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do cqmpo e dq cidsde
Em volta das cidades do lerceiro Mundo instala. prolundo de todos os que vivem do seu trabalho
ram-se gerlamente, cinturas de misrlnaobalrros povoa. honesto e que v6em iniuslamente reparllda a rigueea
dos de subempregadose de marginais.
social que produziram. Os desempregadog os margi.
Esle congestionamentodas cldades resullou. inya. nais consomem sem produzir. Ocupam-se de expgdien.
riavelmente, do afluxo descontroiado de camponeses les e, em alguns casos, recorrem e6 roubo e ao erime.
atraidos pela ilusoria possibilidade de enrlontraiem me- S 6 o | o n t e d e i n s t a b i | . i d a d e e i n | r a n q u i | i d a d e .
lhores meios de vida.
56o eles que mais tempo disp6em pera porrnrn€cer
- N9 caso dos paises onde ocorreu uma Indepencidn- nas bichas.
cia ficticia e nio se rompeu verdadeiramenteo cord6o
O lugar na bicha passou a ser ptra o marglnal uma
umbilical da depend6ncia e da dominagioo esla he
possibilidade de lucro, um investimontorentivel. Ectio
renga das cinturas de mis6ria. em redor das cidades, na bicha n6o porque necessilem de produto posts A
preservou-se.Na realidade. a superagio dessa heranqa venda mas porque enlre a comprS e a r€venda ineta.
exigia transformag6es protundas ro conjunto dessis Iam a candonga, sua maneira de vlver.
sociedades. O espago hierarquizado de acordo com a
A solugie profunda decte5 problemas nlo esti num
hierarguia da fome e da mis6ria subsistlu cotlro ca,racte- mais aperleiqoado pol,iciamentodas cidadcs. As mediristica de .sociedades capitalistas subdesenvolvidase das anunciadas vio i raiz do problema: 6 necessirio
dependentes.
disciplinar s afluxo de genle do campe para a cidads
- A urbanizagio ordenada de urn pais erige condi. e resolver os desaiustamentos provocbdos pera anterior
g6es politicas determinadas.a adopgig de um cresci. migragio descontrolada.
mento economicq planificads e cenlralizado. Estas conO 6xodo rural n6o 6 uma questio que perturbe
diC6eseslSo preenchidasna Rep&blicapopufar de Mo- apenas a vida nas cidades: € um prob:ema que coloce
gambique, No nosso pais a construeao do socialisrno em perigo o equilibrio do coniunl6 da socledade mo.
possibilita (a simultaneamenteobriga) a resolueio do qambicana. Esta corrente humana que desembbca dia.
problema do desenvolvimentoequilibrads ds camps e rlamenle nas cidades, limita seriamente e Fosso cresct_
das cidades.
menlo econ6mico e social. porque 6 no campo (que
Os nossos cenlros urbanos ressentem-se ainda da assim se despovoa) que esti a saida para a tnteEraiio
Pre$eneade um grande nrirnero de improdulivos. O oeso desla mio-de-obra polencial, As zonas rurais,-paieo
desles Indlviduos desempregados ou marginais laz-so O-o.speeyeftos € lrandes projectos, 6 o centro be grasentir negativamenb em todos os donrinios da vida vldade do crescimento da nossa economia.
urbana: n6 distribuigfro de comida, de habltagio, na
A revitalizag6o e crescimento das zonas verdes_ o
prcstagSo de assistGncia m6dlca e escolar, na mbnu- lmpulso i agricultura cooperativa, familiar. esht;f ;
privada criam ncvos postos de trabalho. Em rtguns
tencao da ordem e da tranqullidade.
As.nossss cidades nio estSo preparadas pars t€ce- casos, verdadeiras comunidades urbanas vio nasc6ndo
ber mais gente provenienle do campo, N{p exrstem no_campo.
Nio se trata. porla,nto. de lransferir geograficamenle
In{ra.estruturas produtivas para absorver s€quer aqueles que, anarquicamenle. $ desfocaram part as cida- o problema do desemprego e da marginatiOale. Trata-se
dec,
de _o resolver pela base, mspondendg 8,o$ interesses
- Urge deslocar dos cenlros urbanoa, dezenas de profundos dos trabalhadones moeambicanos,. de todos
mlfhares de cfdad?os gue em nada contrlbuem pErr I
os que vivem do seu rtrabalho honeslo, dos.'produtorec
spciedade nas que dela recebem (por vias qulae eem- da riqueze. ggp p-relendcm eoe €ssa riqueza cr€gga e
que sefa distrlbulda de uma forma maie iuga. da fdrma
pre ilicitas) meios para subsistirem.
A.declslo da direcQlo do Partid6 Frefimo em tlmpar que € erigida pelos principlos da iuitiCa todallrta
a8 cidades dos marginais, corresponde a um .anselo por que nos regemot.

