas sobre o seu
empenhamento real a integragao regional, a
UE continua a ganhar credibilidade. Com o
decorrer dos anos, a sua legislagao regional
tern progredido desde os documenios de
politica abstracta para uma situagao de
decisoes pragmaticas que tern impacto na vida
diaYia de 370 milhoesdecidadaos. Para alem
disso, o enorme peso politico-econOmico da
Europa em todas as partes do mundo, significa
que tnuita da legislagao europeia tern
consequencias imediatas nos pafses fora da
Europa. Por seu turno, isto encoraja os paises
fora da UE a procurarem influenciar a sua

politica.
Apesar de acordos unanimes serem raros

na polftica da UE, os anos mais recentes
demonstraram que uma politica comum esta a
ser estabelecida. Isto ira resultar eventual-
mente numa estrutura genufna de politica re-
gional. O facto da UE ter apresentado em 2003
uma frente unida na sua proposta para forgar
os Estados Unidos a abandonar os subsfdios
nacionais de ago prova que, a longo prazo,
uma politica uniforme europeia (guiada pela
participacao civica) pode influenciar cada vez
mais, a polftica mundial. Logo que os Ifderes
europeus reconhecerem os beneficios gerais
de uma politica comum para os seus estados
membrose adoptem um local comum para as
tomadas de decisao em Bruxelas, os grupos
cfvicos procederao da mesma forma. Ate la, o
seu lobbying" tera que ser feito num vai vem
entreas inslituicoes nacionais e regionais.

Em suma, a participacao da sociedade civil
na tomada de decisoes politicas na UE e
extremamente flexivel e muitas vezes
impossfvel de detectar. A criagao de uma
estrutura regional nao 6 uma situagao atraente
para a maioria dos lideres europeus e tornar-
se-a cada vez menos atraente quando, depois
de Maio de 2004, outros 10 estados se
juntarem a UE. Enquanto a Alemanha e a
Franga, como os principals promotores da
Uniao, continuam a pressionar para que se
registe uma integragao rSpida para
transformar a UE num parceiro decisivo na
politica global, estados membros menos
poderosos preferem manter a sua soberania e
fazer com que o seu estatuto de membros seja
utilizado para o interesse nacional. A Espanha
e a Pol6nia, em 13 de Dezembro de 2003,
vetaram uma constituicao comum para a UE, o
mais recente exemplo das diferentes
motivagoes no seio do Conselho Europeu. Ha
decadas que os grupos nacionais de influencia
ajudam a modelar as paisagens politicas da
maioria dos estados membros. Agora a
sociedade civil espera nos bastidores ate que
os 25 estados membros permitam que Bruxelas
tomealideranga.

Ligando a experiencia europeia
com a sociedade civil na regiao
da SADC.
Ha muito poucas duvidas que a Europa deseja
integrar a sociedade civil no seu sistema de
decisao politica. Tal posigao levou inclusiva-
mente a prioridade que concedeu a
participagao da sociedade civil no seu maior

programa de auxilio e comeYcio com os paises
de Africa, Caraibas e Pacifico {ACP). Apesar
dos governos continuarem a determinar as
politicas nacionais, o tratado de Contonou, por
exemplo, reconhece a necessidade dos
parceiros nao estatais e das autoridades locals
estarem envolvidos no planeamento de
estrategias de desenvolvimento nacional.
Mesmo o Acordo Comercial, de
Desenvolvimento e Cooperagao UE - Africa do
Su/de 1999, refere-se ao "fortalecimento da
sociedade civil e a sua integragao no processo
de desenvolvimento" e promove "o didlogo e a
parceria entre as autoridades publicas e os
parceiros e actores de desenvolvimento nao
governamentais". Estes esforgos estao ligados
de perto a promogao da integragao regional
nos pafses em desenvolvimento feita pela
Uniao.

Contudo, a actividade da sociedade civil
na Africa Austral mantem-se distinta da
actividade que se regista hoje na UE. A
regional izagao dos esforgos da sociedade civil
na Africa Austral esta a registar-se num
contextodiferente.

O quadro institucional da SADC permite
muito poucas oportunidades de exercer
influencias a nivel regional. Uma vez que os
estados membros tern relutancia em renunciar
os seus direitos de soberania, a legislagao da
SADC continua arbitraria nos seus efeitos. De
um total de 23 protocolos assinados ate" hoje,
apenas 11 foram ratificados e estao em vigor.
Alem disso, a comunidade nao tern qualquer
autoridade supranacional para fazer cumprir
as suas decisoes. Como demonstrou o exemplo
da U E, as decisoes de politica regional s6 sao
bem sucedidas se os governos nacionais
tirarem beneficios polilicos ou econdmicos das
suas consequencias. Ate agora, os estados
membros da SADC veem muito pouco merito
na estrutura politica regional, e mantem-se
relutantes em autorizar uma SADC mais
poderosa que assuma a responsabilidade da
decisao politica nacional numa base regional.
Se a legislagao regional nunca passar de um
protocolo, nao podera afectar a situagao num
dado pafs, o que quer dizer que a sociedade
civil da Africa Austral tern muito poucos motivos
para focar a sua atengSo a nfvel regional.

Em segundo lugar nao podemos falar de
uma dominagao por parte dos interesses
corporativos dentro da regiao da SADC. Antes,
a sociedade civil - bem como o estado membro
individual - desconfia da posigao da Africa

(continua na pAg 8)
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Da Base Para o Topo: o Papel da Sociedade Civil
na Gestao Dos Conflitos em Africa
Se bem que ha muito considerados corno
elementos cruciais na luta pelo aumento do
respeito pelo Estado de Direito e pelos
direitos humanos no seio dos pafses
africanos, os parceiros da sociedade civil
estao apenas lentamente a reconhecer o seu
papel no tratamento de conflitos que
ameagam a paz e a estabilidade regional e
subregional. De muitas formas, esta recente
emergencia, coincide com o aumento da
atengao prestada aos assuntos de
seguranga pelos organismos econOmicos
regionais. O Fundo para a Paz (Fund for
Peace), uma organizagao de investigagao e
advocacia baseada em Washington DC
realizou recentemente uma serie de work-
shops subregionais que reuniu represen-
tantes da sociedade civil na Africa
Ocidental, Central e Oriental e Africa Aus-
tral. Nas tres reunifies, os delegados
participaram em dois dias de discussoes,
em sess&es plenSrias, sobre o papel que a
sociedade civil deveria desempenhar para
fortalecer a capacidade africana de gerir
conflitos. No final, cada urn dos "workshops"
concordou que, na verdade, a sociedade civil
possufa urn importante papel a
desempenhar em tais questoes e os
participantes prepararam recomendagoes
especificamente desenhadas para os
desafios da sua prGpria subregiao.

O entendimento do papel da sociedade
civil na gestao de conflitos, requer uma
anaiise inicial do que caracteriza uma
sociedade civil em cada uma das tres
subregioes sob discussao. 0 relacionamento
entre os parceiros da sociedade civil e os
governos 6 baseado em precedentes
histdricos, poiiticoseculturais. Emalgumas
regioes, a sociedade civil teve uma histdria
de interacgoes antagonistas com governos
locais e 6 olhada por todos com suspeita, se
nao com absoluta hostilidade. Em relagao a
isto, e posta em duvida a capacidade das
organizagoes da sociedade civil {OSC)
poderem influenciar e defender efectivamente
certos conceitos em nome das populacoes.
Nestas regioes, superar obstaculos atravfis
de uma constante interacgao com
funcionarios do governo, melhorando a
transparfincia e responsabilidade da
sociedade civil, e criando redes de
comunicagao para aiem das fronteiras

nacionais transformou-se num trabalho fun-
damental. Noutras regioes, os parceiros da
sociedade civil reconhecem a sua
responsabilidade de serem cada vez mais
activos no envolvimento do governo e de
organismos regionais e subregionais. Em
varios pafses, apesar do relacionamento
entre a sociedade civil e os governos
nacionais nao ser abertamente antagonista,
foram limitados a interacgao e ao trabalho
de colaboragao realizados anteriormente.
Uma atengao especial em tentar encontrar
pontos comuns e em abrir canais de diaiogo
foi considerada como urn primeiro passo
na criagao de um relacionamento maisforte
com organismos regionais e subregionais.

Na Africa Ocidental, um recon-
hecimento franco de que os conflitos na
regiao tem a tendencia de ultrapassar
fronteiras e criar instabilidade nos pafses
vizinhos, obrigou as OSC a trabalhar em
conjunto e com lagos mais fortes atraves das
fronteiras nacionais. De forma identica, a
organizagao comunitaria da regiao, a
Comunidade Econbmica da Africa Ociden-
tal (CEDAO), tern muito mais experiSncia a
enfrentar crises humanitaYias e conflitos do
que outros organismos africanos. A CEDAO
ja interveio militarmente na Costa do Marfim
{Cote D'lvoire), Liberia e Serra Leoa e
diplomaticamente na Guine-Bissau e em S.
Tome e Principe. Numa acgao positiva, a
CEDAO, deu varios passos para
institucionalizar os canais de comunicagao
com a OSC da regiao, incluindo um lugar
recentemente criado de elemento de
Ligagao com a Sociedade Civil bem como a
realizagao no Gana, em Dezembro de
2003, de uma grande conferencia que

juntou mais de cem organizagoes. Apesar
de ser ainda muito cedo para se concluir se
estas iniciativas se traduzirao numa
comunicagao real sustentavel entre a
CEDAO e as OSCs da regiao, o elemento
de LigagSo da Sociedade Civil esteve
presente ao workshop do Fundo para a
Paz, em Outubro, dedicado a sociedade
civil e as recomendagOes aprovadas por
essa reuniao foram depois levadas a
reuniao de Dezembro no Gana que foi
patrocinada pela CEDAO.

Um obstaculo que a sociedade civil da
Africa Ocidental e a CEDAO devem

superar 6 a tensao criada pela dominagao
nigeriana a nfvel regional. Enquanto a
lideranca e os recursos da Nigeria
capacitaram a CEDAO a preparar as suas
intervengoes militares para pOr termo ao
confiito, a prdpria sociedade civil do pais,
bem como a do resto da regiao, sentem-se
grandemente alienadas em relagao a estas
intervengoes e sao ignoradas quando fazem
soar os sinais de pre-aviso de confiito. A
partida, os governos e os organismos
regionais deveriam explicar melhor os
passos que levam a decisao de intervir
militarmente, de forma a permitirem que
tenha lugar um debate publico em
antecipacao a intervengao miiitar. Para aleVn
disso, uma melhor coordenagao e inclusao
da sociedade civil da regiao nos
componentes civis das operagoes de
manutengao da paz, contribuirao para um
maior sentido de identidade e cooperagao
regionais. Tal coordenagao pode ser feita
de duas formas: Primeiramente as OSC j a
foram utilizadas para prestar a formagao
geral em assuntos humanitarios das forgas
da Africa Ocidental, particularmente em
relagao ao impacto das intervengoes militares
nas mulheres e criangas. Tal situagao deve
continuar. Em segundo lugar, logo que um
pafs seja identificado como possivel caso
para intervengao, os arquitectos de tal
intervengao deveriam utilizar os
conhecimentos e os peritos das OSC locais
na avaliagao das necessidades das
populagoes afectadas. Sem considerar de
forma global e cultural os metodos
apropriados para a manutengao e a
implementagao da paz, qualquer
intervengao tern o potencial de causar mais
danos que beneffcios. 0 facto de nao se ter
considerado a inclusao dos conhecimentos
da sociedade civil em intervengoes do
passado, resultou ainda na perda de uma
valorosa fonte de pontos de referenda para
utilizar "os exemplos" de intervengoes
anteriores. Como disse um dos delegados,
sem serem feitas tentativas para se aprender
com os erros de intervengoes do passado, a
CEDAO esta" constantemente a "reinventar
a roda" quando tenta evitar ou por termo a
uma emergencia humanitaYia.

Enquanto a sociedade civil floresceu em
certos pafses da Africa Oriental e na regiao
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do Corno de Africa, as dinamicas polltlcas
da regiao - o contfnuo conflito do Sudao, o
completo colapso da Somalia e os ataques
lerroristas do Qu£nia - forgaram as
organizagoes nao governamentais a manter
a sua atencao sobre assuntos nacionais. A
regiao tambe'm sofre de disputas inter-
estados que nao estao resolvidas, como as
tensoes continuas enlre a Etiopia e aEritreia.
Existem tamb&n uma sfirie de organismos
regionais que se sobrepoem, como a
Autoridade Inter-Governamental sobre
Desenvolvimento IG AD, a Comunidade da
Africa Oriental (EAC), e o Mercado Comum
para a Africa Oriental e Austral (COMESA).
Contudoestes organismos, tradicionalmente,
tern focado a sua alengao em materias de
desenvolvimento, comeYcto e seguranga
alimentar.

So recentemente, com o aumento da
atengao prestada pela IGAD aos processos
da paz da Somalia e do Sudao, 6 que os
parceiros da sociedade civil procuraram o
envolvimento de organismos regionais em
questoes de implementagao da paz e de
seguranga. A lideranga do QueYtia, em
Outubro de 2002, em fazer reviver o
processo de paz falhado da Somalia sob os
ausptcios da IGAD, foi caracterizada pela
criagao de comissoes t6cnicas para tratar
de preocupagoes especfficas da sociedade
civil. A criacao de uma comissao da
sociedade civil com a responsabilidade de
tratar das necessidades de educagao e
cuidados de saude e uma comissao
separada para tratar de assuntos de
mulheres e criangas, foram iniciativas novas
e arrojadas. Por outro lado, as mulheres e os
mais velhos das aldeias foram chamados
ao processo consultivo sobre mateYias de
desarmamento, reintegragao dos combaten-
tes e de criagao de urn conselho de
reconciliacao. A colaboracao foi o resultado
de fortes influencias levadas a cabo por
va"rios grupos da sociedade civil e do
reconhecimento por pane da IGAD que, sem
a inclusSo de parceiros locais que sentiram
os efeitos de estados falhadosou em colapso,
a paz e seguranga reaJs na regiao
conUnuariam a ser dificeis de manter. Para
aleYn disso, na sua tentative de corner
conflitos pastoris, a IGAD estabeleceu a
CEWARN, urn mecanismo de prS-aviso para
determinar sinais de conflito nas fronteiras
dos estados membros. Trata-se de uma
iniciativa ainda na sua infancia mas que
promete, uma vez que liga direclamente o
organismo regional com os actores no terreno
que apresentam relatdrios sobre uma

grande variedade de eventos e de
indicadores de conflitos.

Na Africa Austral, a sociedade civil tern
uma historia de cooperagao como
aconteceu com os Paises da Linha da
Frente, que lutaram para ajudar os
sulafrtcanos a ultra passar o flagelo do
apartheid. Com os acontecimentos de
1994, o organismo regional, a Comunida-
de de Desenvolvimento da Africa Austral
(SADC) e os seus membros, tiveram que
reexaminar o mandato da organizagao.
Numa seYie de protocolos e comunicados
publicos, a organizagao apresentou o seu
empenho em garantir a seguranga das
suas populagoes. Todavia, ate esta data,
a SADC ainda nao envolveu a sociedade
civil da regiao em processos regionais de
diplomacia preventiva, prSavisos e
desenvolvimento da paz. Como nas outras
regioes - e alguns observadores
defenderiam o argumento que num grau
ainda mais elevado- entre as OSC existe
uma falta de conhecimento universal da
organizagao, dos seus componentes e dos
seus protocolos. Contudo, a sociedade civil
na Africa Austral comprometeu-se, em
vaYios casos, a pressionar a sua
participagao em processos de desenvolvi-
mento da paz. Os exemplos de Mocambi-
que e da Zambia demonstram a parceria
efectiva da sociedade civil com
organizagoes baseadas no governo num
entendimento mutuo dos papers necessa-
rios, desempenhados por cada uma delas.
As organizagoes sulafricanas com lagos
regionais, contribuiram para as negocia-
coes de paz na Republica Democratica do
Congo e no Ruanda e instituigoes de
investigacao e educagao empregaram os
seus peritos de construgao da paz, para
treinar as populagoes das sociedades do
pos-conflito.

Os criticos argumentam que o facto dos
governos da SADC terem falhado numa
integracao mais eficiente da sociedade civil
nas iniciativas diploma'ticas e de gestao
de conflitos, reflecte a tendencia da
organizacao dar mais valor a proleccao
da soberania dos seus estados membros
e dos seus lideres, do que ao tratamento
da violencia e dos conflitos na regiao. A
Africa do Sul tern agora uma posigao
extremamente influente na regiao.
Contudo, a sociedade civif nos pafses
vizinhos expressou preocupagoes de que
a Africa do Sul, no seu todo, se tern
mostrado relutante em assumir a lideranga
em varias crises na regiao,

particularmente na instabilidade polftica no
Zimbabwe. Para a Africa Austral conseguir
alcangar os objectives preparados pela
SADC, a sociedade civil da Africa do Sul
deveria ser mais activa no trabalho com os
seus parceiros em toda a regiao e em exercer
mais pressao sobre o seu prdprio governo
para cumprir com o papel politico de
lideranca, que Ihe foi outorgado pela sua
historia e recursos polfticos.

Quando questionados sobre a Uniao
Africana (UA), os representantes da
sociedade civil em toda a Africa disseram
que era ainda muito cedo para poderem
analisar o impacto da organizagao
recentemente transformada. Alguns deram
expressao as suas preocupagoes de que o
facto do nOmero dos seus membros, 53
pafses, ser tao elevado, faz com que seja
incapaz de reagir rapidamente e de forma
decisiva quando ha ameagas de uma crise
ou quando esta ocorre. Mais importante
ainda a UA, se realmente pretender evitar
que seja considerada como nada mais do
que outro clube social para os "homens
grandes" do continente, necessita de
desenvolver urn trabalho muito mais efectivo
na comunicagao da sua missao e dos seus
instrumentos a todos os africanos de todos
os nfveis da sociedade. Os representantes
da sociedade civil em.todo o continente
reconhecem, contudo, que a responsabilida-
de recai tamb6m sobre eles para que seja
dada a devida publicidade ao trabalho que
esta a ser feito pelas organizagoes regionais
e para proporcionar anSlises seYias sobre
taisesforgos.

A sociedade civil tern um papel vital a
desempenhar se os organismos regionais e
subregionais de Africa pretenderem
realmente, ser bem sucedidos na redugao do
nivel de violencia e instabilidade polftica do
continente. Abaixo estao a recomendacoes
feitas pelos participantesafricanos nos work-
shops e reunifies do Fundo para a Paz,
realizadas em Outubro e Novembro de 2003,
com mais de cem representantes da sociedade
civil africana de mais de 45 paises.
• Primeiro, as OSC, juntamente com os
governos nacionais, deveriam servir como
interlocutoras e educadoras das populagoes
locais para comunicar os prinefpios
orientadores e fungdes das organizagoes
politicas africanas. Se a maioria dos
africanos nao sente quaisquer ligagoes com
estes organismos, entao os seus lideres nao
terao nenhum incentivo tnterno para
cumprirem com os seus prinefpios e normas.

(continua na p&q 8)
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(continuagao da p&g 5)
do Sul dentro da regiao. Apesar de louvada
por desempenhar um papel de lider nos
assuntos regionais, a Africa do Sul enfrenta
criticas crescentes pelo seu expansionismo
politico e economico. Antes da SADC avangar
para uma estrutura de decisao politica re-
gional, deveria ser aicangado um
relacionamento mais equilibrado entre estados
membros. (Na UE, os parses mais poderosos,
a Alemanha e a Franca, proporcionam um
equiltbrio). Mais uma vez, os actores
internacionais fora da regiao da Africa Aus-
tral, sao muitas vezes considerados como
estando a utilizar a SADC para promover uma
agenda pro-ocidental. Por isso, quando se
envolvem a nfvel regional, as organizagoes da
sociedade civil internacional e os seus
parceiros de desenvolvimento terao que
enfrentar um cepticismo constante em relagao
aos seus motivos.

Em terceiro lugar, a sociedade civil da Africa
Austral deveria resistir a tentacao de alterar o
seu foco de um nivel nacional para um nivel
regional. Em contraste com a longa tradigao
europeia de participagao civica nas decisoes
politicas, os estados da Africa Austral nao
permitem um envolvimento tao activo na
legislagao nacionai. Como resuitado disso,
a sociedade civil esta a tentar fazer com
que as suas opinioes sejam ouvidas dentro
dos estados da Africa Austral. Com a
previsao de uma estrutura politica da SADC,
os grupos de interesse deveriam fazer
pressao para serem incluldos no seu
funcionamento. Contudo, a experiencia da
UE demonstra que podera demorar
decadas ate que os governos nacionais
estejam preparados para ceder alguma da
sua independencia para que a comunidade
politica possa trabalhar.

Tendo em mente o acima exposto, 6 mais
importante que os grupos nao governamentais
activos na SADC se organizem de forma
efectiva a nivel nacionai. S6 entao sera viavel
para eles, criarem redes de contacto para
alargarem o seu alcance ao contexto regional.
A cooperacao regional deveria ser o resuitado
em vez de uma prg-condigao para o "tobby-
/ng"efectivo a nivel nacional. (JM)

UH Mans 6 um membro do Training Department

(Oepartamento de Formapaoj no Netherlands

Institute of International Relations Ciingendaei

(Instituto Ciingendaei de Relacdes Internacionais

da Holanda) (www.clingendael.n!). Stefan

Verwer £ um Comissdrio Politico para as

retacoes da ACP-EU em Both Ends, na Holanda

(www. bothends. org).

(continuacSo da p£g 7)
A pressao externa $6 pode ir ate certo ponto
na criagao das mudangas sonhadas pelos
visionaYios africanos.
- Segundo, as OSC, sempre que possivel,
deveriam continuar a reconhecer que o novo
espago politico criado para os parceiros da
sociedade civil em muitos pafses africanos
democratizados, coloca sobre eles uma nova
responsabilidade de envolverem os que tomam
as decisoes politicas africanas em assuntos de
gestao de conflitos e prevengao de crises. A
sociedade civil e os governos nacionaisja nao
sao apenas adversaYios. Ao desempenharem
um papel mais peremptdrio no processo de
tomada de decisao politica, as OSC devem
adquirir novos conhecimentos, pericia e
instrumentos analiticos.

- Terceiro, as OSC devem continuar a formar
lagos atraves das fronteiras nacionais e, em
relagao a sobreposigao de assuntos de
preocupacao comum. Representantes da
sociedade civil de todo o continente deplora-
ram as limitacdes assoctadas com o excesso de
dependencia dos fundos dos doadores
ocidentais, que muitas vezes causam a
competigao e impossibilitam a colaboragao.
Enquanto iniciativas recentes dos doadores
procuraram encorajar parcerias entre os
recipientes dos fundos e manter a transparen-
cia sobre as actividades dos doadores, estes
desenvolvimentos nao neutralizam a
necessidade para um aumento de poder da
capacidade local. Partilharproficiencia.recursos
e conhecimentos, permitira que a sociedade civil
africana comece a optimizar os seus bens
existentes e a estabelecer uma base a partir da
qual se aumente o investimento local e nacional
no seu trabalho.

• Por ultimo, os governos e organismos
regionais e sub-regionais deveriam reconhecer
o enorme valor que os parceiros da sociedade
civil possuem no contributo para a prevengao
e gestao de conflitos. Duas areas especfficas
devem ter a participagao da sociedade civil:
(1) a acumulagao e circulagao de informagoes
para mecanismos de aviso previo mais
efectivos, e (2) o treino e participagao da
sociedade civil no planeamento e implementa-
gao da coordenagao civil e militar como
resposta as emergencias humanitaYias. Para
que esta participagao setraduza em acgoes
reais pelos politicos, o relacionamento entre a
sociedade civil e as organizagoes politicas
africanas devem ser mais formalizadas e mais
concentradas na decisao politica com maior
colaboragao. (&D
Jason Ladnier e Patricia Taft, The Fund for Peace

(O Fundo para a Paz), Washington

Em 31 de Outubro de 2003 a
Africa do Sul ratificou o
Protocolo da SADC sobre
Conservar;ao da Fauna
Selvagem e Aplicagao da Lei
permitindo que o protocolo
entrasse em vigor a partir de
30 de Novembro de 2003.

A 8 de Outubro de 2003 as
Maurfcias aprovaram o
Protocolo para a Silvicultura.

"Defendendo o Estado ou
Protegendo a Populacao? A
Integracao da Seguranca na
SADC numa Encruzilhada" por
Anne Hammerstad. Publicada
na forma de Relatorio da SANA,
com o numero 39 (2003).
Disponivel no www.wits.ac.za/
saiia

"One Step Forward, Two Steps
Back: Some reflections on the
SADC Organ for Politics,
Defence and Security" por
Hussein Solomon. Relatorio da
SAIIA numero 10(2003).
Disponfvel no www.wits.ac.za/
saiia

"Gender in Southern African
Politics - Ringing up the
Change" e um estudo de
analise qualitativa publicado
em Dezembro por Gender
Links, uma organizacao nao
governamental.

CONTACTOS DA SADC
Private Bag 0095

Gaborone, Botswana
N°deTel: +267 3951863

N° de Fax: +267 3972848
/581070

Sitio no Web: www.sadc.int
Endereco electronico (e-mail):

reaistrv(5).sadc.int
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Nao Ha" Substitute) Para a Polftica!
Em Angola, o termo "Sociedade Civil" tem
ressonancias que vao muito para atem do seu
significado nos outros paises. Manifestagoes e
conferencias poderao anunciar a presenca de
urn represenlante da sociedade civil (quase
invariavelmente urn advogado ou urn
acad6mico), como se a "sociedade civil" fosse
uma organizagao coerente que pudesse enviar
um porta-voz. Muilas vezes o termo 6 sin6nimo
duma oposigao extra parlamentar, mas no
outro lado do espectro politico de Angola, o
termo pode incluir o Movimento Espontaneo
Nacional, um grupo que existe unica e
exclusivamente para realizar manifestagoes
em apoio do Presidente.

O conceito de 'sociedade civil' 6 muitas
vezes considerado apenas como um grupo de
intelectuais, baseado em Luanda, e 6 s6
atravSs das igrejas que a sociedade civil pode
reivindicar possuir uma abrangencia mais
alargada. As organizacoes sociais tern stdo
bastante efectivas a nfvel das bases, com
grupos de administragao comum a
proporcionar a coordenagao e os peritos. lsto
tem acontecido sobretudo nas provincias
costeiras do pais, mas, mais recentemente, o
alcance destas organizagoes comegou a
espalhar-se, pouco a pouco, para o interior.

Esta situagao tem muito a ver com a
estagnacao da politica partidaria em Angola.
O velho sistema de um sd particfo oficial (o
Movimento Popular de Libertagao de Angola
- o MPLA) contra um movimento de guerrilha
armada (a Uniao Nacionat para a
Independencia Total de Angola — UNITA)
ainda nao se transformou num sistema onde a
lealdade 6 determinada por uma escolha
politica em vez do uso da forga. E, a maior
parte dos pequenos partidos que foram criados
depois da adopcSo oficial da democrada
multipartidaYia, devem a sua existencia a
personalidade do seu lider em vez das
necessidades do eteitorado.

A sociedade civil em Angola aglutinou-se
em redor da oposigao a guerra civil. A partir
do final da decada de noventa, civis
preocupados com a situagao comegaram a
questionar a I6gica do governo e da U NIT A,
que se referiam ambos ao seu desejo de
instalar a paz, mas que se recusavam a
estabelecer um cessar-fogo. A sociedade civil
organizada comegou a associar-se a uma
terceira via politica, necessidade que se
mantem mesmo depois do governo e da IMTA
(na sequencia da morte de Jonas Savimbi)
terem concluido um acordo de paz que excluiu

qualquer participagao da sociedade civil.
Apesar das organizagfies da sociedade

civil angolana terem beneficiado de parcerias
verticals com ONG's inlernacionais, que em
muitos casos Ihes proporcionam os fundos e
experiencia de organizagao, os lagos
horizontais com a sociedade civil de outras
areas da regiao sdo nota"veis pefa sua
ausencia. Quando ha qualquer cooperagao,
raramente acontece com a iniciativa das
ONG's locais. Por exemplo, quando membros
da coligagao Educagao Gratuita la (Free Edu-
cation Now) estiveram presentes num "work-
shop" regional em Mogambique, a visita foi
iniciada pela OXFAM, uma ONG internacional
com uma presenga em ambos os paises.

As diferencas de lingua enire Angola e a
maioria dos paises da regiao, de expressao
inglesa, sao uma barreira 6bvia. Mesmo entre
os Angolanos instruldos, o conhecimento da
lingua inglesa e ainda uma excepgao. No
mundo de expressao lusbfona, Angola sempre
teve a tendencia de olhar atraves do Atlantico
para o Brasil e para Portugal, em vez de olhar
atraves do continente para Mogambique.

Uma razao mais profunda para o
isolamento da sociedade civil de Angola
podera ser a histdria invulgar do pais,
determinada por decadas de guerra, que fez
com que as suas necessidades e prioridades
sejam diferentes das dos seus vtzinhos. O pats
tamb&n nao possui um ambiente democra"tico
no qual as organizacfles de base possam florir.
Em tempo de paz e com a promessa de maior
Itberdade politica, os angolanos poderiam,
sem duvida, aprender dos sucessos e revezes
dos seus vizinhos.

O primeiro passo deve ser construir os lagos
necessaries entre organizagoes que trabalham
em areas correspondentes como terra, HIV/
SIDA ou educagao. Aquelas ONG's na regiao
que tem experiencia de cooperagao atraves
das fronteiras, deveriam fazer um esforgo es-
pecial nesse sentido. Contudo, sao claramente
os angotanos que melhor conhecem as suas
prdprias necessidades, e seriam eles que
poderiam beneficiar mais se procurassem as
organizacoes cuja experiencia se adaptasse
melhor e fosse mais relevante as suas pr6prias
necessidades. Apesar de Angola poder nao
beneficiar sempre da adopgao de modelos
baseados em sucessos alcangados noutras
areas, Mogambique tem, certamente, Iig6es
espeefficas para Angola, dada a mesma
lingua, histdria colonial e experiencias
comparaveis de guerra e de administragao

Pequenos sucessos em
Angola:

HIV/SIDA: Grupos de base comunitaria
tem demonstrado ser efectivos ao
ministrarem educagao e orientacao aos
jovens e em particular as trabalhadoras
sexuais.

Direitos da terra: Pressoes exercidas
pela Coligagao da Terra, um grupo de
ONG's de base, persuadiu o parlamento
a prolongar o periodo para discussao de
uma nova proposta de lei da terra para
que mais partes interessadas possam
contribuir para o debate. As ONG's
pensam que a proposta de lei nao da
garantias suficientes aos camponeses
rusticos e aos pastores, que serao os
que irao perder ou ganhar mais com a
nova lei e que o curto periodo e a
linguagem legal do projecto de lei fazem
com que seja inacessivel a estas
pessoas. O Presidente Santos tentou
passar por cima do tal prolongamento,
dizendo na sua mensagem do Ano Novo
em 2003, que o Parlamento deveria
aprovar o projecto de lei existente sem
quaisquer alteragoes. Contudo, isso
ainda nao foi feito. Na area dos direitos
de propriedade urbana, as ONG's de
direitos humanos foram bem sucedidas
em chamar a atencao para os casos onde,
ilegalmen-te, as autoridades demoliram
casas apesar das tentativas para compen-
sacoes legais terem sido dificultadas pela
ineficiencia do sistema judicial.

Educacao: A coligacao da Educagao
Gratuita Ja registou alguns sucessos
para garantir educacao gratuita a alunos
do nivel primario. Apesar do ensino
primario gratuito ser garantido por lei
em Angola, muitas vezes os professores
ou administradores escolares impfiem
propinas arbitrarias aos pais. Esta
iniciativa, por seu turno, expos a luta
dos professores, que muitas vezes
ficam alguns meses sem que o governo
Ihes pague os seus salarios.

Marxista-Leninista dos dois pafses.
Por seu turno, o resto da regiao poderia

beneficiar estudando as vitbrias, pequenas
mas significativas, alcangadas por
organizag6es que operam em Angola com
muito poucos recursos e num ambiente que nao
6 particularmente amistoso. £$
Justin Pearce
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Lutando Sem Apoio
Apesar da necessidade de apoio urgente do
sector privado ao ambiente econGmico re-
gional, a Association of Chambers of Com-
merce and Industry (ASCCI- Associagao das
Camaras de Comercio e tndustria) da SADC,
desde a sua criagao, nao tern conseguido apre-
sentar alternativas ou recomendagoes viaA/eis,
para uma polftica regional, que sejam
favoraveis ao sector privado. Contudo, a ASCCI
6 pouco mais do que a soma das partes que a
constituem e reflecte as fraquezas dos seus
membros constituintes {O sector privado apoia
instituigoes dos 14 estados da SADC, excluindo
a RDC). Naotem conseguido alcancar os seus
objectivos (poder financeiro e independencia)
e ainda nao desenvolveu uma cultura regional
de apoio ao sector privado para contrabalan-
car a orientagao nacional dos seus membros.

Qual 6 a necessidade de uma
camara regional?
Em 1999ja era evidente que a promogao ad-
-hoc do sector privado pelas associacoes de
comercio nacionais nao proporcionava uma
estrategia suficientemente coerente para
combinar os interesses dos sectores publico e
privado na regiao. A Ccimara de Comercio e
Industria das Mauricias, assumiu a lideranga,
pedindo o apoio de organizagdes doadoras
para o estabelecimento da ASCCI. 0 objectivo
era ligar as camaras nacionais nos pafses da
SADC e criar uma rede regional de contactos
para unir as vozes do sector privado a fim de
promover os seus interesses junto dos
funcionaYios oficiais da SADC.

Com excepgao da Republica Democralica
do Congo (RDC), todas as camaras nacionais
da SADC estao representadas na ASCCI. Em
princfpio a presidencia da ASCCI, por urn
periodo de dois anos, 6 assumida em sistema
de rotagao pelos estados membros. A Camara
das Maurfcias assumiu a presidencia nos
primeiros dois anos e entregou-a ao Malawi
em 2002. Contudo, cedo se tornou evidente
que uma presidencia rotativa dava origem a
problemas de organizagao, tais como
dificuldades em preservar a continuidade
institucional. Para alem disso, o presidente e
director executivo da Camara do Malawi
demitiu-se em 2002 deixando a camara
temporariamente sem orientagao. No decurso
de 2003, a camara recomegou as suas fung&es
e estci a preparar pianos de trabalho para as
camaras nacionais da SADC. Para evitar mais

uma experiencia identica, a ASCCI decidiu
que, entretanto, o seu Secretariado deveria
continuar no Malawi, onde seria gerido pela
Confederagao das Camaras de Comercio e
Industria do Malawi e financtada por organi-
zacoes doadoras da ASCCI (GTZ, USAID, etc.)

A ASCCI respeita a soberania das camaras
nacionais, mas espera melhorar o comercio e
o investimento inter-regional. A ASCCI defende
que nao 6 substituto para as camaras
nacionais, que, supostamente, devemtrabalhar
de perto com os seus membros e resolver
questoesdodia a dia. f: antes uma organizagao
complementar cujo objectivo e abrir o dialogo
com o Secretariado da SADC, o que dara aos
interesses do sector privado uma voz nas
polfticasregionais.

Piano de accao da ASCCI
A primeira acgao da ASCCI foi a publicagao,
em 2001, de urn White Paper on Economic
Policy Issues in the SADC Region in 2001
{Documento Branco Sobre QuestoesdePolitica
Econdmica na Regiao da SADC). O objectivo
era desviar a atengao da comunidade de
negdcios para questdes de natureza sdcio-
econoYnica e iniciar urn debate sobre o
envolvimento do sector privado na definicao
das politicas da SADC. O Documento Branco
analisa o comercio, o investimento, a
competigao e harmonizacao de politicas, e
avalia o impacto econbmico da VIH/SIDA no
ambito da SADC. As areas de investimento e
crescimento, melhor competitividade
internacional e expansao do negdcio
interregional sao identificadas como ponto
central para apoio por parte do sector privado.
O Documento Branco tambem formula
propostas gerais sobre a maneira de enfrentar
as fraquezas econdmicas da regiao.

Contudo, este documento, com contribuigoes
principais da Camara do Comgrcio das
Mauricias (tambem iniciadora da ASCCI) e
algumas contribuigoes do Conselho para a
Promogao de Exportagoes do Malawi (MEPC/
CPEM) e da SACOB tern falhas. Baseia-se em
generalizagOes sobre as limitagoes do
desenvolvimento econdmico na regiao (tais
como a grande dependencia de mercadorias
basicas, grande incidencia de pobreza, falta
de capital humano e o baixo nfvel de
competitividade internacional). As
recomendagoes que faz (promover a
diversif icagao da producao e o aumento dos

esforgos para desenvolver preparagao
profissional, entre outras) sao tambem lugares
comuns. Nao apresenta com detalhe suficiente,
por exemplo, o que exaclamente precisa de
ser feito para promover a dtversif icacao das
exportagoes ou ajudar na luta contra o HIV/
SIDA e como deverd o sector privado apoiar
tais esforgos.

A combinagao de politicas deficientes e o
insuficiente envolvimento por parte das
camaras nacionais, tamb£m significa que as
tarefas prioritarias identificadas no Livro
Branco e atribuidas as Maurfcias, Malawi e
Africa do Sul nao foram efectivamente
implementadas. Os perfodos estipulados
inicialmente, de 12 a 18 meses, foram
excessivamente ambiciosos.

Devido a reestruturagao tornada necessaria
pela presidencia da sua ASCCI, a
Confederagao das Camaras de Comercio e
Industria do Malawi (CCCIM/MCCCI)
entregou a responsabilidade do programa de
formagao profissional (que se concentra em
conhecimentos prdticos sobre marketing de
exportacao para Pequenas e Meclias Empresas
- PME/SMEs - e esta presentemente a ser
utilizado como sistema piloto no Malawi,
Mozambique, Africa do Sul, Tanzania e
Zambia ao Conselho para a Promogao de
Exportag6esdo Malawi (MEPC/CPEM) com
pouco progresso constatado desde essa altura.

A Camara de Comercio e Industria das
Mauricias (CCIM/MCCI) assumiu a
responsabilidade pelo estabelecimento da
Rede de Negocios da Africa Austral (RNAA/
SABN) com o website f h t t p : / /
en.sabusiness.net) para fornecer informagfies
de Mercado no seio da SADC. Contudo, devido
a dificuldades na obtencao de informagoes de
interesse por parte das camaras nacionais,
ate agora, o website apenas fornece os
enderecos, incluindo os de website, dos
membros da ASCCI. Quanto a apresentar
recomendacoes sobre processos e burocracias
aEfandegatias ao Secretariado da SADC, a
Camara de Neg6cios da Africa do Sul
(SACOB) nao assinalou qualquer progresso
desde Janeiro de 2003, altura em que enviou
um questionario a todos os estados membros
da ASCCI sobre restricoes comerciais.

Creditos e limitagoes
Apesar da aparente fraqueza e ineficidncia
da ASCCI, ela marrtem-se como a unica
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organizagSo representativa do sector privado,
oficialmente acreditada pelo Secretariado da
SADC. Podia vir a ser um instrumento mais
robusto para representar e promover o sector
privado a alto nivel. A ASCCI j a tern acesso a
iniciativas de apoio internacionat europeu, tais
como a Prolnvest um programa de investimento
que financia projectos de investimento re-
gional, desde que, pelo menos, tres parses da
SADC estejam envolvidos.

Contudo, o problema e" que as camaras
nacionais sao fracas, incapazes ou nao
querem apoiar a ASCCI. A maior parte das
camaras tern falta de capital humano, de
capacidade de gestao, de finangas e de
equipamento e recursos tecnicos. Quando a
ASCCI foi criada a Camara das Mauricias nao
teve estes factores em conta. A presidencia
rotativa e a transferencia da ASCCI das
Mauricias para o Malawi tern sido um grande
obsta"culo e levou a enormes atrasos na
implementacao das tres tarefas prioriiarias
acima mencionadas. As maiores limitagoes
das camaras decomercioe industria da SADC
sao que nenhuma das tarefas foi iniciada pelo
sector privado e sao todas mais ou menos
dependentes de doadores.

O minimo de variedade de services que a
ASCCI deveria oferecer, tais como a possibili-
dade de negocios, apoio informativo e de
comercio (por exemplo no campo de
procedimentos alfandegaYios) ainda nao foi
determinado. Os objectivos fundamentais,
como a promogao de pequenas e medias
empresas (PMEs}, a facifitagao de comeYcio e
seminarios sobre empresariado nao foram
desenvolvidos. Como resultado a ASCCI quase
nao tern beneficiado das experiencias das
camaras nacionais. Uma vez mais, o sector
privado no seio da SADC esta altamente
fragmenlado, o que 6 em parte devido aos
doadores, que gostariam de ter apoiado o
desenvolvimento do sector privado na regiao
mas nao coordenaram as suas varias
propostas.

A harmonizagao das diferentes instituigoes
de apoio ao sector privado e bastante dificil a
ntvel nacional, como demonstra o exemplo da
Africa do Sul, que esta presentemente a tentar
aglomerar as suas varias camaras nacionais
em apenas uma. A tarefa e ainda mais
complicada a nivel regional, porque existe uma
diferenga entre as empresas da Africa do Sul
e as dos restantes membros da SADC, como
tambem variagoes entre os diferentes sectores.

Contudo, como a ASCCI nao deve ser um
substituto para as camaras nacionais mas
antes uma forca de influencia do sector privado
no seio da SADC, ha" interesses comuns do sec-
tor privado que, se Ihesfor permitido influenciar
as politicas da SADC, podem equilibrar os
interesses dos governos. Por exemplo, a ASCCI
poderia contribuir para o debate sobre a
implementagao do protocolo de comercio, ou
apoiar a criagao de um protocolo de
investimento.

A ASCCI necessita de oferecer servigos aos
seus membros pelos quais eles estejam
dispostosa pagar. Presentemente cria grandes
expectativas oferecendo uma serie de servigos
que nao consegue fornecer. Em vez disto,
deveria desenvolver uma competencia central
em areas relevantes para as necessidades dos
seus membros. Mais ainda, a influencia sobre
governos nacionais e centros regionais de
decisao deveria ser intensificada de forma a
garantir que as politicas servindo os interesses
do sector privado sejam decididas e
implementadas. S6 entao a ASCCI podera

justificar as quotas dos seus membros, de cerca
de R10.000 por ano, pagaveis pelas camaras
nacionais (presentemente, a moralidade
quanto aos pagamentos 6 bastante ma).

A ASCCI 6 um espelho das associates de
negocios nacionais e enfrenta os mesmos
problemas. O seu objectivo de desenvolver o
poder financeiro e de se tornar independente,
depende grandemente da interacgao com os
seus membros. S6 podera sobreviver se
desenvolver uma cultura regional de apoio ao
sector privado que transcenda interesses
puramente nacionais.

O caminho a seguir
A ASCCI apenas pode funcionar se as
camaras nacionais se envolverem com e\a, o
que muitas ainda nao fizeram. Ate agora
ainda nao compreenderam as vantagens de
setornarem membros da ASCCI. (Botswana
afastou-se por considerar a quota muito
elevada. Contudo, oficialmente ainda 6
membro da ASCCI). Presentemente, a questSo
6 saber quais sao os paises que tomam parte
na ASCCI. Nesta altura, em parte devido ao
fracasso na implementagao do Documento
Branco, a agenda 6 determinada
principalmente pela Deutsche Gesellschaft
fur Technische Zusammen arbeit (GTZ), a
Agenda dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional (USAID) e o

Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS),
Em 2003, reconhecendo a fraqueza da

capacidade de muitos dos seus membros, a
ASCCI comegou a definir pianos de Irabalho
que deveriam permitir as camaras nacionais
melhorar as suas operagoes e participar mais
completamente a nfvel regional. Para fortalecer
as camaras nacionais a ASCCI tambem
pretende oferecer uma serie de programas de
formagSo em grupo para melhorar os niveis
de compet&ncia na gestao de negbcios,
especialmente PMEs, para as tornar mais
competitivas no dif ic i l ambiente de
comercio. Eventualmente, como 6 obvio, o
trabalho da ASCCI deveria ser o de apoiar
as camaras nacionais - acima de tudo - a
influenciar o Secretariado da SADC em
questoes regionais.

Em Novembro de 2003, a ASCCI e outras
organizag6es do sector privado, tais como a
Southern African Enterprise Network (SAEN -
Rede de Empresas da Africa Austral/REAA), o
Small Enterprise Promotion Advisory Council
{SEPAC - Conselho Consultivo para a Promogao
das Pequenas Empresas/CCPPE) e represen-
tantes das associagoes mineiras, tSxteis e
bancarias, debateram a questSo da inclusao
ou nao, da estralegia da ASCCI no Regional
Integration Strategic Development Plan (RISDP-

Plano Estrategico de Desenvolvimento de
Integragao Regional) da SADC por 15 anos.
Ate esta data, o resultado destas discussoes
ainda nao foi publicado, nem 6 sabido sob
que forma o Documento Branco seria
incorporado na nova versao da RISDP.

Apesar de ser desencorajante que o
reconhecimento dos que planearam a SADC
pelos interesses do sector privado apenas de
os primeiros frutos 10 anos depois de ter sido
discutido pela primeira vez, e" essencial que
nesta aJtura, tai reconhecimento adquira uma

forma concreta. Os interesses do sector privado
deviam ser formalmente incorporados no RISDP,
o que teria entao em conta a necessidade de
planeamento adequado quanto a recursos
tecnicos e humanos.

Contudo, dependera da vontade polftica e
da participagao activa dos seus membros, se
a ASCCI vai continuar a ser dominada por
doadores ou, se pelo contrario, vai abragar a
auto-suficienciaetomar-se independente. vv*z)
Mareike Meyn 6 pesquisadora no Institute for
Word Economics and International Manage-
ment (IWIM • Instituto para a Economia Mundial
e Gestao Internacional) na Universidade de
Bremen.
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Soltando os Caes de Guarda: A Fungao da Socie-
dade Civil Contra a Corrupgao na Africa Austral
H a pouco menos de tres anos, os 14 Chefes
de Estado dos paises membros da SADC
assinaram o Protocolo Contra a Corrupgao. Da
mesma forma, signata"rios de governos da
Africa Austral estiveram em Maputo no
passado mes de Juiho, de caneta na mao, para
subscreverem a Convengao Contra a
Corrupgao da Uniao Africana. De novo,
aprontaram os seus aparos no Mexico, em 9
de Dezembro de 2003, quando governos
formaram bicha para se comprometerem a
Convengao Contra a Corrupgao das Nagoes
Unidas. A vontade politica de apoiar
instrumentos legislatives concebidos para com-
bater a corrupgao no sector privado,
governamental e sociedade civil, nao deve ser
considerada como garantida. £ apenas o
primeiro passo cuidadoso na direcgao certa
que, fallando a vontade de impiementar eslas
garantias efectivamente, pode ser trivializado
como mera oportunidade para uma fotografia
politica.

Organizagoes da sociedade civil (OSCs/
CSOs) - os orgaos de informagao, organizagoes
nao governamentais sem intuitos lucrativos
(NGOs/ONGs), organizagoes de base
comunitaria (CBOs/OBCs), sindicatos e os
movimentos religiosos - constituem urn sector
com os interesses mais diversos. Contudo 6
caracterizado por urn independent^ nominal
e uma compreensao informada dos efeitos da
corrupgao sobre ascamadas pobres. Tanto no
Sul como no Norte, sao estas organizagoes que
desempenham o papel necess^rio ao
desenvolvimento da consciencia sobre a
necessidade de combater a velha praga da
corrupgao, identificar a natureza do problema
e sugerir pianos de acgao que farao parar tal
pratica. Nos estados com partidos dominantes
na regiao da SADC, estas organizagdes tern
uma contribuigao crucial ao agirem como "caes
de guarda" em especial onde a oposigao
politico-partidaria e fraca, permitindo a
membros desonestos do partido dominante o
saque dos recursos do estado, quer por si
pr6prios ou em conivencia com "sbcios" no
sector privado.

Frequentemente as relagoes entre as OSCs
e o govemo sao incomodas, com regimes menos
progressistas a oscilar entre questionar a
legitimidade de tais organizagoes e limitar as
suas actividades. Urn caso em questao e a
prisao do presidente da" Transparency Inter-
national Zimbabwe" que, no final do ano

passado, juntamente com dirigentes religiosos
e sindicalistas, foi algemado pela poifcia a
seguir a urn protesto paeffico da sociedade
civil em Harare. Este foi urn caso em que o
estado encurralou os caes de guarda. Alguns
dias antes da sua prisao, John Makumbe foi
citado na imprensa como tendo afirmado"...
a economia [do Zimbabwe] esta a ser privada
dos seus fundos por praticas corruptas levadas
a cabo pelos sectores privado e governamental
...". Com efeito, Makumbefoi censurado por
dizer o que se passa, numa clara advertencia
a sociedade civil naquele pafs. Do mesmo
modo, as OSCs noutros pafses como Angola e
a Republica Democratica do Congo, tendo sido
dizimadas pela lei colonial e as guerras civis
que Ihe sucederam, tern dificuldade em manter
o controle sobre a corrupgao oficial.

Todavia, de acordo com acontecimentos
semelhantes nas Americas e na Asia, novas
organizac.6es dedicadas ao combate a
corrupgao atraves de pesquisa e advocacia
estao a emergir na regiao. Activas a nfvel
nacional em paises como o Malawi, Mauricias,
Africa do Sul, Zambia e Zimbabwe, tais
ONGs, muitas delas representantes da Trans-
parency International, combinam os seus
pr6prios conhecimentos com o trabalho jdi
realizado pelas OSCs regionais, tais como o
Instituto para Estudos sobre Seguranga (ISS-
Institute for Security Studies) e o Consorcio da
Africa Austral para os Direitos Humanos.
Igualmente importantes sao as outras
numerosas organizagoes que, apesar de nao
terem urn mandato especifico contra a
corrupgao, sao essenciais para a garantia da
responsabilidade democratica a niveis local e
provincial. Os orgaos de informagao sao
tambemparticipantesderelevo.PorexempIo,
jornalistas ligados a imprensa independente
em Mogambique, contribuiram grandemente
para os esforgos contra a corrupgao naquele
pais. O assassinato do jornalista de
investigagao Carlos Cardoso, enquanto
analisava o roubo de US$14 minifies do maior
banco do pais, fez estremecer Maputo dos fins
de 2000. Como apoiante da libertagao
nacional de Mogambique, Cardoso foi o
sfmbolo de coragem e credibilidade,
qualidades que faltam a alguns Ifderes da
oposigao na regiao. Ojulgamento do suspeito
assassino, televisionado em directo pela
televisao publica, contribuiu, possivelmente de
uma forma significativa, para a consolidagao

da responsabilidade publica naquele pais.
Tambein e uma verdade que o peixe maior
continua a ser o mais diffcil de apanhar. A
sociedade civil - incluindo a comunicagao so-
cial - tern urn papel crucial em garantir que
nao s6 a pequena corrupgao ejulgada mas
que o poder politico e encorajado a assegurar
a denuncia e acusagao de membros corruptos
proeminentes na elite politica e de negocios -
os "grandes corruptores" - que tern o poder
de saquear os fundos do estado se nao forem
mantidossobfiscalizagao.

Iniciativas contra a corrupgao nos sectores
publico e privado necessitam de ser apoiadas
e fomentadas. Igualmente, a sociedade civil
deve ser equipada com a capacidade
necessaria para garantir a sua efic^cia a longo
prazo. A nivel regional, alguns passos
cautelosos foram iniciados em 2002, para
promover a cooperag&o entre a (agora
inactiva) Rede Anti Corrupgao da Sociedade
Civil da Africa Austral (SAC2.net) e a mais
activa Rede da Comunicagao Social da Africa
Austral Contra a Corrupgao (SAMN AC). A nivel
nacional, uma Rede da Sociedade Civil Con-
tra a Corrupgao (CSNAC) foi estabelecida na
Africa do Sul em 2003. Isto aglomerou
aproximadamente uma duzia de OSCs
envolvidas em trabalho contra a corrupgao.
Nao concebida como mais uma estrutura, a
CSNAC oferece a oportunidade as OSCs com
capacidade limitada de cooperarem entre si
e evitarem duplicagao de iniciativas, desta
forma, utilizando ao ma"ximo os conhecimentos
existentes em cada organizagao.

As relagoes entre o estado e a sociedade
civil na regiao continuar^o, possivelmente, a
ser de confrontagao e ao mesmo tempo de
complementaridade. Por razoes mencionadas
anteriormente, a sociedade civil na regiao tern
urn desenvolvimento dispar. Mas, os esforgos
combinados da sociedade civil e do estado
para agir em iniciativas de combate a
corrupgao sao indicagao prometedora de que
o sector civil, apesar de alguma resistencia
por parte de alguns sectores oficiais, ira
continuar a dar voz as exicjencias dos cidadaos
quanta a responsabilidade democratica na
Africa Austral. ( ( J

Hennie van Vuuren 4 um Investigador Superior

(Estrategias contra a Corrupcao) do Instituto

para Estudos de Seguranga (ISS), na Cidade

do Cabo.



• Edicao 4 'Janeiro 2004 • 13

0 Papel dos Media e Outras Organizagoes da
Sociedade Civil nas Eleicoes Democra"ticas
Ja passou mais de uma decada desde que
varios paises africanos, incluindo alguns na
regiao da Comunidade de Desenvolvimento
da Africa Austral (SADC), deram os primeiros
passos na tentativa de implementarem a
democracia. A sociedade civil, um movimento
sem estatutos, de organizagoes de voluntaries,
grupos, associagdes e redes de contacto
formando um nivel intermediario entre o estado
e a famflfa e que, definido duma forma geral,
inciui todas as formas de cooperagao nao
governamental - desempenhou um importante
papel ao tornar possivel esses passos. Na
Zambia, por exemplo, o Congresso dos
Sindicatos (ZCTU), liderados por Frederick
Chiluba em colaboragao com vSrios outros ,
grupos da sociedade civi l , como
organizagoes de igrejas e academicas, em
1991 \an$aram um repto aos 30 anos de
poder do Presidente Kenneth Kaunda. E
estimulante notar o facto de que, desde
1990, pelo menos duas eleigoes geraisja
foram realizadas na maioria dos Estados
da SADC e cinco Estados da SADC (Bot-
swana, Malawi, Mozambique, Namibia e
Africa do Sul) irem realizar eleicoes gerais
multipartidariasem 2004.

Se bem que isto possa sugerir que a
democratizacao da regiao esteja a avangar
de uma fase de transigao para uma fase
de consolidacao, nem todos os sinais sao
positivos: - o Zimbabwe encontra-se
presentemente a atravessar uma grave
perturbagao politica, hci informagoes que as
recentes eleigoes municipais em Mogambique
foram afectadas por manipulagao de votos e
a Suazilandra continua a ser governada por
um monarca absolutista e autoritario, o ultimo
no continente. Por isso, para que a democracia
seja fortalecida e consolidada na regiao, e
crucial que em 2004, as cinco eleigoes nos
estados da SADC sejam bem organizadas e
conduzidas de formas livres ejustas. Apesar
da democracia n<io ser um acontecimento
esporadico (todos os cinco anos) onde a
sociedade civil deveria ser galvanizada, na
vercfade essa mesma sociedade civif tern um
papel extremamente importante a
desempenhar, garantindo que as eleigoes
refleclem de forma precisa e fiel a vontade dos
cidadaos educados e democraticamente
responsciveis.

E vital que o envolvimento da sociedade
civil comece muito antes do dia marcado para

as eleigoes. Na verdade, deveria estar
constantemente a pressionar o governo para
institutr procedimentos eleitorais livres ejustos.
Deveria tambem responsabilizar-se por
realizar a fiscalizagao pre-eleitoral, uma vez
que esta e, muitas vezes, a fase durante a
qual se realiza a manipulagao das eleigoes
ou quando a intimidagao afecta a formajusta
de as realizar. Programas de educagao do
eleitor, cobrindo assuntos como o registo do
eleitor e o proprio processo de votagao
deveriam ser realizados antes das eleigoes.
Tais programas deveriam ser mais profundos
do que apenas a "educagao do eleitor" e
deveriam ser alargados a educagao clvica, o

A sociedade civil tern um
papel extremamente

importante a desempenhar,
garantindo que as eleigdes
reflectem de forma precisa

e fiel a vontade dos
cidadaos educados e

democraticamente
respons£veis.

que demonstra a importancia do processo
eleitoral e de como deveria operar uma
democracia. Isto e necessaYio para que a
democracia seja compreendida e praticada.
A sociedade civil deveria tambem mobilizar o
eleitorado encorajando-o a registar-se e a
participar nas eleigoes.

Um outro importante papel da sociedade
civil 6 a fiscalizagao da votagao e dos
procedimentos de contagem no dia das
eleigoes, para garantir que nao haja
incidentes de fraude eleitoral. Apesar de ser
normal que organizagoes internacionais
participem no processo de observagao das
eleigoes na SADC, as organizagoes locais, ao
possufrem um melhorconhecimento da lingua,
cultura e contexto no qual as eleigoes tern
lugar, estao melhor colocadas no terreno do
que os observadores internacionais para
fazerem a fiscalizagao do processo eleitoral a
partir de um periodo inicial - e na sua

totalidade. Por esta razao e muito importante
que organizagoes locais e regionais
aprendam de forma efectiva e transparente a
realizar esta fungao.

Finalmente, os grupos da sociedade civil,
tais como os organismos religiosos, devem
actuar como arbitros informais de disputas,
tanto no dia das eleigoes como nos dias
seguintes as eleigoes, utilizando o prestigio
que possuem junto da comunidade. Desta
forma podem encorajar os varios partidos a
resolver as suas questoes de forma pacffica
atraves de consultas e mediagoes.

Contudo, o espago politico deveser aberto
para permitir que a sociedade civil possa

prestar a sua contribuigao. No seio da
SADC ha varias posslveis obstrugoes que
podem evitar que a sociedade civil venha
a desempenhar o seu papel durante o
periodo eleitoral. Em primeiro lugar, os
governos podem tentar constranger a
sociedade civil atraves de meios
legislativos ou por regulamentos. Este e o
caso do Zimbabwe onde a Lei das
Organizagoes Privadas Voluntarias
estipula que todas estas organizagoes tern
que ser registadas no governo que, por sua
vez, nomeou um gabinete com o poder de
decidir que organizagoes devem ou nao
ser acreditadas. Em segundo lugar, o
governo podera" tentar cooptar os lideres
que considera serem uma ameaga

" potential. Este e, muitas vezes, o caso dos
sindicatos e organizagoes estudantis, uma vez
que estes grupos sao mais propensos ao
activismo politico do que outras secg&es da
sociedade civil. Em terceiro lugar, a falta de
financiamento, exacerbada pelascondigoes
econGmicas, podera restringir o papel que a
sociedade civil devia desempenhar nas
eleigoes. Esta situagao esta muitas vezes
ligada a pontos fracos na capacidade e
conhecimentos sobre o trabalho de advocacia
e de influenciar os politicos e ainda a falta de
capacidade organizacional. Como resultado
de tais constrangimentos, a sociedade civil
sofre muitas vezes por falta de poder ou de
influencia, especialmente em paises onde o
governo esta muito centralizado e 6 dominador.

Apesar da maioria das organizagoes da
sociedade civil poder estar envolvida no
processo de garantir que as praticas eleitorais
sejam livres ejustas, sao os media que estao

(continua na p&g 14)
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melhor colocados para desempenhar o papel
de maior relevo. £ indiscutivel o potencial dos
meios de comunicagao social para ajudarem
na consolidagao da democracia. A imprensa,
a rSdio e as redes teievisivas tern acesso a
uma porgao significativa do eleitorado e podem
comunicar informagoes inestimaveis, como por
exemplo, onde e como se regista, e onde e
como se vota. £ tamb6m importante que se
fornega aos eleitores dados suficientes sobre
os partidos politicos, os candidatos e as suas
politicas, para que a escolha que fizerem,
quando votarem, seja uma decisao informada.
O fornecimento de tais conhecimentos 6, em
grande escala, da responsabilidade da
comunicagao social. A televisao, a radio e a
imprensa permitem aos partidos politicos e aos
seus candidatos comunicarem com o eleitorado,
concedendo aos eleitores uma forma de
articularem os seus pottos de vista aos lideres
politicos. Mais importante ainda, os meios de
comunicagao podem e devem facilitar o de-
bate, nao so entre os vaYios partidos politicos
mas tamb6m entre o eleitorado. Como afirma
o Dr. Tawana Kupe, chefe dos Estudos de
Comunicagao Social da Universidade de
Witwatersrand, este papel e" extremamente
importante nos paises membros da SADC onde
actualmente existem muito poucos
compromissos entre os candidatos.

William Bird, director do Projecto de
Fiscalizagao dos Meios de Comunicagao So-
cial na Africa do Sul, sugere urn papel mais
dinamico para a comunicagao social na Africa
do Sul. 'Os media devem impor a agenda de
noticias', defende Bird, 'em vez de se limitarem
a reportar um acontecimento eleitoral como urn
comicio de campanha eleitoral'. Ao serem pr6-
activos, em vez de permitir que os politicos
orientem a cobertura das eleigoes, os media
podem ajudar o eleitorado a identificar quais
os partidos que tern mais possibilidades de vir
servir os interesses especificos dos eleitores.
Kupe tamb6m defende este ponto de vista e
afirma que tanto a falta de ana"Iisecritica dos
manifestos eleitorais dos partidos para as
eleigoes eminentes como as politicas do
passado contribuem para a apatia do
eleitorado. Estes argumentos sao aplicSveis a
todos os paises da SADC. Os media estao
tamb6m muito bem colocados para actuarem
como "caes de guarda" detectando e
reportando quaisquer acontecimentos que
sejam contraries a lei eleitoral do pais. Por fim,
possuem ainda mais uma importante
responsabilidade: a informagao sobre os
resultados eleitorais.

A comunicagao social enfrenta as suas
proprias dificuldades no desempenho destes
papeis no processo eleitoral. Uma limitagao
significativa e a do acesso. Os elevados nlveis
de analfabetismo nos paises da SADC e a
falta de uma rede de distribuigao adequada,
especialmente nas areas rurais, significa que
a eficiencia da imprensa 6 gravemente
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constrangida. A falta de recursos e tambem
um enorme obstaculo. Como afirma Bird, sem
recursos nem conhecimentos, a comunicagao
social sera incapaz de mudar duma situagao
de reportar os acontecimentos para outra de
debate dos assuntos. A independencia da
comunicagao social e uma outra razao pela
qual, muitas vezes, os media enfrentam
dificuldades em desempenhar certos papers
durante o periodo de eleigoes. Enquanto a
radio 6 um meio que permite, em muitos pafses
da SADC, uma maior acessibilidade a
populagao 6 muitas vezes, tamb6m como a
televisao, controlada pelo estado. £ claro que
quando os media sao propriedade do estado,
mesmo que possuam algum grau de
autonomia, e dificil evitarem acusagoes de
favoritismo ou de actuarem como caes de
guarda. Isto 6 evidente na Africa do Sul onde
a SABC foi recentemente acusada de dar
vantagem injusta ao ANC ao fazer a cobertura
directa do langamento do manifesto eleitoral
do ANC para 2004. Apesar de todos os
membros da SADC terem endossado a
Declaragao de Windhoek para a Promogao
dos Meios de Comunicagao Social Pluralistas
e Independentes, a autonomia dos meios de
comunicagao independentes em alguns dos
estados e tamb6m muito fragil como o
demonstram os acontecimentos que rodeiam o
encerramento do Daily News no Zimbabwe.
Ameagas a autonomia dos meios de
comunicagao independentes alargam-se a
imprensa na Suaziiandia, ondeosjornalistas
sao frequentemente ameagados quando

criticam os Iideres; em Angola onde a Radio
Eclesia, uma estagao independente de radio,
6 muitas vezes o afvo de intimidagao; e a
Namibia onde, em Margo de 2001, o estado
proibiu que os anOncios do governo fossem
publicados no The Namibian, umjornal que
critica as politicas do governo da Namibia.
De facto ha exemplos de ameagas contra a
autonomia dos meios de comunicagao social
em quase todos os paises da SADC e a fraca
resposta ao apelo do MISA contra o
encerramento do Daily News nao 6 bom
pressagio para o futuro da fiberdade de
comunicagao social na regiao.

Para se poder informar com fidelidade as
materias de procedimentos condenaveis e
negligencia nas eleigoes e para se cumprir o
papel de fiscalizagao, a comunicagao social
necessita de ser independente do governo. De
acordo com o Dr Kupe, cm muitos paises da
Africa Austral "o governo e a maior ameaga
contra a independencia eleitoral". Acrescenta
que, por exemplo no Malawi, lideres politicos
tern interesses economtcos nos meios de
comunicagao que, por isso, estao ligados a
interesses espeefficos. Sem a devida
independencia do governo e dos politicos 6
impossfvel as redes da comunicagao social
prestarem cobertura igual e imparcial a todos
os partidos politicos e consequentemente
contribuir para que o eleitorado possa tomar
decisoes informadas no acto do voto.

Contudo, os meios de comunicagao social,
como todos os outros grupos que constituem a
sociedade civi l , tambem tern
responsabilidade, tanto perante o publico
comojunto do governo. As organizagoes da
sociedade civil, muitas vezes, tern as suas
pr6prias agendas politicas que podem afectar
o resultado das eleigoes, especialmente
quando essas organizagoes trabalham para
o governo. Por isso, 6 a comunicagao social
que tern a responsabilidade acrescentada de
ser objectiva mesmo que nao seja neutra.
Apesar de nao ser necessario que a
comunicagao social privada seja inteiramente
objectiva, 6 extremamente importante que
proporcione um ponto de vista razoavelmente
equilibrado dos acontecimentos e evite o
sensacionalismo. Desta forma, os meios de
comunicagao irao desempenhar, da melhor
maneira, os seus papeis de informar e educar
o pUblico sobre as eleigoes, de fiscalizagao dos
processos eleitorais e fortalecer e aprofundar a
democracia na regiao da SADC. ($$)

Michael Davies
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Auxflio Externo e Cooperagao Regional
Deficiencias na SADC para a coordenagSo
do fluxo de auxilio e em especial a
incapacidade da organizagao de tomar em
consideracao o apoio para a cooperagao re-
gional que 6 canaiizado fora das estruturas
formais da SADC, limitam a sua competencia
para proporcionar uma orientacao para tais
fluxos de auxilio e para levar a cabo a sua
agenda de desenvolvimenlo. O fluxo de auxilio
externo para a cooperagao regional diminuiu
e o impacto dos esforgos dessa cooperacao foi
reduzido, diminuindo os esforgos para
melhorar as capacidades nacionais de
participagao numa cooperagao regional
modernizada e dela beneficiar.

Os doadores estrangeiros desempenharam
um papel crucial na evoiucao da SADC e na
criagao de prqjectos de cooperagao regional.
A prOpria SADC estima que no ano 2000,80%
dos fundos para a pasta de projectos da
organizagao foram provenientes de fontes
estrangeiras. O auxilio estrangeiro, amiu-
dadas vezes, inclui tambem uma assistencia
tecnica significativa, proporcionada por
expatriados e consultores nas va"rias unidades
de implementagao dos projectos tanto a nfvel
nacional como regional.

IMum documento da SADC nao publicado,
e que esta impresso como Apendice XII do
SADC/European Commission Regional Strat-
egy Paper and Regional Indicative Programme
for the period 2002-2007 (Documento de
Estrategia Regional e Programa Indicativo Re-
gional da SADC/Comissao Europeia para o
perfodo de 2002-2007), o secretariado da
SADC faz uma listagem de contribuigoes de
doadores a SADC. Prova que importantes
doadores como a Comissao Europeia, a
Agenda dos Estados Unidos para o
Desenvolvimento Internacional (USAID) e o
Departamento Britanico para o Desen-
volvimento Internacional sao contribuintes
essenciais. Alguns doadores (como a
Alemanha e a Franca) focam a sua atencao
princtpafmente na assistencia tecnica,
enquanto outros se concentram em questoes
especificas. (A Noruega concede financiamen-
to especial para a reeslruturacao institutional
da SADC.)

Contudo, a lista da SADC esta incompleta,
especialmente porque nao regista o apoio
prestado a cooperagao regional que nao
envolve as estruturas formais da SADC. Tal
auxilio pode ajudar as autoridades nacionais
a participarem na cooperagao regional ou
financiar organizacoes regionais, privadas ou

publicas, que nao estao abrangidas pelas
estruturas da SADC ou ainda, apoiar
actividades regionais de organtzagOes
nacionais.

Composigao e orientagao
A maior parte do apoio de doadores para a
cooperagao regional 6 provavelmente canali-
zada fora do ambito da SADC. Por exemplo,
nas areas da gestao financeira como
verificagao de contas e estatisticas, a maior
parte do financiamento para a cooperagao
regional e canalizada para outras instituigoes.
Doadores como a Su6cia e Dinamarca ou a
Fundacao de Capacitagao Africana (African
Capacity Building Foundation) sao importantes
financiadores de varias fundag6es de
financiamento, inctuindo a Organizagao Re-
gional de fnstituigoes Supremas de Auditoria
{Regional Organisation of Supreme Audit In-
stitutions) e o Instituto de Finangas Macro-
econOmicas e Gestao da Africa Oriental e
Austral (Macro Economic Financial and Man-
agement Institute of Eastern and Southern Af-
rica). O apoio da Dinamarca ou do USAID aos
esforgos regionais para melhorar a governa-
cao, osdireitoshumanosedemocratizacao, e,
na sua maioria, concedido a uma gama de
organizagoes privadas e da sociedade civil e
a organismos independentes como o Fdrum
Parlamentar da SADC, o F6rum de Comissarios
Eleitorais da SADC, o Fundo da Africa Austral
para os Direitos Humanos ou a Rede de Auxilio
Legal da Africa Austral. Mais uma vez, a
Noruega, a Dinamarca e a Fundagao da
Sociedade Aberta (Open Society Foundation)
sao importantes sustenta'culos de iniciativas
para fortalecer a liberdade e independencia
dos meios de comunicagao social atraves de
organizagoes como a NSJ Southern Africa Me-
dia Training 7/usr(NSJ Cust6dia de Formagao
para Meios de Comunicagao Social da Africa
Austral, o Media Institute of Souther Africa
(Instituto de Media da Africa Austral) ou o
Southern Africa Media Development Fund
(Fundo de Desenvolvimento dos Media da
Africa Austral). A Noruega e o Reino Unido
prestam tambem apoio as actividades de
capacitagao regional de organizagoes
nacionais na Africa do Sul (e de forma
decrescente no Zimbabwe) para assistir o
projecto regional. Outros doadores
proporcionam fundos a instituicoes privadas
especialmente na Namibia, Zimbabwe e
Africa do Sul, dando-lhes a possibilidade de
fazerem a fiscalizacSo e relatoYios sobre a

cooperagao regional.
Tal apoio e tambem uma reflexao das

necessidades existentes. O aumento da
cooperacao regional na Africa Austral requer
a assistencia estrangeira a muitos nfveis e
atraves de uma gama variada de canais e
nao, meramente, atraves de estruturas formais
inter-governamentais da SADC. Contudo,
muitos doadores expressam reservas, em
privado, sobre o movimento lento e a fraca
capacidade de realizagao da SADC e
procuram de forma activa canais de alternativa
para assistirem na cooperacao regional.
Muitos sao tambem de opiniao que a SADC
tem uma capacidade limitada para absorver
fundos adicionais de auxflio.

Reestruturagao
A presente reestruturagao e reconversao da
SADC apresentam va"rios desafios para o
relacionamento entre a SADC e os doadores.
No passado a Comunidade estava
preocupada com a gestao de projectos de
cooperagao regional atraves de unidades de
projectos descentralizados e baseados nos
pr6prios paises. Presentemente esta a
movimentar-se no sentido de uma estrutura
centralizada, focando mais a sua atengao em
questoes de formulagao e harmonizagao
polrtica e menos em actividades de projectos.
Tal situagao requer alteragoes na forma como
a SADC desenvolve a sua interacgao com os
doadores estrangeiros. Desenvolvimentos a
nfvel pan-africano, especialmente atraves da
iniciativa NEPAD, necessitam de novo diaiogo
entre os paises africanos e doadores no None
para enfrentar maiores exigencias sobre o
financiamento externo para desenvolvimento.

O Piano Indicativo Regional de Desen-
volvimento Estrategico da SADC tambem
reconhece a necessidade de um novo
relacionamento com os doadores. Este piano
reconhece, sem especificar como, que a SADC
tem necessidade de fortalecer os seus
mecanismos cte coordenacao de auxilio. Outros
documentos da SADC consideram a criagao
de uma pequena unidade no Departamento
de Planeamento Estrategico que ira" fazer a
fiscalizagao de doadores estrangeiros.

Nacional e Regional
Contudo, o trabalho que representa o maior
desafio podera nao ser calcular de novo a
composigao e direcgao das atribuigoes de
verbas de auxilio estrangeiro aos diferentes

(continua na pSg 16)
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prqjeclos regionais, mas antes, garantir que o
apoio prestado para a cooperagao regional
seja coordenado com as muito maiores
alribuigoes de auxilio para os pafses individuais
da SADC. Em quase todas asagendas externas
de auxilio, o relacionamento entre o apoio re-
gional e a nivel de pafs 6 muito mal concebido
ou, simplesmente, nao existente. Sera que as
atribuigoes de verbas do pais assistem na
capacitagao nacional para cooperagao re-
gional? Sera que os fundos de auxilio
proporcionam beneffcios que compensam os
custos associados a urn aumento da

cooperagao e integracao regionais?
Urn aumento da cooperagao requer uma

melhorcoordenacao, indo, ambasassituagoes,
ao encontro de novas exigencias. As instituigoes
nationals em cada pafs e as suas capacidades
necessitam de ser fortalecidas para poderem
participar na SADC. Isto inclui assistir tanto as
novas comissoes nacionais da SADC como os
departamentos do governo encarregados da
implementacao dos programas da SADC. Para
al&n disso, uma coordenacao melhorada envoh/e
o apoio a paises individuals e compensacoes
em relagcio aos custos resultantes da transigao
para a integragao economica.

Os proprios doadores estrangeiros estao
fragmentados e nao conseguem melhorar
efectivamente a coordenagao porque estao
envolvidos em agendas excessivamente
grandes. De forma ideal, a SADC deveria
orquestrar melhores relagoes entre os doadores
estrangeiros e iniciativas regionais. Um
primeiro passo nesse sentido seria o de listar
e fazer a fiscalizagao do que os doadores de
auxilio estao a fazer, para al6m de darem
apoio financeiro directo ao Secretariado da
SADC. <H>
Elling N, Tjonneland 6 um Investigador Supe-

rior no Chr. Michelsen Institute, Noruega

Reunioes seleccionadas da SADC: Janeiro a Marco de 2004

Janeiro

Reuniao do Orgao de Cooperagao Polltica, Defesa e Seguranga

Reuniao PreparatGria da EPA (Acordo Economico dos Parceirosda Uniao Europeia)

Reuniao sobre Sistemas de Monitoria da Seguranga Alimentar

Discussao sobre o Projecto do Protocolo de Rnangas e Investimento

11-13 Janeiro

19-20 Janeiro

24-26 Janeiro

29- Janeiro

Lesoto

Beigica

Africa do Sul

Botswana

Fevereiro

Mesa Redonda dos Doadores para Apreseita^So de Propoaas de projectos de capacita?ao

Reuniao do FcSrum para NegociacOes Comerciais e dos Ministros do Comercio

Reuniao dos Ministros das Finances

Visita do Presidenie do Conselho da SADC ao Secretariado da SADC

Workshops Consultivos Regionais sobre o projecto de SADC "Informagao 21"

2-3 Fevereiro

9-13 Fevereiro

23- Fevereiro

23-24 Fevereiro

3 Fevereiro -24 Margo

A ser ncrtifrcado

A ser notificado

Africa do Sul

Botswana

Todos os estados
membros

Margo

Comissao Permanente de Peritos

Conferencia Pratica sobre a Coopera?ao e Facilitacao dos Direitos Alfandegarios

Cimeira Mundial sobre as Tecnologias da Informagao

Concelho de ACP sobre as Negociagdes da EPA

Mesa Redonda sobre Mecanismos de Resolucao de Disputas

Langamento do Fundo da SADC para a Cultura

Iniciagao das NegociagOes da SADC/EPA

Reuniao da Comissao do Rio Orange/Senqu

9-10 Margo

11-Margo

12-13 Margo

15-16 Margo

24- Marco

29- Margo

Margo

Margo

Tanzania

Tanzania

Tanzania

Africa do Sul

Mocambique

Be~lgica

Zambia

A ser notificado

Neste pertodo irao decorrer outras reunioes de comissOes e subcomissoes. Pode obter mais informagao no local da rede da SADC: www.sadc.int


