
A CONVIDADA

A verdadeira primavera de Argel

MARIADAGRAÇACARVALHO
Deputada
ao Parlamento Europeu

Fez dia 12 vinte anos que
umgolpemilitar impediu
a2ª voltadaseleiçõesle
gislativas na Argélia Na
primeiravolta realizada a

26dedezembrode 1991 a Frente Is
lâmicadeSalvação haviaalcançado
umamaioriasignificativa Nos anos
seguintes aArgéliaviveria emper
manenteestadodeemergência
Recentemente a sucessão de

eventosda PrimaveraÁrabe obri
gouoGoverno daFrente de liber
tação Nacional no poder desde a
independência em 1962 a revogar

o estado de emergência e a anun
ciarumvasto leque de reformaspo
líticas e económicas As reformas

passampela alteração dalei eleito
ral da lei da representatividadedas
mulheres navidapolíticaedalegis
lação que regula os partidos políti
cose asorganizações da sociedade
Em2011oGoverno aumentou o

orçamentopúblicoem25 passou
asubsidiar algunsprodutosalimen
tares elevouosalário
dos funcionários pú
blicos sobretudodos
professores criou um
programa de habita
ção umprogramapa
ra o emprego joveme
umprograma demi
crocrédito também

destinado aosjovens
Afimde assegurar

a credibilidade do ato eleitoral que
se realizará na primavera o Presi
denteBouteflika anunciouque as
eleições irão seracompanhadaspor
observadores internacionais

Foi precisamente para avaliar as
condiçõesparaoenviodeumamis
são de observadores do Parlamen
to Europeu quemedesloquei àAr
gélia no final do ano passado em
conjunto comoutros parlamenta
res europeus
OsmembrosdoGoverno os em

baixadores os dirigentes de parti
dos políticos os sindicalistas que
contactámos estão perfeitamente

conscientesdequeo
caminho até às elei

ções da primavera é
estreito eexigente
AArgélia temuma

oportunidade que
não pode falhar Até
aomês de abril terá de
continuarademocra
tizar o sistemapolíti
ca Impõe seo rejuve

nescimento dasclasses dirigentes e
umvasto processo de conciliação
nacional O sistema económico
temdeserreestruturadono sentido
de umamaior diversificação pois

umaeconomiaassente quase ex
clusivamente naexportaçãodehi
drocarbonetos contribui de forma
reduzidapara o emprego
AArgélia é o maiorpaís deÁfrica

emsuperfície e o maior paisda re
giãomagrebinaempopulação

Aproximidade geográfica àEu
ropa o fornecimento degás natural
fundamental para o dia a dia da

nossasociedade fazemcomquea
estabilidadedaArgéliatenhauma
importância estratégicapara aEu
ropa
Cabe à Europa ajudar aArgélia

na sua caminhada até às eleições
daprimavera eparaalémdelas No
respeito plenopela independência
dopaís aEuropanão deverávoltar
avirar as costas àArgélia como in
felizmente o feznopassado OPar
lamento Europeujámostrou total
disponibilidadeparacooperarcom
os argelinos a fim de contribuirpa
raque as próximas eleições naAr
gélia sejamumaverdadeiraprima
vera
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