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POSICIONAMENTO OFICIAL DO MOVIMENTO SOCIAL 

DEMOCRATA, PARTIDO VERDE DE SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE 

(MSD-PVSTP), RELATIVO AO COMÉRCIO DE EMIGRANTES 

AFRICANOS PARA ESCRAVATURA NA LÍBIA.  

 

É com muita dor e sentimento de repulsa que Movimento Social 

Democrata, Partido Verde de São Tomé e Príncipe (MSD-PVSTP), tomou 

conhecimento de que os emigrantes africanos estão a ser comercializados 

para efeito de escravatura na Líbia.  

Esta notícia chegou ao conhecimento do Movimento Social 

Democrata, Partido Verde de São Tomé e Príncipe (MSD-PVSTP), através 

do comunicado feito por Sua Excelência, o Secretário-geral da Organização 

das Nações Unidas, no passado dia 20 de novembro de 2017. 

A escravatura foi um dos piores males que a raça humana já 

experimentou e que devido aos seus efeitos colaterais, determinou a luta 

severa e mobilização, à todos os níveis e dimensão, da ação e intervenção 

humana. 

  Tanto é que, na maioria dos países, debruçou-se sobre o assunto ao 

ponto de se estatuir nos ordenamentos jurídicos, sanções severas contra 

toda e qualquer forma da manifestação da escravatura, seja por atos ou 

omissões à ela conducente. 
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A vitória humana alcançada sobre a escravatura e o comércio 

humano constituiu uma conquista à escala mundial, cuja dimensão 

transcende quaisquer exigências económicas ou financeiras. 

 

 

 

O recrudescimento desse flagelo humano, constitui o sinal nítido da 

barbárie da raça humana e o retrocesso de todas as conquistas 

civilizacionais contemporâneas.  

Assim, o Movimento Social Democrata, Partido Verde de São Tomé 

e Príncipe (MSD-PVSTP), denuncia e repudia, veemente, este vil fenómeno 

(comércio de emigrantes africanos na Líbia para escravatura) e lança um 

desafio à todas as forças vivas mundiais e/ou organizações internacionais, 

mormente, a Organização das Nações Unidas e as suas Agências, União 

Europeia, União Africana, ..., os Governos Mundiais, os Partidos Políticos 

e as Organizações não Governamentais no sentido de se posicionarem 

claramente na condenação e erradicação desse flagelo humano.  

 

Recebam os nossos sentimentos maculados, de dor e repudio. 

 

 

São Tomé, 24 de novembro de 2017. 
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A DIREÇÃO 

Elsa Garrido - Porta-voz 

Miques de Jesus Bonfim  - Porta-voz adjunto 

Herodes Rompão - Secretário-geral 

 

 


