Meio século de migrações forçadas em África
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Meio século de independências africanas
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forçadas cruzadas num quadro de grande

Aspectos populacionais e culturais

O DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO: O FIM DA MIRAGEM

um milhão de vítimas, tornou-se numa das
maiores e mais mediáticas crises humanitárias da década.
Nas prolongadas guerras civis de Angola e
Moçambique, cerca de 400.000 angolanos e
dois milhões de moçambicanos procuraram
abrigo nos países vizinhos, enquanto muitos
milhões foram deslocados.
O fim da Guerra Fria trouxe um decréscimo
significativo dos níveis da ajuda externa
ao desenvolvimento, recurso fulcral para
muitos países. Regimes totalitários, alimentados e armados por potências estrangeiras, desmoronam-se. Num contexto de
falência estatal, as guerras civis proliferam.
São extremamente violentas, com grande
destruição de infra-estruturas e ataques
deliberados a civis como táctica de guerra,

que colaborou estritamente na tentativa de
restituição da ordem depois das destruições

instabilidade política regional.
Em 1984, a fome da Etiópia, com cerca de

3.5.5

A progressiva desconexão, nos últimos cinquenta anos, das economias da África Subsariana do
mercado mundial aumentou o peso relativo das intervenções externas. Estas criaram, no seu
conjunto, as condições que conduziram as dinâmicas internas das sociedades mais em direcção
ao colapso do que ao desenvolvimento. Nem os biliões de influxo da ajuda ao desenvolvimento e da ajuda humanitária, nem as remessas dos emigrantes travaram este declínio relativo. A
exportação de recursos naturais e os influxos externos aumentaram a extroversão das elites do
poder e os desequilíbrios internos. A perda de capacidade produtiva e de capacidade de socialização e a corrosão das instituições transétnicas são processos longos e lentos, e por isso, menos
visíveis que os processos mais bruscos e rápidos, como guerras, revoltas e migrações forçadas.
Mas todos resultam numa separação das populações rurais dos seus meios produtivos e na sua
concentração em campos de refugiados ou nas periferias urbanas. Estes constituem aglomerações de populações deslocadas e muitas vezes traumatizadas ao nível individual, da família e da
comunidade. A recomposição dos equilíbrios espirituais e societais nem sempre é bem sucedida;
a reconstituição de sociedades agrárias produtivas torna-se cada vez mais difícil; a integração em
novos contextos produtivos (indústria) é impossível.
Em suma, campos e bairros são incubadores do potencial flutuante da violência das sociedades.
Os desequilíbrios internos são reforçados e alimentados pelas intervenções externas. Aumentam
as migrações de todos os tipos, que, por sua vez, provocam mais intervenções externas (campos
de refugiados, ajuda humanitária, ajuda alimentar, tráfico de armas, etc.). Directa ou indirectamente, estas contribuem para o aumento da dependência externa e da violência interna, lançando as sociedades numa espiral decrescente de colapso.

massivas decorrentes da guerra. O formato
principal da intervenção, também apreendido na Europa, é o campo de refugiados.
Combina a facilidade relativa de cuidar das
pessoas com a capacidade de as controlar.
A perpetuação das estadias nos campos
perverte a sua intenção original e induz
dinâmicas de colapso.
As agências humanitárias tratam os refugiados como seres indistintos. O seu passado
político, económico e social é irrelevante.
Esta lógica de intervenção externa corrói
a estrutura social interna das populações
refugiadas. Destrói a capacidade dos mais
velhos de controlar o potencial de violência
dos jovens, amplificado pela frustração
crescente duma vida extremamente
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Acker & Vlassenroot, 2000). A violência polí-
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violência, desordem, destruição da ordem

tica, motivada por causas ideológicas, passa
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internacionais, que intervêm através da

Nesta época, destacam-se, igualmente, os

instalação de grandes campos de refugiados.

conflitos da Serra Leoa, Libéria, Ruanda e

Criados como um instrumento de protecção

da RDC como grandes geradores de deslo-

transitório, com a finalidade de garantir

cados e refugiados. O genocídio do Ruanda

segurança, abrigo, alimentação e cuidados

foi um dos maiores e mais rápidos êxodos

de saúde, os campos abrigam centenas de

da história. No final de 1994, cerca de dois

milhares de pessoas, tornando-se uma cons-

milhões de ruandeses encontravam-se

tante da paisagem africana (Mbembe, 2001).

refugiados nos países vizinhos, sobretudo

Cerca de 70% dos refugiados africanos

na RDC e na Tanzânia.

vivem em campos (UNHCR, 2009).

A extensão do fenómeno das migrações
forçadas, o número crescente de migrantes, bem como a duração da sua estadia,
ultrapassaram largamente a capacidade de

Ajuda humanitária e campos
de refugiados

absorção das sociedades receptoras. Os

A internacionalização da biopolítica,

aparelhos administrativos dos Estados, já

entendida como um processo de respon-

enfraquecidos, não conseguem lidar com o

sabilização crescente dos Estados e das

influxo massivo de migrantes. Os países de

sociedades (civis), torna todo o (terceiro)

acolhimento, eles próprios empobrecidos,

mundo em objecto da intervenção humani-

com governos preocupados com questões

tária. As agências nacionais e internacionais

da sua segurança, têm vindo a adoptar uma

têm como objectivos declarados a garantia
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