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  A OUA, que antecedeu a UA, legou uma enorme responsabilidade à nossa nova 
Organização continental. Esta tarefa inclui o alcance da prosperidade para o Povo 
Africano dentro de um continente unido e seguro. 
 
  Uganda foi membro fundador da OUA e continua defensor inabalável da União 
Africana. Enquanto o nosso continente está livre do colonialismo e do apartheid, África 
continua atormentada pela pobreza, conflitos locais e regionais. África pode ser pobre 
hoje, mas dotada de recursos naturais e humanos potencialmente ricos, erguer-se-á 
para ocupar o seu lugar legítimo e merecido dentro da cortesia das nações no futuro.  
 
 
  Não podemos estar à altura deste desafio sem o envolvimento activo e 
participação do Povo Africano nos Assuntos da UA. Uganda continua convencido que a 
União Africana não deve desperdiçar nenhum esforço no alcance de um continente 
unido, seguro e próspero através da criação de um Governo de União. Este Governo 
da União Africana não deve ser apenas democrático por acção, mas também deve ser 
centrado no povo e dirigido pelo povo. Isto significa que o povo de África deve saber 
tudo sobre a UA, os seus objectivos, actividades e que papel a UA pode desempenhar. 
Eles devem também estar activamente envolvidos no que a UA faz no continente e no 
mundo. A UA deve ser popular. A UA deve ser trazida para mais perto do povo 
Africano. De facto, uma das formas mais efectivas de se alcançar isto é a adopção 
contínua e a prática da rotatividade das Cimeiras e das reuniões da UA em todos os 
Países e Capitais Africanos. 
 
  A última vez que Uganda albergou uma Cimeira da nossa Organização 
Continental foi em 1975. É chegado o momento do Uganda estender mais um convite à 
nossa renascida Organização para que os seus Membros possam vir desfrutar da 
cordialidade da Pérola da África. 
 
  Esperamos recebê-los em Julho de 2010. 
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