
 

Estimado Presidente Biden,

Considerando até que ponto a integridade territorial e a soberania nacional da Ucrânia são importantes
para a Casa Branca, gostaríamos de ver demonstrado na prática que a integridade territorial e a soberania
nacional do povo indígena de Cabinda são, da mesma forma, importantes para si.

Mais de dez por cento do "petróleo bruto" que os Estados Unidos necessitam para o seu consumo diário
provém do riquíssimo território africano designado Cabinda, situado no Golfo da Guiné. No entanto, tendo
em conta o estatuto jurídico de Cabinda consagrado tanto nas resoluções da Assembleia Geral das Nações
Unidas como do Conselho de Segurança das Nações Unidas, principalmente as resoluções 2144 (XXI) de
26 de Outubro de 1966 e 180 (1963) de 31 de Julho de 1963 [S/5380], respectivamente; e de acordo com
o direito internacional público, i.e. o sistema internacional estabelecido pelas Nações Unidas; o petróleo de
Cabinda que é fornecido aos Estados Unidos é um dos recursos naturais de Cabinda a serem roubados à
mão armada por Angola. 

Devido às invasões francesas que remontam ao século XVIII, e subsequentes conspirações francesas para
eliminar Cabinda do mapa, o povo de Cabinda resolveu assinar com Portugal um tratado de protectorado
internacional em 1885. O referido tratado recebeu atenção e ratificação na Conferência de Berlim de 1884-
1885, da qual os Estados Unidos foram um dos quatorze protagonistas. Com isto queremos dizer que os
Estados Unidos estão plenamente familiarizados com o estatuto jurídico de Cabinda desde 1885.

No início e meados dos anos 1960, uma vez que o estatuto jurídico de Cabinda na Constituição de Portugal
(1933-1976) era absolutamente inconfundível, as Nações Unidas reconheceram Cabinda como sendo um
Território Não-Autónomo, na acepção do Capítulo XI da sua Carta. O reconhecimento confirmou Cabinda
como uma entidade territorial à qual a Declaração sobre a Concessão da Independência aos Países e Povos
Coloniais [Resolução 1514 (XV) da AGNU de 14 de Dezembro de 1960] se aplica. A consequência lógica do
acima exposto é que as Nações Unidas acabaram por emitir declarações de apoio ou coerentes com o direi-
to legítimo do povo de Cabinda a alcançar e sustentar a autodeterminação, a autodefesa e a auto-estima.

Em 1974 o processo de descolonização de Cabinda empreendido pelo General Spínola, então presidente
de Portugal (15 de Maio de 1974 - 30 de Setembro de 1974), foi maliciosamente rompido por dois agentes
ocidentais, nomeadamente Mobutu Sese Seko, então presidente da Zaïre (actual RDC), e Henriques Tiago
Nzita, um suposto Cabinda que com o apoio de interesses estrangeiros usurpou a liderança da FLEC para
retrogradar a justa causa Cabinda. Em Janeiro de 1975 o líder corrupto português, Dr. Mário Soares, outro
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agente ocidental, assina com os movimentos de libertação angolanos (FNLA, MPLA, UNITA) o acordo Alvor.
O artigo 3º deste acordo declara Cabinda como "parte integrante e inalienável do território angolano". En-
furecida por esta ofensa à soberania nacional e integridade territorial de Cabinda, tanto mais que o povo
de Cabinda não teve qualquer contributo para o referido acordo, a OUA (Organização de Unidade Africana)
colocou Portugal sob forte pressão política para respeitar o estatuto jurídico de Cabinda. Pouco depois, o
governo português revogou unilateralmente o acordo em questão através do Decreto-Lei 458-A/75 de 22
de Agosto de 1975. Em consequência, o poder de Angola sobre o território de Cabinda não tem, até ao mo-
mento, nem legalidade nem legitimidade política, isto é, continua desprovido do título legal e da aceitação
pelos cidadãos de Cabinda, respectivamente.

Coloca-se a questão de saber por que razão o Ocidente continua relutante em criticar ou mesmo impor
sanções a Angola pela violação flagrante do direito internacional por este país na invasão e ocupação ilícita
de Cabinda, assim como na obstrução dos esforços internacionais que visam concluir o processo de desco-
lonização de Cabinda! O facto é que a protracção do colonialismo ocidental em Cabinda, através de Angola,
destina-se a perpetuar a apropriação indevida das riquezas e recursos naturais de Cabinda, sem qualquer
consideração pela natureza ou pelos nativos. A Cabinda Gulf Oil Company Ltd. (CABGOC), uma subsidiária
integral da Chevron (corporação petrolífera americana), está totalmente envolvida na exploração e produ-
ção de petróleo e gás de Cabinda, para além de ser, até ao momento, a maior empregadora das petrolíferas
estrangeiras em Angola. Fazer negócios com o regime mercenário de Angola, cuja tarefa é prolongar o
colonialismo em Cabinda, torna os oligarcas de ambos os lados mais ricos, aumenta o número de nativos
que se encontram em extrema pobreza e, ao mesmo tempo, inflige sérios danos à reputação internacional
dos Estados Unidos.

É universalmente aceite que a persistência do colonialismo impede o desenvolvimento da cooperação
económica internacional, impede o desenvolvimento social, cultural e económico dos povos em situação
de dependência, e milita contra o ideal de paz universal da ONU. A protracção do colonialismo em Cabinda
através de Angola é uma firme determinação ocidental em negar persistentemente ao povo de Cabinda o
seu direito à autodeterminação e independência [Res. 1514 (XV) da AGNU de 14 de Dezembro de 1960], e
negar-lhe o seu direito à soberania permanente sobre as suas próprias riquezas e recursos naturais [Res.
1803 (XVII) da AGNU de 14 de Dezembro de 1962]. Tal como salientado na Res. 2144 (XXI) da AGNU, o
colonialismo em Cabinda implica os crimes mais graves que preocupam a comunidade internacional como
um todo e, por conseguinte, são abrangidos pela jurisdição do Tribunal Penal Internacional.

Os Estados Unidos da América, a Rússia, a China, a França e o Reino Unido são membros permanentes do
Conselho de Segurança da ONU, que é o órgão da ONU com a principal responsabilidade pela manutenção
da paz e segurança internacionais. A invasão de Cabinda por Angola e o espezinhamento da soberania
nacional e da integridade territorial de Cabinda têm vindo a decorrer há quarenta e sete anos, na maior
indiferença da comunidade internacional. A crise Rússia-Ucrânia sugere que chegou o momento de cada
membro permanente do CSNU assumir as suas responsabilidades de forma imparcial e livre de precon-
ceitos raciais. Por meio da sua Resolução 2105 (XX) de 20 de Dezembro de 1965, a AGNU reconhece a
legitimidade da luta dos povos sob o domínio colonial para exercerem o seu direito à autodeterminação e
independência, e solicita a todos os Estados que prestem assistência material e moral aos movimentos de
libertação nacional nos Territórios coloniais. Assim, para que a nossa soberania nacional e integridade
territorial, bem como a nossa dignidade humana, sejam novamente respeitadas, pedimos a cada membro
permanente do CSNU, mais a Alemanha e a África do Sul, que nos forneçam assistência política, financeira
e logística adequada, incluindo todo o tipo de mísseis. 

Só em petróleo, cerca de 40 mil milhões de dólares norte-americanos são anualmente roubados, à mão
armada, ao subjugado povo africano de Cabinda. Além dos seus ricos depósitos petrolíferos terrestres e
offshore, o território de Cabinda é dotado de urânio, ouro, diamantes, ferro, fosfato, manganês, gás natural,
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madeira dura, e assim por diante. Apesar dos rendimentos petrolíferos de Cabinda e do facto de a sua
população total não exceder dois milhões, a esperança de vida à nascença caiu de 75 anos na era colonial
portuguesa para os 48 anos actuais, as taxas de mortalidade infantil e materna figuram entre as mais altas
do mundo, uma cama hospitalar destina-se a acolher no mínimo quatro pacientes, e os caixotes do lixo
tornaram-se o último recurso para inúmeras crianças órfãs que vivem à margem da tão grande e cada vez
maior proporção da população mantida numa pobreza abjecta. A isso junta-se o desemprego endémico a
oscilar entre oitenta e noventa por cento, a inexistência de politicas laborais e políticas sociais adequadas,
bem como a elevada taxa de analfabetismo, que fazem de Cabinda um verdadeiro inferno. 

Enquanto os bens desviados de Cabinda permitem aos oligarcas angolanos levar uma vida confortável nos
países ocidentais, os refugiados de Cabinda nos mesmos países ocidentais,  quer estejam ou não sob o
mandato do ACNUR, especialmente os principais líderes do Movimento Nacional Cabinda, estão a sofrer
dificuldades indescritíveis. O objectivo destas dificuldades conspiradas é dissuadir os referidos líderes de
procurarem reaver a soberania política de Cabinda. O facto é que os refugiados cabindas em questão, que
são simultaneamente líderes honestos da luta contra a protracção do colonialismo português (ocidental)
em Cabinda, são cinicamente negados a protecção abrangente dos refugiados e os direitos humanos mais
básicos que lhe são inerentes. São-lhes até recusados documentos de viagem convencionais, para não falar
da possibilidade de possuírem uma conta bancária. Trata-se aí de um importante indício de que tanto a
"política de despovoamento de Kissinger em relação ao terceiro mundo" como o "extermínio da população
negra" desejado por Margaret Sanger estão de facto em curso.

Já que a democracia e os direitos humanos são importantes para cada um dos membros permanentes do
CSNU, bem como para a Alemanha e a África do Sul, e atendendo ao facto de estas potências também pre-
tenderem agir como garantes da justiça nos assuntos internacionais, temos razões para acreditar que: 1) o
estatuto jurídico de Cabinda consagrado nas resoluções da ONU, por exemplo a Resolução 2144 (XXI), será
tido em consideração em breve, de modo a que o processo de descolonização de Cabinda seja finalmente
concluído;  2) a elegibilidade do Movimento Nacional Cabinda para assistência moral, política, logística e
financeira será igualmente tida em conta sem demora, porquanto se trata de satisfazer as necessidades
prementes do povo esquecido de Cabinda, que necessita desesperadamente de ofertas de facilidades não
só para estudos e formação de nível universitário, mas também para estudos a nível pós-primário, bem
como para formação técnica e profissional de valor prático imediato. 

Estimado Presidente Biden, na esperança de que o valor que os EUA atribuíram até agora à integridade
territorial e soberania nacional de Cabinda seja em breve actualizado para o nível invejável daquele que o
senhor dá à integridade territorial e soberania nacional da Ucrânia, agradecemos-lhe antecipadamente pe-
lo seu tempo e ajuda nesta matéria.

Atenciosamente,

Bartolomeu Capita (Autor)
Refugiado sob Mandato do ACNUR
Co-Presidência, Movimento Nacional Cabinda  
E-Mail: cabinda.independent@gmail.com
Telefone: +49 (0) 176 5317 9769 
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