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AMPANHA E COME 
E ESTE OMENTO 0 

- Presidente amora 
o Presidente do Partido FRELIMO e Presidente da Repllhlica Popular de l\'Io~am

bique, Marechal Samora Moiscs Machel, proferiu urn importante discurso no termo da 
Sessao Alargada do Conselho de l.\'Iinistros, onlem realizada em JUaputo. 

Pela sua importaneia puhlieamos em seguida e na Integra 0 referido documenlo: 

A luta contra ° subdesenvolvimento e pela edifi
CayaO do socialismo na nossa Patria e uma- luta pro
long ada, uma guerra total. 

Mas uma guerra e composta pOIj batalhas e por 
combates. 

E cada batalha, cada combate e urn momento 
decisivo para a vit6ria final. 

, em' cada combate gue: 

.. Verificamos a justeza da nossa estrategia; 

.. Formamos e conhecemos os nossos quadros; 
.. Galvanizamos 0 povo; 
;. Experimentamos e elevamos a nossa organi

za~ao: 
.* Desenvolvemos a consci~ncia de cada com 

batente; 
~. Desenvolvemos a consci~ncia do povo e a SUe 

confianya I1a vit6ria. 

_ A c~IJlQantHl de comercializayao agricola e agore 
o nosso combate prioritario.·- - - -----. . - - . 

E um combate cuja importancia e bem conhecida, 
cuja durac;:ao esta bem definida. 

Este e urn combate de pequena durac;:ao. 
E, como a luta armada de libertayao nacional nos 

ensinou, 0 combate de poucs durac;:Ao: 
- Prepara a batalha; 
- Pre para a guerra prolongada. 

Pol;taoto, temos que assegurar a vit6ria neste 
combate, combate de pequena dura«ao. 

E este combate que servira de termometro para 
as futuras batalhas. 

Muitasvezes, sao alguns momentos queedificam 
a vitOria. 

E eo · conjunto de momentos vitoriosos que deti
nem a vitoria na guerra prolongada. 

Mas se perdermos este combate, perdemosduas 
batalhas, a batalha de 1981 e a batalha de 1982. 

o tr,iunto de comercializaC;:Bo na p-resente campa:j 
"ha gar.ante: - , 

- A com ida para 0 nosso Povo; 
- 0 trabalho para as fabrieas; 
- As divisas para 0 nosso desenvolvimento. 

A vit6ria nesta campanha de comercializac;:ao: 
- Garante 0 triunfo da campanha agricola para 

1982; . 
- Retorc;:a a contianc;:a do Povo no nosso Estado 

Popular. 

A tarefa pr,incipal, no plano econ6mico, e, neste 
momento, tazer, triuntar a -campanha de comerciali
z8Cf8e agricela de 1981. 

A campanha de comercializac;:ao e um importante 
term6metro de cumprimento do Plano. 

~ urn problema de todos os moc;ambicanos. Cada 
um se deve engajar neste combate. 

- ,Cada sector, do aparelhe . de Estado: 
Ministerio; -

Provincia; 
Distrito; 
Localidade; 
Cooperativa; 
Aldeia Com una!. 

- Cada empresa; 

- Cada cidadao: 
funcienario; 
comerciante; 
c;ampones; 
operario; 
soldado; 
estudante' 

professor; 
c.amionista; 
ferroviario ; 
iornalista. 

Todos devem tazer, da campanha de e6mereiali · 
zac;:ao sua tareta. 
. Todos devem sentir como sua responsabilidade 
pessoal 0 sucesso da campanha de comercializarvao. 

o triunfo na campanha implica: 
- Organizac;:ao; 
- Coordenac;:ao estreita de acc;:ao de todas as 

estrutu ras; 
- Concentrac;:ao de meios; 

CIALIZAC;AOAGRICOLA 
MBA E PRIORIT ARlO 

no s·essiio encerramr.ftlo· 
- Distribuic;:ao e utilizac;:ao correcta de todos os 

meios disponiveis. 

o triunfo da campanha exige: 

" 
* 

Distribuic;:ao correcta das tarefas; 
Responsabilizac;:ao a todos os niveis; 
Prestac;:ao de contas, 

A vitoria na presente campanha significa: 

" 

* 

Combate permanente contra 0 sectarismo e 
o departamentalismo; 
Liquidar a inconsciE'lncia e a insensibilidade 
que trazem a irresponsabilidade. 

Para vencermos este combate e preclso que cad a 
um compreenda e assuma a rica experiencia acumu
lada e comprovada na luta de libertac;:ao. 

Apliquemos 0 metodo correcto que nos levou a 
vitoria: planiticac;:ao conjunta e aplicaQao dispersa. 

Saibamos concentrar 0 controle e descentralizar 
a libefdade da iniciativa criadora. 

Alguns quadros jaticaram com a cabec;:a de tec
niea. Esqueceram que 0 homem e 0 factor decisivo. 

Este desvio. destr6i a iniciativa popular. e dispersa 
as nossas forc;:as. 

A teeniea e feita pelo Homem; 
usada pelo Homem; 
para beneffcio do Homem. 

A taenica e um meio para potenciar a capacidade, 
do Hornem. 

A tecnica nao substitui 0 Homem. 
Todas as lutas tem inimigo. 
Porque a uma luta com objectiv~s claros em 

beneficio do Povo, a Campanha de Comercializac;:ao 
vai ter muitos inimigos: 

a corrupc;:ao; 
a indisciplina; 
a agressao; 
o roubo; 
a fa!ta de respeito pelo Povo; 
a sabotagem. 

Temos de estar vigilantes contra todas estas ma
nobras, atitudes e comportamentos que comprome
tem a campanha. 

Temos de punir com severidade, de uma maneira 
implacavel os responsaveis por estes actos, por estas 
atitudes e por estes desvios. 

Temos de punir tam bam severamente aqueles que 
manifestem: 

irresponsabilidade; 
inconsciencia; 
negligencia. 

o segredo de sucesse esM: 

• 

• 

No. correcto envolvimento de todas as pes
soas; 
No assumirmos que ~ comercializaC;:80 e tarata 
de todos nos e de cada um. 

,. 

Aprendemos durante a guerra de Iibertac;:Ao Na
cional que as dificuldades de cada sector eram difi
culdades de todos nos porque eram dificuldades da 
'uta. 

Hoje qualquer estrangulamento na campanha de 
comercializavao tambem nao deve ser considerado 
um estrangulamento deate ou daquele sector, mas 
um estrangulamento a campanha. 

Ao detectarmos uma dificuldade ou urn estrangu
lamento e obriga(fao de todos e de cada sector envi
darem, concentrarem os esforvos para a eliminac;:8.o 
pronta e imediata. 

Garantir 0 sucesso da comercializac;:ao agricola 
e urns tareta ao nesso alcance. 

• N6s temos os meios; mas os nossas meios 
nBo estao inventariados e coordeneidos; 

• Temos capacidade; mas as nossas capacida
des nao estAo correctamente avaliadas e por 
is so nao estao correctamente aproveitadas; 

• Temos 0 Povo; mas nao soubemos ainda dar· 
-Ihe as tarefas concretas. 

o ~xito da campanha exige que criemos centros 
de eoordensc;ao intersectoria! a todos os nlveis. 

Estes centros decoordenac;ao sao. responsaveis 
por garantir a realizac;:ao eficaz da campanha de 
comercializac;ao. . 

Vencer 0 combate da campanha de comerciali
zac;:ao agricola: 

* e dar um passe decisivo no sucesso do Plano 
Estatal Central de 1981; 

• e avanc;:ar na luta que travamos contra 0 sub
desenvolvimento; 

• e sabermos valorizar 0 suor e 0 sacriflcio dos 
nassos camponeses; 

• e materializer 0 principio de servir 0 Povo • 
a ,Revoluc;:ao socialista. 

A LUTA CONTINUA! 


