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Quando criámos a União Africana, estávamos convencidos de que num contexto
marcado por mudanças sociais, económicas e políticas que se registaram no
mundo, nenhum país africano era capaz de enfrentar sozinho o desafio do
desenvolvimento.
Neste contexto, apostámos na integração política e económica, bem como na
criação de laços de solidariedade que nos permitam fazer face à globalização com
sucesso.
Desde os primeiros momentos da sua criação, a União Africana suscitou um grande
entusiasmo tanto no Continente como na diáspora. Foi assim que os Intelectuais,
membros da Sociedade Civil e actores do Sector Privado lançaram apelos para que
a União Africana tome em consideração todos os segmentos da sociedade, no
projecto da construção do futuro do Continente.
Durante as minhas deslocações à Europa e América, os representantes da Diáspora
Africana aproximaram-se de mim para reivindicar, com insistência, a sua
contribuição em todos os grandes projectos do Continente.
Nós, caros colegas reconhecemos, no decurso das nossas deliberações, neste
contexto, que na América, nas Caraíbas e na Europa, tínhamos na Diáspora da
primeira e da segunda gerações uma massa crítica de qualidade, em todos os
sectores, da qual temos grande necessidade.
Essa massa crítica está disponível. Ela bate a nossa porta. Trata-se de uma
oportunidade que devemos aproveitar com urgência.
A Diáspora exprime uma real necessidade de regressar à África marcada por um
desejo de identificação das suas raízes.
Todavia, para além da componente sentimental deste regresso às origens, é preciso
tomar em consideração a organização e a orientação da massa crítica da Diáspora,
inserindo-a em projectos concretos de desenvolvimento.
É por esta razão que eu havia sugerido que façamos da Diáspora a sexta região da
nossa Organização Continental. É preciso recordar que esta proposta havia sido
aceite no seu princípio pela Cimeira de Durban, sendo necessário estudar as
condições da sua implementação.
Desde então, tomámos o compromisso de convidar e encorajar a plena participação
da Diáspora como parte importante do Continente para a construção da União
Africana.
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O mesmo motivo levou-nos igualmente a organizar, em Dakar, em 2004, a Primeira
Conferência de Intelectuais de África e da Diáspora, cuja segunda sessão teve
lugar em Salvador de Bahia, em 2005.
Por outro lado, uma iniciativa permitiria também uma melhor preparação da Cimeira
União Africana/Diáspora, ao nível dos Chefes de Estado e de Governo, agendada
para África do Sul, durante o primeiro semestre de 2008.
É nesta perspectiva mais global de tomada em consideração da Diáspora na
realização do projecto “União Africana” que proponho à Conferência aceitar uma
representação da Diáspora nas deliberações das nossas Cimeiras.
Esta representação participará, segundo o princípio de rotatividade, por um mandato
de cinco anos, na qualidade de observador privilegiado. Ela poderá usar da palavra
quando for interpelada pela conferência sobre um assunto específico. Ela estará
sobretudo na posição ideal de informar aos seus mandatários o desenrolar dos
nossos trabalhos nas áreas de desenvolvimento onde temos necessidades mais
urgentes.
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