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O Colectivo de Renovação Africana-CORA pretende realizar uma série de quatro conferências
para explorar o lugar e o papel da África no mundo moderno..
As questões do nosso tempo, conhecimento, ciência e artes de vida, governo e relações não foram em
nenhuma parte pronunciadas mais do que na UNESCO (a Organização das Nações Unidas para a
Educação, Ciência e Cultura). A UNESCO foi concebida com o objectivo invejável de saber o que
estava lá fora (o mundo real) e estipular o que fazer a esse respeito (governação), ao mesmo tempo
que se confrontava com que acções eram permitidas (normas) no âmbito de um sistema internacional
baseado na hierarquia e hegemonia herdada do império, colonialismo e imperialismo.

É neste contexto de conhecimento, moralidade e direcção incertos que o Honorável M'Bow, em
conjunto com indivíduos e colectivos com os mesmos interesses, teve de fazer duas
determinações: primeiro, definir o universal, no contexto da determinação do património
mundial, e, segundo, dar direcção à ideia do comum, definida pela Nova Ordem Mundial da
Informação e Comunicação (NWICO). Infelizmente, para M'Bow, um momento que deveria ter
sido de pluralismo, tolerância e governação democrática transformou-se em acrimónias e
controvérsias que levaram à saída dos Estados Unidos e do Reino Unido da organização.
A palestra centrar-se-á, portanto, na contribuição africana para as normas internacionais. O seu
foco central é o papel de M'Bow na definição da universalidade e da possibilidade dos bens
comuns (Património Mundial). Pretendemos pensar com M'Bow uma série de questões centrais
do nosso tempo:
1) o que são bens comuns e como devemos governá-los?
2) o que são os universais e como é que eles existem?
3) como conceber os comuns e o universal na ausência dos hegemoniais?
4) o que era então a África nas relações internacionais e o que é que ela fez?
5) qual é o peso da África hoje em dia nas relações internacionais?
6) que papel deveria a África procurar desempenhar na ordem mundial?
7) como deveriam a África e os africanos organizar-se para lá chegar?
Interpretação simultânea disponível em francês, inglês e português.
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