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COMUNICADO DE IMPRENSA  

 

O Conselho de Paz e Segurança (CPS) da União Africana (UA), dedicou a sua 

836a Reunião, realizada em 3 de Abril de 2019, à uma Sessão Aberta sob o lema 

«Prevenção da ideologia de ódio, de genocídio e de crime de ódio em África».  

O Conselho tomou nota da intervenção de abertura proferida por Sua Excelência 

o Embaixador Bankole Adoeye, Representante Permanente da República Federal da 

Nigéria, na sua qualidade de Presidente do CPS para o mês de Abril 2019. O Conselho 

tomou nota igualmente da intervenção proferida por Sua Excelência Olivier 

Nduhungirehe, Ministro de Estado responsável pelos Assuntos da Comunidade da África 

Oriental, Ministério dos Negócios Estrangeiros e da Cooperação Internacional da 

República do Ruanda, bem como as apresentações feitas, respectivamente, pelo 

Director de Assuntos Políticos da Comissão da UA, Dr. Khabele Matlosa e da 

Representante Especial do Secretário-Geral das Nações Unidas (ONU) acreditada junto 

da UA, Sua Excelência Hanna S. Tetteh. O Conselho tomou nota ainda das declarações 

proferidas pelos Estados-Membros da UA, Parceiros e Organizações Internacionais.  

O Conselho sublinhou que o dia 7 de Abril de 2019 marcará a vigésima quinta 

Comemoração do Genocídio contra os Tutsi no Ruanda. Neste momento comemorativo, 

o Conselhou prestou homenagem às vítimas do Genocídio e manifestou expressões de 

conforto aos sobreviventes.  

O Conselho recordou a Decisão da Conferência da AU / AU / Dec.695 de 02 de 

Julho de 2018, através da qual o dia 07 de Abril de cada ano foi designado como o Dia 

da União Africana de Comemoração do Genocídio de 1994 contra os Tutsi no Ruanda, 

bem como a decisão da Assembleia-Geral da ONU 72/550, de 26 de Janeiro de 2018, 

que designou o dia 7 de Abril como o Dia Internacional de Reflexão sobre o Genocídio 

de 1994 contra os Tutsi no Ruanda, e seus pronunciamentos anteriores sobre a 

prevenção da ideologia de ódio, de genocídio e de crime de ódio em África, em particular, 

o seu Comunicado [(PSC / PR / COMM. (DCLXXVIII))] adoptado durante a sua 678 a 

Reunião de 11 de Abril de 2017, na qual o Conselho decidiu organizar, anualmente, em 

Abril, uma sessão aberta do CPS sobre a prevenção da ideologia de ódio, de genocídio, 

e de crime de ódio em África. 

O Conselho recordou as lições colhidas do Genocídio contra os Tutsi no Ruanda 

que amplamente inspiraram a transição de Organização de Unidade Africana para União 

Africana, em particular, a adopção das alíneas (h, j e o) do Artigo 4º do Acto Constitutivo 

da UA, inserido no âmbito da Política Africana de Não Repetição, adoptada após o 

Genocídio. O Conselho reafirmou o respeito pela santidade da vida humana conforme 

plasmado na alínea (o) do Artigo 4o do Acto Constitutivo, a Carta das Nações Unidas, a 

Declaração Universal dos Direitos Humanos e da Convenção sobre a Prevenção e 

Punição do Crime de Genocídio, de 1948. 



3 
 

O Conselho manifestou a sua preocupação em relação à tendência crescente em 

África de discurso de ódio, conflitos baseados nas questões de identidade e religiosas, 

o ódio, a exacerbação de divisões étnicas, entre outras questões, que constituem 

factores determinantes fortes da ideologia de ódio que leva à crimes de ódio e genocídio. 

O Conselho manifestou igualmente preocupação que a ideologia extremista entre os 

grupos religiosos e étnicos está a fomentar um novo ambiente para discursos de ódio, 

que, cria condições propícias para crimes de ódio e genocídio. O Conselho notou a 

importância de promover a tolerância religiosa, com vista à prevenção da recorrência de 

atrocidades em massa, crimes de ódio e ideologia do genocídio no Continente. A este 

respeito, o Conselho saudou a Sua Santidade, o Papa Francisco e a Sua Majestade, 

Mohammed VI, Rei de Marrocos, pelo apelo conjunto formulado na mensagem de paz e 

tolerância emitido durante a visita recente do Papa à Marrocos, inserido no âmbito dos 

esforços destinados a promover a co-existência pacífica de todas as crenças em respeito 

mútuo e tolerância.   

O Conselho tomou nota com profunda preocupação da escalada de xenofobia em 

algumas partes do Continente. A este respeito, o Conselho condenou todas as formas 

de ataques xenófobos, racismo e intolerância em África e reafirmou o forte compromisso 

da UA em relação à boa vizinhança e solidariedade.  

O Conselho reafirmou a centralidade da Convenção das Nações Unidas sobre a 

Prevenção e Punição do Crime de Genocídio de 1948, como um instrumento 

internacional eficaz para a prevenção e punição do crime de genocídio. O Conselho 

salientou que o crime de genocídio conforme reconhecido nesta Convenção, é um flagelo 

detestável que causou grandes perdas à humanidade, e que há necessidade de 

cooperação internacional total para se criar condições para prevenção atempada e 

punição do crime de genocídio. 

O Conselho exortou todos os Estados-Membros da UA que ainda não o fizeram a 

assinar, ratificar ou aderir aos instrumentos universais e regionais contra o genocídio, em 

particular, a Convenção da ONU sobre a Prevenção e Punição do Genocídio, adoptada 

em 1948, como um passo fundamental rumo ao reforço da posição de África contra o 

crime de genocídio. A este respeito, o Conselho exortou igualmente aos Estados-

Membros a transpor para os ordenamentos jurídicos nacionais na sua legislação nacional 

todos os instrumentos relacionados com a prevenção e a punição do discurso de ódio, 

crimes de ódio e genocídio, visto que estes têm a responsabilidade primária de proteger 

os seus próprios cidadãos.  

O Conselho manifestou preocupação que vários protagonistas de Genocídio 

contra os Tutsi no Ruanda, continuam a escapar à justiça e reafirmou a necessidade 

fundamental de combater a impunidade, e para esse fim, prender e processar 

judicialmente e extraditar os indivíduos responsáveis pelo genocídio contra os Tutsi no 

Ruanda, que ainda permanecem em liderdade. O Conselho tomou nota dos esforços 

envidados por parte de alguns Estados-Membros em prender, instaurar acções penais e 

extraditar os acusados de genocídio contra os Tutsi no Ruanda e apelou à todos os 
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países a cooperar com o Mecanismo Internacional Residual de Tribunais Penais e o 

Governo do Ruanda na detenção, instauração de procedimentos penais ou extradição 

dos fugitivos constituídos arguidos. O Conselho exortou, de igual modo, à todos os 

países para prender, instaurar processos penais ou extraditar, todos os demais fugitivos 

acusados de genocídio que residem nos seus territórios, incluindo os que lideram as 

Forças Democráticas de Libertação do Ruanda (FDLR). 

O Conselho exortou ainda os países a reafirmar o compromisso de prevenir e 

combater o genocídio e outros crimes graves em conformidade com o direito 

internacional, reafirmou os parágrafos 138 e 139 do Documento de Resultados Finais da 

Cimeira Mundial de 2005 sobre a responsabilidade de proteger as populações contra o 

genocídio, crimes de guerra, limpeza étnica e crimes contra a humanidade, e salientou 

a importância de levar em consideração as lições colhidas a partir do genocídio de 1994 

contra os Tutsi no Ruanda. Na mesma perspectiva, o Conselho recordou a relevância 

continuada do Plano de Acção de Rabat sobre a proibição da defesa de ódio nacional, 

racial ou religioso que constitui incitação à discriminação, à hostilidade ou à violência, 

adoptado durante diversos workshops de peritos organizados pelo Alto Comissário da 

ONU para os Direitos Humanos, em 5 de Outubro de 2012, em Rabat, Marrocos. 

O Conselho manifestou a sua preocupação em relação à tendência crescente de 

negação do genocídio contra os Tutsi no Ruanda. O Conselho, mais uma vez, condenou 

veementemente todas as formas e manifestações de negação do genocídio, como um 

evento histórico e trágico que afectou e continuará a afectar parte do povo Africano. O 

Conselho apelou à todos os Estados-Membros da UA e à comunidade internacional na 

sua totalidade para introduzir medidas que impeçam os negadores de promoverem o 

discurso do ódio. 

O Conselho tomou nota da determinação da comunidade internacional, através 

da ONU, em redobrar esforços contra o discurso do ódio. A este respeito, o Conselho 

solicitou aos Estados-Membros da UA e à Comissão da UA a prestar activamente a sua 

contribuição neste processo, a assegurar que as preocupações de África a este respeito 

sejam devidamente levadas em consideração. 

O Conselho, sublinhou, mais uma vez, a importância de promover a consciência 

cívica e a cultura da paz, reafirmou a necessidade de os Estados-Membros conceberem, 

por meio de programas educacionais, mensagens que irão incutir às gerações jovens as 

lições colhidas a partir do genocídio dos Tutsi no Ruanda, com vista a manter os esforços 

de prevenção inseridos no âmbito do compromisso Africano de poupar as gerações 

futuras de crimes de ódio e genocídio. O Conselho notou que a educação, nas escolas, 

nas comunidades e através dos os órgãos de comunicação social promove maior 

consciencialização sobre o valor da vida e da humanidade, e da necessidade de 

responsabilidade colectiva para evitar a ideologia do genocídio e de crimes de ódio em 

África. 
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O Conselho reconheceu o papel construtivo desempenhado pelos órgãos de 

comunicação social em conectar as pessoas e as comunidades. Embora elogia a 

contribuição positiva prestada pelos meios de comunicação social no desenvolvimento 

sócio-económico e consolidação da democracia, o Conselho manifestou profunda 

preocupação em relação ao uso negativo dos órgãos de comunicação social que 

contribui para amplificar os discursos e os crimes de ódio, ideologia de genocídios, que 

constituem os principais factores que dão azo ao crime de genocídio.  

O Conselho solicitou à todos os Estados-Membros e às Comunidades 

Económicas Regionais/Mecanismos Regionais a prosseguir e intensificar a sua 

colaboração com os mecanismos de aviso prévio da UA em fim de avaliar, detectar e 

responder oportunamente às fontes de tensão e a situação que possa conter os riscos 

de crimes de ódio e genocídio. 

O Conselho apelou aos Estados-Membros a promover iniciativas de unidade e 

reconciliação para prevenir a ideologia de crimes de ódio, de genocídio e de ódio e 

apelou ainda pela plena inclusão dos jovens Africanos na agenda de desenvolvimento 

para que possam desempenhar um papel central na gestão da diversidade e 

transformação da sociedade. 

 O Conselho saudou o Governo e o povo do Ruanda pelos seus grandiosos 

esforços envidados para restaurar e colocar o país no roteiro rumo ao progresso, 

promover a unidade e a reconciliação através da resiliência que permitiu a aplicação de 

soluções domésticas aos principais desafios enfrentados no rescaldo do genocídio. O 

Conselho reconheceu o papel das iniciativas, tais como «Ndi UmunyaRuanda» (Sou de 

Ruanda), como parte do processo de unidade e reconciliação, e a edificação da coesão 

social no país. 

O Conselho concordou em manter-se, rigorosamente, empenhado na resolução 

deste assunto. 
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