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“Civilização ou Barbárie 
Desafios e problemas do mundo contemporâneo”
Serpa, 23-25/Set/04

Urge o estabelecimento de uma 
Nova Ordem Económica Internacional

Paulo T. Jorge

Desejaria em primeiro lugar, expressar o meu apreço à Comissão Organizadora por este significativo evento, bem como os meus agradecimentos pelo amistoso convite para participar neste Encontro Internacional, em que serão debatidos desafios e problemas do mundo contemporâneo.

Durante séculos, a ideia de um “futuro comum da humanidade” não passou de uma frase esgrimida em grandes areópagos. Hoje em dia, a globalização da economia, a revolução da ciência, da tecnologia e das comunicações, a par do colapso de uma ordem internacional bipolar surgida das cinzas da Segunda Guerra Mundial, fazem com que a oportunidade de cada colectividade, cada nação e cada grupo esteja indissoluvelmente ligada à oportunidade dos outros.

Essa Segunda Guerra Mundial produziu o Mundo, no qual vínhamos vivendo, com as características de diferenciação da sociedade do século XX: uma sociedade predominantemente urbana e industrial; um mundo dividido em dois sistemas políticos, com ideologias diametralmente opostas e hostis e em dois blocos militares, no qual a paz era mantida sob a ameaça de destruição mútua.

A proclamação do fim da guerra fria e a desintegração do bloco socialista da Europa de Leste, induziu, a todos aqueles que identificavam os problemas da humanidade com o “perigo comunista”, a interpretarem tais acontecimentos, como o nascimento de um mundo de paz, de segurança, de harmonia e de bem-estar para todos.

Os países do chamado Terceiro Mundo encararam com grande expectativa de que os descomunais recursos financeiros, até então dedicados à corrida armamentista, seriam destinados à ajuda ao desenvolvimento e ao combate à fome, à miséria, às enfermidades, ao analfabetismo, à falta de habitação, de energia e água, etc que afectam consideravelmente a esmagadora maioria da população mundial.

Porém, para todos aqueles que analisavam ou interpretavam a verdadeira natureza e os interesses dos dois sistemas em luta durante décadas, visionavam que o desaparecimento do bloco socialista europeu, como consequência de erros cometidos, de deformações de princípios e de vários outros factores de carácter interno, associados a diversas acções desenvolvidas, desde o exterior, pelas potências capitalistas, constituiria um duro golpe para os povos na sua luta por um mundo mais justo.

Ao desaparecer o relativo equilíbrio militar, político e económico existente, até aquele momento, nas relações internacionais, o mundo tornou-se unipolar sob a hegemonia dos EUA, como única super-potência mundial. Lamentavelmente, a sua prepotência e o seu afã pelo domínio mundial afectam ou inviabilizam a necessária sensatez e a generosidade que requerem os complexos problemas da actualidade internacional.

Assim, a situação actual no mundo tornou-se mais perigosa do que a existente no período do equilíbrio nuclear, durante a chamada guerra fria. As condições em que se debatem hoje os problemas fundamentais, podem causar novos e sérios conflitos e consequentes actos desastrosos e de caóticas dimensões como já demonstram os acontecimentos no Afeganistão, no Iraque e na Palestina, sob o falacioso pretexto do combate ao terrorismo.

A luta contra o terrorismo não pode ser somente repressiva e primitiva. Ela deve começar pela eliminação das causas relacionadas com as injustiças. O terrorismo, não pode ser combatido com guerras múltiplas, porque elas incrementarão os sentimentos de ódio e de vingança que alimentam o terrorismo.

Os actuais problemas do mundo contemporâneo têm vindo a agravar-se à medida que se foi consolidando a ordem económica mundial exploradora e injusta que caracteriza a globalização neoliberal.

Face a estes cenários, como entender ou admitir, a indiferença ou a passividade de determinadas grandes potências, perante os seguintes dados, recolhidos por distintos organismos internacionais:

	Mais de 12 milhões de crianças morrem, anualmente, nos países do chamado Terceiro Mundo, de enfermidades curáveis;

325 milhões de crianças dos países subdesenvolvidos não têm acesso à instrução;
	Mais de 850 milhões de adultos são analfabetos;
	1.300 milhões de pessoas vivem em condições de extrema pobreza e 1.075 milhões vivem com menos de um dólar diário;
86% do consumo total é realizado por 20% da população mundial;
	Mais de mil milhões de seres humanos, vivem no mundo sem energia e água potável;
	70 milhões de pessoas afectadas pelo HIV-Sida estão condenadas a morrer nestes próximos anos.

No entanto, e a título de exemplo, perante este catastrófico panorama, o orçamento militar dos EUA do ano de 2003, foi de 380 mil milhões de dólares, isto é, 3,2% do seu PIB e apenas 0,11% foi destinado à ajuda ao desenvolvimento, enquanto que a União Europeia apenas destinou 0,33% à ajuda ao desenvolvimento.

Assim, não constitui exagero nenhum ao afirmar-se que “se vive actualmente num mundo de crescente barbárie que conduzirá a humanidade ‘à beira do abismo’, se os políticos, os estadistas e as sociedades, não recuperarem a ética, as normas de justiça, os sentimentos humanitários e os princípios de solidariedade e de generosidade, os quais atravessam uma profunda crise.”

PREZADOS MEMBROS DO PRESIDIUM,
DISTINTOS PARTICIPANTES,

A humanidade caminha vertiginosamente para o novo milénio. O desenvolvimento da ciência e da tecnologia impõe aos países e suas instituições uma nova visão sobre o desenvolvimento, no interesse da grande maioria da população mundial, que continua a sobrevir à margem dos benefícios que a ciência e a técnica podem e devem proporcionar-lhes.

O Continente Africano, relegado para um plano terciário, pelas políticas das grandes potências e, também, pela desastrosa actuação de vários dos seus dirigentes, continua o seu desfile de miséria e de indigência, vendo o mais importante da sua riqueza, o Homem, a desaparecer em guerras fratricidas, muitas vezes consideradas étnicas, que escondem a sua verdadeira essência assente na luta entre as grandes potências económicas por uma nova distribuição dos mercados, nessa riquíssima região do nosso planeta.

África é, como outros continentes, um conglomerado heterogéneo de níveis de vida, de renda per capita, etc. Porém, é o continente que apresenta a situação mais precária em todos os domínios da vida: degradação ecológica, guerras intestinais, marginalização económica, migrações, reestruturação familiar, etc. A tudo isto se une ainda o desinteresse dos grandes centros do poder económico, em relação a múltiplas áreas, ou países africanos e, consequentemente, a diminuição da “ajuda” ao desenvolvimento.

É evidente a responsabilidade histórica, fundamentalmente da Europa, em relação ao subdesenvolvimento de África. Mas é igualmente evidente a responsabilidade que deverá ser atribuída a inúmeros dirigentes africanos. Por isso, a actual conjuntura política, que trouxe consigo uma nova realidade; a globalização; deveria ser impregnada de uma nova vontade política que fizesse com que europeus e africanos se esforçassem de se superarem determinados comportamentos do passado e favorecesse em África as possibilidades reais de desenvolvimento adaptadas à sua realidade e ao serviço das suas necessidades.

No processo de globalização, a questão da integração dos países subdesenvolvidos nos mercados mundiais e principalmente os da África Subsahariana, quer através da colocação das suas mercadorias, quer pela recepção de novos produtos, serviços e tecnologias, também se apresenta menos optimista face à diminuição dos fluxos de investimento estrangeiro, pelo aumento permanente da dívida externa e pelo fracasso das políticas de reajustamento estrutural, ditadas pelo Fundo Monetário Internacional e pelo Banco Mundial.

Apesar de África, na sua totalidade, estar independente, o seu drama mantém-se e radica, historicamente, no facto de depender da “ajuda” externa e dos investimentos estrangeiros, exportando a sua produção para consumir o inexistente, em lugar de consumir a sua produção e exportar o excedente.

É pois evidente que a actual ordem económica internacional, que gera crescentes desigualdades e injustiças, funciona somente para uma minoria da população mundial e exclui dos seus benefícios a grande maioria. No entanto, existem consideráveis recursos para financiar o desenvolvimento económico e social dos países subdesenvolvidos. Porém, o que falta é a vontade política dos governos dos países desenvolvidos.

Os níveis da dívida externa dos países do chamado Terceiro Mundo, são insustentáveis e incompatíveis com o desenvolvimento económico e social que os seus povos aspiram. Cada dia, enfrentam novas condicionantes dos organismos credores e que impõem modelos que só conduzem ao gradual empobrecimento desses povos.

Assim, a renegociação da dívida externa e o consequente perdão na sua totalidade, constituiria uma importante via para se superar o atraso económico dos países endividados.

Urge, pois, o estabelecimento de uma Nova Ordem Económica Internacional, mais democrática, mais equitativa e equilibrada que concilie harmoniosamente os interesses do mundo industrializado e os dos países subdesenvolvidos e reformule as relações financeiras e económicas internacionais.

Sem uma cooperação baseada no respeito pela soberania dos países subdesenvolvidos, sem uma luta coordenada contra a pobreza e a degradação do ambiente, se não se prevalecer o diálogo Norte/Sul e Sul/Sul e a tolerância intercultural e não houver uma cooperação em que estejam envolvidos parceiros e não mendigos e doadores, como frequentemente se considera nos países desenvolvidos, não haverá uma Nova Ordem Económica Internacional.

Neste sentido,  “a ONU revitalizada e democratizada será o fórum ideal para a definição de novos projectos e programas que visem a paz no Mundo e o desenvolvimento global de todos os países, estabelecendo novas regras de conduta, entre os povos e pondo ao alcance de todas as conquistas e realizações dos espírito humano, que constituem já património de toda a humanidades”.
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