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Moqambicanas;
Mogambicanos;
Camaradas militantes e combatentes da FRELIMO:

Com a investidura do Governo de Transigio inicia-se umir
nova fase da nossa Hist6ria, a fase da marcha final para a
independOncia.

Assumimos hoje a direcASo do Governo do nosso pais no
quadro de um periodo de transi@o que nos levarS ir procla-

magdo da independ0ncia total e completa de Mogambique no

dra 25 de Junho de 1975, anivers6rio da funda$o da FRE-

LIMO.
Herdamos uma situagSo dificil e grave do ponto de vista

social, econ6mico, financeiro e cultural resultante de s6culos

de opress5o e pilhagem colonial, agravada por d6cadas de

dominagSo e repressdo colonial-fascista e exaceraada peia
aventura criminosa de um pequeno bando de racistas e reac-

cion6rios que nos fltimos dias vitimou a cidade de Lourengo
Marques.

Afrontamos a heranga do analfabetismo ge-neralizado, da

doenga, da mis€ria e da fome. Encontramos o nosso povo e

em particular o povo do campo vivendo em condig6es sub-
-humanas de mis€ria e de exploragdo. Encontramos destrui$o,
ressentimento e 6dio criados por sdculos de opressdo, estimu-
lados pela guerra colonial de agressdo que os reaccion6rios,



colonialistas e fascistas desencadearaln com o fim de semear
a d i v i s 6 o e a c o n f u s d o .

e pois uma situagdo complexa aquela que o Governo de
'Iransigio 

encontra h sua frente s6o pois dificeis as tarefas
que ele tem de enfrentar. Todavia. maiores erAm as dificulda-
des quando, hA pouco mais de uma d6cada, comegdmos a
nossa arrancada para a libertagdo nacional.

Ndo escondemos as dificuldades nem perante elas fechamos
os olhos. Mas nada nos pode fazer esquecer que nos enga-
jamos hoje nurna fase exaltante da nossa Flist6ria: pela pri-
meira vez a Povo mogambicano tern um Governo que 6 seu,
um Governo dos seus representantes, um Governo para o servir.

O Povo moqambicano tem assim um instnrmento capaz e
pronto para fazer frente aos graves problenras da fase presente:

Governo dirigido pela FRELIMO e de que fazetn parte mili-
tantes temperados no duro combate pela libertaqSo nacional,
na luta politica e armada, na luta ciandestina.

A experi€ncia do nosso Povo cm relaqdo ao Estado, ao
Governo, a experi€ncia de todos os trabalhadores 6 que o
Estado e o Governo sdo estruturas opressivas, forqas hostis
quo nos obrigarn a submetcmro-nos e resignarmc)-tlos i do-
nrinagflo estrangeira, il dominagdo dos grandes interesses finan-
ceiros.

Tarela lundarnental

O Governo de Transigdo tem a tarefa fundamental de, sob
a direcglo da FRELIMO, criar as condiE6es para a extensdo
do Poder Popular Democrdtico As zonas atd agora sob domi-
nag6o colonial. Se para os milh6es de Mogambicanas e Mo-
gambicanos que construiram o seu Poder nas zonas libertadas
esta 6 j6 uma realidade e experiOncia concreta, o mesmo ndo
acontece no resto do pais"

Isto significa que necessitamos todos de aprender o que 6
o nosso poder e como exercO-lo; teremos toclos que saber ern
que 6 que o nosso Poder se distingue do Podcr colonial.
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O Poder pertence ao Povo, foi conquistado pelo Povo, deve
ser exercido e defendido pelo Povo.

Antes da vit6ria popular o poder pertencia ao colonialismo
e era a expressSo da dominagdo das companhias sobre o nosso
Pais.

Quem governava? Eram governantes aqueics que serviam
interesses de um punhado de grandes exploradores.

Os anos de governag1o permitiam acum';lar-se fortunas
atrav6s do abuso do poder, do roubo, das grossas somas rece-
bidas em troca de favores feitos irs companhias, como recom-
pcnsa pela ceddncia das riquezas do pais e da venda dos
pr6prios homens. Depois de terminado o serviqo como gover-

nadores, estes transitavam imediatamente para conselhos cle
adrninistragio das grandes empresas onde recebiam grossos

saldrios como recompensa dos servigos prestados.

O que cancterizava o governo dos exploraclores eram os
privil6gios, a arrogencia desp6tica, o favoritismo. o nepotismo,
o arbitrdrio. Para utilizar uma expressdo corrente, os proble-

rnas eranr resolvidos pelo sistema das <<cunhas>>, os pr6prios

direitos mais elementares como o direito ao trabaiho apare-
ciam como um favor dos governantes. Atd a dignidade da
rnulher era moeda dc troca para a obtenglo dcr emprego.

Hoje pela primeira vez na Hist6ria de Mogembique sdo
camaradas que sdo nomeados para os postos de governagdo.

Dizermos canraradas € pronunciarrnos uma palavra re-
gada pelos sacrificios e pclo sangue. 56o canraradas os que

combateram na clandestinidade, os que sofreram torturas e

morte nas pris6es, os que ofereceram o seu corpo e a sua

intclig6ncia nos campos de batalha, os que edificaram a liber-
dade. os que construiram o que somos, os que devotaram a
sua vida ao scrviqo do nosso povo, sabendo matcrializar as
suas astrliraE6es, defendendo e vitalizando a linha politica re-
vcluciondria.

Os camaradas que hoje recebem a dificil tarefa de con-
duzir o aparelho de Estado atd i proclamaelo da irrdepen-
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d€ncia slo precisamente representantes do Povo na direcgfio
do Estado.

Essa representatividade foi ganha nas diversas e duras
tarefas da luta politico-militar de libertagas nacional. Todos
eles s5o veteranos do combate popular, temperados na mais
dura escola de governag6o; a luta de libertagdo nacional e
de reconstruSo das zonas libertadas.

Que ningu€m pretenda ver neles representantes duma raga,
etnia, regiio ou crenga religiosa. Eles representam o Povo
trabalhador, os scus sacrificios c as suas aspirag6es, o Povo
inteiro do Rovuma ao Maputo, sem distingeo de raga, etnia,
ou religido. Ningu€m lutou por uma regid.o, por uma raga,
por uma tribo, por uma religido. LutAmos e continu:unos a
lutar todos pela mesma Nag6o, pelo ideal fnico da libertagio
da nossa terra e do nosso Povo.

Esta autenticidade de representantes do Povo na direcAdo
do Estado n6o se limita por€m a uma afirmagdo: ela deve
ser manifestada atravds do contefdo da aca6o governativa e
dos seus mdtodos de trabalho.

Governar n6o 6 publicar leis ou decretos cujas raz6es as
massas nio compreendam mas que todos devem executar
para n5o sercrr"r punidos.

Para governar e preciso conhecer exactamcnte os inte-
resses das massas trabalhadoras, formulados e discutidos com
elas e n6o somente em nome delas. Governar significa ser
capaz de materializar esses interesses nas decis6es tomadas.

Governar 6 constantemente estar-se ligado ls massas para
auscultar as suas preocupag6es, discutir com elas para em
conjunto encontrar a decisdo correcta, n6o desprezat o detalhe
do quotidiano sob o pretexto de que € um pequeno problema.
Quando se trata da vida do Povo n6o h6 problemas que sejam
pequenos.

Uma decisSo assim tomada e mobilizadora, e qualquer
dificuldade ou obstdculo que surjam ser6o vencidos, pois que
o povo compreendeu a decisdo e a fez sua.
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Solryfu politica

Por outro lado o Governo nio poder6 resolver nenhum
prbblema se permanecer fechado num edificio governando
atrav6s de m€todos burocrdticos e adrninistrativos. A solugio
dos problemas das massas e do Pais, antes de ser administrativa,
6 poitica. Por isso, € a linha da FRELIMO, forjada na luta in-
transigente pela defesa dos interesses das massas, que deve guiar
a aca6o do Governo, 6 a FRELIMO que deve guiar a acA6o do
Governo, e a FRELIMO que deve orientar o Governo e as
massas.

Ao nivel de cada f6brica, de cada repartigio, de cada
servigo, de cada estabelecimento comercial, ao nivel de cada
empresa agricola devem constituir-se Comit€s do Partido que
ponham em aplicagdo as palavras de ordem da FRELIMO e
do Governo de Transig6o, libertando a iniciativa e pondo em
movimento a capacidade criadora das massas.

Assim realizaremos ao nivel de todo o pais a democracia
real que constitui principio essencial da FRELIMO e pelo
qual se tem guiado a vida politica no seio da Organizagio e
a reconstrugdo nacional nas zonas libertadas.

O Governo democrdtico popular da FRELIMO tambdm
se distingue do Governo colonialista pelo seu estilo de trabalho
colectivo, pela discussdo e an6lise conjunta dos problemas,
pela colaboragio mftua, pela eliminagSo da compartimentagdo
entre sectores de trabalho. Deste modo e s6 deste modo a ac96o
do Governo ser6 uma ac96o harmoniosa e eficaz.

A ac$o do nosso governo deve ser em primeiro lugar
dirigida pela nossa politica. N6o devemos sobrepor a t€cnica
i politica. Isto significa concretamente que em cada unidade
produtiva, em cada Ministdrio, em cada servigo priblico, atra-
v€s de todo o nosso pais, o nosso esforgo principal deve ser o
de desenvolver a consci€ncia do povo no seu destino, a cons-
ci€ncia de que a construgio de Mogmbique, a liberdade, sig-
nificam trabalho, liquidagdo da preguica e misdril.



Queremos chanrar a atcnqic ainda sobre um aspecto fun-
danrental: a neccsidade de o-s dirigenl.es viverem de acordo
com a linha politica da FRELIMO, a exig€ncia de no seu com-
portamento representarem os sacrificios consentidos pelas mas"
sas. O poder, as facilidades ciuc rodciarir os governantcs pocicni

corromper facihnente o homem mais iirrnc.

Ptlr isso queicrnos qirc vivanr rrrocle-\lanrciite e con] o Povo.
nho fagaur da tarefa recebida urn privii6gio r- ' i inl rneio de
acumular bens ou distribuir favores.

A corrupg5.o materiai, mcratr e ideoltigica, o suborno, a.
busca do conforto, as cunhas, o nepotismo, isto €, <ls favores
na base d,a ami'zade e em particular dar prefer6ncias nos em-
pregos aos seus familiares, amigos ou a gente da sua regido
fazem parte do sistema de vida quc estamos a destruir. O tri-
balismo, o regionalismo, o racismo, as aliangas scm principios
constituem atentados graves contra a nossa linha e dividenr
as massas. Porque o Poder pertence ao Povo, quem o exerce
6 servidor do Povo.

Quem desviar assim a nossa linha n6o encontrari clualqr.ier
tolerAncia da nossa parte. Seremos intransigentes rresta questdo,
como o fomos durante os duros anos de guerra. N6o hesita-
remos nunca em expor perante as massas as acq6es cometidas
contra elas. Os desvios da Iinha suscitam as contradig6es, as
brechas por onde penetra o inimigo, o imperialisnro e as forgas
reaccionSrias.

Para clue se nrantenha a austeridade necess6ria h nossa vida
de militantes e assim se guarde o sentido do Povo e dos seus
sacrificios, lodos os militantes da FRELIMO, que receberem
tarefas de governagio do Estado tal conro no passado devem
renunciar bs preocupagdes materiais, nonreadamente aos ven-
cimentos. e evidente que por maioria de razdo ndo se pode
tolerar que um representante nosso possua meios de produgio,

ou explore o trabalho de outrem.

Combatemos durante dez anos sem qualquer preocupagSo
dc ordcrn financeira individua!. cmpenhadcs apcnas em con-
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sagrar toda a nossa energia ao servigo do Povo. Esta 0 a
caracteristica do militante do quadro, do dirigente ds FRE'
LIMO.

Como o fizemos sempre, de acordo com as nossas possibi-
lidades, procurilnos assegurar ao militante que cumpre uma
tarefa o minimo de condig6es materiais indispensdveis ao seu
trabalho, ao seu sustento e da sua familia. Mas tambdm n6o
nos devemos esque€r que muitas vezes combatemos e vence-
mos descalgos, esfarrapados e com fome.

Sublinhamos ainda que, assim como fizemos guerra sem
hordrio cle trabalho, sem fdrias, sem dias de descanso, tamb6m
nos devemos empenhar com o mesmo espirito na batalha da
reconstru$o nacional.

Queremos com isto dizer que como sempre o factor decisivo
da nossa vit6ria 6 a identificageo e aplicagiio da nossa linh&
a rejeigdo do luxo, a luta contra a corrupgdo, o empenhar-
mo-nos na austeridade, na luta contra o esbanjarnento.

Traballw e ncrilicio

A palavra de ordem € trabalho e sacrificio.
Para que o Governo seja reahnente capaz de assumir o

interesse das massas trabalhadoras e nunca se desvie do servigo
do Povo, 6 fundamental que se mantenha constantemente sob
a direcgio da FRELIMO.

E na FRELIMO que se encontram as massas organizadas
e conscientes dos seus verdadeiros interesses, 6 na FRELIMO
que se encontram os militantes forjados e temperados na luta
popular, garantia da defesa intransigente dos interesses dos
trabalhadores e da Revoluqdo. 56 a FRELIMO por isso 6
capag de organizar e enquadrar, orientar e dirigr os milh6es
de mogambicanas e mogambicanos na presente batalha pela
edificagdo do Poder Popular Democr6tico e pela reconstrugSo
nacional.
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O Governo 6 o instrurnento da FRELIMO ao nivel do

Estado, 6 o brago executivo da voutade popular. Amputado

o brago do corpo, rapidamente apodrcce e decomp6e-se.

O poder do Estado foi conquistado pela luta do nosso
Povo, unido pela nossa linha. correcta, sob a direcgio da F'RE-

LMO. Quando comeg6mos, as massas populares n6o estavam
organizadas, n6o tinhamos nem armas nem poder do Estado.

O colonialismo tinha as massas subnetidas, fcrgas econ6micas
e militares, o aparelho do Estado. O colonialismo tudo perdeu
porque ndo tinha o povo com ele, ndo possuia a linha correcta,

a direc96o justa.

Isto significa que o Governo que se desviar dcls interesses

do Povo, que se afastar da linha e direcgSo da trRELIMO, tal
como o regime colonial-fascista, ser6 inevitavelnente der-
rubado.

Sob a direcgdo da FRELIMO, o Governo de Transigio
inicia hoje a sua acA6o.

Embora nio se trate aqui de detalhar o Programa do
Governo de 

'fransigdo, 
tarefa que lhe compete a ele pr6prio,

importa que definamos desde j6 as tarefas que a FRELIMO, o
Governo e as massas devem levar a cabo neste momento de-
cisivo da reconstrugdo do nosso Pais.

Estas tarefas situam-se ao nivel da mobilizagl,o e organi-
zagdo das massas, ao nivel das instituig6es governativas e da

reconstrugdo nacional, ao nivel finalrnente das Forgas Popu-

lares de Libertagdo de Mogambique, braqo armado do nosso
povo trabalhador.

Ao nivel do Estado, das suas instituig6es, importa primei-
ramente descolonizar e em segundo lugar edificar as estruturas
adequadas ao Poder Popular Demclcr6tico.

A descolonizagdo ndo significa nem transfer6ncia geogr6-
fica dos centros de decisSo de Lisboa para Lclurengo Marques,
o que em suma propunha-se fazer j6 o regime deposto, nem
continua$o do regime de opressdo exercido desta vez por
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governantes de pele preta, o que corresponde a esquemas
neocoloniais.

Descolonizar o Estado significa essencialmente desman-
telar o sistema politico, administrativo, cultural, financeiro,
econ6mico, educacional, juridico e outros, que como parte
integrante do Estado colonial se destinavam exclusivamente a
impor is massas a dominagdo estrangeira e a vontade dos
exploradores.

Nesta aca6o, embora saibamos buscar inspiragdo e esti-
mulo nas experiOncias revolucion6rias dos outros povos, cons-
truiremos assentes na nossa pr6pria ORIGINALIDADE, ba-
seando-se nas condig6es especificas do nosso pais. Ser6 assim
tamb6m que enriqueceremos o patrim6nio revolucion6rio da
humanidade, dever que temos vindo a cumprir nestes duros
anos de luta.

O factor determinante do nosso sucesso 6 a unidade do
nosso povo do Rovuma ao Maputo. Contra esta unidade se
ergueu e se erguer6 sempre o inimigo: o colonialismo de
ontem, os reaccion6rios e imperialistas de hoje, os explora-
dores de todas as ragas. Como no passado, tudo ser6 utili-
zado.

Os apelos abertos ou camuflados ao racismo, ao triba-
lismo e ao regionalismo intensificar-se-6o. O mesmo fogo
libertador que liquidou o colonialismo serd por n6s utilizado
implacavelmente contra o racismo, contra o tribaiismo e con-
tra o regionalismo, porque sdo estes os comandantes em chefe
das forgas do inimigo, que atacam e destroem a unidade do
nosso Povo, anna principal do nosso combate. Foram estes os
instrumentos essenciais que no passado, enfraquecendo o nosso
Povo, permitiram a sua dominagdo.

No que respeita i. nossa ac96o com vista ao desenvolvi-
mento econ6mico-social importa definir desde je algumas
prioridades, a fim de sabermos cono orientar os nossos es-
forgos.
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Econornia e finangas

Herd6mos uma estrutura econ6mica colonial, em que 'rs

factores produtivos ndo ertavam ao servigo d,l nosso pais, do

nosso povo, mas sim ao servigo da dominagdo estrangeira,
Devemos combater esta situagdo criando as bases de uma eco-
nomia independente ao servigo das massas laborosas.

O Governo de transigSo deve procurar resolver o mais
rapidamente possivel os graves problemas de ordem finan-
ceira, em particular o da situagdo cambial e o da criagdo de um

Banco Emissor Mogambicano, e atacar frontalmente os proble-

mas principais das largas massas no nosso pais: a fome, a
nudez e a falta de alu;arnento.

Estes males n6o existem como uma fatalidade, eles s6o
o resultado do sistema de exploragdo. Se o esforgo produtivo

feito pelas massas trabalhadoras se encontrar integrado num
sistema de organizagEo social que combata a explorageo, esses
problemas ser6o gradualmente eliminados, como o demonstra
a realidade das zonas libertadas.

Face i situagio econ6nica e financeira presente, caracteri-

zada por um ddficit da balanga de pagamentos e por um 16-
pido aumento do custo de vida, em especial dos bens essenciais,
a nossa estrat6gia econ6mica, dever6 basear-se no principio de
contarmos com as nossas pr6prias forgas, com acento nas se-
guintes palavras de ordem: austeridade e trabalho.

A actual situagdo exige por um lado que se combatam os
consumos supdrfluos e de luxo, que evitemos o esbanjamento,
que aceitemos sacrificios.

Por outro lado temos que nos langar abertamente no desen-
volvimento econ6mico do nosso pais, o que significa intensificar
a produgdo e aumentar a produtividade.

O desenvolvimento econ6mico 6, com efeito, essencialmente

o resultado do trabalho. Mais trab,alho significa maior pro-
dugdo, e 6 esta que nos permite melhorarmos o nosso nivel
de vida.
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Com a conquista do poder politico pelo povo estilo criadas
as bases para que as solug6es dos problemas das massas traba-
Ihadoras respeitem os interesses destas.

Estruturas adequadas ser6o estabelecidas que permitirio a
solug6o correcta dos problemas que surgirem nas relag6es de
trabalho.

N6o s6o simples aumentos de sal6rios que resolverdo os
problemas que as massas trabalhadoras enfrentam, at6 porque
esses aumentos na actual conjuntura se iriam traduzir forgo-
samente por uma subida dos pregos que anularia automatica-
mente cr poder de compra.

Nestas condig6es, nesta fase da vida do nosso pais, a greve
deixa de ter razd.o de ser, devendo a nossa preocupagio essen-
cial ser a de reestruturar e relangar a nossa economia.

Um outro defeito que caracteriza a estrutura que herdamos
6 o enorme desequilibrio no desenvolvimento regional, parti-
cularmente o desequilibrio entre a cidade e o campo.

E, no campo que vive a esmagadora maioria da nossa
populagdo, 6 no campo que se encontram os nossos recursbs
naturais que se imp6e desenvolver a fim de f.azer prosperar o
nosso pais. Foi o campo que mais sofreu os efeitos destruidores
da guerra, 6 no campo que se v0em as marcas mais nitidas
da fome.

E para o campo pois que se dirigir6 o essencial do nosso
esforgo a fim de melhorar as condig6es de vida das massas.
Devemos dar prioridade ao desenvolvimento da nossa agricul-
tura, da pecu6ria, ao melhor aproveitamento dos nossos re-
cursos do subsolo.

A agricultura ser6 pois a base do nosso desenvolvimento e
a indristria o seu factor dinamizador.

O desenvolvimento industrial deve assentar na transforma-

96o dos nossos recursos naturais, o que permitir6 diversificar e
valorizar as nossas exportag6es.

Devemos langar um combate sem tr6guas contra as se-
quelas do colonialismo, combater os valores decadentes, as
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ideias erradas, o espirito dc imitaSo cega do estrangeiro, a
imoralidade. Devemos afirmar e desenvolver a nossa perso-
nalidade mogambicana atravds do reforgo da nossa unidade,
do intercAmbio constante das rrossas experi€ncias, da fusdo de
todas as nossas contribuig6es. A este respeito devemos ter em
conta que a cidade 6 um dos focos do vicio e da corrup$o,
da influ6ncia estranseira alienante.

Instrugdo e cultura

Colocaremos a instrugdo, a educagSo e a cultura priorita-
riamente ao servigo das largas massas oprimidas e humilhadas
pelo sistema de exploragSo colonialista e capitalista. O sangue
do nosso povo ndo se derramou somente para libertar a terra
da dominagdo estrangeira, mas tamb€m para reconquistar a
nossa personalidade mogambicana, para fazer ressurgir a nossa
cultura e para criar uma nova mentalidade, uma nova socie-
dade. A tarefa prioritdria na Educagdo ser6 a de estabelecer
um combate endrgico contra o analfabetismo, um produto do
colonialismo e que afecta hoje a grande maioria do nosso povo.
Este esforgo, deve ser centrado principalmente nas zonas rurais,
onde as escolas sdo praticamente inexistentes.

As escolas de vem ser frentes do nosso combate en6rgico e
consciente contra o analfabetismo, contra a ignordncia e o
obscurantismo. Devem ser centros para a eliminagdo da men-
talidade colonial-capitalista e dos aspecto,: negativos da men-
talidade tradicional; nelas dcve ser combatida a superstigdo,
o individualismo, o egoismo, o elitismo e a ambig6o. Nelas
n6o deve haver lugar para a discriminagio social, racial ou
na base do sexo. Sobretudo, as massas devem ter acesso e ter
o poder nas escolas, na Universidade, na (lultura.

Estamos engajados numa Revolug[o cujo ,Jesenvolvimento

depende da criagdo do homem novo com uma mentalidade
nova. Estamos engajados numa Revolugdo que visa a instau-
rag6o do poder popular democr6tico. Assim, ao nivel da escola,

,--
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devemos ser capazes de implantar o trabalho colectivo, de criar

um clima aberto I critica e autocritica. Professores e alunos

devem aprender uns dos outros, num clima de confianga, de

relag6es harmoniosas e de camaradagem, onde seja possivel

libertar a iniciativa de cada um, valorizar os talentos de todos,

para que em conjunto todos cresgam na tarefa grandiosa de

reconstruir o pais.

As nossas escolas devem ser verdadeiramente centros de

divulgagdo da cultura nacional e do couhecimento politico, t6c-

nico e cientifico. A difuslo do conhecimento deve ter como

fim a mobilizagdo da natureza e do potencial humano para o

desenvolvir,rento e progresso da sociedade.

Para isso imp6e-se a democratizagilo dos m€todos de en'

sino, os alunos e instruendos devem participar com responsa-

bilidade no processo de criagdo de uma Escola de tipo novo

que valorize devidamente o trabalho manual como uma das

fontes do conhecimento, profundamente ligado b pr6tica, nela

se inspirando e servindo o Povo.

Safi,de

A elevagdo das condig6es de vida das massas exige um

comhate contra a doenEa pela melhoria das condig6es sanit6-

rias. Herdamos uma situagdo em qlle a maioria esmagadora

do pessoal e o equipamento da sa0de est6 concentrado na

cidade a fim de servir a minoria que pode pagar, o que se

traduz al6m do mais por uma forte discriminagdo racial e

social nos hospitais.

Devemos a partir de agora langarmo-nos com entusiasmo

no trabalho sanit6rio junto das largas massas a fim de erradicar

as causas da doenga, melhorar os hdbitos alimentares enri'

quecendo a dieta e liquidar as tradig6es anti-higi6nicas. Dentro

deste dominio a prioridade deve ser dada ir prevengdo sanit6-

ria, o que corresponde is nossas capacidades e disponibilidades

neste momento.
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Assis t6nc ia  m6dica.  D i re i to  do
dos mi l i tantes

Povo atrav6s da mobil izaqSo
da  FREL IMO



Este trabalho n6o 6 apenas uma tarefa burocrdtica ou t€c-
nica 6 antes de tudo uma batalha politica que exige uma mo-
bltzagdo popular, uma mobilizagdo possivel agora i escala
nacional porque o Povo acedeu ao poder.

lustiga

O aparelho judici6rio deve ser reorganizado para que a
justiga seja acessivel e compreensivel ao cidaddo comum da
nossa terra. O sistema burguOs envolveu a administragio da
justiga de uma complexidade desnecess6ria, de um juridismo
impenetr6vel ds massas, de um palavreado deliberadamente
confuso e encoberto, de uma lentidSo e custos que criam uma
barreira entre o povo e a justiga. Em suma, o sistema judici6-
rio que existe no nosso pais serve os ricos e s6 a eles 6 acessi-
vel. O caminho que pretendeuros seguir 6 o da simplificagdo e
aceleragdo do processo de aplicagdo da justiga dentro do qua-
dro de novas leis e regras que ao Governo de Transigdo com-
pete desde j6 estudar, tendo em conta as situag6es existentes
e a transformaqdo gradual que impofta realizar.

A orientaEdo b6sica no capitulo da Justiga deve inspirar-se
na nossa experi€ncia nas zonas libertadas, onde os crimes e
os delitos foram quase completamente elirninados devido a
uma conjugagdo de dois factores: melhoria das condig6es de
vida do povo e elevagdo da sua consci0ncia politica por um
trabalho politico profundo e constante. Quer dizer: deve ser
nossa preocupagdo evitar os crimes pela eliminagdo das suas
causas.

Exhrcito da FRELIMO

As Forgas Populares de Libertagdo de Mogambique, ao
exdrcito da FRELIMO, povo em armas, exdrcito de campo-
neses e operdrios cabe a sagrada tarefa de consolidar a vit6ria
popular e defender a RevoluqSo.

O exdrcito da FRELIMO nlo 6 um exdrcito de caserna.
E um exdrcito que estuda, que produz e que combate. Isto
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significa que o exercito deve ser um centro de estudo, para

que os seus membros, em particular os militantes veteranos da

luta de libertagdo nacional, tenham possibilidades de continuar

a elevar o seu nivel politico, educacional, cultural e t6cnico.

Assim se poder6 desenvolver a capacidade organizacional e

operacional do nosso exdrcito, e poder6 ele assumir plena-

mente a defesa da Nag6o. Ao mesmo tempo, 6 no ex€rcito

Exercicios paramilitares no campo de Nachingwea

que se encontram elementos vindos de todas as regi6es do

nosso Pais, portadores das ricas e diversas tradigSes do nosso

Povo, 6 no seio do ex€rcito que essas tradig6es se fundem

harmoniosamente deixando de ser cultura regional e local para

serem cultura nacional. Por isso, sendo um centro de fus6o

cultural, o nosso ex6rcito deve ser tambdm um centro de pro-

pagagdo da cultura nacional junto das massas populares. Lem-

bremo-nos sempre que um ex€rcito sem cultura 6 um ex6r-

cito sem personalidade nacional, sem motivagdo de base popular

e por conseguinte um exdrcito fraco.
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Cada unidade das Forgas Populares de Libertagdo de Mo-
gambique deve tambdm continuar a constituir um centro de
produgdo como no passado: o ex6rcito da FRELIMO n6o 6
um ex€rcito de parasitas, 6 um ex6rcito que tem uma tradigio
de trabalho produtivo, urr exdrcito que prodvz para a sua
subsist6ncia, que ajuda as populag6es a melhorar as suas con-
dig6es de vida e a conhecer novos mdtodos de produgdo e
novas culturas. Tal tarefa deve ser mantida.

As Forgas Populares de LibertagSo de Mogambique de-
vem manter ao mesmo tempo uma vigilAncia activa e um
estado de preparaglo constante que lhes permita liquidar qual-
quer tentativa de agressdo externa, bem assim como qualquer

tentativa da reacAlo visando comprometer a independOncia,
sabotar a reconstrugdo nacional e desvirtuar a revolugio.

Cabe ainda bs Forgas Populares de Libertagdo de Mogam-
bique a missdo de mobilizar e organizar as massas populares.
Desde o inicio da luta os nossos combatentes realizam activa-
mente trabalho politico junto das massas, o qual contribuiu
decisivamente para a nossa vit6ria sobre o colonialismo. Este
trabalho deve continuar, e com mais vigor ainda, orientado
para os objectivos correspondentes a nova fase.

Nesta hora de luta e tambdm de alegria n6o nos podemos

deixar embriagar pelo espirito de vit6ria e por sentimentos
excessivos de euforia. As Forgas Populares de Libertagdo de
Mogambique devem ter bem presente que provdm do povo,
que foi o povo o construtor da vit6ria, foi o povo o 0nico
her6i. 6, pois permanecendo profundamente ligados ao Povo,
continuando a organizar as massas, que seremos capazes de
vencer a nova batalha em que nos encontramos empenhados.

Emancipagdo d,a mulher

Uma das frentes principais da batalha para uma aut€ntica
libertagdo do nosso Povo 6 a da emancipagdo da mulher.
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f)ois pesos esmagam hoje a mulher mogambicana: dum
lado as tradigdes reaccion6rias que a privam de iniciativa no

seio da sociedade e a reduzem a simples instrumento do ho-
mem; do outro lado o sistema colonial capitalista que a con-
cebe como objecto de exploragdo e meio de produgdo. Deve-
mos travar um combate cerrado pela emancipagdo da mulher

e pela recuperagSo da sua dignidade.

Temos em particular de p6r termo imediato a essa expres-
s6o sumamente degradante do sistema colonial-capitalista que 6
a prostituigS.o, a venda do corpo como se de uma loja ambu-
lante se tratasse. Cabe ao Governo de Transigdo promover a
reinsergio destes elementos na sociedade, integrando-os no tra-
balho produtivo.

Contra o racistno

Finalmente queremos dirigir-nos d populagdo branca de
Mogambique, quer mogambicana, quer portuguesa e estran-
geira em geral. A primeira palavra que lhes queremos trans-
mitir 6 uma palavra de tranquilidade e de confianEa. A FRE-
LIMO nuRca lutou contra o povo portugu€s ou contra a raga
branca. A FRELIMO 6 a organaagdo de todos os mogambi-
canos sem disting6es de raga, de cor, de etnia ou de religi?lo.
A nossa luta sempre se dirigiu contra o sistema colonial de
opressdo e de exploragdo; por isso todos aqueles que vivem
do seu trabalho honesto, e que sabemos constituirem a esma-
gadora maioria da populagdo branca, t6m uma contribui$o

;,ositiva a dar i reconstrugdo nacional do nosso Pais, com todo
o Povo Mogambicano.

Mas ao mesmo tempo desejamos lembrar a toda a popu-
lagdo que, com esta fase, nos engajamos agora numa nova era
das relag6es raciais em Mogambique: e necess6rio liquidar
radicalmente todos os complexos de superioridade e de infe-
rioridade criados e inculcados por sdculos de colonialismo. A
populagdo branca tem de fazer um combate interno profundo,
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eliminar a sua atitude de superioridade e de paternalismo cm
relagEo ao negro e outras ragas que ainda influencia muitas
mentalidades, a fim dc sc fundir no conjunto do Povo Mogam-
bicano.

Esta palavra de ordem tamb6m 6 v6lida para muitos ele-
mentos da comunidade asi6tica e para muitos mestiEos, que
continuam a considerar-se superiores ou diferentes da popu-
lag6o negra.

A populagdo negra tamb6m deve fazer uln combate interno
contra os complexos de inferioridade que lhe foram inculca-
dos durante todos os sdculos de colonialismo e que foram par-
ticularmente agudizados pelo fascismo. 56o estes complexos
que est6o na base das reac96es de vinganga e de 6dio indivi-
dual que s6o contr6rios i nossa linha politica. A FRELIMO
combateu pelos interesses do Povo e nunca poder6 tolerar que
os sacrificios consentidos sirvam de instrumentos para vingan.
gas e 6dios pessoais, por pesados que tenham sido o sofri-
mento e humilhagdo durante o colonialismo.

N6o h6 ragas superiores nem inferiores. IVIas ndo basta fa-
lar em harmonia racial para que de um dia para o outro todos
se entendam. E necess6rio um trabalho politico de esclareci'
mento constante, 6 necess6rio um esforgo consciente de mu-
danga de mentalidades e de h6bitos, 6 necess6rio um esforgo
deliberado de convivOncia real entre as pessoas das diversas
ragas que constituem o nosso Povo. O convivio que 6 neces-
s6rio estabelecer deve ser um convivio pleno, a todas as horas,
e n6o somente o convivio superficial das horas de emprego e
das relag6es profissionais. Em particular os clubes e associa-
g6es baseados na origem racial, dtnica e regional devem trans.
formar-se em associagdes de todos os mogambicanos, em cen-
tros de cultura mogambicana onde todos convivam dentro de
um espirito s6o de verdadeira fraternidade e com uma linha
politica bem definida de construgdo de uma sociedade nova.

Queremos especialmente chamar a atengdo para o facto de
que, n6o se definindo a qualidade de mogambicano pela cor,
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lingua, crenga religiosa, origem social ou sexo, devemos ener-
gicamente combater a nogSo de minoria que se quer inculcar,
em especial, aos mogambicanos brancos. Ndo h6 minorias, n6o
h6 direitos ou deveres especiais para qualquer sector do Povo
lv{ogambicano: somos todos mogambicanos com os direitos que
o trabalho nos confere, com o idOntico dever de construir a
Nagflo unida, pr6spera, justa, harmoniosa, pacifica e demo-
cr6tica.

Organizagdo politica

Em tudo o que dissemos atrds, afirmamos a ideia dominante
de que 6 a politica que deve comandar a acA6o do Governo,
e de que esta acA6o do Governo n6o poder6, tet sucesso se ndo
for plenamente assumida pelas massas.

A tarefa maior de todos os militantes da FRELIMO 6 pois
a de desenvolverem o trabalho de organizag[o das massas,
o seu enquadramento ao nivel de cada f6brica, de cada unidade
agricola, de cada destacamento das FPLM, de cada cooperativa,
de cada bairro, de cada repartigao, para que a cada momento
o Governo conhega o sentir e o pensar do povo. Por outras
palavras: o trabalho dos militantes da FRELIMO e o de
criar condig6es para libertar a iniciativa criadora das massas,
Iibert6Jas da obedi€ncia passiva e criar as estruturas e os
canais atrav€s dos quais a vontade das massas determine a
ac96o do Governo.

Isto quer dner tambdm que se n6o devem esperar passi-
vamente as solugdes que serdo langadas do alto pelo Ministro
sentado no seu gabinete, mas que se deve pelo contrdrio
analisar ao nivel de cada unidade produtiva, de cada povoagdo,
de cada bairro, de cada c€lula familiar o que pode ser feito
imediatamente contando com as pr6prias forgas. Ao mesmo
tempo 6 guiados pela linha politica da FRELIMO que devem
ser estudadas e formuladas as sugest6es de organizagio e me-
lhoramento que contribuam para o progresso e aumento da
produtividade do trabalho em cada ramo.
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As Forgas Populares de Mogambique estao perfeitamente engajadas e apetrechadas para as tarefas
de reconstrucio nacional
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Para isso, ao nivel dos locais de trabalho e da residOncia
devem constituir-se Comitds do Partido compostos pelos mili-
tantes mais dedicados e mais empenhados na causa da inde-
pend€ncia, do progresso, da democracia e da Revolugdo em
Mogambique.

E tambem tarefa destes Comit€s e de todo o povo a vigt-
l0ncia activa e constante contra as tentativas de sabotagem
abertas ou camufladas dos agentes da reacAdo colonialista que,
embora tendo perdido a batalha decisiva, ainda n6o desarma.
ram e continuam a contar com cumplicidades a v6rios niveis.
Todas estas tentativas devem ser desmascaradas e expostas
publicamente, a fim de que os seus autores sejam neutralizados.
No entanto jamais permitiremos que esta tarefa seja utilizada
para ajustes de contas pessoais, tentativas de promoglo indi-
vidual com fins egoistas ou manifsstag$es de racismo de
qualquer tipo.

Yigildncia reooluciondria

Vimos pois que por um lado a ac96o das forgas racistas
c colonialistas se vai manifestar pela sabotagem aberta ou
camuflada, isto 6, por uma acad.o reaccion6ria caracterizada.

Esta ac96o est6 condenada ao fracasso pois se trata de
um inimigo bem claramente demarcado.

Por isso a ac96o reaccion6ria manifestar-se-i tambdm
atrav€s de outras formas mais insidiosas que, sob apar0ncia
revolucion6ria, visam na realidade criar o caos e a divisio
no seio das nossas forgas. Isto quer dizer que encontraremos
reaccion6rios que vestirdo a capa de ultra-revoluciondrios e
exigirdo do Governo medidas dr6sticas e extremistas preten-
dendo apresent6-las como necessidades revolucion6rias ime-
diatas. Estes elementos enquanto tais s6o fracos, mas a sua
acA6o visar6 a manipulaEdo de certos sectores da nossa popu-
lag6o, sectores generosos e militantes mas politicamente pouco
esclarecidos e susceptiveis de serem utilizados pelo inimigo.

O ultra-esquerdismo aparece assim como uma anna da
rea@o.
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Ao Alto-Lomrgsano

Queremos nesta ocasid.o dirigir-nos ao Alto-Comiss6rio da
Repfblica Portuguesa em Mogambique em quem vemos o
representante dos novos dirigentes do Povo Portugu0s e do
Movimento das Forgas Armadas.

Queremos reafirmar-lhe a amizade que nos une ao Povo Por-
tuguOs, e em particular bs forgas democr6ticas portuguesas, ami-
zade forjada na luta comum contra o regime colonial-fascista.

Essa luta comum continua.

O colonialismo i6 estf enterrado, a independ6ncia de
Mogambique serd um facto dentro de poucos meses. Voltemo-
-nos pois decididamente para o futuro. O que importa agora
€ a construgio das relag6es futuras entre os nossos dois povos,
entre as forgas democr6ticas dos nossos paises. E, da actuagdo
do Alto-Comiss6rio, cla colaboraqlo franca e sincera que se
estabelecer entre o Alto-Comiss6rio e o Governo de TransigSo
que depende em larga medida o futuro das relagdes entre
os nossos Pttvtls.

E com o Alto-Corniss6rio cluo o Gclverno de Transigdo
construird pedra a pedra o edificio da amizade e da coope-
ra$o que n6s desejamos exemplar na Hist6ria. Temos diante
de n6s um desafio gigantesco e uma condigdo hist6rica rinica
- o da libertagSo simultdnea de dois Povos atravds de uma
vit6ria comum contra o fascismo e o colonialismo. Nenhum
de n6s libertou o outro: libert6mo-nos mutuamente atrav6s
de um combate paralelo cuja dirnensdo se deve prolongar
no futuro.

Agora mesmo, na colaboragdo que se instaurou entre as
nossas forgas na luta contra os riltimos sobressaltos da reacgio
colonial-fascista, estamos apresentando ao mundo uma demons-
tragdo singular de que a identidade dos Povos na luta contra
o inimigo comum n6o 6 uma palavra vd", que ela 6 possivel
franca e fecunda, mesmo entre aqueles que ontem eram colo-



nizados e aqueles que se viam forgados a ser instrumentos
dessa colonizagdo.

Esperamos por isso do Alto-Comiss6rio que, dentro do
espirito e da letra dos Acordos de Lusaka, realtze plenamente
o que consideramos uma das suas tarefas mais exaltantes,
que 6 a de dinamizar o processo de descolonizagdo das men-
talidades, liquidagSo dos vestigios do colonialismo e o langa-
mento das bases de um novo tipo de relag6es entre os nos-
sos Povos.

A FRELIMO na linha da sua politica de principio e fiel
aos compromissos assumidos cooperar6 lealmente com o Alto-
-Comiss6rio da Repfblica Portuguesa e com as Forgas Armadas
Portuguesas para rcalizar em conjunto as tarefas da fase pre-
sente e construir o futuro.

Neste momento queretnos prestar uma homenagem como-
vida e vibrante i mem6ria de todos os nossos her6is, a todos
aqueles que fizeram de n6s o que somos e do nosso Pats
o que ele 6 hoje. Entre todos e para recordar todos queremos
evocar a mem6ria inesquccivel do Camarada Eduardo Chi-
vambo Mondlane, membro fundador e primeiro Presidente
da FRELIMO, r'erdadeiro inspirador e dinamizador do nosso
combate, caido na luta pela libertagdo nacional. Que o seu
exemplo de heroismo e de sacrificio constitua uma fonte de
inspiraglo e de encorajamento que nos permita vencer as
novas tarefas. Neste momento em que a cidade de Lourengo
Marques e com ela todo o Mopambique est6 enlutado por
causa duma aventura fascista, saibamos transformar a nossa dor
em nova forga que nos galvanize para continuar no caminho
da construg[o da independ6ncia, Iiberdade e democracia no
nosso Pais,

O apoio internacional

Se foi o sacrificio e o esforgo do Povo Mogambicano a
forga principal que levou i destruigio do colonialismo por-
tugu6s em Mogambique, importa no entanto salientar neste
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momento a grande contribui@o dada pela Rfrica unida a
esta vit6ria que 6 a vit6ria comum dos movimentos de liber-
ta$o das col6nias portuguesas e de todo o movimento de
libertagdo nacional africano.

Queremos saudar por isso os representantes da Organizagdo
da Unidade Africana que vieram com a sua presenga teste-
munhar a solidariedade de sempre para com a nossa luta.

Queremos saudar em particular os representantes da Tan-
zdnia e da Zdmbia, grandes povos irmdos que souberam com
heroismo e determinagdo assumir o papel de retaguarda estra-
td;gca e com isso tornaram possivel a nossa vit6ria. N6s
honramos aqui a mem6ria dos irmSos tanzanianos e zambianos
que cairam vitimas de agressdo colonialista, consolidando com
o seu sacrificio uma amizade e solidariedade que, forjada nos
anos duros da guerra, se reforgar6 e consolidard na paz. Atrav6s
deles queremos saudar os nossos irmdos de todos os paises
limitrofes dos territ6rios em luta na Guin6, no Senegal, na
Reptblica Popular do Congo e no Zaire.

Desejamos saudar a contribuigdo valiosa e decisiva que
constituiu a generosa ajuda politica, moral e rnaterial que nos
foi dada pelos paises socialistas dentro do rnelhor espirito
internacionalista.

Saudamos, atravds do Subsecret6rio-Geral das Nag6es Uni-
das, a Organizagdo das Nag6es Unidas e a comunidade inter-
nacional em geral, cujo apoio crescente, moral, diplom6tico e
material constitui um factor poderoso de encorajamento para a
nossa luta e para o isolamento do regime colonial-fascista.

Desejamos saudar particularmente o apoio das forEas
democr6ticas em todo o mundo, das organizag6es internacionais
progressistas e das forgas revolucion6rias e anticolonialistas
nos paises ocidentais.

Queremos finalmente saudar o Povo Portugu€s atrav6s das
forgas democr6ticas portuguesas com quem forj6mos lagos de
fraternidade militante nos anos dificeis da luta comum, lagos
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que mais do que a letra dos tratados s6o a garantia da nossa
amizade e cooperagdo futura.

Ao empenharmo-nos neste novo combate apelamos a todo
o nosso Povo para que permanega unido, firme e vigilante
sob a bandeira da FRELMO, empenhando-se com entusiasmo,
disciplina e trabalho na construgdo de um MoEambique livrg
desenvolvido e democr6tico, sob a palavra de ordem: Unidade,
Trabalho, Vigildncia.

VTVA O GOVERNO DE TRANSTCAO!
vrvA o Povo MoeAMBrcANo UNIDo Do Ro-

VUMA AO MAPUTO!
VTVA A FRELIMO!
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