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O papel da Africa do Sul
Por Domingos Arouca
Um simples relançar de olhos pela Geopolítica permite-nos constatar que, por razões incognoscíveis, a Natureza foi pródiga
para com alguns países e extemamente
ávara em relação a outros, no que concerne à forma como as riquezas terrenas se encontram distrìbuídas.
Em cada Continente, grosso modo,
existe um País mais privilegiado do que os
restantes,donde decorre a dependência natural destes para com aquele. São países obviamente desenvolvidos porque altamente
industrializados, sobre os quais incide um
pesado ónus de solidaridedade e ajuda aos
menos favorecidos. Na América, são os Estados Unidos; na Europa é a Alemanha; na
Asia é o Japão e em Africa, a Aírica do Sul.
Cada um destes oaíses constitui uma verdadeira potêncìa económica regional, exercendo grande influência política e económica na sua área geográfica e, por vezes, também fora dela, pois vivemos hoje num Mundo cada vez mais pequeno e interdependente.
Como o título deste trabalho permite antever, é sobre este País que hoje nos debruçaremos.
A odiosa política do apartheid, durante
mais de três séculos seguida pelos nossos
vizinhos da Africa do Sul, levou alguns políticos extremistas a sustentar nos areópagos
internacionais, sobretudo na d&ada de sessenta, que a Africa do Sul era para os sulaíricanos, entendidos estes apenas como
negros, o que, evidentemente, não era correcto. Procurar substituir um erro por outro
erro, ainda que menor, adia a decisão do
problema, mas não.o resolve.
Na verdade, a Africa do Sul é parte integrante de Africa e todosos seuspovos são
atricanos, independentemente da sua raça
ou cor. Os sul-africanos brancos: são tão
aíricanoscomo os sul-aíricanosnegros. assim como os moçambicanos brancos são tão
moçambicanos como nós, moçambicanos
negros. A cor da pele perdeu, gradualmente, a importância que lhe era atribuída no
passado, devido ao incremento cultural verificado nos últimos tempos nas comunidades nacionais e internacionais pois não
existe prova cìentífica alguma que permite
concluir pela superioridade de uma raça sobre a outra. Os homens nascem iguaìs e são
as condìções de ambiente em que se desenvolvem e vivem que os tornam dilerentes.
A diferença, quando existe é, pois, consequência de causas exógenas e nâo endógenas, extrínsecas e não intrínsecas.
A Africa do Sul tetm muito para oíerecer aos países da região, pois é dotado de
enormes potencialidades em termos de riqueza, com destaque para os minerais estratégicos, possuindo igualrnente unta
grande capacidade para se transformar num
dos principais produtores e exportadores de
bens alimentares, tão indispensáveis a todos os países da zona. Acresçe que, com
a população de cerca de 30 milhões, poderá tomar-se num mercado ertremamente importante.
Considerando os seus abundantes e variados recuros naturais, poderia atigir um
crescimento económico mais rilpido, se não
fossem certos obstáculos com aue se debate, como a violência que assola algumas das
suas regiões, as incenezas decorrentes do
processo de transição, as elev'adas despe-

sas públicas e consequente délice orçamental e, ainda, as dúvidas quanto à política e
abordagem económica do futuro Governo.
O País atravessa uma íase difícil, mas
'
tudo leva a crer que essa situação será em
breve ultrapassada, se tivermos em conta
que se começa a esboçar um consenso
crescente dos principais panidos em matérias de capital de importância, mormente no
que respeita à gestão económica do País,
como é o caso da adopção de uma economia baseda nas leis de mercado, na criação
de programas acessíveìse práticos para recuperação dos atrasos sociais, bem como
se pode constatar que os vários partidos
compreemdem a necessidade de conter a
euforia irrealista gerada pelo processo de reformas.
Os países da África Austral, membros
do SADC. olham para a África do Sut com
a mesma desconfìançacomo os paíseseuropeus, membros da Comunìdade Europeia,
olham para a Alemanha. Cá como lá, receiase o predomínio e subjugação económica,
o que sendo inevitável, não tem, porém, alternativa. Pensamos que a noção económica desses dois gigantes será mais eficazmente controlada no seio desses dois organismos regionais do que fora deles.
E indiscutível que a Atrica do Sul reúne as melhores condições para desempenhar o papel "pivot" no desenvolvimento
económico dos seus vizìnhos, pois, além de
possuir enormes recursos naturais, como já
o afirmámos, possui também iníraestruturas
bem desenvolvidas, com um excelente sistema rodoviário, ferroviário, portuário e de
telecomunicações, sendo, a seguir à Nova
Zelândia, o segundo País com a electricidade mais barata do Mundo, prevendo-se que
a sua capacidade produtiva exceda as suas
necessidades para além do século XXl.
Partindo do prìncípio óbvio de que o homem é o melhor capital, o nosso vizinho está a investir em força na Educação e nos
recursos humanos, com uma atripuição de
mais de 7o/odo seu PNB, uma taxa superior à de, praticamente, todos os outtos países da região.
Quanto a estespaíses da zona, cuja situaÇãoeconómica é baslante crítica, por diversas razões, entre as quais se destacam
os sistemáticos conflitos internos, a aplicação de doutrinas económicas obsoletas, secas cíclicas, a queda dos preÇosdas matérias-primas e taxas bastante elevadas, aplicadas às conta da dívida externa, apenas
dois deles, o Botswana e a Suazilândia, registaram taxas positivas de crescimento económico.
Acresce que a dívida externa tem representado um encargo cada vez mais pesado
para os países da região. Em todos, menos
em dois dos doze, o Botswana e o Lesotho,
a dívida externa representa mais de 1000/o
das exportações anuais. Nos casos de Moçambique e da Zâmbia, representa 2.2410/o
e 541 o/0,respectivamente.
Ao longo da Histórìa verificamos que as
correntes se processam a partir das regiões
mais pobres para as regiões mais ricas, daquelas em que os alimentos escasseiampara aquelas onde os alimentos abundam.
Essa é uma das razões que levam os
países ricos do Norte a ajudar os paísespobres do Sul, como forma de fìxar e conter
as suas populações nas regiões de origem.

Por outro lado, a experiência mostra que os
cesso constitucional
que coníirmará
pequenos problemas de alguns, quando nâo
indubitavelmente nas urnas um Governo de
já
podem
sanados atempadamente,
tornar-se maiorìa negra, não parece haver razões
nos grandes problemas de todos, pelo que
bastantes para manter medidas gue agora
apenas servem para empobrecer os povos
marginalizar a Africa do Sul, como vendo
sendo debatido nalgumas esferaspolíticas,
sul-africanos e travar as suas perspectivas
não só não resolveria o problema como se- de crescìmento económico. cada mês que
passa, sem que as sançõestenham sido derÌa contraproducente e perigoso.
A AÍrica do é, pois, um país vocaciona- íinitiva e totalmente levantadas, gera mais
do a liderar o desenvolvimento económico
desemprqo e privações para as poputações
da Africa Austral. Para que os resultados mais desfavorecidást Nàsta fase, o paTsvipossam ser frutuosos, será necessário que
zinho necessitaria, ceriamente, do total
os países da regíão afinem pelo mesmo diaacesso às facilidades do Fundo Monetário
pasão: que abandonem ideologias obsole- lnternacional e do Banco Mundìal.
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cessos notáveis no processo de democrati'
cado livre, adoptando potíticas mais
za.ção do País. Mendela tem afirmado que
realistas. Se cada País pìetende puxar a
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A lórmuía para o sucesso é simptes e
unÌversal: paz'e estabitidade, uma gestão algumas semanas. Após esse importante
acontecìmento poderão.ser levantadas to'
governativa rigorosa, responsável e eíicaz;
oas as sançoes comerctats, com excepçao
trabalho árduo e sériO.
Durante mu1os anos a África do Sul. das relativas ao petróleo e armamento.
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emigar para quatquer
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Ecer na Afìica do Sut â esperamos que seNo entanto, o papel de 'motor.' de de- ja
o
ntethor possível, de'ntro das difíceis
-circunstâncias
senvolvimento da economia de toda a Afride transição actual, diz res_
ca Austral só poderá ser
.cabalmente peito à vida de gentes, bíanca e negra, gendesempenhado pelo nosso vizinho, quando bs que nos sío muito chegadas e com as
tiverem sido levantadasas suas úllimas san- quaisja fizémos muita histõria comum nesções. Aliás, face à irreversibilidade do pro- íe reóanto sut de África.

