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COMBATE POPU LAR CONTRA
A CRIMINALIDADE

| - trrnoDu(I0

Do Rovuma ao Mapufo, 0 Povo lrfogambi-
cano unido, organizado e dirigido pela FRttl-
1,10, engaja-se resolulamente na Reconslrugio
llaciona l.

llo campo e na cidade, nas fdbricas, nas
aldeias c0munais, nas machambas colecfivas,
nas cooperativas de produ96o, nas unidades
milifares, nos caminhos de lerro, nas escolas,
nos hospilaiJ, nas reparligoes. em lodo o lado,
homens e mulheres, jovens e velhos, oper6rios,
camp0neies, inlelecluais, esfudanles e funcio-
n6rios, l iberfam a sua imensa energia criadora
permitindo assim novos Oxilot i Revoluq6o
lrlogambicana.

S5o mrilfiplas as larefas que 0 nosso Povo
fem de realizar na sua lula consfanle pelo
Progresso, pela lusliga, pela Paz, $o diversas
as frenles de combate popular, produqio, edu-
cagio, sa6de, defesa, solidariedade inlernacio-
nal. elc.

l{a dura mas exallanle lase de EDltlCA-
eAO DA DIM0CRACIA P0PUIAR em que lodo
0 n0ss0 Povo se engaja, uma das larelas prio-
rif6rias 6 o combale i CPlMl}{AtlDADt.

I porqu6l
0s criminosos, 0s bandidos, sejam eles

ladr6es, assassinos, violadores de mulheres ou
oulros, s6o inimigos do Povo, s6o inimigos da
Revoluqio 5io elemenlos reaccion6rios, sio
elementos confra-revoluciondrios.

5Eo reaccion6rios p0rque, a0 roubarem
os bens do Povo, ao assassinarem 0u malfrala-
rem lrabalhadores ao abusarem das mulheres,
agridem 0s mais elemenfares principios de
respeifo pelo nosso Povo Irabalhador, alacan
do assim a linha polilica da FRIUI'|0

560 reaccion6rios p0rque, pela sua aclua-
EEo, conlribuem para espalhar o medo, a in-
Jeguranga a desorienlaEdo e a desorganizagEo
no seio do Povo. 0 Povo, senlindo-se inseguro
e desorienlado, deixa de eslar em condiqdes
para execular eficarmenfe as larefas essenciais
da Revolugio, a produE6o, o ensin0, assislOn-
cia sani16ria, as reuni6es para esludo colecli '
y0. as aclividades cullurais. e oufras.

Assim sendo, e para que n0 seio do nos-
so Povo sejam criadas condiqoes minimas de
PAL SEGURAI{QA e IRAi{0UIIIDADI SOClAt in.
dispens6veis i parl icipa96o popular organila-
da nas larelas da RevoluE6o, impde-se como
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acqeo priorif6ria, o combale i CRlMlilAtlDADE.
I nesle conlexlo que devem ser enlendi'

das as orienfagoes do Camarada Presidenle da
IREUMO e Presidenle da Repriblica Popular de
l'logambique, Samora Mois6s Machel, de ltlTtt'l'
stflcAcAo D0 c0MBATt A cPlt'|ll{A[lDADE,.

}|a definiq6o da eslral6gia e da 16cfica
a adoplar na luta conlra a criminalidade e o
bandilismo, devemos anles de mais, procedet
a uma anSlise cienlifica das causas da crimina'
lidade. Devemos seguidamenle buscar a inspi'
raEio para a acq6o, na rica experi6ncia i5 ad'
quirida pelo msso Povo nas tonas liberladas
e, lamb6m, nas experidncias regisladas em to'
do o Pais desde a tomada de posse do Gover'
no de lransiE6o al6 ao Presenle-

ll - $ tAutls Dr (Rl]'ll]lAtlDtDt

Duranle o periodo colonial o nosso Povo
viveu sob as influOncias predominanles da so'
ciedade lradicional'feudal al6 cerlo ponlo e da
sociedade colonial'capilalisfa fsses dois tipos
de sociedade que 0 n0ss0 Povo, organilado e
dirigido pela tRt[1M0, esfi progressivamenle
a desfruir e a subslituir pela il0VA S0CIEDADI,
l6m uma caracferislicd comurll: s6o sociedades
divididas ern classes. lanlo na lociedade feudal
como na capilalilla, elillem al clallel erpio'
radorar e al claltel elploradat, e erilfe a er'
ploraqSo do homem pelo homem, por eslar a
classe exploradora no poder

[sla nogdo de sociedade dividida em clas'
ses 6 de imporldncia fundamenfal para com'
preender as causas da criminalidade, na medi'
da em que, nellal lociedades, nolmalmenle o
crime 6 conlequ0ncia, em fllima an6llle, dol
mecanilmol de erploragio do homen pelo ho'
mem. I porqu0!

[m qualquer sociedade de classes vigora

a ideologia das classes exploradoras, segundo
a qual lodos os meios (incluindo a menlira, o
roubo, a agressio e al6 o assassinalo) s6o le-
gilimos para a salistaE6o das necessidades e
dos lnleresses dos exploradores.

I essa ideologia, essa maneira de pensar,
que explica que os exploradores (sejam eles
r6gulos ou capilalislas) n6o hesilem em recor-
rer a fodo o lipo de crime para salisfarerem
0t seuJ goslos corruptos, a sua gantncia, a sua
ambigEo, 0 seu desejo inconlroliivel de acumu.
lar mais riquezas i cusla das classes explora-
das. f assim lamb6m que se explica a acg6o
criminosa de alguns elemenlos das classes er-
ploradas. [sses elemenlos, vlfimas da mis6ria,
da fome, da nuder, da humilhogdo que lhes
sio imposlos pelas classes exploradoras, l,llt
c0HIAt-flilADoS pttA tDtotootA 0t55r5 il$.
l'lf3 ([AtS$, procuram resolver 0s seus pro.
blemas pessoais ou de grupo i cusla do sacri-
ficio, do roubo, da humilhaE6o e at6 do arsas.
sinalo dos seus irmEos de classe.

Ouer diler, esses elemenlos, em vel de
se junlarem aos oulros explorados para colecli.
vamenle resolverem os oroblemas fundamenlais
da sua classe (opress6o, humilha96o, rnis6ria,
fome, nudel) procedem como se fossem explo.
radores e lamb6m humilham, oprimem, roubam
e mallralam o Povo.

l{a realidade os criminosos, os bandidos,
s6o quase sempre elemenlos das classes explo.
radas, fio lilhol do Poyo lrabalhador, os quais
engolidos pela engrenagem da Sociedade ex-
ploradora (feudal ou capilalisla), e possuidos j6
duma menlalidade corrupla e exploradora, pr0.
curam a soluESo das dificuldades pessoais OUt
LI|TS SAO CAUSADAS PTLA SOCITDADI DIVIDIDA
thl CIASSIS, n6o alrav6s da lula pela deslrui-
gio desse lipo de Sociedade, mas afrav6s da



explcrag60 opresse0 e humilhagSo do pr6prio
Povo.

I por essa razSo que numa Sociedade re-
volucioniiria compele essencialmenle ao Povo
Organirado a reeducagEo dos criminosos.
l'luilor dol criminolol embora agindo como ini-
migor do Povo, fo filhol do Poyo, e como
lal devem ger reeducadol pelo Poyo. I no seio
do Povo, inlegrados na iua classe de origem,
gue esses criminosos sio lransformados e ensi-
nados a acluar de acordo com 0s inleresses
da sua classe.

A criminalidade lem poil a tua oriEem
profunda na oprellio, na elploragio e na hu-
milhaq5o do homem pelo homem. 0nde houver
exploraE6o, 0nde houver sociedades divididas
em classes, exisl i16 mis6ria, exisl irS fome e
exisli16 o crime.

J6 alrav6s da lula pela criaE6o de uma
sociedade sem exploradores nem explorados
onde fodos os homens procurem salisfaler as
suas necessidades individuais alrav6s da C00-
ruRAeA0 com oulros homens, alrav6s do IRA-
BA[H0 COLECTIV0 0RGAI{|ZAD0 6 que seri
possivel eliminar definil ivamenle a CRll ' | l l{A-
tlDADt e o EAHDlIlSM0

Por essa razio a tRELlh,|0 definiu cesde
o inicio que A LUIA [OllIRA A (Rll{lllAtlDADt
t pARTt ilrI[0RAtIt DA LUIA 0t fi.A5tt$, Dt
I.UTA (CIHIRA TODAT A5 TORIIAI DE IXPIONA.
(tr0.

Por essa rario, a fRELll'|0 desde o inicio
associou a lula conlra a criminalidade i lula
conlra lodal al lormal de erploragio do ho.
mem pelo homem, i hila pelo aumenlo de
produqSo (como forma de elirninar a mis6ria,
a fome, a nudez, a doenga) e i lula ideol6gica
(como forma de l iquidar lodos os vesligics da
ideologia das classes exploradoras e de i subs.

l i luir pela ideologia cienfif ica das classes fra-
balhadoras).

lll- 0 (ol,tBATt A (Rtt'ililAilDADt m5
IOIIAS IIBIRIADAS

Duranie a Lula Armada de Liberfa96o l la-
cional, as populaEoes das zonas l iberladas, sob
a direcqdo da FREl,lM0, l iveram de enfrenlar o
problema da cr iminal idade e do bandit ismo.
Ai larnb6m exisliam ladroes, assassinos, viola-
dores de mulheres, elemenlos que desrespeila-
vam 0 Povo, que procuravam viver i cusla do
su0r e do sangue das classes lrabalhadoras.
Iratava-se de elemenlos de menlalidade defor-
mada cuja acgSo antipopular fora aproveila-
da, primeiro pelos 169ulos f eudais, e pelos
colonialislas, e, ap6s a expuls6o fisica desles
das zonas l iber ladas, por alguns moEambicanos
igualmente corruplos e exploradores c0m0 0
Ldraro Kavandame e oulros, que prelendiam
iubsf i iu i r  os coionial istas.

Ai ,  na5 zonas l iber ladas, ds populagoes,
orienladas pela l inha correcta da FRELIM0, de-
senvolveram um sislema de lula conlra a cri-
minalidade e um sislema de jusliEa profunda-
menle l igados a0 seu modo de vida e is exi-
g6ncias da p16pria lu la.

A bale lundamenlal delle l i l lema era a
parlicipagio organirada do Povo em fodu al
farel da lula conlra a crinrinalidade.

Assirn os bandidos descoberfos e delidos
pelo Povo 0rganuado eram depois submelidos
a .!U!.6AMiFlI0 P0PU[AR em eslrufuras espe.
cialmenfe criadas pera 0 efeilo. Afrav6s desses
iulgamenlos o Povo invesligava e esludava, de
{orma colecfiva e organilada, at causas de ca-
da crime e as ral6es concrelas pelas quais o
criminoso segurra p0r eisa carreira. Af rav6s
desse eslucJo o Povo ia adquirindo um conheci-



menfo cada ver mais claro do problema da
criminalidade ia assim elevando a sua cons-
ci0ncia politica.

Vinha depois a Reeducagio do cdminoro.
0 Povo 0rganizado, conscienle de que o cri-
minoso, se bem que acluando c0m0 inimigo
do Povo, 6 um filho do Povo, esludava as for-
mas concrelas de o liberlar das infludncias e
h5bilos negafivos das classes exploradoras, de
0 recuperar para a lrincheira das classes lraba-
lhadoras, em suma, a forma de o lransformar
num H0i'|EM il0v0.

llas zonas liberladas lodo o processo de
lula conlra a criminalidade depende essencial-
menle do Povo 0rganizado, assenla em eslrutu-
ras democ16licas e populares, lanlo n0i m6-
lodos de lrabalho c0m0 n0 conlefdo das deci-
s6es.

Assim se compreende que, em alguns
anoi apenas,a criminalidade nas ronas liberta-
das se liyesse redulido al6 quale desaparecer.

tY-0 (01'tBut t mtHtlilDrDt I
PARIIR DI T(II'IADA DT PO55T D(}
00vrnil0 Dr rnArst(tr0

l lo dia 20 de Selembro de 1974 fomou
posse o Governo de TransiEEo, dirigido pela
tRELlM0, iniciando-se assim a fase final da
longa e 6rdua marcha do nosso Povo al6 i In.
dependdncia. Desde enldo a FRtill'|0 definiu
c0m0 uma das palavras de ordem fundamen.
lais para o Povo Mogambicano a VlGltAilClA
e, n0 seu conlexlo, a IUTA C0]ITRA A CRfMI-
ilAl,tDADt.

A parlir desse momenlo lodo o Poyo, or-
ganirado e enquadrado polilicamente af rav6s
dos Grupos Dinamiradores, lem desenvolvido
uma inlensa aclividade de combate aos bandi-

dos e crirninosos de lodos os lipos. Assini, raro
6 o dia em que os 6rgios de informaEdo n6o
noticiam mais um 6xifo na LUTA C0I{TRA A
CRIMII{AIIDADI

No enlanlo, nem ludo lOm sido sucessos
na lufa conlra a criminalidade. [xislem ainda
insuficidncias, f0m sido comelidos alguns erros
e persislem eslruluras e leis coloniais que im-
porla escangalhar.

I necessSrio analisarmos a nossa acgio
nos tillimos vinle meJes para dai relirarmos
ensinamenlos e inspira96o para avane arm0s
mais correclamenle no combale ao bandilismo.

[m primeiro lugar, conslala-se que o not-
ro Poro aclualmenle apenat parlicipa na der-
coberla e delenqio dol criminolor. 0s crimi-
n0s0s, ap6s a sua delenEdo, s6o subrnelidos a
julgamenlo. Mas esse julgamenfo lem lugar
SEM PARTICIPAIA0 P0PULAR 0RGA}{IZADA, de-
vido ao faclo de ainda sermos forqados a admi.
lir n0 nosso sislema cerlas eslruluras e leis
herdadas do colonialismo.

( a aplicagio dernl leir que erplica, por
eremplo, que muilor bandidor (e$eciafmenle
ladr6er, arombadorer, caileiriilal) que 16o
enheguer ou denunciadol pelo Povo ir aulori-
dader apareqam i rolla logo no dia reguinle,
quando nto no mermo dia.

[sfa siluaqio, que cauta preocupa96o e
derconlenlamenlo no reio do Poro, 6 devida
ao faclo de que, segundo a lei colonial, um
roubo al6 2 000$00 ndo permile a prisdo do
bandido e 6 punido com pena minima. Apenas
os roubos acima de f 0 000$00 s6o considera-
dos crimes graves e, c0m0 fal, casligados com
penas peradas. E o que resulla desla leil

Iodos sabemos que a esmagadora maioria
do nosso Povo vive com grandes dificuldades e
gue, por exemplo, o roubo de lr0s galinhas,



0u de uma manla, ou de um par de sapalos
a uma famil ia com rendimenlo mensai de
I 500$00, consli lui uma perda qrave pdra es.
sa fami l ia 0uer dizer,  qualquer roubo ao Povo
6 poil um crime grave, potgue prejudica 0
Povo que j6 vive com dif iculdadel Ora, Je.
gundo a le i  colonial ,  esses cr imes sio conside.
rados cr imes l igeiros.

Por oulro lado, a le i  colonial  considera
grdves os roubos acima de l0 000$00, que
s5o precisamenle aqueles que afectam e5jen.
cialmenle as pessoas de classes pr iv i legiadas
que s6o aquelas que possuem eise dinheiro

[m conclusio,  a le i  colonial ,  aparenfe.
menle imparcial, revesle.se de um vincado ca.
r6cler de classe, na medida em que considera
sem lmporf incia 0s crimes conlra o Povo e
muilo graves os crimes conlra as classes privi.
legiadas.

A 8." 5ess6o do Comit6 Central da FRELl.
M0, lendo-se debrugado sobre esles proble,
mas, conclui que n0 nosso Pais A LUIA (0I-
IRA A (Rf t'ililAtf DADI ttIA lilTntAltHfft u-
OADA A RIIIIRUIURA(A0 D0 SlSftl-{A JUDI-
(lAl, e definiu c0m0 larefas priorit6rias do
Governo a CRIACA0 DE IRIBUNAIS POPULARES,
onde o Povo 0rganizado eslude coleclivamen-
le as causas dos crimes e as {ormas de as eli-
minar, e a SUBSIIIUICAO DAS LtlS C0l"0NlAl5
P0R LtlS REV0IUCIO}{ARfAS que permifam
criar condiqoes para 0 avaneo da Revolugio,
Desde enl6o o Minisfdrio da Jusfiga lem vindo
a proceder a e5se esludo. Devemol ler conl.
ci0ncia de que le lrala de uma tarefa dificil e
cuja erecugEo fera lempo.

Devemos lamb6m compreender que o sis-
fema de leis ccloniais 6 o rinico sislema de
leis de que dispomos, a16 que as novas leil
revoiucioniir ias eslejam concluldas. A aboliEEo

pura e simples do sislema de leis coloniais
sem a imediala subsli luigSo por novas leis,
cr iar ia uma si luaE6o de anarquia que permi l i -
r ia acluaqoes arbil16rias, c0m consequ0ncias
muilo graves para o nosso Povo.

0utra insufici0ncia que ainda se verif ica
r! que, exceplo nas z0nas l iberladas, 0 P0V0
AINDA r{40 pARilCtpA t{A RIEDUCACA0 D05
CRlMlf{0505 Esles, ap6s julgamenlo, ou s6o
poslos em iiberdade, ou s6o colocados na pri-
sio. [m qualquer dos tr0s casos, n6o exisle
uma acqio direcla, conlcienle e organirada
dar maral popularel lobre o criminolo.
Ianlo na prisio c0m0 nos Cenlros de Reeduca-
Eio os criminosos sio objecfivamenle i loladol
do P0vo, f icando assim privados dol imensos
beneffcios da educaqao popular. l{o caso da-
queles que 16o logo poslos em liberdade, eler
retornam i sociedade sem que esia seja clara-
menle responsabil i iada pela sua reeducaElo.
Huma palavra, a reeducaqio dol criminolol
etcapa ao conlrolo do Povo 0rganilado.

lmporfa reclif icar esla situagSo f neces-
s6rio que os criminosos paisem a ser reeduca-
dos no seio da sociedade onde comelem 0s
crimes. 56 num nilmero reduzido de casos (as-
sassinos, doenles menf ais perigosos, elc) se
jusiif ica que 0i criminosos sejam colocados em
eslruluras especiais de reeducagdo, afaslados
do Povo, para nio moleslarem o Povo. Mas
para lal 6 essencial, anfes de mais, esclare-
cer as massas populares do seu papel impor-
lanle no que respeita i reeducagdo dos crimi-
n050s, 6 nece16rio elinrinar a concepgSo er-
rada de que a reeducaqio dol eriminolol 6
algo de complicado e dil lanle, que nada lem
a uer com 0 Povo. 56 o Povo Organilado e
consciente das suas responsabil idades pode16



conlribuir para a reeducagio dos criminosos e
bandidos.

llesle confexlo, ar leis aclualmenle em
esludo e que irSo subslifuir as leis coloniais
num futuro pr6ximo, ser6o leis desfinadas, n6o
a encher as prisdes, mas a criar condigoes pa-
ra gue os criminosos sejam reeducados n0
seio do Povo, 5[RA0 ttlS OUt RtSP0ilSABl[t-
UARAo 0 P0v0 pr[A RETDUCACA0 Dos cRtl,|t-
lr0s0s.

[nlrelanlo, e n0 senlido de organilar a
parficipa96o popular na eslrulura96o do Sl$
Ttl,lA Dt JUSTI(A P0PU[AR, lodos os Grupos
Dinamiradores devem'

l. lanEar uma ampla campanha de es-
clarecimenlo do nosso Povo sobre o problema
da IUTA C0I{TRA A CRlMlilALlDADE.

2. ReforEar a organizagdo popular e es-
limular a criaEio das BRIGADAS Dt VlGltAl{-
CIA POPUIAR desfinadas i luta conlra lodo o
lipo de reaccionSrios, incluindo os criminosos.

3. Mobilirar e organirar o n0$0 Povo
para a recolha de coslumes e regras pr6licas

usadas em lodo o Pais, na aplicagio da jusli-
ga, para que as novas leis, inspiradas pela li-
nha polilica da fRtUMO. lamb6m exprimam e
correspondam is realidades no nosso Pais.

4. Mobililar e organizar o Povo para que
se eslude coleclivamenle o modo de consli-
luigEo e de funcionamenlo dos TRlBUilAlS P0-
PU[AR[S, denlro dos principios gerais defini-
dos na uResolugio sobre Jusliga, da 8." Reu-
ni6o do Comifd Cenlral da tRtLlMO.

5. Mobilizar e organizar o Povo para 0
esludo coleclivo das formas concrelas de ree'
ducagio dos diversos lipos de criminosos n0
seio do Povo.

Iodas as informag6es e conlribuiE6es re-
leridas nos ponlos 3, 4 e 5 devem ser canali-
ladas, pelos Grupos Dinamizadores, al6 i Sede
}{acional da FREUI'{O alrav6s das eslrufuras do
Parlido, al6 ao dia 15 de 0ulubro de 1976.

A |,UIA ((}IIilIIUA !
A StDt m(f0ilAt Dt rRfl.fl,t0

Mapulo, | | de Agosfo de 1976.




