
ASREUNIOES DA OUA 
FORAM DE GRANDE ' SIGNIFICADO 

N. (iu.2.. - ~oaquim Chissano 
cAs duas reumc3es da ~UA, 0 CODlelho de Ministros e a Assembleia de Chefes de Estado foram de qrande siqnificado 

no .entido -em que se manteve um espirito de compreensao dos problemas, discutindo-os 0 mais conscientemente poeslvel 000 ten
tando como no passado iludir os problemas e criar falsos compromissos. Os problemas foram discutidos profundamente e toma- , 
ram~e . decisc3es que cremos serem justas tendo em conta a diversidade de ideias em Africa. F oi urn resuItado muito positivo neste 
sentidol - come~ou por dizer Joaquim C hl.3SanO, mmistro dos Negocio Estrangeiros da RepUblica Popular de Mo~ambique, em 
declara<;6es prestadas a Informa~ao mo~ambicana momentos a n tes do aviao em que viajava de regresso da ilha Mauricio ter 
aterrado no a eroporto de Ma va lane. 

Joaquirn Chlssano chel ian- J. 
do a delega(:ao mo(:ambicana 
partlclpou nas duas reuni6es 
da OUA que decorreram no . 
'nstitutn Milhatrnil Ganrlhi . I. 

em Moka. nas proxim jdades 
de Port Louis capital da "ha I 
Maur[c ia. Na primelra. na 
Qualidad.. de ministro dos 
Neg6cios Estrangelros e na. 
segunda. representando 0 I 
Presldentc Samora Machel 
na Clmeira de Chefes de 
Estado j e Governo. 

P ros~eguhldo no deSenVOI-, 
'imento dp sua analise gu
ra l sabra a forma e as re
sultados dos trabal ho8 das 
reunl6es cia Organlzac;ao da I 
Unldade Airicana. Joaquim 
Chlssano "nrmou: 

"No' que diz respeito pro
priamente a Mo~ambique nos 
fomos slvos de grande aten
ci o_ Nao 56 porque nos 
apUcamos as san~Oes con
·tra a Rodesia. mas porque 
realmenle nos aparecemos 
como urn pais que esta a 
dar tudo por tudo pela li
bert~io da Africa. E nao 
s6 a Iiberta9io politica. como 
seria a liberta~lio do Zimba
bwe mas mesmo no que diz 
respeito aos problemas eco
n6micos · ns Africa. Nos to
m.",os uma atitude que esta 
de acordo com uma luta 
pela independencia econo
mica. Ass I m Mo~ambique 
inspira 11m grande respeito 
a todos os oulros paises. 
Esperamos que pela Jlratica I 
no Interior do nosso pais 
possa fomentar as POSSibi- 1 
lidade!! que 3 Africa fern 
em avanljRr". 

Nesta reunmo reconhece
ram'Sf: B, diversas potencia
IIdades de AfrIca. polfUcas, 
econ6mlcas e culturais para 
poder marcher com os seus 
pr6prios fJ6S disse depols 
a mlnlstro dos N-ag6Clos Es
trangelros Joaqulm Chlssano. 

I 
DISCUTIR S6M RECEIOS I 

ranle a conferencia que pa- I' 
reciam tender it divisio de 
Africa mas como aprende
mos com a exper;eneia da 
r e u n i a 0 extrsordinarl. de 

Chefes de Estado 'em AdiS-, 
-Abeba. os palses progres
sistas da Africa tomaram a 

. declsio de fazer com que 
os problemas tossem dis-: 
cutldos sem receios e uma 
vez mais provamos que. esta 
manelra de dlscutir os pro
blemas serve atinal mais a 
unldade na Africa do que a 
divisiio. Ass i m obtivemos 
uma plataforma sabre 0 pro
blema de Djibouti com uma 
resolu~ao que foi aptovada. 
Compreendemos pelas de
clara~oes que foram feitas 
pela Etiopia e pela Somalia 
que estes· paises se enge
javam a respeitar a Carta 
da OUA e a nao interferir 
com a independencia de Dji
bouti. Poroutro lado a qUes
tilo referente ao Sara em 
que consegulmos que Be 
encarasse 0 problema com 
malor serledade 0 que nos 
conduziu Ii convoca.,ao de 
uma reunlio extraordinaria 
de Chefes de Estado para 
discutlr apenas este proble
ma. porque 0 Sara ja nao 
Ii como alguns paises pre
tendiam urn assunto arruma
do. mas e um ass unto que 
merece aten~io. Trata-se de 
urn assunto colonial em cjue 
i) povo do Sara decldiu ter 
a seu direlto a autodetermi
nacio mas encontrou entra· 
ves. Alguns pretendem to
mar como principal 0 eon
flito entre Estados ja Inde
pandentes como a Argalla. 
Marrocos e a Maurilinia 
mas a maiorla. fa bern de
tectavel reconhece 0 pro
blema como urn problema 
cia luta pela verdadeira in
dependi ncla pelo povo do 
Sara •• 

PRINCIPAlS TAREFAS 

«Houve problemas graves 1 «Durallte a reunli o decor-. 
que foram !evantados du- reram outros Incldentes no 

Uganda e no Sudao e os 
paises afrlcanos foram una
nimes em condenar as ac
coes de Israel no Uganda. : 
Sabre 0 Sudao todos as pai - 1 

internaclonal. como formas I 
de luta contra as consequin
cias da apllc~ao das sal'\-. 
!;oes contra a Rodesia. It 
claro que esta medlda fal 
tomada em rela~o • outroa 
paises como as Comores e 
medida semelhante foi to· 
mada em rela~io a Cabo ' 
Verde, mas a questio da 
Mo~ambique tol posta de 
uma forma particular tendo 
em vista 0 seu papal ns lu
ta de liberta~o do povo do 
Zimbabwe • • 

UNIDADE CULTURAL 
, 

.. Outro .specl o gersl ria; 
conferincl. sio os documen- I 
los qUe torsm adoplados • 
alguns dos quais para a sua 
implementa~80 .,recisario de 
mais estudo; mas for a m 
adoptados por unanimidade 
como a Carta Cultural. Pen
samoa que fol uma medi. 
boa para a malor · unida 
de A. fries. pais a .(friCti 
nao tern somente a unidade 
politlca mas tambem tem 
de ter a unldade cultural. 

"Tambem s. discutiram 
varios problemas de carac
ter economico. Nao aV8n4t8-
mos porque realmente os 
preparaUvos ni o tinham si
do sufieleRtemente reltos. 

A idela do eslabelecimen
to mals concreto da luta 
pela lI~o economica d. 
Africa nio foi tomada como 
urn tema mB$ e:;tamo8 58-1 
tisfeltos 'ao notar que as j 
Idelas convergem para este 

· sentldo cia luta de llberta
c;io econ6mica de Afrlc.. 
Muitos cOll11'reendem qUe i 
neces.eriO haver · em· Africa 
lima autosufleiencl. tanto no 
plano· Interno como no plano 

· inlerafricano. ~ precise que 
ha;. uma autosuficiinela e ' 
Isso passara por formls de 
cooperacio. 

-Alguns parses focaram 8S 
rel~s entre os parses 
subcfesenvolvldos e 08 In-

· dustriilJzados. f!. claro que 
est. problema vel · se, dls
cutldo mals longamente na 

, proxima cime!r. dos Nio· ' 
ses fellciteram a Presidente -Alinhados em Colombo. Mas 
Nimelry por ler conseguido 0 facto de que. ja " flicil a 
salr vivo da tentative de compreenHo aos paises de 
9011'8 de Estado. Este e urn que. " possfvel fazer-se al· 
problema que ainda vai ser guma coisa com 0 aprovel-
dlscutido. Hi um pais que e tamemo l'IMiximo dos nossos ' 
acusado de ter partieipado recursos. com uma concen- . 
na malogracla tentativa mas tr~io na pesqulsa nas for-
quando 0 problema foi apre- mas de superar a insuficien-
sentado a ,euniio jii estaVB cia que temos tido ate· ago-
na sessio final. ra. a muito encorsjador e 

.. VoItando 80S pontos prin- cremos que vamos encon-
cipals de. prioridades que a tra, formas concretes para 
Africa se pOe ·como tarefas 
encontramos a Liberta.,ao de 
Africa, a libert~ao do Zim-
babwe e da Namibia e a 
luta contra 0 capartheit\'. 
estio em primelro lugar da 
lut • • Como sabemos 0 Zim-
babwe e a Africa do Sui 
sio alvo de grande aten~iio 
e por isso ser M~arnblque 
um pais coin 0 qual os po-
vOll destes paises contam 
como apolo; da base para a 
luta de Ilberta~o contra as 
rnlnorias racistas. Pudemos 
Inclusivamente obter expres-
soes de &polo material como 
fol 0 caso cia Nigeria que 
ofereceu um donativo para 
" Judar • luta do povo do 
Zimbabwe. Este a uma con- j 
fianc;a que a Nigeria de-
monstrou ler no povo de 
Moc;ambique. Que 0 p 0 v 0 

de M~mblque e responsa- l 
vel e qUe seni capaz ,eal-
mente de utllizar esse dona-
tivo para beneficia da luta 
do povo do Zimbabwe. A 
Nigeria como sabern ja aju-
dou M~mblque no que 
respeHa i apllca~lio · de san-
c;oes econ6micas contra a 
Rodasla. 

A Africa tambem aceltou 
unanlmamente em avan~r 
com uma soma de vinle mi. 
Ih6es de d6lares. tlrados do 
. fundo ',abe de ajuda a Afrl· 
ca, par. It reallZll9io de urn 
dos v 6 rio s ptolectos que , 
aDresent.mos it comunldade 

------------~--~-

por em prilitica estas idei ... 
S era necessario comec;ar. 
Como sabem rNa nossa area 
ji com*mos com a coope
~io com os paises vizi
nhos com a Tanzinl. e Zim
bia e pensamos que · isto 
seni possivel a tada • Afri
ca se for encerado com 
objectlvldM, com urn estu
do das condl~oes reais de 
cad. pal. • Ie houver pai
sea que estejam . determine
dos • engelar-se na sua to-

tal llbe~o econOmica • 
cultural para .Iem cia sua 
Iib.~io politlca. Aqui esta 
o y el 0' dos documentos 
aproYllClos.. . 

A termIner as suas ·decla- I 
ragaes 0 mlnistro mO~8m- I 
bicano dos · Neg6clos Estran- l 
gelros referlu-se a coopers
(:30 com os parses Mabes 
e partlcularmente a confe
rencia de Dakar ~ a proxi
ma cimelr8 arabe-africana de 
Chefes · de Estado. 

( 


