ASSOCIAÇÃO DE ESTUDOS ABRANGENTES PARA
A INDEPENDÊNCIA DOS POVOS DE LEW CHEW
(RYUKUYU ou OKINAWA)
Contrato Social
O povo de Lew Chew (Ryukyunianos), cujas raízes étnicas se originaram nas ilhas Lew Chew,
constitui uma população distinta. Na metade do século XV, Tomé Pires o referenciou como Léquios ou
Guores na Suma Oriental. Declara que, “Eles não compram escravos nem vendem seus habitantes.
Eles apostam suas vidas nisso”. Lew Chew já foi um Estado soberano, com relações diplomáticas com
outros países asiáticos, conforme citado no Rekidaihouan – documentos diplomáticos de Lew Chew. No
século XIX foram incluídos tratados de amizades com países ocidentais.
Hoje, o povo de Lew Chew vive não somente nas Ilhas Lew Chew, no Japão, mas em todo o
mundo. O “Festival Mundial Uchinanchu” acontece a cada cinco anos em Lew Chew, e 2011, marcou
sua 5º edição deste importante evento. Em 2012, o primeiro “Festival Internacional da Juventude
Uchinanchu” ocorreu no Brasil. O povo de Lew Chew desenvolveu uma grande rede e vai usá-la para
manter sua língua, cultura e identidade, mesmo nos países para onde imigrou..
Lew Chew tem sido colonizado pelo Japão e Estados Unidos, desde a invasão de Satsuma em
1609 e sua anexação pelo Governo Meiji, em 1879. Por essa razão, o povo de Lew Chew tornou-se uma
nação sem Estado, uma minoria, que tem sido discriminada, explorada e dominada. É um claro fato
histórico que as ilhas Lew Chew foram sacrificadas pelo Japão na Guerra do Pacífico contra os
Estados Unidos, tornando-se um verdadeiro inferno na terra e depois penhorada para o exército
americano, para reaver sua soberania como Estado em 1952. Como consequência, seguiu-se 27 anos de
ocupação repressiva pelo exército americano, após o término da guerra. Embora as ilhas Lew Chew
representem apenas 0,6% do “território japonês”, hospedam 74% das bases militares americanas após
a reversão ao Japão em 1972. Na verdade, a reversão nada mais foi que um acordo secreto de
re-anexação. Hoje, devido à revisão da Lei das Medidas Especiais para o Uso da Terra pelas Forças
Americanas (Special Measures Law for Land Used by American Forces), os Estados Unidos trouxeram
o MV-22 Ospreys (*) para Lew Chew em 2012. Na verdade, a reversão nada mais foi que um acordo
secreto de re-anexação. Assim foi feito a despeito da unânime oposição da Assembléia Prefeitural, que
reuniu mais de 41 municípios, o governador, prefeitos e uma vasta maioria dos habitantes de Lew
Chew. Mais uma eloquente evidência da contínua colonização e discriminação contra Okinawa.
O povo japonês tem explorado Lew Chew em benefício da sua própria “paz e prosperidade”, e
espera ser abençoado com esses benefícios no futuro. Se essa situação perdurar, o povo de Lew Chew
teme que nunca lograrão viver em paz. A dominação econômica japonesa também está se expandindo e
o número de japoneses que se estabelecem cresce. O plano que promove o desenvolvimento,
estabelecido pelo governo japonês, tem destruído o meio ambiente de Lew Chew. Igualmente a política
de assimilação cultural repressora, confinou a cultura nativa apenas nas mentes dos nativos. Como
resultado, nos encontramos escravizados.
O povo de Lew Chew constitui uma nação independente e existem agentes legais para exercer
esse direito de auto-determinação. Só o povo de Lew Chew pode determinar seu futuro. Lew Chew e
seu povo nativo, desejam, como todos os povos do mundo, direito à vida, terra, recursos, um ambiente
limpo e seguro, os benefícios do desenvolvimento, auto-determinação, soberania interna, relações
diplomáticas externas, educação e proteção da sua língua e cultura. Uma vez independente do Japão e
tendo todas as bases militares removidas de suas ilhas, o povo de Lew Chew quer conquistar sua
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sonhada meta de se tornar uma ilha soberana de paz e esperança que coexista fraternalmente com
outros países, regiões e nações do mundo.
Definido nosso objetivo de independência do Japão, constituímos a Associação de Estudos
Abrangentes para a Independência do povo de Lew Chew. Esta é uma Associação de pessoas de Lew
Chew, dirigidas por pessoas de Lew Chew e para as pessoas de Lew Chew. Membros da Associação
serão limitados às pessoas de todo o mundo que possuem raízes étnicas originárias das ilhas Lew
Chew.
A Associação conduzirá pesquisas abrangentes e interdisciplinares. Todos os nossos membros
pertencem à etnia de Lew Chew e tem por objetivo lutar pela independência de Lew Chew. As
pesquisas não servirá apenas a propósitos acadêmicos. Aceitamos a responsabilidade de analisar os
problemas referentes ao colonialismo e procurar metodologias filosóficas e políticas, para discutir estas
questões, propor soluções e implementá-las. Como uma população que continua a viver sob regras
coloniais, desejamos daqui para frente aprofundar nosso conhecimento e buscar o entendimento da
nossa situação e nos descolonizar.
Não temos incertezas quanto a possibilidade de independência, encaramos seriamente a questão,
tanto como objeto de estudo, quanto como projeto político. Desejamos direcionar as questões relativas
a um Lew Chew independente como uma realidade, não só para nós próprios, como para o mundo.
Quais os passos necessários para atingir este objetivo? Que tipo de descolonização tem sido adotados
por outras colonias ao redor do mundo? Que políticas econômicas deveriam ser tomadas antes e depois
de conseguida a independência? Promoveremos discussões e estudos políticos, administração pública,
relações internacionais, do conceito normativo do povo de Lew Chew, identidade, revitalização da
língua, direito da língua, arte, educação, genero, bem-estar, meio-ambiente, discriminação contra
minorias, desigualdades, colonialismo, etc. Também desenvolveremos esforços para desenvolver os
recursos humanos para a independência de Lew Chew.
Adicionalmente, a Associação incentivará a troca de pesquisas com os povos que também buscam
sua independência. Também manteremos contato com os povos do, que já conseguiram sua
independência, para aprender com eles suas experiências. Estes intercâmbios criarão as bases de uma
rede mundial. Baseados nessas colaborações, nós também vamos participar de fóruns, comissões das
Nações Unidas e conferências internacionais, para levar a cabo um movimento voltado para a
independência de Lew Chew.
Nós o povo de Lew Chew fomos levados a estas circunstâncias de subordinação pelo Japão e
Estados Unidos. Nós devemos proteger nossa dignidade, nossas ilhas, nosso mar territorial, céu,
descendentes e o espírito dos nossos antepassados, constituindo nossa própria nação. A Associação foi
criada para combater os argumentos do governo japonês, de vários eruditos e de parte da população
que aceita a consciência de serem uma minoria japonesa, que acreditam na imposibilidade de se
tornar uma nação independente, ou que Lew Chew deveria permanecer colonizado.
Aqui estabelecemos a Associação, inédita na história, inspirados no “Amayuu” (viver
pacìficamente), liberdade e igualdade como um grupo distinto de pessoas. Rogamos a participação de
todos que buscam a independência de Lew Chew.
Nós renovamos os nossos anseios de buscar a independência do povo de Lew Chew.
15 de maio de 2013

(*) MV-22 Ospreys: uma aeronave capaz de decolar tanto vertical como horizontalmente. Combina as
funcionalidades de um helicóptero e de um avião convencional. Os protestos realizados em Okinawa
visam impedir sua operação, pois existe um extenso histórico de acidentes envolvendo essa aeronave.
Além do mais, produz muito ruído e sua operação partiria da Base Militar de Futenma, cujo entorno é
densamente povoado.
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