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CARTA DO MANIFESTO

Queridos amigos,

 Estamos  enviando  o  texto  de  Manifesto  da  RDA,  que  o  comitê  de
organização, que compreende todos os signatários, decidiu convocar.

A  importância  desse  evento  é  notável,  certamente,  dentro  das
circunstâncias graves que estamos vivendo.

Nós pedimos, então, todos os esforços para fazer dessa manifestação um
testemunho brilhante  que aparece  da união dos  Africanos e  que é  um ato de fé  pelo
destino da África negra.

Em todo lugar onde isso for possível, vocês devem constituir um Comitê de
iniciativa que será encarregado de regrar as modalidades de designação dos delegados e
do transporte deles em Bamako.

No momento da chegada deles em Bamako, os delegados serão recebidos
pelo Comitê de organização local. Nós pedimos de assegurar a publicação do texto do
manifesto na imprensa local e por todos os meios a vossa disposição.

Contaremos com o empenho de todos e mandamos, em nome do Comitê,
nossas saudações fraternais.

MANIFESTO DA ASSEMBLEIA DEMOCRÁTICA AFRICANA – RDA

A reação se  agita  em face  da opinião como um espantalho:  aquele  do
movimento dos povoados de outro mar em direção à liberdade.

No dia seguinte da vitória sobre o fascismo, na qual esses povos pagaram
um grande tributo em nome da liberdade dos povos e da igualdade de raças, ninguém
ousou evidentemente contestar a igualdade de direito deles.

A primeira Assembleia Constituinte gerada pelo ímpeto democrático que a
animava  inscreveu  esses  direitos  na  Constituição  e  todos  os  partidos  se  engajaram
solenemente em respeitá-los.

Contudo, alguns grupos capitalistas da revista “Mercados coloniais” e do
jornal “l’Epoque” lançaram algumas calúnias tanto odiosas quanto ridículas contra os
africanos, por quem rezamos na véspera das vitórias heroicas nos campos de batalha. 
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Gradualmente e na medida em que a lembrança da luta contra o fascismo
se atenua, os verdadeiros sentimentos, relativos ao interesse de classe, instigam outros
grupos a adotarem a mesma atitude de hostilidade.

E é assim que, no dia seguinte das eleições do 2 de junho, o MRP assumiu
a  liderança  da  luta  dirigida  contra  os  direitos  dos  povos  de  Outre-Mer  (territórios
franceses administrados fora do continente europeu).

Ele impulsionou sua hostilidade até a renúncia de Douala Manga Bell da
Comissão do TOM, o único representante africano que representava nas suas fileiras,
para substituí-lo pelo deputado europeu do Sudão, M Lattès. 

Mas, de todas as partes, um levante espontâneo uniu em uma frente comum
todos os povos, todas as raças, todos os partidos políticos, todos os sindicatos, todos os
movimentos culturais e religiosos da África Negra.

É  graças  a  essa  união  de  todos  os  africanos  que  os  partidos  políticos
franceses, mantendo-se fiéis às palavras ditas, manterão na nova Constituição os direitos
já reconhecidos e conquistados nos campos de batalha do mundo inteiro: igualdade de
direitos  políticos  e  sociais,  liberdades  individuais  e  culturais,  assembleias  locais
democráticas,  união  livremente  consentida  das  populações  da  África  e  do  povo  da
França.

 É se apoiando nessa unanimidade de africanos que nosso amigo Pierre
Cot, relator geral da Constituição de 5 de maio, defendeu recentemente esses direitos
frente à Assembleia com a simpatia e a amizade real que ele não parou de demonstrar às
populações de Outre-Mer.

O partido MRP procurou e procurará ainda camuflar sua atitude através
de  certas  teses  “federalistas”,  enquanto  se  recusam  a  reconhecer  os  direitos  mais
elementares a esses Estados fantasmas diante da firmeza dos eleitos de Outre-Mer, ele até
chamou o partido radical, na pessoa de M. Herriot, para o socorrer.

O federalismo do MRP não pode confundir nenhum africano hoje. Ele não
é nada além da máscara de um regime de autoridade, assim como a assimilação, que
rejeitamos  formalmente,  não  é  nada  além  de  uma  capa  de  chumbo  jogada  sobre  a
originalidade africana. Como a assimilação, ele só resultará em fixar a África no seu
estado de  organização atual,  enquanto  a  vida  dos  povos,  como a  dos  homens,  é  um
movimento contínuo.
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Em  contrapartida,  nós  não  nos  deixaremos  mais  nos  confundir  pelo
“sentimento  pró-autonomia”  que  se  funde  sobre  uma  visão  utópica  de  realidades
africanas e se manifesta hoje em dia pelo oportunismo de homens que não souberam se
defender contra a assimilação.

Nossa  adesão à  União  francesa,  que  nós  proclamamos  solenemente,  se
justifica por uma visão realista dos problemas políticos do mundo, por uma confiança no
destino da África e pela certeza que, apesar da reação, nós obteremos condições liberais,
democráticas  e  humanas  que  permitirão  o  livre  desenvolvimento  das  possibilidades
originais da genialidade africana.

As dezenas de milhares de africanos fraternalmente unidos aos franceses
tendo um ideal democrático verdadeiro são ainda agrupados em partidos, movimentos ou
uniões democráticas, progressivas ou populares, em todo lugar, na Costa do Marfim, no
Sudão, na Guiné, no Senegal, na Nigéria, no Togo, no Daomé, em Camarões, no Gabão,
no Congo, em Oubangui e no Chade.

É para completar essa obra que, face a todas as manobras da reação, nós
chamamos a uma grande reunião de todas as organizações que o desenvolvimento rápido
é um sinal certo de que elas prosseguem na realização da política democrática e social na
África Negra, África essa que nós apresentamos as condições no presente manifesto.

Nós decidimos convocar essa reunião nos dias 11,1 2 e  13 de outubro,
próximo  à  Bamako,  no  centro  da  África  ocidental,  nesse  Sudão  da  determinação  e
originalidade  africana,  e  onde vão convergir,  da Guiné,  de  Camarões,  do Chade,  de
Oubangui,  do  Gabão,  do  Congo,  os  homens  portadores  da  mensagem de  união e  de
fidelidade dos africanos.

Viva a África Negra, 

Viva a União dos Africanos,

Viva a união francesa dos povos democráticos.

18 de setembro de 1946.

Assinam o presente manifesto:

Félix HOUPHOUET – BOIGNY
Deputado da Costa do Marfim
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Lamine GUEYE
Deputado do Senegal

Jean-Félix TCHICAYA
Deputado do Gabão – Congo Francês

Sourou Migan APITY
Deputado de Daomé –Togo

Fily Dabo SISSOKO
Deputado do Sudão-Nigéria

Yacine DIALLO
Deputado da Guiné

Gabriel D’ARBOUSSIER
Deputado do Gabão – Congo francês

Tradução: Bárbara Rocha de Souza

Grupo de Pesquisa: Africanidades e Crítica da Economia Política

Faculdade de Direito da Universidade do Estado do Rio de Janeiro

Rio de Janeiro, 08 de setembro de 2017.
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