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L'I ERTA AO DA AFR·ICA AUSTRAL 
E DEVER DOS A AN. ES A P'AZ 

Joaquim Chissano, membro do Camlte Politico Permanente do Partido FRELIMO e Mlnlstro 
dos Neg6cios Estrangeiros fez uma importante intervenolo na 2.~ Conferincia de Solidariedade 
para com Os 'POyos da Africa Austral contra 0 RaciSimo e .. Apartheid .. na Africa do St:.I e para a 
independencia da Namibia. A eonfer6neia permi tiu ao Ministro moc;ambicano exprlrnir uma vez 
mals as posio6es da RPM em relaolo it siluaoio politica na Africa Austral e muito em particular, 
em reiaoio as propOstas para a Namibia do Grupe, de Contaeto ocidental e a eumpllcidade dO 
mesmo Ocidente com as manobras do regime sul.micano, na r8g110. Urn dlseurso de reiteramenlO 
do apolo it SWAPO e ANC, os dOis movirnentos de IIben~ao naclonal qlle IIderaram as lutas dos 
Povos da Namibia e da Africa do Sui, e que pas SS4:r10s a transcrever na integra: 

Permlta-nos Sr. Presldente da Con
fer~nc l a em nome do Partido fRELIMO 
do Governo da Republica Popular de 
Moc;;amblque. em nome do Povo mo
eambicano saudar vivamenle a lodos 
as participantes a esta 2.' Conlerencia 
de Solidariedade para com os Po vas 
da Alrlca Austral conlra a Raclsmo 
e ¢Apartheid. na Africa do SuI e para 
a Independencia da Namibia. 

Gostariamos de saudar em espe· 
cial 0 Povo e 0 Governo italianos pela 
sua hospltalldade calorose. que cria
ram as condiltoes para a realiza~ao 
desta Conferencla. E sempre com re· 
novada satisla~io que 0 Pavo m~am
bicano recebe esta hospltafldade. Es· 
t ivemos presentes aqul em Roma em 
1970 quando 0 Povc italiano manifes
tou a sua solfdariedade com a luta 
dos povos del; entae colonlas portu· 
guesas· 

Alnda ha bern pouco tempo o· nos· 
so Presidente SamOl a MOlses Machel 
velo e Itelia saudar 0 Povo Itallsno 
por eSla solldarledade mamtestada pa· 
ra com a nossa luta de L1berlacao 
Naclonal. SentlmoS mais uma vez 0 

calor da fralernldade do Povo Italiano. 
Esperamos que esta Conlerlmcia ve· 
nha a cOl1trlbulr para uma malor uni · 
dade das loreas progressistas. aman
tes da paz e da lIberdade na lulfl 
contra 0 coloniallsmo, 0 raclsmo. 0 
apartheld~ e 0 Imperlallsmo na Alrl

e Austral. 
A experiencla do Povo Italiano ns 

luta conlra 0 fascismo e nazismo de· 
6ompenl\a um papel retevanle na IUla 
que travamos actual mente na Africa 
Austral, a luta pela erradlcactio do 
c olonlalismo. raclsmo e .. apartheId" 
na NamIbia e Africa do Sui 

brutalidade represslva do regime ra
cista. 

o ANC completa 70 anos. Sao 
70 anos de experiencia. sacrlflclos; 
sacriffcios que Insplram lodo 0 Movl
mento de .Llbertaoao da Afrtca. Depols 
de crlaO;:3o do ANC multos Movimen
los de libertaoao foram criados na 
Africa· Multos destes utllizando as 
mesmas palavras de ordem da unidade 
atricana e as mesmas palavras de 
exorta~ao que levaram 0 pavo da Afri
ca do Sui a unlr-se em tomo do 
ANC. 

A tnsplraoao da lUta do Povo aul-

Em MOCfsmbique, os bandos arma~ 
dos, t relnados e eQUJpados pelo re
gime do «aparlheld_ matam clvis. mu~ 
Iheres. velhos e crianoas, atacam 
combo los e viaturas clvis a 11m de 
roubarem. saquelam lojas. violent am 
e raplam as populaeoes. e sabotam 
as vias de comunicaQao.. partlcular
mente aquelas que servem os palses 

. vlzinhos do Hinterland. Sabotam os 
proieClOS agrfcolas que vlsam acabar 
com a fome e a nudez tlO nosso Pals. 
destroem as escolas que visam com
bater a ignorancla e os hospltais que 
pela prlmelra vez desde h8 seculos 

Africa do Sui contra os Povos paclfl· 
cos da Alrlca Austral. 

Quem sao allnal aqueles que se 
recusam a Isolar a Africa do Sui? 
Quem sao aqueles que se recusam a 
cooperar duma maneira eficaz de mo
do a garanlir 0 desenvolvimento e a 
Independencia economlca dos paises 
da Africa Austral? 

Quem sao squeles que apoiam os 
mOlilmentos fantoches contra Gover. 
nos soberanos da Airlca Austral? 

Quem slio aqueles que apoiam os 
bandidos? 

Sao os paises que t8m volumosos 
Interesses flnanceiros e economicos a 
sa lvaguardar na Afrfca ,do SuI. Sao 
os palsas imperiallstasque tem 0 re
gime do «aparlheid» como seu aliado 
natural, e defensor e garante da sua 

· a~ao de pilhagem dos re<:ursos na
turals Que pertencem ao Povo da 
Africa do Sui e da Namibia. 

Silo estes paisas que em vez de 
apllcarem sanwe contra a Africa do 
Sui as apllcarti Ind irectamente contra 
os pafses Independentes da zona im-

As mensagens de luta Que nos 
foram apresentadas nesta conlerenOls 
pelo Camarada Oliver Tambo. Presi
dente do ANC, guia do hElr6ico Povo 
sul-africano lIa sua · Iuta contra 0 ra
cfsmo e "apar/held». a pelo Camarada 
Sam Nujoma. Presidente da SWAPO 
lmlco e autenllco represenlan!e do 
Povo namlbio. demonslram claramen-
Ie 0 engajamento tOlal dos POliO M,lli\/m j()(Jquim Ch;~~l"tIllo. I/O AempofltJ /lIlt'rIlaciollu/ do Maputo, momenla~ OpO.l Q sua chegada, prove. 
~~~~~md~ug_._~t~~ ~ 

contra 0 seu Inlmlgo comum. 0 regime 
relr6grado e desumano de Africa do 
Sui. 

Senhor Presldente. 

A amlzade e solidariedade manl
fesladas na 1-' Conler(incia que se 
realizou em ReggIo Emilia em Novem
bra de 1978 nao so teve urn grande 
Impaclo internaoional como fol ooroa
da de exitos. Ne.ssa Conferencia 0 

Zimbabwe esleve represent ado pel a 
Frente Patrl6tica. HoJe Zimbabwe par
Ilcipa nesla Conferilnoia como urn Es
lado Independente e soberano. 

Es,a vil oria . fruro dos sacrlficios 
consentidos pelo Povo do Zimbabwe. 
e pelos palses da L1nha da Frente. 
E uma vlt6ria da Africa Intelra e de 
lodas as forc;;as progressistas do Mun
do. Est~mos por Isso felizes e mais 
do Isto estlmulados a contrriuar a IUla· 

A sltuac;;lio actual na AfrIca Auslr ",I 
caracterlza-se por um agudizar da 
eonlrontac;;ao entre as lorc;;as progres
slslas e as forc;;as retrogradas que 
preconizam a exploracao e a doml
nay80 perpetua dos pOIiOS. 

Senhor Presldente. 

Nlio constilul duvlda para nlnguem 
que a causa da detenoracao da sltua
<;{\o politlca na Africa AUSlral esta na 
perslstfoncia do regime racista da A Iri
ca do SUi na sua polltica de opressao 
e de agressao. A arrogancla. a intran· 
sigencia e as crimes praticlldos palo 
regime oe PretOria assumiram prepor
cooes alarmantes que patenteiam de 
Ulna forma evidente a agressividade 
do Imperialismo nesta reglao do g lobe. 

Esta intransigencia em multo S9 
deve a cumpllcldade das polenClas 
ocldentais CUIO apoio consillui 0 su
porte inegavel do ,egime retrogrado 
da Africa do SuI. quer no plano eco
nomlco comd no plano militar. Apesar 
da condenalfao por .parte da Comunl
dade Internaclonal, constatamos Que 
a ess~ncia do regime permanece. 

A milnuteneao da polltlca do .tapar
Iheld:. . 0 recrudescimento da reprllS' 
sao contra 0 Povo sul-africano vlUma 
de uma humfih89ao e desprezo co
lonlais, a prossecul(lio da pol/lica de 
desenvolvimento separado das ra~as e 
t ribos. nao slio senao uma estrahlgla 
q ue visa manter um desemprego con
tinuo que fOrnel(8 uma mao-de-obta 
barata e sem capecldade de concorrer 
com a for~a de trabalho branca, e 
manter os chamados banlustoes numa 
dependencia sem tim, para Is eovlan
do os elementos nao produUlloS da 
sociedade. 

A recente crlalrao do bantustlio 
do Ciskey cuI a IndependElncla e reeo· 
nheclda apenas peta propria Africa do 
Sui, . uma clara manifestac;;ao da sua 
intransigencia e do seu empenho em 
prossegulr a sua pOlitica de opressiio 
a que submele 0 POlIO 6ul-atrJcano. 

Conludo. 0 regime de PretOria jll 
nao pode esconder a rasistencia he
rOlca que 0 Povo sul-afrlcano Ihe 
ImpOe. 

es ataques a bomba que se multl
pficaram em 1981 contra alvos estra
teglco:> da eeonomia sul-afrlcana, a 
crescimento contfnuo do movlmento 
estudantll. (J amplo movlmento sind i
cal das massas afrlcanas • a aceao 
desenvolvida pelas Igreias, sao a ex
pressao da dlmensiio da luta do Povo 
da Africa do Sui que, sob a dlreccao 
do ANC enlrenta corajosamente s 

-alrlcano produzlu 0 apareclmento de dao asslsh!ncla medica b nossaa po-
Independenclas de pals apos pals na pulaQOes. 
Africa. Hoje somos 51 paises indepen- Estes ban didos desde que come-
denIes na Africa Incluindo a Republf- earam os seus actos terror/stas nun-
ea Democratiea Arabe Sahariana. re- ea atacaram as forcas de defesa de 
centemente admltlda na OUA. Moc;;amblque. Os seus ataques slio 

Os 70 anos de sacrlficio do Povo sempre oontra os obJectivos clvls e 
sUI-africano nno foram em vao. Os contra a populaCao indeleSi!. 
sucessOS alcancados ultlmamenle pelo A ocupa<;ao 00 Sui de Angola pe-
ANC dao-nos a certeza de que a Inoe- las 1ropas do regime do «apartheid" 
pendencla da Alrica do SUI e da Nil- e um acto premedltado e concertado 
mibia chegarli sem tardsr. Saudanros dos inlmigos da llberdade e Indepen-
o Povo sul-africano por estas vit6rias· dEincia dos· povos que nao podemos 
Saudamos 0 Povo sut-alrlcano para assistir passivamenle OU lolerar stra-
a continuldade da sua dalermlnac;:ao 0 yeS de argumentos falaciosos. Alguns 
coragem e queremos repeth aqul 0 querem-nos convencer de que a vlti-
que dlsse 0 Presldenle da Republica ma e 0 crlminoso, de que 0 agressor 
Popular de Mo~amblque, Samora Moi: sul:afrioano vem a Angola defender 
ses Machel no ella 14 de Fevareiro 0 Povo an90lano contra a interven<;ao 
de 1982; oilo : estrangelra. que visa destrulr a Inde

« ..• NO total 80mos 35 mllhOes, 
12 mllhCias de mocamblcanos e 23 
mllhoes de Sul-Afrlcanos. Somas 35 
milhoes. Nao vamos sar vencldos por 
uma minoria; os 4,5 mllhCies, que de
pendem de elementos eorruptos. N6s 
dependemos da forea do Povo, da 
coragem do Povo e da rejeic;;Ao da 
impureza. Somos 35 mil hOes eonsclen
tes e determinados. Sabemos 0 que 
queremos. conhecemos quem e 0 nos
so inimigo. E 0 «boer" que massacra, 
que oprhne que mala, que discrimi
na, e esse 0 inlmlgo. 

Nos e os Sul-Alrlcanos. lutaremos 
lado a lado, ombro a ombro, ate a 
iloria flnat, ate que caia 0 <apar

Iheld" . Nao e uma guerra entra os 
dois Povos. A guerra que nos que rem 
impor e uma guerra entre de um lado, 
os Povos Mocamblcano e Sul-Afrlca
no. e do oulro lado um regime mlno
rit~ rio e raelsla. 

A guerra que nos querem impor 
e uma guerra entre, de um lado todos 
os amantes da paz. e do outro lado. 
uma clique de nazi-fascistas. que nem 
sequer representam todos os bran cos. 
Por isso. pela justeza da nossa causa, 
pel a soHdariedade internaclQnal, esta
mos certos da vitoria. Venceremos 0 
"apartheid» ... ,,· Fim de citacao. 

Paralelamente a este desenvolvi
mento Inlerno e alnda com a coniven
c ia das potencias ocidentala. a Africa 
do Sui promove uma campanha de 
desestabilizalrao pol/tica dos palses 
vizinhos, pretendendo assim transfe
rir as contradlcOes Internas que sao 
entre 0 «apartheid» e 0 Povo sul-afri
cano para estes paises. ~ assim que 
revoltados nos Insurgimos con Ira a 
agressao e ocupa~ao de parte do ter
ritOrlo da Republica Popular de An
gola, Pals Independente e soberano, 
Esta agresslfo nlio e um acto isolado 
da Africa do SuI. Ela obedece a um 
plano mals geral de desestablllzacao 
de todos os estados da Africa Aus
tral . 

Palses como o · Relno de Lesotho, 
a Republica do Botswana, a Republica 
da Zflmbla, a Republica do Zimbabwe 
e a Republ ica Popular de Moc;;ambique 
tem sldo vftlmas de aceOes de prOllO
C81(BO continua, lIiolacOes de frontel ra 
e do espaeo aereo e vltlmas de agres
sees por parte de . Pret6ria. 

Por outro lado, 0 regime raelsta, 
com os mesmos obJectlvos trelna. fl
nancla e dlrlge grupos de bandidos e 
assasslnos que Introduz nos terrl16rlos 
vlzlnhos para sabotar as economias 
dos mesmos· 

pendEincla de Angola. Desde quando 
a Airica do Sui defende a flberdade 
e demooraola? 

A verdade e uma. e a Africa do 
Sui que com a conivEincla C:e atguris 
pafses ocldenl als cr iou as condlc;:oes 
para a vlnda a Angola das tropas cu
banas. consethelros e material· sovle
lico ao agredir este Pals nos prim!:l1-
ros dlas da sua independencia. 

E fol 0 Povo angolano atraves do 
seu legltimo Govelno que convldou 
estes parses amlgos a concederem-llie 
este tipo de apoio material. 

a regime raClsla da Africa do Sui 
tenta ganhar a simpatia do Ocidenle . 
apresentando-se como 0 defensor aa 
clvlllzalrBo ociden'al na Africa. Esta
mos cartos de que os povos da Euro
pa como . todos os Povos do Mundo 
nao aceltam que 0 «apartheid:. sela 
parte da civiliza<;ao ooldental ou ce 
qualquer oulra clvlllzacao. Bantustoes, 
dlscrlminac;:ao. massacres, nao sao ci
vilizacao· 

A recente tenlatlva do golpe ' fe 
Estado nas Seychelles, e mals um!! 
prova de agresslvldade do reg/me do 
«apartheid" . 

Esla e outras aCIOOes delxam cla
ro que se trata de urn plano Sistema
tico e conllnuo que visa as nossas In
dependencias e reconstru~ao nacional 
dos nossos palses. com 0 dbiectlvo 
de desacreditar os nossos Governo,,> 
e perpetuar a situac;;ao de dependenc1a 
economica que 0 colonlalismo nos 
deixou. 

Estamos consclentes de que a ell
mlnaClo do <apartheidl> ns Africa do 
Sui e uma condlClio necessaria para 
o estabeleclmento de uma pol/Ilea de 
paz e eooperacAo na' Africa " USlrl:ll . 
contrlbuindo asslm para a paz e se
guranca mundiais. 

A IIbertacao d Africa do SuI e da 
Namibia. a oonsolldacao da indepen
dencia nos palses vizinhos da Alrica 
do Sui nlio sao da responsabilidade 
!lnlca e exclusiva do ANC, da SWAPO 
e dos palsas da Africa Austral. t: um 
dever de l odas as for"as amantes da 
paz e. da Iiberdade do Mundo Intelro 
apolar de uma manelra concrete, ma
terial. politic a e moralmente a luta 
travada pelos Povos da Africa Austral. 
A Africa do Sui deve ser Isolada ma
terial. polltlca e moralmente· 

Poram. convem nAo eSQuecermos 
que a agresslvldade descarada da 
Africa do SuI e parte da escalada sam 
precedentes da agressivldade do Im
perlallsmo. Devemos denunclar a par
l icipac1!o dlrecta ou Indlrecta do Im
periallsmo nos crimes cometldos pela 

pondo condlC6es que atectam a so· 
beranla dos estados anles de acetta
rem uma cooperac;;ao frutuos8. 

,Os palses da Africa Austral com 
'8 'finalidade de dlmlnulrem a Slja de
pendEincla em relac;;ao ao regime do 

aparlheidl>, decldlram criar mecanls
mos de cooperacao estreita entre sl 
no selo da Conferencia Coordenadora 
do Desenvolvimento dos Palses da 
Africa A ustral, SACCC· 

Qualquer pars que genulnamente 
quer ver os palses da Africa Auslral 
verdadelramenle independenles tem 0 
dever de apoiar sem condi~oes os es· 
10rcos destes parses tanto para au
mentar a sua capacidade defensiva, 
como para se liberlar da dependencla 
a um regime hA multo condenado por 
toda a humanidade. 

Senhor Presldente, 

~ com profuntlo pasar que consta
tamos alnda que 8 Namibia con\inua 
Ilegalmente ocupada pela Africa do 
Sui. Multos passos foram dados pela 
Comunldade Internaclonal na IIOZ das 
Na90es Unldas vlsando crlar mecanls~ 
mos internacionalmente aeeites para a 
ooncessao da Independencia ao terri
torio internacional da Namibia. 

'A ResoluC;;ao 435 (1978) do Con. 
selho de SeguranOa das· NaC;;Oes Uni
das e 0 Instrumenlo pnltlco js C01'Ice
bido para garantl r ao Povo Namlbl.:l 
gozar 0 seu dlreito de ser livre e de 
escolher 0 seu modo de vida. A 
SWAPD. os Pafses da Linhada Fren
te, a Africa e loda a Humanld6.oe 
apoia neste Instrumento um meio pra
t ico e aceite por todos. que nos con
d uzira a independencia da Namibia. 

A Resoluc;:ao 435 e 0 resultado .do 
Povo namebio dlrlgido pela SWAPO· 
E a luta armada dirigida pela SWAPO 
que foreou 0 Inimigo a mudar de tactl
ca ao aceltar os contaclos e n8go
clalroes que conduzlrarn a eSl a Reso
lu~ao do Conselho de ·Segurancra. 

Nao importam 0 tamentlo das ma
nobras que 0 Impretalismo contlnuars 
a lazer. 0 combate Ifbertador do Povo 
da Namibia I rani a viloria. Serae a 
vltoria polltlca, dlplomatica e milila r 
sobre 0 crimlnoso regime do 4'apar
thei d~· Expressamos a nossa sollda· 
r ledade sem limites para com 0 Povo 
da Namibia e com 0 seu (mico e legl
timo representante. a SWAPO. 

N"ilo obstante esta determina~ao 
dos povos em ver num fuluro imedla
to a Povo Irmao da Namibia livre da 
explora\filo 8 qUit e submetldo •. trlste
mente. vemos os nossos intentos ma
lograrem devldo a persistente recusa 
sul-africana. permit ida pelo apolo que 
tem recebido do Ocldente em partlcu· 
lar dos Estados Unldos. 

Ap6s· 0 falhanoo da Gonferencia de 
Genebra sobre a Namibia 8ssistimos 
como nao poderia deixar de ser a 
movimentacao por parte do imperia
lismo no sentido de conseguir aco
modar·se a nova situac;:ao. Varias 
foram as delegaQ3es integradas por 
representanles ocidentais e norte-arne. 
ricanos por n6s recebidas. Permita-me 
dizer que. talvez devido ao nosso 
carecler acolhedor. n6s os povos oprl
midos sempre soubemos antes de nos 
decidirmos pelo oaminho mais dillcl l. 
a luta armada. procurar os meios 
paclficos de alcanoar a IndependAn
cia e liberdade. Foi nesta bese Qua 
aeeitsmos dlalogar e incluir 0 Grupo 

j{(3/~t N\ p.) 
de Contacto oa tentative da procura 
duma solucAo pacifica para a quas
lao d'1 Namibia. 

Enquanlo que. por um lado. 8S for
CaS progressislas amanles da paz e 
da Jiberdade dos povos. impelidas 
pela vontade oresoente de apagar na 
hisl6ria da humanidade 0 eolonialis
mo, os paisas ocidentais aparente
mente dispostos a eooperarem. tra
balham em estreita cooperalr80 com 
o regime rac ista da Africa do Sui 
vlsando ganhar tempo e fazer-nos 
desistir. dos nossos intentos. 

NAo desistiremos de conceder . 0 
nosso tolal e incondicional spoio a 
luta armada do Povo namibio dlrigido 
pelo seu unico e autlmtico represan
lante, a SWAPO. e estamos prontos a 
colaborar na prccura duma soluc;:ao 
internacionalmenle aceite com base 
na ResoluC(iio 435 (1978) do Conse
Iho de Seguranca das Nac;:oes Unidas 
sobre a independlmcia da Namibia. 

E por isso que aflrmamos categori. 
camente que qualquer processo na 
Namibia deve garantir a transferencla 
do poder para a maioria. Niio conce
bemos qualquer solu<;!lo q ue lIisa 
garant ir os in!eresses das minorias 
em prejuizo dos interesses do Povo 
namlbio. 

Nilo podemos admitir sistemas de 
eleivoes que deturpem os principios 
de democracia OU que lacilitem a 
inflltraCf!lo de agentes da Africa dv 
Sui e do imperialismo no seio dos 
orgaos do poder duma Namibia inde
pendente. 

A escolha dos Org1l'os de poder 
da Namibia dave ser feita justa e 
livremente pelo Povo da Namibia. 
Todo 0 passo tendente a garantir 
sejam quais forem Os inter-asses. no 
territ6rio, tem de ser dado nabase 
de que essas garantias servlrAc todo 
o Povo namibio. sem distinCf80 de 
raca. saxo. etnia ou rellgiAr. 

Pols estes nAo sao os principles 
Que deflnem a maioria. A maiorla e 
deflnida pelos . interesses do povo. Um 
branco que se identifica com os inte
resses do povo asta com a maiorie. 
Um prelo que nAo se identifiQue com 
os interesses do povo nao esta com 
a maio ria. esta com a minoria. 

Neste senlida achamos perigoso 0 
principiO de um -homem, dois votos". 
q·ue esta sendo proposto a SWAPO 
pelo Grupo de Contacto. 

Queremos uma vez mais reafl rmar 
que a Resoluc;:Ao 435 {1976} do Con
salho de Segoranca das Nao;:oes Uni
des permanece como base Interna
cionalmente aceite para 8 soluOAo do . 

!em' da. Namltija • q118...lWllta...II8L1 
o povo deste termarlo a escolher 
livremerrte a sua propria ConstttulQ40. 

Senhor Prealdante, 

A sltuaQ40 na Africa Austral e agra. 
va(la pelo retorC(o das bases mililares 
imperialistas de agressao ne: Oceano 
Indico que ·poem em perigo a paz e 
a segunranc;a internacionais e sobre
tudo a estabilldade e seguranoa do 
pais da zona. 

Estamos conviclos que os paises 
da regiijo e 0 resto da Comunidade 
Internacionai jogam urn papel impor
tante para 0 estabelecimento de um 
clima de paz no Oceano Indico. a luz 
da ResoluCfao das NaCfoes Unidss que 
declarou 0 Oceano Indico como Zona 
de PaZ .8 'Desnuclearizada. 

Estamos cartos que os partlclpan
tes destll conferencia saberao trans
mitir a08 partidos democraticos. aos 
slndicatos e ao Govemo italian a as 
legltimas preocupaCfOes dos povos da 
Attica Austral. . 

Esperamos que esta confer6ncla 
exprima o · empenho dos nossos pal
ses e de todas as fon;as progressl&
tas amaoles da paz e do progresso 
SOCial bem como 0 empenho da 
comunidade Intemacional em geral 
em r rornover 0 desenvolvlmento. s6 
possivel num clima de paz. respellQ 
pela nossa soberania e pelos dlreitos 
dos nossos povos. 

Imporla; pois. que conluguemos os 
esforco$ de todas as forCfas progres
sistas mundisis em torno desles 
objectlvos. 

E com grande regolijo que acolhe
mos a proposta da cr iaQlIo de uma 
Assaclacao Italiana de Amizade e de 
Solidariedade para com os Povos da 
Africa Austral. Este sera um impor
tante ins1rumento de luta pare a Lt
berlacao Nacional dos pavos da Africa 
Austral. Mas 0 seu papel nllo lermina 
com a libertac,:Ao nsciona!. 

A AsseciaCfao Devera continuar a 
sua acc;ao para garantir a 'consolida
cao da independel)cia dos povos 
daQuela regiao. Deve defender a paz 
na zona, pois 0 imperialismo nao ces
sara de desestabilizar cHando assim 
condicoes prop/cias para a deflagra
Cao de lima guerra que ·se pode 
generalizer a todo 0 Mundo a partir 
da Afr ica Austral. 

Ao masmo tempo a AssoclacAo 
poder ": ser um importante instrumerllo 
I=rcmotor econ6mico e cultural ·de 
cooperaciio entre a Italia e os nossos 
palses num clima de justic;a, igualda
de e beneficios mutuos. dentro dos 
principios que vos Senhor Preside(lte 
acabals de expOr. como base de 
cooperaQAo entre os parses do Mundo. 

Senhor Presidenle. 
Ao 1erminarmos a noslla inlerven

<;ao, gostarlamos de renovar as nos
sas saudac;;oes aos or9anizadores 
desta conterencia, aos partidos demo
crAlicos Itatlanos, aos sindlcatos. ill) 
Govem o e ao Povo italilmo pelo aco
Ihimento que nos proporcionaram 
durante esta conten!ncia. 

Viva a Eolidariedade do Povo 
Italiano para com a luta dos 
Povos da· Africa Australl 

Viva 0 ANCI 

Viva a SWAPO! 

Viva a Paz I 


