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NAO EXISTEM
nascidos em Mogambique, nras
mogambicanos brancos, asiiticos e mulatos. Todos eles sio
mogambicanos porque oascidos
no Mogambique, onde e quando
os seus progenitorcs ali residiam
com c:racter permaneote.
Desde 6pocas rccuadas cuja
origem se perde na escurid.io dos
tempos, tem-se eotendido que o
bomem tem, em rcgra, a nacionahdade do estado em cujo territG
rio nasceu, o que se compreeede
sem esforgo pela sua lirearidade
- 6 o princfpio do <jus soli>.
Trata-se de um princfpio aceite
pacifi camente, quer pelas orders
jurfdicas estaduais, como pelo
Direito lntemacional. Todavia.
existe um outro princlpio, mais
complementar do que coocorrente, segundo o qual um indfviduo
pode possuir nio anaciooalidade
do pais de oascimento, mas a que
decorre da sua frliaglo-€
oprinopio do
sanguiniso.
"jus
Da diverg€ncia dos critdrios
em cada caso adoptados pelos
Estados podem resulta sirua96es
embaragosas como a dos ap6trique
das e dos plurinacionais,
constituem os cbanados conflitos negativos g positivos da cidadania, a resolver segundo o direito intemo ou de acordo com os
Tratados intemacionais, dos
quais destacamos a Convengio
de Haia de 1930, reguladora de
con-tlitos de leis de nacionalidade. Na prdtica, muitos Estados
adoptam um critdrio misto decorrente da combinagiodo ojus soli>
corn o (jus saoguinis>.
Um indiv(duo pode possuir
duas nasionalidades vdlidas, mas
sd pode invocar uma delas em
cada circunstincia coosrcta. E a
chamada dupla nacionalidade.
lvlas b{, tambdm, quem irefira
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optarpor uma o|! outra em definitivo, sendo oportuoo sublintrar
que aopgdo consitiu um direitoe
nlo um dever orr urna obrigagio.
Direito que o indviduo exererll,
ou nio,& acordocom aestimativa dos seus prr@rios interessesAliCs, € o que se conclui da
simples leitura do artigo l5o da
Declaragio Universal dos Direitos do Homem, o qual estatui que :
<1-Todo
oindfviduo tem direito a ter urna nacionalida&',2 Ningdm podc scr arbirariamente privado da sua oasionalidade
nem do direito de mudarde nacionalidade>.
O Dicito Intemacional devolve aosEstados ahlberdade de formularcm, eles pr6prios, os regimes de aquisigdo e perda de nacionalidade, o que oio significa
que tal liberda&
nilo conbega
limites. Toda a liberdade tem
limites, inclusive a do pr6prio
Estado, para o que basra recordar
as limitagdes que decorrem do
Direito positivo, do Direito natural, teo velho como a Humanidade e ainda as que resultam do
sentimento jundico colectivo, o
que signifi caque toda a lei contr6ria ao sentimentodopovo acabard
por fracassar por causa da resist€ncia com que deparar6 oa sua
aplicagdo prdtica-

Mogambique tem acNalmeote
uma populagio calculada em cercade l5 milbdes&cidad6os, dos
quais vdriascentenas de milhares
sao brancos, asidticoa e mulatos.
Prctende-se lcgislar, a partir da(,
de modo adividiros mogambicaDos em duas caregrias fundameotais : mogambicanos ori gindrios e mogambicanc nio ori gindnos.
Reparc-se quc csta divis?o C
atd llcita e nada coot€m em si de
censudvel, desde que se entenda
que os m ogambicaoos origindrios
sio todos aqueles qw oasceram
em Mogambique, sem excepgio,
em razio da cor da pele, e os nio
origindrios, os que adquiriram a
nacionalidade por nuuralizagio,
tirmb€m nestc cilso indepcndentemente da sua cor. Compreondcse, sem dificuldades, que ambas
estas categorias nio usufnram &
iguais direitos e privildgios, embora devamos zublinhar que a
tend€nsia acrual vai no seatido &
equiparagio de uma e outra categoria de indviduos, ressalvados
obviamente os cesos rclacionadc com o exercfcio & direitos
polfticos, cargos priblicos e cquiparados.
Cidedios mogambicanos origin{rios sio, pois, todos os que
oasceram em Moganbi{lue, se-

;
jam elesnegros, brancos, mulatos
ou asi{ticos. Somos todos irmeos
Ir€rante a mesma mle- pdtria e
peraote Deus. Nascemos todos
livres e iguais em direitos, pelo
que devenamos actuar, ilos para
com os outros, em espirito de fratemidade verdadeirameote alricano.
Mas procurar afanosamente
dcscortiiar um clit6rio com subtileza maquiav€lica suEqiente
que permita definir como cidadSos mogambicanos apenas os
negros, € agirforado nosso tempo
e € igualmeote cometer uma rnjustiga odiosae intolertrvel contra
centenrs de milbares de irmios
oossos.
Toda a gente sabe que cidadania origin{ria 6 a que resulta do
nasaimeDto e que a derivada ou
nio origindria € a que decorre da
naturalizagao. Sobrc esta forma
de entendimento parcce que o
mundo inreiro est, de acordo...
Prctender emprcstar sentido
difercnte e at€ cootnirio iquelas
exprcss6es, a partir de um raciocinio torhroso apoiado por uma
hipot€ticae duvidosa provahistdrica, com o fim de concluirque os
brancos. mulatos e asiCticos oascidos em Mogambrque nio sio
mogambicanos origindrios como
os oegros, mesmo que para tanto

se tenha de renegar prmcfpios
pol(ticos sauddveis,ainda ontem
tidos orgulhosanente como pilares bdsicos da nossa sociedxde, €
agir fora da Histdria e do contexto
intemacional. E € manifestar um
desconhecimento completo no
que conceme )s correntes migrat6rias operadas em Mogambique
ao longo dos tempos.
Com efeito, basta lembrarque
o artigo 50 do Anteprojecto de
Rcvisioda Corstiruiglo, da autc>
ria da Frelimo, ainda h:i poucos
meses submetido a debate polar,
estabelece o seguinte : <56o cidadios mogambicanos os nascidos
em territririo nacional, os Frlhos
de pai ou mie mogambicanos e
os cidadios naturalizados. Alei
estabelece as limitag6es aos
principios acima referidos bem
corno as demaisformas deaquisigio e perda da nacionalidade>.
Ora, se esta disposigio estabelece que sio cidadios mogunbicruros os nascidos em territ6rio
naciona.l, quaisquer que fossem
as limitag0es que a tal lei rcstritiva viesse adef nir, em caso algum
poderiam serno sentido de invalidar ou diminuir o dcrnce do prcceito coosdrucional, sob peua de
inconstinr cionalidade.
Por outro lado, o artigo 37e do
citado Anteprojecto S,ovemamental estabeleceque : <Todos os
cidadios da Repriblica Popular
de Mogambique s5o iguais peraDte a lei, gozam dos mesmos
direitos e estio sujeitos aos
mesmos deveres, independentemeDte da cor, ra{a, origem
€tnica, lugar de nascimento,
grau de instrugio,
religilo,
posigSo social, estado civil dos
pais ou profissSo".
Estas disposigdes contidas no
Anteprojecto da Frelimo, ainda

que nio aprovadas por om. mos- volume, nio d coisa agnddvel
tram, no entanto, que o sentimen- para ningu6m.
to de igualdade se esforga por
Acresce que 6 pdblica e not6ria
conseguir posigio de rclevo na-s a exis€ncia no seio da pr6pria
mais variadas manifestag6es da Frcl.imo de mogambicanos branreferida organizagio.
cos,mulatos e asi{ticosque abanQre niugu6m pense ser possf- donaram ls suils funflias, o seu
rel, nos tempos que correm, pri- bem+star material e espiritud e
var-se de centenas de milhares &
arriscanm a-vida pegindo em
pessoas de direitos fuodarnentais armas pan, eo lado dos rus
e depois ficartudo na mesrna Em compatriotes EgoE, combltetodas as esquinas se ouve falrr de rcm peh indepcod0ocir do scu
possibilidade & promul gagio & pa{s. Porvco urn scrlo estes cidauma lei rcstritiva odentada no dilc rncoos mogembicanos que
sentido de privar os mogambica- dgims rcgros quc rtd fonm innos brancos de cidadania.plena. formadorcs da PIDE e que ocuPensamos que em ul hip6tese se pam hoje cargos & rclcvo? Serlo
trataria mais de uma lei discrimi- meDos motlmbicaoos do quc
nat6ria, o que seria' idquo, c dguns rcgros quc s6 em 26 &
menos de uma lei verdadeinAbrildc 1974 &scob'rirrn lpe I
mente rcstritiva E seria al€m Frclimo existia e s6 entlo a cla
disso, um pdssimo servigo presta- aderiram, auto-intitulando-se
do tr Africa, pois colocaria nas cornbatentes anti-fascistas c andmlos dos extrrmistas brancos coloaidisas de longe deta? Oode
sul-africanos um bom argumento esC, afoal, aidoneidedee ajusripara brandircm I favor das suas 9a dc um td critdrio?
inaceitdveis exig€ncias, difi culA mogarnbicidadc ntro coincitando-se aindamars a acaio rcfor- de nccessariamente com a cor da
madora que vem sendo levada a pcle, pois esta reflecte uma qualicabo pelo Prcsideote Frc&rick
dadc acidcntd e nlo substancid.
DeKledc
Pr:a d€m do vfnculo juridico'
Para gl6ria das gerag6es prc- polltico &corrcnte do nissimenvindouras
sentese
seria descj6vel to que liga o ciddllo ro estado, a
que Mogambique atirasse pan o mogambicidade C um estado &
fondodo Indicotoda aeso€ciede alma,de coragtroe dc sentimeoto.
pruridos, complexos riciais e
Todo oindivfdro tem direito a
rcvanchistas e que tidos os seus tcr um a nacionatidade e ningu€m
filhos, negros, brtaocos, mulatos pode ser arbitrariamente privre asi{ticos se dessem fratemal- do dela" nem dodireito&mumente as mtros e tmbalhassem em dar de naciooalidade. Neciooepaz e tranquilidade na rccoustru- fida& ioteira e nlo mutilade,
rcpetc-se.
9io dap{tria comum.
Afastemos as situag6es soTais bizerrias nio se comciais suscepdveis de genr in- _ prcendem, alids, num contcxto
justigas profundas e frica6es hist6rico em lFrc noc Estados
racistas, as quais se sabe sempre Unidos da Amdrica tem havido
como comegam, mas ningudm candidatos ncgros em tdos os
pode dizer como acabario. Ini- escalOes& servigo priblico, iociar a marcha pant o multipar- cluindo para a presid€ocia da
tidarismo com abcessos com tal Repriblica; em que outro tanto se

passa no Brasrl, onde o farnoso
futobolista Peld anunciou que se
candidataria is pr6nmas eleig0es prcsidenciais; em que no
Peru sc acabade eleger Presidente da RepriblicaAlberto Fulimori.
desccodente de japoneses, como
o prdprio apelido indica. sem
esqueccrmos o caso do Presidente da Coste do Marfim, Fdlix
Houpbouet Boigny que, antes da
in&pendOncia, chegou a viceprcsidente da Assembleia Nacional frrncesa.
Tudo isso foi possfvel rros nossos tcmpos, nao porque aspessoas
em ctusa fossem brancas, negras
ou asidticas, mas porque eranl
comPctcntes e tinham mirito,
fnicos critdrios universalmente
aceites como vdlidos e os fnicos
capazes de fazer andar para r
frente a roda da Histdria.
Desejar garantir a excluisividade de certm dircitos fundamentais r favor da casta ou raga €
confessarmedo de coocor€ncia c
de competigio, o que em denrocracia pluralista € inaceitdvel e
&plordvel
Drnnte muito tempo lutfmos
em Mogambique contra o dominio colonial portugu€s e contra rs
injustigas de que €ramos alvo a
partir, sobrerudo. do preconcerto
racid. Fizemo-lo com a consciOncia dc que estivamos no
gaminho certo e com a intengio
de rcabarmos com tdos esses
males sociais e nio com o deseit>
de um dia virmos a imitd-los. O
gue est{ errado, corrige-se.. Nio
se repctc, modifica-se. E um
imperativo da filosofia hunranistica crisi. Ndo lancemos mais
semeDtesde viol€ncia na ji tio
martirizada e ensaguentada terra
mogambicana.
'advog<tdo

