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AiSES DA LINHA DA F TE AD ASE SEGURA 
' . 

. AA A LIBERTACAD DA AFRICA AUSTRAL 
* Discurso do Ministro Joaq ui Chissano na 34.8 Sessao da Assembleia Geral dasNa'foes Unidas 

o Miniltro dos Neg6cios Estrangeiros do nosso Pais, Joaquim Alberto Chissano, proferiu, quando do SUG 

. interven~ao no 34: SessGo Ordinaria da Assembleia Geral dos No~oes Unidos, um importantc di curso, do se
guinte tear: 

5eohor Presidente: 
Ao usarmo.!l da pal&vra pelil primelrs vel 

nesta sessao da Assembleia 6eral, curv.mo-nos 
perante a memona do grande estadisi8 e 
combalente da liberdade. 0 dr. An1onio Agos· 
tinho Neto, Presidenle do M.P.LA .. Partido do 
Trabalho e Presidente da tep6bllca Popular. 
de Angola. 

, A sua natureza pJOfundamente humin. -
Justa, 0 seu engaj~mento na lut~ contra c 
fmperialismo, tranrlormaram-no nllma tiglJra 
hist6ricil Que perdurara para sempre. 

o Presidente Agostinho Neto ganhou a 
admiracaQ e 0 amor nao s6 do Povo angolano 
a dos povos em luta da nossa lona. mas de 
fodos os povo~ amantei da pal e da riberdade-. 

Era e continua seodo para nos um slm
bol d ,Africa (ombatente, da AInu deter 
minada a romper as cadeias da domlniGao 
colonial e imperfilistG. di Afnca QU cDnsiroi 
it felicidade dos povos. 

Para nill, POV05 em tufa por uma sode· 
dade sem ex~lora~aD dQ homem peto homem. 
i fonna mais CDrrecta de prestnmos homena· 
gem a ~tla memliria cOMistira em ~ermos os 
jX'ossecutores dos SetJ5 idealS de luta e justi~a. 

Senhor Presidenfc; 

~ Morte de Africa. IS .suce1!ivas vi16ria.s e minorilari01 de PretOria e de Salisb6n8 
militares. POlitiCis e diplomiiicas da Frente taram condenados a urn maior isolamento m· 
POUSA~IO e i assinaruri do icordo de Pill lernational e denunciada$ ilS suas manobm 
entre a Frente POLISA RIO e a MauritaOla. con· visando 0 eslabelecimento de regimes fanto· 
duzem it um maior i~olamentD do regime colo- ChOl. . 

nialis1a de taba1 Com este .cordo de paz. Nell, a Comunidade Infemational lelterou 
i Maurij3nia destruiu a tace ullrajada i Quilndo i necessidade da implel1)enlakao e dmplia~ao 
da sua associi~o na aventura expansionista e . du san~iies decre1adas pelo Conselho de Se-
rolo"iafista marroquiu Os at1uais governan- guranc.a das Nacoes Unidas conlra a col6nla 
tes da Maurit~nja tevelaram mim um grand.. britanica da Rodtsia do uf apelou para • 
sentido de re5ponsabilidad~ e comPfeen~ao' de i mposi~ilo de um embargo mandalario de 
infalibilidade Oil luta dos povo pela SUd aulo· arm as ctlntra a Africa do Sui, Que perliste na 
determiOlI~ao e independenc:i il niitiDllal . ocupa~ao ilegal di Namibia. no stu lodo terri-

Pelo (;onrrario, Mirr'Oco~ perSlSte na SUa torial. 
recusa de reconhecer e iCeilar a realidad8 A conterimcia condenou certas potenclas 
nacional do Povo sahariano. Violii de uma ecidenlals /lue em viola~o du san,oes de-
rnaneira ftagrante a wta e is rosoltJciie5 dds uetadas pelal Na~iie~ Unidas. conlinuam a 
NiI~oel Unida>, partieularmente • res ol u~ao fo rnecllr 01 melos mililares e outro lipo de 
1514 (XV). apolo Que permite • toloniza,ao da Rodesi, 

Vergonhoiamente, 0 reino de MirrocO:!.. do Sui e da NamIbia e a agressio aos paisel 
rec1amando como $!lil. ocupa pela for~i ' da linha cia Frente 
parle do territorio do S.hiJfi Ocidental que Por Dutro lado. i conterel1tia lantou urn 
ainda onlem ele adwogava perlencer a Ma uri· apelo para a Comunidade Intemacionat mtensi-
tania. lsto mostra de uma formi dara {Omo tim 0 seu ilpoio e aS1ist~ncia polftica, mafe
os a rgumenlos faliciosos de MmocO$ nio tem 
idosenao tentihvas d. camm"r IS l UiS 
a spir8 ~oes expansionilfls. 

pre5SIoliada pela Comunidade International e 
sObr&fudo pelas vit6rias politica, e mililares 
da frente Pafri6fica. ve-se obrlgad. a chamar ' 
a 51 cl responsabilidade do proces~o de des· 
cGlonizasao. ' . 

f neste qJadro que a Gr3-Bretanh. assu
me 0 comccorniuo, na reunial) da CommDn
wealth recentemente realizada em lusaka. de 
tOnVOCiir uma Conferellcla Conslilucional em 
Londres. com vista a oncon!rar uma 501u~ao 
negoclada do problema rodeiiano. 

A Frente Palri6tica. ao aceilar participar 
nesta confereneia, revel a assim que Quem 
sabe conduzir 0 combae libertador tambem 
sibe Ilegociar a paz que 'raga it tibe..dade 
II diglTidade do leU povo. . 

Durante a serie de negocia£oes ate agora 
reahzadas. a hente Patri61ica esla deferm j. 
nadl I contribujr para 0 exito dii Conferencia. 
tela revel ado maluridade e flexibilidade nas 
negocia~oes . Para eltar apenal m axemplo, 
ao aceitilr que 20 por cento da Assembleia 
legislaliva seja tonslitulda por brancos, d Fren
te Pa1rf6fica. que pGr principia e anti-imperi if-. 

quemos 0 noliSO apoio e solidariedade para 
com a SWAPO. que lula pela elfifica~~o de 
uma pafria livre, una e indivisivel. Walvis Bay 
e parte integrante da Namibia. A Hamibia per· 
tence aos namfbios. e n ingu~m se pode aHo
gar 0 direito de se aoropriar de qualquer 
parcela do seu territ6rio. 

que, Samora Moises Machel, que dil a este 
respe ito: 

«0 que visa 0 inimigo? Impedir 0 nosso 
al1Oio ao movimento de l iberla~ao do Zimba
bwe, impedir 0 nosSll desenvolvimento econ6-
mico e a consolida,ao da nossa inde penden
cia. 0 regime Smith/Muzorewa winpre 0 leu 
papel de 1eloso agente do imperialismo na 
zona. As sua, tarefas lio impedir I liberta
~io do Zimbabwe, impedir a liberf~o da 

Senhor Presidente: Afritl do Sui e da Namibia 0 desestabilizlt 
o inimigo principal dos povos na Africa os esfados independentes da zona.:. 

e 0 regime racista de Prel6ria e om he· Nos princfpios de Satemmo, pouco antes 
diondo sistema de domina~ao e "apartheidt . do inlck! desta semo da ~emblei a Geral, as 

o .iapartheid)) e a fome e a miseria. a for~as in imigas realizaram um tDial de 18 
d oen~ e a ignorancia. a ilcultura~ao e G ataques armados e 65 vjo la~aes de fronteiras. 
des:emprego. em sinlese. 0 dpillfheid.. e a NJma dill ma iores escaladas de sempre,. CI! 

negakao do homem. for~s rodesianas empregaram 13 aviiies «Mi-
Com bafido pelo Povo sul-africana. denun-- rage» I 8 helic6pferos «Bell,. e 5 avioes de 

cia do e repudiado ptla Comunidade Internacio- reconhedmenfo. 
nal. 0 regime do .:aparfheid" procura infra- V'leram semear a morfe e desfrui~lO. Mo.-
duzir lransfOfm a~iies cosm61icas que' em' nad. ~ambicanos foram monos • feridos. lin ham 
modificilm nil sua essen cia a ~luturl de de- como alvo lX'incipal um importante complexo 
m irta~ao e discrimina~io. Oai a pseudo-libera- cgro-industrial. Nesta incursao destruiram va-
liza ~ao dD regime em cerlos dominios socia is. riils pontes, f~brlcas e meios de transporte. 
Dai it polflica· de banfuslaniza,ao. Com os ban-· 0 lnlmtgo atata, mafa e destrei indiserimina-
t ustij~s, 0 regime sul-africano pretends erguer damente. 
estildos fBmpoes piif. i .,silviguirda da cida- As agrelSoeS concen1ram-se essencialmenle 
~a racis1a. Com OJ banlUlf0e5, passa il dis- nil provlncias de Manica, Sofal. e Gaza. Os 
por de um, reserva permanente de mio-de-- seus alvos por ess8ncia sao ilS nossas popula-
-obr, barilla que Ihe garante minter 0 seu ~oes, '.I refugiildos, os cenfros de produtao, 
sistema de explora,io. Com os bantustoes. as vias e os meios de com[)nica~o e ouiros 
essenciBlme fe. 5e estlbelece a divisio irbj. objectlvos econ6mlcos estrlt6gicos_ 

Para nos que Vlemos de um. zona de 
confronta~ao entre a liberdade e a domina
~ao, e cu m particular emOt;ao que felicitlmos 
Sua El(c~incia pela iua elel~ao uninime para 
it presidencia d, 34." $4!1aO da Assemblelil 

A (omunidade Intemllciml deve condenar 
e e~igir , r.1lrada do regime de liNt da 
pafri i Siharian. para que 0 POVD do Sahara 
Ocidenta!, solt a direc~io escllredia di fren
t. POll SARlO. possa promover na pll. 0 deS8/!
volvimerrtc do seu pais. A Republica Popular 
de Mocami ique reiter. a SUi totl! solid.,ie· 
~d~ pm com a jusia lut. do Powo sahiri~no . 

fraria do pavo que forma a na,ao sul-africana. Has suas opera,aes de chacina e' rapina, 
. Por isso. dizemos niD 10 binluslao d. T rlns- as for~ raeislas utilizam grilnde numero de 

key. nio 10 bintustio do Boph~titswana e nao II viOes e helic6pler03, pari espBlharem a 
Geral. , 

Sua ExCtlencia provem da l epublica Onida 
da Tanzanta, Pais . da linha tla Ften1e. com 0 

qual a Republ ica Popular de Mo~amblque est, 
unida por vinculos de sangue derramado pelos 
"OSSOS do is povo~ na luta cooifa i domlni~io 
colonia l e d agressao imp6fial isla 

o Partido. 0 Pavo e 0 Govemo tanzanlanos 
. sliverarn ~mpre connosco na luta contrl a 
colonialismo portugu~s e "oje Junto! II\con
trall1(t· no~ na mesm, trlne".lr i d. luti pel a 

. emancipa~aft polltica e econOmica dol nouos 

Ineee nil 

f todavia nB Africi Austrll oRd. verifl' 
w am as tran5tormi~itS mlll~ ~;gnih,.hvis. 

A p~clim.,ao de I'llublim Populares 
em Angola e Ma~mbique veio abaldr i Istra· 
legia imperialist. de domina~ao e &Jplon~ao 
do! nossos POVOl II do) ",nOl rtcllrsos natu· 
rail. Em Allgoia e M~ambiqur tlutUI I ban
deir. do lnternicionllismo prelet'rio mtsmo 
as ooms d05 ultimos bastioe de domi/licio 

com bate CDmum, ctmfra o~ regImes naias 1\ nlalismo. que 0 imperialismo nio podia ace;· 
mmarilari05 dil Africa Austral. tar. Assim, i O m&smo lempo qUI i Rlvel mter-

o engdjamento do seu Pais no comNle nacional 0 imperialismo lin~a campanha5 de 
libet'tador do Mundo em geraJ e d. Africa em caluniil e difama~io contra a Republica Papu 
parlicular. fel com que Se lran~formiJst em lar de Mo,~mblque e Ii RepubJica ~pula r de 
tOtO permanent~ da agressao imperiilliitcl A Angola, organiza. financia • i~nsific il 0 apoio 
invasao e 05 mmacres perpetraGos recenfe- militar e loglstico .os regImes racisla5 pari 
mente fl1ll a hord! lascist. de Idi Amin contril agredirem 05 noiSOS pa l!~l 
• Republica Unida dil Tinzania, visavam des- Al far,as lmperialistas, desesperadas pelil 
fr uir um baluarle !eguro do movimenfo de, imp05sibilidades de aAlqu~ar Q movlmeme d. 
IibeHa~ao nacional. Mais uma vel trilmfou a liberti~iio. lenlam i sua lecupera~ao apresen· 
j tlsti~a P. a liberdade. Mais uma vel cI opres-' tando-se como defensores d. libl!fta~o dos 
sao e 0 terror foram derrotados. . "OVOl dil Namibia. Zimbabwe e Africa do SuI. 

Dssde 1971. 0 Senhor Embaixator Salim Em Wtshington. em LDndre.s, em Piris, em 
A. Salim. como Presidente do (omite aos 24. Bon. t naJ outra1 sedes do pod. dos paises 
revelou-5e nao so um grande diplomata mas. ocidentiis. orquesfram-se pianos pari SiIYil· 
fundamentalmente, um verdadeiro combatente gUirdar a eutemislicamente chamadi «civjl ~ 
peCa liberta~ao dos povos submefidos a donn- la~ ocidentil' , imJ)Osta ilOl IlO~OS POVO! 
natao colonial e reeista Estamo5 certos que Delo chicot. I pelas grilhetll, pela palmata-
com a SUil sabia direc~o . experiencii e ded... ria e pelo lerror. Eng ndum-!! iSSim 0 plan lJ 
ca~ao iOS ideais daliberli~ao, paz e pro- anglo-ilmenmo para 0 Zimbabwe e 0 plano 
gresro, os Irabalhos da presenfe selSao setio dos cinco para iI Mamibia - pIanos deslillados 
coroa dol lit edto, lao nece~no para Ii nov, it minter it fome. if miserli. 0 an.lfa betismG, 
decadii que se inicia. it doen~. na Namfbiil e no Zimbabwe e. fun-

A decada que expiTa dentro de dais meses d' IIIentalmente. para que a Africa do Sui nii~ 
foi caroada pelo ilvanco qualitatiVe da luta ~.Ixe de SeI' 0 quintlf, I propriedide prividt 
pela liberta~io dos pom do Mundo em geral dn 1rinW(ionlis, iI baSI e.9triltegici di 
e da Aftica em parficular. agressi. e domina~io de Atria . Para 0 impe-

Nil Asia. 01 povOs do Afeganistio • lrio rillismo nao importam ill cmln~as missaer. 
abateram os regimes ditatoriai~ que faliam d.s em NvazOnia, a~ mulheres aSIilssiniidas em 
parte do cerco do fogo imperialbta contra is Kminga, os homens e velhos dirlmado.\ p~l iI 
for~iJs ~ocia lis1u. E no entanlo j vif6ria his· subnlltri~o nilS planta~e5 rodaslanas. 01 JO-
tOrica, 50bre a maiol pot~ncia imperialiSTa, IIO} vens mortos no Suwelo por recusarem • m l-
POV05 do Vietname reunHicado, Lao~ e Kam- fura~. 
puche. que inspira e esfimula a luta lIa humi- A bestialidade' racista e imperialutii, res· 

'nidadt por llmil sociedade justa, sem explora· pondem o~ nossoSr POV1lS Que. de armas na 
,ao do homem pelo homem. miD. demarcam cOJII sangue 0 sacri11cio dos 

NI Am!fica la1ina. Nicaragua e Grenldl seu, melhores filho5. a frOlltein entre a I/ber-
varrem is ditadul1S oligarquim e ,brem no- dlde e a opressio, a dignidade e a servidio. 
Vas perspectim de liberta,ao Pill esfa regiio. 110 Zimbabwe e n. Namibia ii luta armada 

NI Europa. com 0 derrube das ditaduru gilnha terreno e aperta cada vez mai1 0 el r. 
colonial-fucisias de Salazar.(aelano em Por-' cula de dDm ina~ao e exploracao. A Frente 
tugal e de franco na Espanhii 05 pOVOS destes Pa~6fic il do Zimbabwe e i SW APO. pelas 
paises recriam a IIberdade obs1rufdil pOI mais vit6rias alcan~adas no seu combate IiberladOf. 
de 40 anos de opressao e t ror . . iflrmam-se como uniCiS representantes legifi. 

No Confinent~ AtrieanD. seeularmenla \u- mas dOl seu, respectivol povos e conQui.s1am 
jeifo ~ pil"agem e a domina~ao calonial mim iI admiri~io e 0 reslleito dil Comunidade 
Imperialisla. 0 desmantelamenll) do impjno' Internacionil. 
colonial portugue! e de todo 0 $eu sistemll . 
de domina~ao e 8xploril~ao . 15 independeR- L£&lTlMlDlDE Dl WTl DO IIMIDWE 
das d.s Seycheles, Com ores e Djibouti, 0 ' E IAMft" 
derrube cro refr6grado regime imperil I na 
Eti6pi., 0 arliqu~amento de regimes CDITUptOS 
e ditadores no Uganda. na Guine Equltorial, 
I S transforma~iies revolucionmas no Benin. 
Madeq' scar, Congo, Eti6pi. e Seycheles. c;CIns

tlfuem im'portlnte vitOri. para' os POVIIS lman· 
tes da pale da Ilberdade. . . 

Senhor President .. 
. A legitimidade e , justez, . Ifl lutl d~ 

pews d~ Zimbabwe • dl IIII!Ifbil tarim un.· 
nimemente reafirmidlS pel. Conferlndl das 
NI~iesUnidls, que em Mlio d. 1m, se rea
lilOu em MIPUto.' "ell, os retlmet nea! 

! uuquI/" ( m HO/HI, Jlj"u '/r u dO, • " gOC'() I ." ,atlg" .ro · d4 R I'J)lLbl' C4 Popu-
0 , iiI t"locam b' q1l1' 

rial e tilTanceira aDS Movimento.s de Liberia
~ao National e aos paises da linha da frente. 

Todlvia, e importante leconhecer qUI 50 

it nivel di tomada de decisao eslivem()s uni
dos. . quando dii sua implementa,ao voltjmos 
a estir divididos 

Assi . em Mo~ambique, Angol., Zambia 
e Botswana, sao de palente frances. os avioes 
Que nos maSlacram. sao belgas as armas que 
malam ~l popula,aes indatesas, sic amenca
nos 05 hel ic6pleras que tnmspca1am os mer
cenarios e meflcllham i.s nossas cnan,as. f I 

Gri·8retanha Que tornece 0 cOI11bunivei que 
permile aos raci.sfas atilcarem·noi ~m is10 
pretendem eotravar 0 avan~o di luti do 
Movimenla de liberfa, io Hacional 

Os amigo! da tXplora~iG e dB domina~ao 
con11nuam desle modo a ipoiar Q racismo I 

o colonialismo. 
Pelo contra rio 03 parSe! socialistas. 05 Dai· 

ses n6rdiCOl e oufros povos amlnte! da pill 

e da liberdade. aumentaram substancialmen1e 
o seu apoio aD Movimef}lo de Ubtrta~ao Nd' 
cional taos paise} da linhll da fJenle. E do 
conjunto dp.stes parses qlle recebemos ambo· 
lancia, e 0 cobertor para 1)~ campos d refll
giados. as lementes e 0 Iractor parG os nOSSOl 
celltros de produ~ao quolidianamenle destrui
dos pelol racistas. sao etes que no,S f() rnecem 
os mediros, 01 engenheiros e o~ tecnicos com 
os quais 0 movimento de libtfta~ao e os 
paises da linha da Frante consltoem 0 PIG
gresso social dOl seus povos. 

Contudo, s6 os paise" socialislas tim re~ 
pendido de forma adequada as exigenclas 
principais da luta Que travamos. sao eles Que 
nos lomecem as armas para ' 0 reror~o dB ' 
nom capacidade defensivil, cumprJRdo tll1lm 
a, dec:isOes do Conselhn de Segurallta das 
Na~oes Unidas 

COtRllNClA SOBlE A IODDfi 

. Senhor Presidenfe: 
A obstin .~ao dos cofoniali5tu respondem 

os povos do Zimbahwe e da. Namlhi. com 0 

Ivan,o e desmolvimento dt lutl arm ad. dll 
libertl~ nationll. 

No Zimbibw., a POtlncll colonltidora. 

Iista e anti-lac;sla, sacrmca urn aspedo impor 
fan Ie aa sua luta 

Apesar da coopera,io • boa vDf!1ade da 
Frente Pa1ri6fica, engendram-se manobrl5 e 
acenluam-Je pressOes com vista a impedir I) 

sucesso dl conter@ncia. Cabe a ComuTOdade 
Internacional denunciar e condemn todas as 
tenta1ivas conducenfes a manute~o d '4Sta. 
Ius quo na Rod6sia. 

A Frente Piltri6tiel , • for,a principal do 
Zimbabwe. ~ lila qUe dirige iI lu1i 4umada. 
~ ela que representa 0 Povo do Zimbabwe. 
e elil que represent. os idell i~ de liberdad. 
e justi~a. 

Porfanto. para eli! deve ir toda 0 noSSi) 
apoio e sol idarieclade. Ningu~m esla mais ha- , 
bilitado do Que i Frente Patri6titil a determj· 
nar Quando e que esi30 ill can~dos os obJec
tivos para Que tuta. S6 0 aleance de tais objec
livos pede impor a cessa~ao da lufa armada, 
a paz e. par conseQuAncia, 0 levanlamento de 
silncoes. 

A Comunidade Internacional nao pode 
ilceitar 0 levantilmenfo unilateral de sll n~oes 
como prelendem certos cirtulos mail conser
vadores dos Esfados Ullidol da America e 
Gra-Bretanha. 

No que resperta a Namibia, a SWAPO, os 
palse.s dil Unha da frente e a Comunidade 
Internacionai em geral, apoiam 0 plano do 
Secretario·Geral das NiI~oes Unid.! com vlsta 
a descotonjzi~ao deste territ6rio, em confol'" 
midade com a resolu~o 435 do Conselho de 
Seguran~a e outras resolu,oes pertinentes da 
nossa orgaRlza~ao. 

No enfanto. a Africa do ~I recusa-se a 
implementa·lo. numa afilude de flagrante 
desafio as detisOes das Na~iies Unidal. A SUiI 

intransigencicl resulta da . eumplicidade e do 
ilpcio que certas palses ocidentais the con· 
eedem. 

E dever da Comunidad. InternlClonal de
nuncilr , conden. as manoMa! dilat6rias da 
Mrica do SuI e seus c6mplices, que 1entam 
impedir 0 processo de liberta~o do Povo 
nlmlbio. As Na~oes Unidas devem tom.r me
didas coneretls co ra I Afric. do Sui pari 
que 0 plano adoptado pelo Con.selho de Segu
ran,a seji Iplicldo, Imple-st que intensifi-

ao bantusfio de Vendi. Dizeinos nio iI todas destrui,io e 0 ferror. Bas metralham velhos, 
01 bantustoes. esvenfram ' mulheres gravidas e fransformam 

Conslitui devef sagrado de toclas as for~as jardins infilntis em cemi1erios. Ulilizam 
amanles cia Pil l e da libereja.de e particular- -< napalm» e bombas de fragmenla~ can1ril 
mente das NaGoes Unidss, apoiac' G combale os nonos hospjlais e escolas. 
liberlador do Povo sul-.triune dirigido- pelo A banda assassina viofa as!im as norm as 
A. N. C. da lei da guerra, ignora os principios mals 

A ernd ica ~~ do ,apartheid> • taret. de elementare) que mr teiam 0 homem_ Ib foe· 
toda i humanidade. ras de Smith /MUlorewa sao enquadradas por 

Senhor Presidente: mercenarios, os c~lebres soldados da fortun e! 
OC palm ria linha da Frenle. porque cCln- recrutldos em cerlos palm ocid&ntais. SaD 

os merceninos QUe defendem os seilS infere~-
~deram . is ~ UiS independ611ci rncomplefllS 

o~ povo~ d. At,ic. Austral ses Imperialistas. Por 11!0. quando B justic 
1iU! friO ~e tiYerem I er !a "di'~'b1mmr:~~o~u:tli7r -=5 .-:SM::lenCI' a mall media imp~ 

rno e do racilmo. ~o e serlo sempre uma rlillltl, em grandeS p.rlngonas, iCUSi-nOl d 
ditifonais e de violar os direilos do homem. 

base seguri de liberta~iio nacional do! pOVOS Senhor Presidente: 
do Zimbabwe. Namibia • Africa do SuI. 

r por isso que ja em 1975. ilquando da OutintOS' Deleoados: 
admissao da Republica Popular de MO~imbi. 0 ~onsel"o de Segurin~ das Ha,oes Uni-
que como membro desti comunidade universal das, pel, ,esoJu~ao 386 (1976), apelou pard 
das na~oes, apelimo:s par. que fosse aplicado uma assisfeneia financeira, hicnita e material 

visando pefmitir ao ROSlO Pais realizar a sua o boic:ote comple!" e total contra 0 regime 
ilegal e racista da Rod6sia do Stf e lfirmi- poiltici de ;ndeperKf~ncil econ6mica em rela-
mo~ i nossa rescluta pmnfldio de assumir tiD 10 regime racista di Rodesi, e mefhor 
todas as responsabilidades em conformidade ' plicar as san~es obrigatorias d.s HaGiies 
com 0 nosso dever internacional. Unidas. Pel. resolu,ao 411 (1 977) apelou 

Escassol meses Mpois, em 3 de ferereir~ pila 0 refo,~o da noss. eapacidade defensiva. 
de 1Q76. Sui Excel8ncil • Presidente d. Jlo enta nlo, conslaf,mos que a maiClr parte 
Republica Popular de M~lmbique. Samor, dil Comunidade Internacion, ' nio hcrnrou esle 
Moises Machel, anonciDu iO Mundo 0 fetho sell compromisso. 
das fronteiras com , ml6nil brltlnica da f oontudo importante satientar que B soli· 

dariedld. para com· 0 ·Povo do Zimbabwe e 
Rodelil do SuI. em apfica~o dIS Sln~oe1 pari tom OS Pavos ria Unha cia frenfe fern 
deuetada, pelas N.,Oes Unida (m. 253/ t 
Segunn~I). sido Nnif." de uma form. po';liVl. e 

Este ado constifui mais am exemplo da COIIsequen1e, emncialmenf. pelos parses so-
nossa solldariedade ·p.r. com I lutl dos povos. ti.flstlS I nci'dicos. Sio eles que, em cum-
8a nao reside em meras decl .. a,oes de prin- prlmenfo diS decisOes db Hi~ Unidas, fem 
cipios, poi, trlduz-se em' aclol concrefos. 0 prest,do Ullt . paio considerhrel alt! nossos 
cumprimen10 dess, resoJu,.in e de outrls re- programas de desenvolvimenlo economico so-

S"'W tilis, de ISsiJl4ntia lOS refugiados • ~ de-sol u~oe5 perfinenfes fim fl"ovocldo s6rIas eli-
ficuldade.s i nllSSl economil. Estas dificuldades fea nacional. 
sao agravadas pelo facto' de • nlSSl estrutUfi Com 0 lpoio de todos os povos do Mondo 

Om' ed'd I e. sobrefudo, confiante nas propriIS forps. 0 
ecun lca. cone I I pe 0 colonillismo. ter POVI mlll'ambicano a t6 confianfe na v;f6r'la. 
sido orienfadi para servir os inferesses dos "X 

regimes raeistas de Pret6ria • Salisb6ri.. 0 fadar da vit6ria e 0 hom em cOllSciente, 0 

&8 para ill plantal'ies f minis da l odesia . povo mobilizldo e arganizado como 0 , 0 
¥ IlOlSO Povo_ 

do Sui Que se dirigiam as cenfenas de milhar 
dos nosSQS Irabillhadores. Para a hUsi. Em M~ambique, no Zimbabw!, nB Africa 
do ~I esfavam voltadas jmportantesliga~oeJ do Sui e na Namfbia, 0 Inimigo eJta conde-

, rodovi'rias e ferrovi'rias. EstiiS IIga~oos tin ham nado I derrOfa. 
como objectivo eJSencial I drenagem de mer
cadori, rodeslana. 

A roptura deste ftuxo veio lObrecarregar 
a nossa j~ d6bil . sifua,io econOmicl. Apesar 
de fodas estas dificuldades, 0 Povo m~lmbi
CIOO alberga mais de 16 mithares de refu
grados zimbabweanos, Que carecem de Illimen-

. toJ. culdados medicos, haDltil~ao e vestu~rio. 
Bes necessifam de enxadas. h tforel e 

outros meios de produ,ao pari se alimenfa
rem. 01 seus filhos necessitam de leite e de 
livros. e a nono povo que SUporta a maior 
parle do fardo_ 

Senhor Pre$ldtnte: 
o nDlSll Pals , ¥fflma de constantes ,ps. 

lies dos rlCisfis. Par que nos agride 0 
ininigol . 

Permit. ml ciflr Sua &telltlcia • SInhOf' 
President. II hp6111k1 "",. de Mo""bi- ' 

IMPOIAUSMO E SIOIIISMO OPOEM-SE 
AOS DIIEITOS DO P~O 'U8£ DA PAlfSTIU 

5enhor Presidente: 
Desde 1947 quo nas Na~oes Unidas S8 

deb ale I sifua,ao no M6dio -"Oriente. Suces.si
varnente toram adoptadas resolu~iieS, retO
rnendl,iies e decisoes pel I AS5smbleia Geral, 
pelo Conselho de Seguriln~a e per outros or
ganimos e foruns intemacionais. ma$ 0 

problemil continua linda sem solu~ao e it 

.siIu~io -in locolt deteriora-se cada vel mais. 

Sendo uma du preocapil~oes fundamentais 
da Humanldade. per que ralao nao esfa solu· ./ 
(ion.do a problem I do M6dio Orientel 

Par. nOs, I resposta e simples e dara. 
r 0 imperialismo e 0 seu Iliado, 0 sionismo, 
que continuam I opor-se ao direilo inaliena
"I do Pm irabe da Palestina ~ autadeter
min",o, indepemfenda IIIclonal • a aja~aG 

(Contjnull nil pdgina seis) 



PA A ,A LIBERTACA 
(ConIia. ado eli pAgIDa '2) . I . I' CI co onla ISJDO indonesio, pela materializl~ao ; vante acordo e desejamos que ele seja um 

do S8U Estado soberIno, e penblem AI ocupr do seu direilo inalien6vel a aufodetermina~ao · factor encorajador para todas as partes envoi-
PilIo ileaal e repressivli dos territ6rioJ ira- • independ4ncia naeional. 8a deve tomar me- vida, em negocja~ijes tendentes ao desarma-
bes usurpados desde JunllG de 1961. didas adequadal para obrigar a Indonesia a mento geral e completo. 

A agravar a situaGiO •• imperialismo • 0 reHrar-se. a perm~ir a' tondusao do pro- £ nossa con ic~io que se os pafses indus· 
sionismo engencirall manabras feRdeDI., I cesso de descoloniza~o. Irializados reduzissem os fab[josos or~menlos 
mailer 0 «SItus quo- de domin • •• pr85- A Rep6blica Popular d. Mopmbique no· que actualmenle despendem na cunida ao 
sio • inlensiflclm a a~ cOllIn IS po- vamente den uncia e condena a ocupa~o e armamento e ufilizauem as somas assim liber· 
¥OS 'rabes, reforpnllo assim 0 d'1RIi d. teD- repressao indonesia e, tal como 0 fez na VI tadas em beneflcio do desenvolvimenfCl dos 
tie existente na regiio. . Cimeira dos Palses Ni.A1inhados, reafirma 0 p~ ises em . desenvolvimenlo, estariam a parti-

Mao satisfeifo com a deplor6ve1 sIIu~o seu apoio incond'tcional ~ justa luta de clpar efed,vamenle para a elimina~ao da m~ 
. xistente no M6dlo Oriente, 0 Imperiali_ 6ber1a~ nacional do P maubere, sob a seria e da fome que assolam uma grande 
patl1cilia a cap~ula~ a trai§io do Egiplo direqio da fRETIllf, pela sua lutodetermina- parte da humanidade, contribu indo assim para 
A CI~ palestina e 6rabe; .. menta a capad- ~o. independlncia . DidoniL a causa do desarmamento. 
dade aDim. de .essio sitlista cantn 0, COIBA E OllIE 0 proc:euo de desarmamento e longo e 
LlballO .. os retugiado$ _illes, e earaja sf~uoso, requer vontade politica, contian~a 
a colonlD§lo ioRiStI _ terrH6rios 6rahes Senbar Presldenfe: mUtua e, sobretudo, a determina~ao de triar 
ocupados. Exigimos I retirada tofal das Iropas estran- um fufuro melhor para os nossos filhes. 

A paz duradoi,. DO MediG Oriente nio $I seiras de ocupa~o da parte sui da Coreia, 
coadufta .com a vII kai~ & causa palestina, reafirmamos i nossa solidariedade para com OCEAIIO INDICO 
ag«a dada como «coragem. e nio se com- a Republica Democr~tica ·e Papular da Coreia, E DESlUClfARlll(AO DI AfRII 
padece com a agressio e coloniza~o sionls- devotada a reunifica~ao paeffiea e indepen· £ esf'a mesma determina~ao que nos teva 
tas de que sao yftimas os povos Mabes. dente da patria coreana. a denunciar e condenar 0 apoio que as poten-

A paz duradoira exige 0 respeito do dire~ A nossa solidariedade estende-se tamb6m cias imperialisfas concedem au regime do 
to inalienavel do Puvo palestino ~ autodeler. ao Povo e Govemo de Cbipre .na luta para 0 «apartheid» para a produ~ de arma, nuclea· 
mina~ao, independ4ncia naclonal e ~ cria~ao, respeito e*lto da sua soberania, indepeo. r~s. A assist4ncia fecnol6gica e malerial para 
sob a dlreqao da OlP, do • Estado liw' d8ncia, integridade ferrikial, unidade e na. finS nucleares prestada a este regime, so-
e sober-apo. e passa pela retirlda lncondiclo- ·alinhimenfo., • mente agrava a situa~o ja de si explosiva 
nal e fatal de Israel dos terril6rios Arabes Sen~or Presldenle:. ' •. pela subslst&ncia de regimes racistas. 
~apados. De. aada vale uml dita paz separ. SentllllCHlOS enc~raJ~ com as VHOrlas NOl condenamos fambem 0 crescen1e rto 
da qUindo a tolalidade da ~ irabe • • dos povos d~ ~6rI~ La~,"~ sobre a doml- for~o da presenp militar imperialistl oas ilhas 
Puyo pale~in~ ainda se enconfram sob as na~o eoloDlahsta, ImperlahJla a dilatorial 'de Diego Garcia, Reuniio e Mayote ocupada, 
~Ionetas SloDlstas. Neste contexto, a Rep6- faStlsta. . . 0 desenvolvimento da base militar suf.africana 
bllca Popular de Mo~mbique denunda e ((In- Sa~amos Santa • lUcia , ~Is recem-llber1ado de Simonstown e repudiamos vivamente a de-
dena os a~ordos separados entre 0 Egipfo e . da .domlna~ colomilt e acelte ~r. esta Assem- ci!lo do Govemo norfe-amerieano de desfacar 
Isr~1 e reitera 0 seu apoio e solidariedade . bl8la ~m! memiro de pleno dreHo da nossa a sua V frola de guerra para 0 Oceano Indico, 
is Judas Mas do Povo palestino IIderado OrgaDizaGiO. • • bem como a recente declara,ao do Presidente 
pela OlP e do~ povos irabes por uma solo- A Sanfa L6cla oferecemos a. nossa amlzad~ . norte-americano de refor~ar a sua prese~a 
~ alobal e Justa do ptoblema do Medio e coo~~a~. ~ ROSSa solidanedade • amI- militar neste oceano. Para n6s, estas ac~es 
Onente de acordo com as soas legftimas asp~ zade dJrlgem-Je Igualmenft ao POVG • Governo do imperialismo constituem uma serla e di· 
ra~es. de. Granada, que se Iiberto~ ~ do regim~ dila- Fecta arnea,a asoberania e integridade terr~ 

to!la!. Sautlamos a sua ~ecls..a0 combafl~a de forial dos paises da regiao, particularmenle 

SUDESlE ASIADCO 

Senhor Presidenfe: 
Graves problemas ,do Sudeste A!iatico 

sao r?Sultad.o do . I~o perfodo. de domin~o 
colomal e Impenafisfa de que foram vHimas 
os povos da Indochina. Esquecer este passado 
recente e fazer uma analise intorretfa dos 
actuals problemll) cia regilo. Para n6s, esta 
nao , uma afirma~io empirica, mas sim 0 
resultado da experi6ncia e prMica vividas pelo 
nOlSO. ~o, . ~£6nHibertado da domina~!o 
colomal·lmperrahsta. Uma derrota militar de 
um rev6s JlQHtico. gera uma crise de aelli
bKidad~ internacional. E mais, quando se trata 
da malor pot6ncia imperialista, provoca des
moronamenfo de todo 0 seu sistema de domf· 
na~ao. Hoje e e.ste 0 fulcJo do problema do 
Sudeste kialico. Consist. na tentativa do im
perialismo apagar a SUI vergonhosa derrota 
na Indochina, claf as manobras, propagandas 
e pressoes politicas, diplomaticas e econ6micas 
tontra as na~es dessa regiao que seguem 
uma via independen1e e socialista. 

A resposta correcta e adequada cia Comu
nidade Infernational a esta sHu~o deYe ser 
o refor~o do apoio material concreto IOJ po
v~ da regiao, com vista a que estes rapid. 
mente reconstruam os seus palses devastados 
pela guerra de agressao imperialista e crlem 
um clima de boa vizjnha~a e estabitidade 
necessaria para 0 seu r6pldo progresso e de
senvolvimento. 

lIuma epoca em que tanto se fala dOl 
direifos humanos, os seus defensores obrigam
_ a aceitar nesta sala aquel.s que repre
sentam 8 bestiaUdade e genocfdio no Kam
puchea. 

Mas n6s estamos cedos que a hisf6ria, 
que e fe/ta pelos . povos, rectlficari esta 
snua~ao e, mais uma vez, condenar' JOS que 
sa opOem aaJ rapresentantes .dos povos. Para 
nos como para 0 Povo do Kampuchea • situ .. 
po no Kampuchea 6 irrevers{veI. 

o Governo da Rep6blica Popular do Kam
puchea e 0 legltimo representante doPovo 
do Kampuchee e s6 a ele eabe 0 direHo de 
~idpar nessa qualidade em tOOos os org. 
,\SIlOS I foruns inlernacionais, particularmenfe 
las Na,ieJ Unidas. 

TlMORiESTE 

Alnda na regiio asi6tiea e preocupante 
a situa~~ prevalecente em nmor-leste. Nao 
nlti permite manteMlOS em si\&ncio, tanfo milS 
qUI comllalentes mauberes continuam a con
sentlr sacrnlcios na luta peIa liberta~ da 
sua PMril ocupada. MuU. recenfemente nesta 
!eSSiG, 0 rell'esentanfe do.6overno portuguAs 
pofanda adminisirante, declarou que 0 pr~ 
casso de descoloni~o de Tim,4.este ainda 
nao fora levado a cabo. 0 Plivo maobere 
recusa a anexa~o e· a potentia colonizado'a 
nao aceila 0 facio consomado. Por isso, '1 

Comunidide Internadonalnalt pode permane
cer ind~erente A corajosa e dHrcil luta de 
liber1a~o naclonal do Povo maubere contra 

eilmlDar totalmente as hgi1p)8S que existiam lOS paises da Africa 'Austral bem como uma 
~e 0 seu pals e. ~ regim~ radsfas cia grave ame~a a paz e segura~~ internacionais. 
Afr.lta Allstral, contnb?,ndo asslm paN a yj. A materializa~io das decisOes referentes 
t6na do! povos ~oprlmidos. ~ desnucleariza~ da Af,ica e a transforma-

Uma sa!H'a~ particular traHl1!05 do Po- ~io do Oceano Indico em zona de paz , 
vo ~mblcan~ para 0 Povo da Nlcar6gua e desnuclearizada Jio urn imperativo se quare
a kente ~nd~nlstl . d~ liberta~o Nacional mOl 0 desarmamento garal e compteto I a 
pela su~ hlsfOn~ Vltona sobre a dHadura e paz lRundia!. 
ollgarqula somonsta. De armIS na mio 0 £ pelo interesse particular que deditalROI 
Puvo nkaraguano destrufll URta lIaS mais ra- aDS problemas di pal e sfgllan~ internae .. 
tr~adas e hediOlldas dHadlliS da Am6riCi nais que lpaiamos a COnvoti~o cia 2.. sa
~tl.na. N6s reaflrmama.t I nOSSl solidariedade sio especial da Assembleil 6era/ dllVDfada 10 
mlmant! PIlI COli 0 Povo e 8 Governo dl desarmamento a estamos empenhldos iii r. 
nov. ·M._ .. os seus esfor~s de recons- Iiza,lo, num futuro proximo, da Confer'nda 
Iru~o. nadunal • apelllllos i Comanldade In- Mundial do Desarmamenlo. 
~.lOIIai • pari que conceda urgentllll8l1le Sanhor . Presidenfe: 
a assisfencta necemria ~ra a reconsfru~ It crise de energll constitui factor de 
deste pals dalruido ' peta pdhagem perpetradi preocupi~o dominante pari toda a Comuni 
por Somoza e pala guerra que este 11Ip4s ao dade Il]1emacional. 
seu pM.: Rest, ImbitCl. revesfHe de importanda a 
..(a A entrada em '!P do fratado Torrij!lS- . identiflCl~ de fOnfes de energia HOVIS e 

. rler,. e ama vN6na do. Povo do Palllld FIIIOYheiJ I tim de responderem lOS Imp. 
.• con~lderamos um ,PIsso Importante par. I rativos de desenvolvlmento econ6mieo e soclld 
conquista da so!"ranla t~tal do Panam • do aascimento da capaddade industrial, 
• Em Porto RICO e 8ellzlt, a sifua~ao cCJlo. particularmeme dos pafses em desenvolvimenfo 

DIal prevalece. Guanfanamo ain~a continua ~. convoca~ao para 1981 de uma Conf~ 
Dt.upado pelas fropas norte-amencanas. N6J rincl' International sabre Fontes de Energia 
~:eramos 0 nosso apoio t soliclariedade A novas e renov6veis, deve" ter como objectiv~ 
J ~ luta dos povos .de Porto Rico e de a ela~So de medfdas com vista I uml 
Behz~ pela. sua autodetermina~o e indepen- ac~o concertada que prolROva a JII valori
den.cla nac!onal e exigimos a refirada total ~o e atDjz~ao e reSpond. 10 conjunfo dIS 
e ,"condlelonal das tropas norfe-americanas necessldades energeticlS futuras no contexto 
d~ ~uanfanamo, parte integrant. de Cuba so- dos esfor~os empreendidos para aceler. 0 
aalma. desenvolvirnento econ6mico, em parficular dos 
. Condenamos i recente decisio norte-am. paises em desenvolvimemo. 

rlCana de refor~ar a sua presen,a militar em AD me5mo tempo impo8-se a tomida de 
Guantanamo e. em tada a zvna das Caraibas, medidas de promo~ao e encorajamenfCl da 
porqU! ela poe. e~ eausa a soberani. e a invesfigasio e do desenvolvimento da explo
mlegrJdade temtanal dos pa~es da regiio. ra£!o de novas tecnologias e a cria~ao de 

Expr~mos a ROSSa !Ohdariedade pilra c()nd i~es para que e5tas sejam acessiveiJ 
com a Justa luta d.o Povo chi/coo, pela tiber· . aos parses em desenvolvimento. Assim, CIS .. 

P~de e democriICla, contra a ditadura de sultados deJfa confer6r.:ia beneficlarao tOOa 
mochet. . a Humanidade. 
. Denunaamo~ • condella~os os regimes Por oulro lado, pensamos que a realiZl~o 

~~mares e fasclstas sui-amerltanos, que man- da Confer8ncia International sobre a UfiJiza. 
m esfre~ la~os . d. amlz~de .e ~oopera~ao ~o Pacifica da Energia Nudear para 0 Desen

co~ os reg.lmes. raclstas e mmoritarlOJ de Pre- voIvimento Econ6mico e Social (res 31/50) 
~~i e SaJ.lsbuna e que pretendem com estes da Assembleia Geral, constiluirA um ~ontributo 
~t~~ crSu'1l'1 um pado militar agrasivo no para 0 desenvolvimento e progresso social dos 

nco . povos. 

DWRMAMEII10 

Senhor Presidenfe: 
A • paz, a liberdade e 0 progressG da ' 

humamdade sao indissociavei!. 
A lula pela pal passa pelo taminho da 

liberfa~ao total. de todos os povos Clprimidos. 
Sa eXlge medldas conerefas e eficazes de 
desarmamento geral e completo, incluindo 0 

nuclear. sao a lillerdade e a paz 8 base 
para 0 eslebelecimento de um. nova Ordem 
Econ6mia Internacional Justa e equltatlva. 

A recente usinatura do Trafado 50bre a 
Limita~o de Armas Estrategicas -SALT II, que 
esperamos ver rapidamente ratificado pelo 
Governo norte-ameriCano. constitui uml impor
fante contribuj~ao para • sol~ da tOrrida 
lOS annamentos nucleares. Saadamas flo rele-

PIICOS DE PnHLEO 
Senhor Presidente: 
Cerros paises capitatims indusfriallzados 

t~m-se inmgido violentamenle confra a ele· 
va~io dos pre~os· do petr6leo, chegando mes
mo a afirmar que e dela que resulta a cru
cente infla~o e retesdo nas suas economias. 
. Re!eifamos mais esla manobra que visa 
Impetilr aos palses em desenvolvimento pro' 
dutores de petrol eo de rever os pr~os deshl 
mat6rla-prima como me,dida de defesa e con
trale dos seus reams naturaiJ. 
• £stamos no entanlo conscien1es de que 

sao sobretudo os parses em desenvolvimento 
que !llaioras consequSncias etOn6mica! colhem 
COlI a aescenfe subid.1 de p,~s do petr6-
leo. Imp6e-se por a»nseguinte uml urgent. 

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

A AFRI A AUST AL 
tomadas de medidas adequadas para aliviar 
a situa~o de tais paises, que nao e pot · 
iICISO que nio laml!em importadores de fodas 
al consequ~ncias inerentes ~ actual crise da 
economia capilalista. 

face as inumeras propollas j& aqul avan
~adas no sentido de se encontrarem solu&Oes 
compensat6riils a esla situa~ao, podemos segu
ramenle antever resultados animadores nas 
pr6ximas negoclB~oes de carader global. 

Senhor Presidente: 
No per(odo que separa esta 34.- semo da 

Assembleia Seral da 6ltima, foram varias for
miS atraves diS quais nos palses em desen
volvim~nto lenf~mos encontrar soIu~Oes nego
ciaveis para os problemas ineren1es ~ aclual 
situa~iio econ6mica internacional. Hao obstante 
esla tem-se revelado cada vez mais desastrosa 
para 'oda a Comunidade Inlernacional mas 
com maior IncidAncia ainda para os nossO! 
paises em desenvolvimemo. 

Nio 6 por acaso que isto acontece. H6 
um persisteneia deliberlda na actua~ao de 
determinados palses cap/tilistas de3envolvidos 
e inslitui~oes econ6micas fmanceiras. Estes 
agem como instrumento de domina~ao e de 
demarta~o de lOnas ' de influ~ncia e de divi
sao econ6mica. Pro.ueguem uma polilita de 
ingerencia nOJ assuntos internos dos nossos 
Estados. Impoem medidas limitalivas da sobe
r-ania naeional, bloqueando desfa forma 0 
exerdcio do direito fundamental dos pows a 
se desenvolver.om nas vias econ6mica, politica 
e social por eles livremente exolhidas. 

Africa e CI exemplo mais gritante tanfo 
quanto permanace como. a regiao mais serla· 
mente afedada devido a bloqueios ao desen
volvimento, fundament~mente .nentes nas 
manobras tendenles a ,erpe!uar esfruturu de 
domina~ao herdadas do famigecado colonialis· 
mo que ali atingiu 0 expoenfe maximo de 
perniciosidade. 

RUPJUU COM 0 SUBDESEPOlVlMEllTO 

A RPM e urn Pais em desenvolvimento, 
arruinado pelo colonialismo e devastado pela 
guerre • que 51 enconlra entre os mais seria
menta afeclados peias calamidades natura is. 

Estamos eAgajados na cria~io de cond~ 
~iles favoraveis ~ ruptura com 0 subdesen
volvimento part a edificapo duma socia
dIde livre eli ~ do bDmtm pelo 
homem. Esta ruphra cam 0 subdesenvalvi
mento condurlr1los-6 • independenda lotal 
que sa traduz III materi i~ cia indepen· 
d8ncia econOOIica • consolida~io da indepen
d6ncia polHica. 

Conlra esfe esfor~ do nosso Pavo, 0 im
periBllsIIo III tentaliva de pelJeluar as eslru· 
luras de domina~o na Rod6sia e na Africa 
do Sui e da as lIastrar a todos os pa Ises 
yizinhos age atra. de agressies abertas, 
sabalagem economica, 0 beIcote e outras 
fnas de desestabiliz~o. 

NOVA ORDEM ECONOMI(l 
INTERliACIONAL 

Senhor Presidente, 
A luta contra 0 subderenvolvimento e para 

reestrutura~o radical das rela~oes econ6mi
CM inlernacionais e comparlilhada pelos res· 
lanles palses em desenvolvimento que, numa 
ac~ao concerfada, em Arusha adoptaram um 
programa compreensivo para a autonomia 
colecfiva um quadro de negocia~OeS que 
consfitufa uma boa base para 0 sucesso da 
V UNClAD. 

£ importante real~af a boa vonlade poll
fica manifestada pelos paises em desenvol
menlo que nao obstanle a diversidade de 
interesses e as diferentes sistemils mciaiJ pre
valecentes tern sabido enconkar sempre uma 
plafaforma de entendimento em todos os 
empreendimentos que vi"m a democraliza~a(J 
das rela~ econ6micas internacionais. 

Do lado dos paises capitalistas desenvo~ 
vidos, porem, assistimos com uma crescente 
preocupa~ao a orquestra~iio de manobras 
conducentes a deleriora,ao das rela~oes eco· 
nomicas internationais. 

Aumenta 0 recurso as medidas proteccionis
tas, sao galapantes a infla~ao e a flutua
~ao moneta ria, e consfante a inslabilidade 
no comertio de materias-primas e e abusiva 
a actua~ao dos monop6lios imperialistas atra· 
yes das sociedades transnacionais. 

Este s6 pode ser 0 resultado da ausen
cia duma vontade politiea por parle dos 
paises eapilalistas em trabalharem para 0 

eslabelecimento da Nova Ordem Econ6mica 
Internacional. 

A sua arroganci! e obstina~o, as suas 
manobras ~ilatorias e a tentativa de fragmen
tar questiies globais de preocupa~o interna
cionat, que fem como objectivo eximi-l." das 
das suas obrigl~iies, fizeram com que (ossem 
bastante insignificantes os resultados obti
dos na V UNClAD e em outros foruns inter· 
nacionais, tais como 0 Comite Plen6rio esta
belecido atrav6s da res. 32/114 da /wem
bleia Geral e 0 Comile Preparl6rio para a 
Nova Estrat6gia Internacional de Des-envolvl-
mento. I 

Com 0 objecfivo ainda de manferem a. 
SUI situa~o de privilegiados, conseguida 
com a explDra~ao e de subsequenlemenle 
ganhar lempo, estes pae desenvolvem oultas 
manobras imperialistas inlroduzindo assim 
novos conceitos tais como 0 Itacesso ao for
. necimenlo lt, a «gradua~ao selectiva», a uti
liza~ao duma «e51ralegia global de necessi
clades bAsicas lI , ltinterdepend4ncil» e 0 ton
ceilo da It difer\!l1(ia~olt distorcendo des'e 
?"do 0 objectiYO. genulno da coopera~ito 
mlernaeional, e Vlsando mesmo desviar-nos 
das prioridades do desenvolvimento de cada 
urn dos nossos pa Ises. 

e deste mOdo. que 0 imperialismo exer
ce a~tu ll~nte . a sua .polltica de domina~ao 
nas Iooanelas mternaclontis. 

Nio obstante toclas esfis manobras, In~ 
meras sao as realiza~aes do Pavo mo~ambi' 
cano que constitutm 0 fruto duma determina-
~o na constru,ao duma economia planifi. DlRBTODO MAl 
cada. Senhor Presidente, 

A RPM, viveu anos de rlcas experiencias Preocupa·nos igualmente a adual situe-
que culminaram com a prepara~o do Plano ~o de impasse em qut se encontra a Ter-
Estatal do bienio 1979/1980. Este plano vai ceira Conferentia das Na~Oes Unidas sobre 
set' a nossa alMnca propulsora do desen· 0 Direito do Mar, particularmenfe no con· 
volvimento pIIra a deada de 80, denomi· cernenle ~s constanles amea~ de tomada 
nada no nosso Pafs a decada da liquida~ao de decisOes legislativas unilaterais sobre 0 

do subdesenvolvimento. E1a permitiM1ClS-a inl- fundo dos mares por parte dos jA sobeja-
dar urn proeesso de recupera~io generalizada menfe conhecidos palSes indlllfrializadDS, num 
da nossa economia. desafio abert ~ d I - at6 . 

Esta batalha de recuperario generaliza- 0 • e: sao mor na aprovada 
d
.' !I • pela nossa orgamza,ao. 

a nao se clrcunscreve apenas a empreendt· . 
menlos de caracter inter no. Ela tambem corn-
preende uml serie de iniciaHvas de alcance 
mais asto. 

No domlnio da CDDpera~ao economica e 
teeniea sub-regional, a RPM junlamente com 
os paises independentes da regiao tern esta
do. a desenvolver um~ actao fendente a redu· 
zir a depend@ncia econ6mica atrav6s de es· 
frei1amenlo de la~o$ tom visla a uma inle. 
gra~ao regional verdadeira e uma mobiliza
~ao de recursos pare a promo~io de poJificas 
aos niveis national. intereslalal e regional. 

Esla iI(~ao esfa prioritariameofe vlrada 
para a p!'omo~o de sectoreHhave nomea
damente os transpories e comunica~ijes, I 

agricultura, a lndlhlrla e 0 comMcio, euja 
estrulura actual, porque herdada do colonialls· 
rno e Inadequada e naD responde por con· 
leguinte as exig8ncias que 0 desenvolvi men-
10 imp6e, 

Permita·me a este prop6sito 'cilar S. EXii. 
o Presidents Samora MoiseSl Machel: erA Repu· 
blica Popular de Mo~mbique como Pars 
socialisfa, tem sempre i~ada bem alia a 
b8~ra da paz e coopera~o eAtre os povos, 
que 6 simliitaneemente a bandeira de soli
d~riedade com a justa luta dos povos opr~ 
midas. EsI~(Js aberlos ao desenvolvimenlo 
das rela~Oes econ6micas e comerciais com 
fodos os palses independentemente dos sellS 
sistemas soclais». 

Condenamos resolufamenfe eslas amea~as, 
assim como as fentativas dos Estados ' ilmdos 
da Am6rica de cOllcluir mini·eonven~olls com 
oulros Estados fora do ambito das ,Na~oes Unit 
dM, violandoassim os printipios tra~ados 
pela resolu~io 2749 (XXV). 

Liln~anios um apelo a todOJ QS Estados 
membros para dispensarem 0 m~ximo Jos 
seu.s esfor~os no sentido de adoptarem, 0 

mals cedo posslvel, uma conferencia uni
versal nD ambito da Nova Ordem Econ6mlti 
International. 

Senhor Presidente, 
Apesar de todas as iniciativas divisionis· 

fas levadas a cabo pelo imperialismo no IIOS

so seio, a VI Confer4ncia dos Chefes de Es
lado ou de Governo do Movimento d!)s Nao
·A1inhados, recentemenfe realizada em HavJ
na, Cuba, deu um grande· passo na busca de 
solutoes negoeiaveis para 0 esfabelecime'lio 
da Nova Ordem Econ6mica Inlertlational ao 
prop~r uma serie de . negoci~ijes mundiais 
relativas a coopera~ao econ6mica interna:io
nal para 0 desenvolvimento. 

Neste ambito congrafulamo-nos palo en
dosso desta decisio pelos ministros dos Na· 
g6cios Eslrangeiros do Grupo dos 77--na reu
niio que leve lugar no m~ findo. 

Foi tambem com nol6r·ia satisf~o que 
0/ meu Pais acolheu os resultados sobre qu~· 
tOes instilueionais e financ~ras a que se 
ehegou na Conferencia das Na~oes Unidas 
sobre a Ci@neia Tecnol6gica ao Servi~o do 
Desenvolvimento. 

Lamentamos que esta conferencia nao 
tenha tomado deeisoes sobre a maioria das 
questoes Importanfes inscritas na ordem do 
dia . em virfude da IradicioBaI iniransig@ncia 
e falta de vontade polftica de cerlos paises 
ocidenfais. 

Senhor President&, 
. Face ao contexto potiHco e econ6mico 

internacional em que n6s vivemos, Aas ves
peras da ado~io d. estrategi. internacional 
do desenvolvimento para a terceira d~cada 
urge afirmarmos a nossa fidelidade aos 
objectiv~s e principios prescrilos na decla
ra~o e programa de ac~io para 0 estabe. 
lecimenlo dt Nova Ordem Economica Inter
nadonal adoptados na sexta sessio especial 
das Na~oes Unidas. 

E imperalivo que a estral'ala para a ter· 
ceira d6cada consfifua um qaacfro comum 
fanto para: os esfor~s · oaciolliis ,dDS pafses 
de5ellVOlvidos e em desenvolYimento, como 
para I coopera~o . econ6mica internacional. 

E1a deve mobilizar a vontada poliliea dos 
piI~es em .favor de metas, objectivos e prin
ciplos preclsos que fa~m avan~ar a comuni
dade internacional, atraves da realiza~al) 
du~a sociedade justa e equHatlva, am que 
a Igualdade de oportunidade seja um direito 
tanto dos EstadDS como dos povos. 

Foi com um etltusiasmo leII1 preceden
tes que 0 Ano International da Crian~a foi 
recebido atraves do globo. 

Que as grandes realiza~Oes empreendidas 
com 0 objectivo de fazer com que em todas 
as sociedades cada crian~a seja saudbet, bem 
a!imentadil, decentemenle vest ida e abrigada, 
vlvendo num ambiente de arnor e afei~ao 
nos iluminem nos ncmos Irabalhos da pr6xim~ 
decada. 

Com iI aplica~ao das orlenta~ Qacio
nais e internacionais do Alt caminharemos fir· 
memenfe para a constru~o dum mundo me
Ihor, pols 6 fta crian~ que esti I base do 
nosso fuluro desenvolvimento. 

r 


