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50 anos de inverdades argentinas 
nas Nações Unidas





Em setembro de 1964, José María Ruda, Representante da Argentina 
nas Nações Unidas, falou perante o Subcomitê III da ONU sobre o 
tema das Ilhas Falkland; posteriormente seu pronunciamento ficou 
conhecido como a “Declaração de Ruda”.

A Declaração de Ruda levou à adoção da Resolução 2065 (XX) da ONU 
pela Assembleia Geral, e constitui a base dos argumentos do Governo 
da Argentina de que as Ilhas Falkland deveriam ser argentinas.

O discurso de 8.000 palavras de Ruda estava repleto de inverdades e 
imprecisões, continuou a ser usado pelo Governo da Argentina perante 
as Nações Unidas nos últimos 50 anos, e continua a ser usado para 
influenciar a comunidade internacional.



O Governo da Argentina classifica janeiro 
de 1833 como o momento em que o Reino 
Unido usurpou da Argentina as Ilhas, e 
despejou à força todos os residentes 
argentinos das Ilhas.

A Grã-Bretanha expulsou à força a população 
argentina que habitava as Ilhas Falkland em 1833

…sob as ameaças de seus canhões, a frota britânica expulsou uma população 
argentina pacífica e ativa…

~ José María Ruda, 1964

FICÇÕES



A Grã-Bretanha reivindicou as Ilhas Falkland em 1765, criando um 
assentamento em Port Egmont, na Ilha Saunders, antes de qualquer 
reivindicação espanhola sobre as Ilhas.  Em janeiro de 1833, após a 

reafirmação da administração britânica das 
Ilhas, José María Pinedo, comandante da 
escuna Sarandí, um navio de guerra argentino, 
elaborou um relatório mostrando que apenas 
a guarnição de 26 homens recebeu ordens de 
deixar as Ilhas Falkland, juntamente com 11 
mulheres e 8 crianças que os acompanhavam. 
A guarnição em si havia sido formada há 
menos de três meses. 

FATOS

O relatório de Pinedo detalha como o Capitão 
Onslow da fragata HMS Clio ordenou que “...
aqueles habitantes que desejassem, por livre 
e espontânea vontade, deveriam permanecer”, 
e de fato muitos assim procederam. Entre os 
residentes argentinos que permaneceram nas 
ilhas estavam Antonina Roxa (uma gaúcha 
argentina e empresária de renome que morreu 
nas Falklands em 1869) e Antonio Rivero.



Ruda alegou que a população das Ilhas 
Falkland era formada por cidadãos britânicos 
enviados da Inglaterra em esquema de 
revezamento com regularidade. O Governo 
da Argentina continua a classificar os Ilhéus 
de Falkland como pessoas implantadas 
oriundas da Inglaterra.

A Grã-Bretanha substituiu a população das 
Ilhas Falkland por uma população temporária 
implantada de cidadãos britânicos

…eles foram substituídos, durante os 131 anos de usurpação, por uma 
administração colonial e uma população de origem britânica […] que é renovada 
periodicamente em grande medida por meio de uma rotatividade constante.

~ José María Ruda, 1964

FICÇÕES



FATOS

Na década de 1840, famílias britânicas de fato começaram a instalar-se nas Ilhas, mas de livre e 
espontânea vontade. Os descendentes dessas famílias que habitam as Ilhas já estão na nona geração. 
No entanto, não foram apenas os trabalhadores britânicos que chegaram às Ilhas em busca de nova vida. 

Muitos emigraram do continente sul-americano, inclusive José Llamosa, que chegou em 1847 vindo do 
Uruguai, a bordo do Napoleon. Pedro, filho de Llamosa, nasceu nas Ilhas e passou a cultivar em Falkland 
Ocidental por méritos próprios. Cinquenta anos após Ruda ter classificado os ilhéus como implantados 
britânicos, nascia nas Ilhas Falkland a sexta geração de descendentes de Llamosa. 

Outros notáveis colonos chegaram da Escandinávia (os Larsens), de Gibraltar (os Pitalugas) e do Canadá 
(os Aldridges). O Censo de 2012 revelou 61 nacionalidades distintas de residentes nas Ilhas Falkland.

Pedro LlamosaOs Llamosa Clara Cull e Anton Larsen
(cortesia de The Falkland Collection)



A Argentina afirma que nunca cedeu em 
relação a sua reivindicação às Ilhas Falkland, 
e que nunca aceitou (e nunca aceitará) a 
soberania britânica sobre as Ilhas.

A Argentina nunca aceitou o controle 
britânico das Ilhas, e nunca deixou 
de protestar contra isso

FICÇÕES

…por uma firme e ininterrupta posição de protesto na indignação manifestada 
por todos os governos argentinos que se sucederam desde 1833.

~ José María Ruda, 1964



FATOS

Em novembro de 1849, foi assinada a 
“Convenção de Paz” entre Felipe Arana 
(em nome da Confederação Argentina) e 
Henry Austral (em nome do Reino Unido.) 
Ratificada em 15 de maio de 1850 em 
Buenos Aires, a Convenção da Paz resolvia 
todas as pendências entre Argentina 
e Reino Unido, e restaurava a “perfeita 
amizade” entre as duas nações. Inclui-se aí 
a disputa sobre as Ilhas Falkland. 

Entre 1850 e a década de 1940, o Congresso 
argentino não levantou a questão das Ilhas 
Falkland uma vez sequer. Durante quase um 
século após a assinatura da Convenção de Paz, 
à exceção de uma troca de cartas diplomáticas 
entre Grã-Bretanha e Argentina contestando 
uma proposta de novo mapa da Argentina criado 
pelo Governo da Argentina (o chamado “Caso do 
Mapa”, entre 1884 e 1888), não houve protesto 
formal por parte do Governo da Argentina até 
uma breve menção à reivindicação argentina 
na mensagem da cerimônia de abertura do 
Congresso em 1941.



O Governo da Argentina considera que as 
Ilhas Falkland deveriam ser argentinas 
visto que estão mais próximas do 
continente do que do Reino Unido, e 
que a Argentina fica incompleta sem 
elas. Também alega que nunca aceitou 
que as Ilhas não sejam parte geográfica 
integrante da Argentina.

A soberania britânica das 
Falklands viola a integridade 
territorial da Argentina

Geograficamente, eles estão próximos às nossas costas da Patagônia, 
desfrutam do mesmo clima e têm uma economia semelhante à de nossas 
próprias terras austrais.

~ José María Ruda, 1964

FICÇÕES



Em 1882, 42 anos após a Convenção de Paz, o Diretor do Instituto Nacional de 
Estatística da Argentina, Dr. Francicso Latzina, produziu um mapa da Argentina, 
financiado pelo Tesouro argentino. Esse mapa, produzido em espanhol, mostrava 
o território argentino em uma cor de ferrugem escuro, e o território não argentino 
(como o Uruguai e o Chile) em um tom bege mais claro. Nesse mapa, as Ilhas 
Falkland são exibidas no bege claro dos territórios não argentinos. Posteriormente, 
em 1918, o Ministério da Agricultura produziu um mapa da Argentina com áreas 

agrícolas e a rede ferroviária.

FATOS

O mapa, assim como o Mapa de Latzina 
36 anos antes, mostra as Ilhas Falkland 
em uma cor diferente da Argentina 
continental. As Falklands, na qualidade 
de nação que tem como base a criação 
de ovinos, apresentam clara vocação 
agropecuária, e se a Argentina considerava 
as Ilhas como parte da Argentina, então 
por que elas não são mostradas como tal? 

Por fim, não há uma lei ou princípio 
internacional firmado que relacione 
proximidade com soberania; se houvesse, 
o mundo provavelmente seria muito 
diferente:  as Ilhas do Canal poderiam 
fazer parte da França e St Pierre e 
Miquelon seria canadense.



O governo argentino alega que as Ilhas 
são uma colônia do Reino Unido, que 
sofrem sob o jugo de Londres, e que 
sua manutenção visa o controle dos 
interesses britânicos no Atlântico Sul.

As Ilhas Falkland são uma colônia do Reino Unido e o 
conceito de autodeterminação não se aplica a seus ilhéus

FICÇÕES

A aplicação indiscriminada do princípio da autodeterminação a um território tão 
escassamente povoado por cidadãos do poder colonial colocaria o destino deste 
território nas mãos do poder que se instalou ali pela via da força, violando, assim, 
as mais elementares regras do direito internacional e da moralidade.

~ José María Ruda, 1964



FATOS

A Constituição das Ilhas Falkland reflete os processos 
democráticos assumidos pelo seu povo no sentido de 
descentralizar o poder do Reino Unido para o Governo 
das Ilhas Falkland. No nível interno, as Ilhas Falkland 
têm um governo próprio e são economicamente 
autossuficientes, além de constituir um território 
ultramarino do Reino Unido. Nossa Assembleia 
Legislativa democraticamente eleita redige as leis das 
Ilhas e define as políticas que regem nossas vidas.  
O Governo do Reino Unido presta apoio às Ilhas em 
termos de defesa e relações exteriores.

Uma nova demonstração de nosso modo de vida 
democrático foi dada em março de 2013, quando, 
em um referendo com observadores internacionais, 
fomos às urnas e 99,8% dos participantes preferiram 
permanecer como um território ultramarino britânico. 
Nosso relacionamento com o Reino Unido é pautado 
pelo respeito mútuo.

A autodeterminação é um direito humano fundamental 
de todas as pessoas, consagrado na Carta das Nações 
Unidas. Os ilhéus das Falklands, cuja herança remonta 
a nove gerações presentes nas Ilhas, provenientes da 
Europa, Reino Unido e América Latina, têm o direito 
de determinar livremente seu próprio futuro e filiação 
política.  Os ilhéus das Falklands têm o direito à 
autodeterminação em virtude de figurar na lista de 
Territórios Não Autônomos da ONU; não há exceção 
alguma a isso. O Secretário-Geral confirmou que o 
Reino Unido não está infringindo resolução alguma 
da ONU relativa às Ilhas Falkland.



Assim como as cinco principais ficções que o leitor acabou de ler, 
nos últimos anos o Governo da Argentina também intensificou sua 
retórica sobre três novos temas relacionados às Ilhas Falkland



Antonio Rivero era um velhaco assassino. Ele uniu forças com outros 
sete gaúchos argentinos na antiga capital Port Louis e assassinou 
o Capitão Mathew Brisbane (Superintendente do assentamento), 
juntamente com Juan Simon, Don Ventura Pasos, Anton Vaihinger 
e William Dickson por causa de um desentendimento sobre 
pagamento. Os homens que ele assassinou estavam todos a serviço 
de seu colega argentino Louis Vernet, e seus homicídios dificilmente 
poderiam ser considerados um glorioso levante nacional; não 
havia forças britânicas nas Ilhas naquele momento. Rivero depois 
traiu seus cúmplices perante os britânicos, na esperança de obter 
clemência em seu próprio caso. 

Rivero acabou escapando da acusação devido à falta de magistrados 
e tribunais estabelecidos nas Ilhas naquela época. Rivero e seus 
cúmplices foram todos enviados à Inglaterra para serem julgados, 
mas havia dúvida se eles podiam razoavelmente ser considerados 
súditos britânicos, de modo que apenas os súditos britânicos podiam 
ser julgados na Grã-Bretanha por homicídios cometidos fora das 
Ilhas Britânicas. O grupo foi devolvido à América do Sul e libertado. 

Em 1966 e 2002, a Academia de História da Argentina, quando 
solicitada a avaliar a vida e posição de Antonio Rivero, considerou-o 
um criminoso.

NA REALIDADE

O heroísmo de Antonio “El Gaucho” Rivero

O Governo da Argentina retratou Antonio “El Gaucho” Rivero como um herói popular, 
que pôs se a enfrentar um Governo britânico dominador nas Ilhas Falkland. Ele foi 
homenageado em cédulas de dinheiro, e o Decreto Presidencial 256 (que impede que 
navios mercantes com destino ou provenientes das Ilhas Falkland atraquem em portos 
argentinos sob a bandeira britânica) é chamado coloquialmente de “Lei do Gaúcho Rivero”. 



A militarização do Atlântico Sul

De tempos em tempos o Governo da Argentina 
afirma que as Ilhas Falkland são a zona mais 
militarizada do Atlântico Sul, e que o Reino 
Unido está militarizando a região como uma base 
estratégica da OTAN.

A presença militar nas Ilhas é modesta; é resultado 
direto da invasão ilegal das Ilhas em 1982 (a Argentina 
foi ordenada pela Resolução do Conselho de Segurança 
das Nações Unidas S/RES/502 [1982] a se retirar e não 
cumpriu), diminuiu significativamente desde 1982, e é 
relativa à percepção do nível de ameaça para as Ilhas. 

Em março de 2015, o Secretário de Estado da Defesa 
Michael Fallon anunciou um investimento no valor 
de £ 180 milhões em manutenção e benfeitorias na 
infraestrutura das Ilhas, mas não haverá aumento no 
efetivo de 1.200 recrutas militares dos sexos masculino 
e feminino atualmente localizado nas Falklands.

NA REALIDADE



A exploração petrolífera em águas das Falklands 
sem a permissão da Argentina é imprudente e 
está ameaçando o meio ambiente
O Governo da Argentina já fez inúmeras declarações de que a 
exploração de petróleo e gás em águas das Ilhas Falkland sem o aval 
da Argentina é imprudente e ocasionará um desastre de derramamento 
de petróleo na mesma escala do desastre ocorrido no Golfo do México. 
Eles dizem que a indústria petrolífera das Ilhas está colocando as 
costas argentinas em risco, e que pode causar danos ao meio ambiente. 

Nós das Ilhas Falkland temos um longo histórico 
de manejo ambiental e adotamos várias medidas 
para assegurar que qualquer atividade de petróleo 
e gás offshore seja realizada de forma cuidadosa e 
sustentável, sem impactos negativos sobre nosso 
imaculado meio ambiente e nossos delicados 
ecossistemas. A legislação recomendada de saúde, 
segurança e manejo ambiental é observada.  A pesquisa 
científica avaliada pelos pares está na vanguarda de 
nosso compromisso de proteger nosso meio ambiente 
enquanto lançamos um olhar para um futuro no setor 
de petróleo e gás, e institutos científicos de renome 
internacional trabalham em parceria com o Governo 
das Ilhas Falkland.

NA REALIDADE

Durante a década de 1990, o Governo da Argentina 
concordou em cooperar com os governos das Ilhas 
Falkland e Reino Unido na exploração de petróleo 
(o Acordo do Petróleo, de 1995), e foi o Governo da 
Argentina que se retirou unilateralmente desses 
acordos no início da década de 2000. 
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