
Economia de mercado a ftrsvU''-

n6o 6 "dumba-nengue"14'(q'

- Oual a responsabllldade que o gsnhor Arouca sssrrrTn na FUIIO?
Neste momento sou presidente.

- Sendo presldente, oomo chegou a s0-lo, qual a estrutura que o
nomeou, elegeu ou lndlgltou?

- E o Conselho Permanente, conslituldo por doze elementos alguns
resldentes em Portugal e oulros resirientes noutros pontos da Europa e da
Africa.

- A sua Indlgttagfio respeha os estatutos da Fulrc?
- Foi etectivamenle o Conselho Permanenle e isso obedece aos estalu-

tos. S implesm ente o preskie nte depois te m que ser conf irmado pelo Corgresso.
E n6s vamos lazer o nosso Congresso agora

- Qual6 a ldeologh da FUilO?
- E a socialdemocracia.
- Pode expllcar melhor o que 6 a goclaldemocracla nutna realldade

dspeclllca eomo 6 a de ilogambQue?
- Para uma realidade como a de lrtogambique, a social e dsmocrach at6

calha bem, peb seguinte:
- A social democrrcia preconiza uma o@nomia de mercado mas que nio

6 mercado livre. Numa economia de mercado o governo estabelece as togras
de pgo. Verilica como 6 que o mercado funciona. Prctege os mais carenci-
ados e quando verifica que em determinado localo mecanismo de mercado

estA a f uncionar de forma a pmjudbar osse sector social o governo interv6m
para corrigir a anomalia.

Economia de mercado sim, mas n6o mercado livre onde cada um faz o
que qusr e oomo melhor lhe apetece. Nfu 6 bem um 'dumba-nengue'.

O governo 6 um obsenrador denlo que vai efectuando as ooneca6es. E
llogambQ ue estA precisar muilo disso, porq ue o que hd demais 6 o mercado
nElro. Vende-se tudo nas rualr e ningu6m paga imposto. At6 hoie n5o
consegui compresnder como 6 que o gpyenxr nio acabou oom isso, que
forgas 6 que esilarEo por detr6s disso.

- Doutor, nlo lhr parrcr quc determhadar rnrdangas t0m elgo e
havr qom !r |rb ccon6ml6? Achr qu. ! Fdlm nto edt a rylbar
lelr prrr umr vlngom de dhtaglo cionOnrtca um trnto ao qilanto
vblooe, qur lmprrr no pafr?

- O que eu acfio 6 que M na Frdimo gente que 6 s6da e gente que n6o
o 6. HA os qus s6o pehs mudarqas e oulos nio. Simplesmenle a Frelimo
nio consegue alterar esta situagSo. Os que n6o querem a murdanga sio os'fortes.

- Doutor Arouca, voltando f Fuilo, egles doze ebrnentog da
Comlsslo Permanente glo mabrltarlamente erllados polltlcos? Se
slm, declaram-s vltlmas & quO, rc pab?

- Eles n6o se declararn vftimas de nada Dedaram-se sim, vitimas de
uma situagSo polftin opressiva. Porque ropare, rcc6 est6 a dormir em sua
casa e lhe aparece um tipo qrc diz que pretende lazer uma revista para ver
se voc€tem armas, isso cria uma situagtro insqstent6vel. Em qualquer pais
civilizado, nenhum policia enlra na sua casa depois de o solse p6r e antes
de o sol n€rscer.

Vods sabe lio bem oomo eu que essa situagfu 6 real. H6 pessoas quo
n6o est6o disposlas a passar por isso.
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