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A posigdo do nosso pois perdnte eslq quest6o

A Repriblica Popular de Mocambique participou
recentemente no 6.' Gongresso das Nac6es Unidas
sobre Prevengio Criminal e Tratamento do Delinquente, que decorreu em Caracas, capital da Venezuela.
A prop6sito da nossa intervengio neste encon-

O crims 6 um mal social que
importa combater. Se perguntarmos a qualquer pessoa, desde um
dirigente politico ou social ao comum dos cidad6os, todos s6,o
uninimes em af,irmar que se deve punir. combater e prevenir o
crime. Toda a humanidade em
princfpio d contra o crime.
Todavia, sobre o seu conceito,
as causas profundas que o geram,
o modo de o prevenir e deste modo combater i que as opiniOes di.
ferem.
E esta diferenga na interpreta96o insere-se substancialmente
no conceito ideoldgico do homem
e das sociedades. E sobretudo
uma diferenga politica.
Foi exactamente esta diferenga
que se patenteou novamente dutante o 6.o Congresso da ONU sobre PrevengSo Criminal e Tratamento do Delinquente.
A Repfblica Popular de Mogambique participou nests Congresso com uma delegag6,ochefiada pelo Ministro da Justiga, Teodato Hunguana e a nossa inter.
vengio neste encontro fez ressaltar precisamente o conceito politico s ideold,gico do crime e dai
a sua prevengSo e combate em
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lro, lmportasltuar a posi€o do nosso pais sobre esta
momentosaquestio e por outro lado analisarglobalmente o que 6 o crime, qual a sua origem ro. Goh.
texto politico roclal e econ6mlcoA ercala planet6ria.

termos globais e universais e n6,o pais destas transformag6es ternos
apenas em termos especificos e a natureza do poder e a organi.
za'95,odo povo para exercer o Porestritos"
der. No sentido em que alguns
delegados j6 referiram d a comuR,EDUQAO DA CRIMINALIDADE
nidade organizada desds os loEM MOSAMBTQUE
cais de trabalho aos de resid€ncia
E SUA CAUSA
que cria as condig6es para a preN6o hri drividas que a situagd,o veng6,o da criminalidade. Com
de Moqambique no eue respeita efeito a criminalidade deixou enb, criminalidade herdada do perio- tre nds de ser uma simples quesde,colonial mudou radicalmente, t6o de policia para ser assumida
muito embora isto nh,o signifique pela populagS,o organizada.
N6o obstante subsistam divereus se tenha acabado com o crime.
sas formas de criminalidade e ou.
A driistica redugS,o de crimina- tras surgiram com o avango do
lidade e por outro lado o surgi. processo da transformaq6o global
mento de novos tipos ds crimes da sociedade .hoje estamos j6 em
encontram-se ligados directamen- condig6es de falar na planiticagl,o
te b.s profundas transformag6es da preveng6,ocriminal numa perspoliticas, sociais e econdmicas pectiva imediata pois est6 criada
impostas pela revolug6o.
a condigd,o btisica: o envolvimenNo tempo colonial por exemplo to directo do Povo na solug6,o dos
havia grande inseguranga nas seus problemasD - afirmou tamnossas cidades e as pessoas pru- bdm o titular da pasta da justiga.
dentemente evitavam circular s6s
b noite. Hoje sem o aparato poli- LIQUIDAIT, O SISTEMA .
cial que dantes havia, os cidaddos DE OPR,ESSAO
PAII,A LTQUTDAR,O CRIME
circulam atd altas horas da noite
sem que corram qualquer risco.
Este problema da transformaA este proposito o Ministro Teodato Hunguana afirmou ao Con- g5,oda sociedade liquidando o angresso que (como raz6es princi- tigo aparelho opressor e deste
1l

Teodato Hunguana aos delegados
do 6.' Congresso.
CR,IMES QUE ATINGEM
COMUNIDADES INTEIIT,AS
Durante os debates no jd citado $.o Congresso sobre Preveng5,o da Criminalidade poucas foram as delegag6es que abordaram
as formas n6,o endogenas de criminalidade, ou sejam, aquelas que
n6o t6m origem no meio social
em causa. Ora, este foi um aspecto que a delegagS,o mogambicana
abordou e analisou nos seus diversos aspectos mais evidentes e
penosos para toda a humanidade.
Trata-se dos crimes que atingem comunidades inteiras, povos
e paises. Seguem-seexemplos bem
elucidativos citados pela nossa
delegagS,oe que importa recordar
pois s6,o esses os maiores crimes
praticados ao nivel do nosso plal:' . 1.
"j;;1
neta.
Quando num dado pais os recursos econcimicos s6,o desviados
do melhoramento das cond.ig6es
de vida do povo e s6,o explorados
por uma minoria ou por interesses estrangeiros, isto constitui
um crims contra o povo desse
Massacre de Nyazdnia: crime do imperialismo. A luta contra o criminatid,ade
c,omegacom o combate contra esles crimes. De outro rnodo ndo faremo$.tnais pais. ts um crime que 6 fonte dos
d'o que correr atrds do pequeno ladrdo e do homicid,o deixand,odi hao o gtan- demais crimes praticados nessa
deladrd,oeogenocida
socie'dade.
Quando num dado pafs o poder
modo reduzir a criminalidade ori- estado colonial, afirmou a perso- n6,o passa de uma ditadura oliginada pelo proprio sistema tem nalidade do Povo mogambicano gdrquica, desp6tica e desumana,
em Mogambique mais um exem- assente em novos valores e na 6 este sistema que constitui um
plo a reflectir e gue foi exposto sus "pr6pria cultura. Resumindq
crime contra o povo desse pais.
aos delegados do 6.o Congresso poder-se-6,dizer que em MogamCitamos textualmente o u t r o s
das Nag6es Unidas sobre Preven- bique a principal estratdgia de crimes do mesmo tipo:
<Constitui crime o colonialismo
g5,o Criminal e Tratamento do De- prevengdo e de combate b criminalidade foi a pr6pria revolugdo. eom todas as sequelas que lhe sd,o
linquente.
Efectivamente, se se limitasse
I mp o rt a outrossim salientar inerentes; c ons t ituem crimes
a Indepen'd€ncia do nosso pais que em riltima instOncia com o contra o lovo sul-africano o aparsimplesmerrte b substituig6o dos desenvolvimento economico, poli- theid e a cumplicidads daqueles
que o aprovisionam em armas e
colonos estrangeiros por mogambicanos, continuando-se deste mo- tico, social e eultural feito pelo investimentos; constitui crime a
do a gerir o aparelho e o sistema Povo mogambicano (com efeito jti invas6,o e ocupagS,ode territ6rios
de explotagl,o e de opressS,o,€D- se definiu a liquidagdo da fome, drabes pelo sionismo; constitui
t6o continuariamos a ter os mes- misdria, do desempr€Bo, da nu- crime a extors6o dos recursos dos
mos tipos de crime pelo menos dez, das doengas end6micas co- paises em vias de desenvolvimenno mesmo volume. <Teriamos mo objectivos a ser alcangados to pelo imperialismo; constitui
mogambicanizado a criminalida- na presente decada) eliminar-se- crime a deterioragS,o dos termos
del, conforme foi salientado du- -5,o as condig6es que levam b pr6- ds troca; constitui crime e sabotararrte a intervengS,o da delegagl,o tica da maior parte do tipo de gem dos esforgos para edificar e
do nosso pafs, em Caracas.
crimesl. <<Aliquidag1o da crimi- tornar efectiva uma N.O.E.I. (NoContra essa simples substitui- nalidade serd tambdm um aspecto va Ordem Econdmica fnternaciog6n, o pais aboliu o sistema de da vitdria sobre o subdesenvolvi- nal). Constitui crime o esbaniamento do petrdleo quando a maioafirmou o Ministro
explorag6o, aboliu o aparelho de mentol
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ri.a dos paises subdesenvolvidos
destina mais de metade do valor
das su&s exportag6es ao pagamento do petr6leo de eug n€cessitam as suas economias; constitui crime a destinaqS,o de somas
incalculiiveis b fabricagS,o de alimentagS,o para animais domdsticos como cies e gatos, quando
milh6es cle homens e criangas
morrem dg fome na Amdrica Latina, na Africa e na Asiat.
Estas e outras prdticas constitueinn crimes contra a humanidade. Trata-se verdadeiramente da
dimensS,o mais grave s trii,gica da
criminalidade contempordnea salientou a nossa delegag6o em
Caracas, tendo o Ministro Teoda.
to Hunguana concluido que: <Esta 6 uma criminalidade altamente
organizada, eue tern ao servigo
os aparelhos dos estados e das
multinacionais. Quando n6s falamos aqui de criminalidade, ignorar esta dimens6o, e ignorar a
parte mais importants da realidade, aquela que encerra as caus&s da criminalidade comurn. A
luta contra a criminalidade comega com o combate contra estes
crimes. f)e outro modo n6o fare,
mos mais do que correr atnis do
pequeno ladrdo e do homicida

Aportheid: crime do sistema contra
todo o pouo sul-africarLo. Qtlsm opro'
aisiona e mantdm este regime tambdm
d criminoso
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deixando de lado o grande ladrS,o
e o genocidart.
A QUESTAO DO ABUSO
DO PODEII, NAS SUAS OR,IGENS
MAIS LATAS
A questl,o dos delitos cometidos com abuso de poder tamb6,m
foi largamente debatido pelos delegados do 6.n Congresso sobre
PrevengS,oCriminal e Tratamento
dos Delinquentes.
A delegagS,o mogambicana na
sua interlengdo na comiss6o II
sobre 0 tema <Delitos Comuns
com Abuso de Poderl mais uma
vez cavou fundo neste problema,
buscando as c&uses politico-sociais e econdmicas a eles inerentes.
Ali6s, ja no inicio deste texto
se referiu a este aspeeto do sistema de opress6,o que legaliza esse abuso e a nossa determinagd,o
em conquistar a independOncia
n6,o para perpetrlar o sistema colonial de opress6,o, mas para liquidri-lo.
A propria expressS,onabuso de
poderrr d logo de inicio restritiva
da realidade mais iarga que aqui
se analisa. Essa expressb,orefere-Se apenas aOS C&SOS
em que Um
inclividuo ou uma instituigS,o exercenil a autoridade, que lhs foi Iegalmente conferida, em violag6o
dos fins para que essa mesma autoridade foi conferida. Ora, acontece que a realidade do abuso do
poder em muitos paises ultrapassa de longe estes casos isolados e
assume um caracter de sistema e
de essdncia do proprio poder.
Deste modo aquando da proclamag6,o da nossa Independr0ncia
encontraimos um sistema de exploragdo com aparelho de Estado
aitamente organizado ao seu servigo. A caracteristica desse aparelho ao servieo da exploragfio ia
desde a discriminaeS,o racial, social e economica, da rapina desenfreada dos bens do povo, € o
trabalho forgado, passando pela
corrupcfl,o, favoritjsmo e nepolisrno atd b repressS,opermanente e
arbitreiria.
- O abuso nd,o s6 estava generalizado como estava institucionalizado. Com efeito o abuso pertence bt ess6ncia pr6pria do poder
colonial. EIe 6 a forma normal do

exercicio do poder colonial
afirmou a nossa delegag6o sobre
esta quest6o.
A CLASSE QUE ESTA
NOPODER,EALUTA
coNTnA A CORRUPCAO
A destruigdo do aparelho de
opressS,oe a criagio de um aparelho que sirva as largas massas
d um processo diffcil rr&s s<i ele
cria condig6es para a liquidagfic
do crime instituido, do crime organizado. Pordm, neste processo
hti a assinalar alguns fenomenos.
Quando no nosso pais mudaram-se as estruturas mas continuou-se a trabalhar com funcion6rios do antigo aparelho colonial
verificaram-se anomalias e irregularidades de diversa gravidade
gue se podem identificar como
abusos de poder. Por outro lado
quando o pessoal d novo, se n6o
houver um critdrio politico rigoroso de selecgS,oe de formagS,o,
os abusos proprios do antigo sistema tendem a desaparecer.
Conhecem-se alguns exemplos
desta ultima situagS,o como 6 o
caso de funciondrios da APIE que
n6,o pagavarn rendas e alugavam
casas a parentes, amigos e amantes, de respons6veis de algut'nas
empresas estatais que tambdm
colocavam parentes e amigos, desviavam dinheiro das empresas e
n6o distribuiam bens de abastecimento ao povo. Estes crimes foram cometidos por pessoas investidas da autoridade do Estado.
Abusaram do poder para aleanqar
os seus fins.
Estas situaq6es e outras levaram o Presidente da Republica em
pessoa a desencadear uma larga
Ofensiva Politica e Organizacional
que tem como objectivo, precisamente, desalojar do Aparelho . de
Flstado e das empresas os infiltrados que cometem tais abusos, destruir o burocratismo, a neglig6ncia a corrupgio, a incompet€ncia e assim criar condigOes para
se vencer o subdesenvolvimento
na presente ddcada.
Mas aqui situa-ss a questio central da luta contra o abuso do
poder e da corrupq6,o. Vejamos:
Esta Ofensiva s6 e possivel
porque a classe que estri no poder
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d contr6ria aos interesses mesquinhos dessa minoria Qug abusa do
poder. So 6 possfvel Porque quem
detdm o poder d o legitimo rePresentante do povo, aquele que encarna as suas asPiragbes mais
profundas e as traduz num Pro'
grama concreto ds desenvolvimento. Esta Ofensiva sd d Possivel porque na R'ePtiblica PoPular
de Mogambique o poder n6o $em
compromissos com in te r e s se s
mesquinhos ou pessoais, porque
o poder n6o se corrompeu.
- (A essOncia do poder, numa
sociedade em que ele 6 exercido
por uma classe minoritdria, d a
corrupgd,o - uma corruPgdo altamente organizada e sistemaitica), - afirmou a nossa delegagio
no debate sobre a questS,o dos
delitos cometidos com o abuso do
poder.
A NOSSA POSTSAO
A.PROPOSITO DA PENA
DE MOR,TE
Uma outra questdo tambdm debatida foi a-propd,sito de um Projecto de aboligd,o da. pena de morte subscrito pela Austria e pela
Su6cia. Durante as consultas in
formais sobre o aludido projecto
a cielegagS,o mogambicana fez
uma intervengdo partindo de uma
ideia fundamental do pr6prio documento que era a de que o
<objectivo principal a prosseguir
e o de reduzir progressivamente
o numero das infraca6es que levam b, aplicagS,o da pena de morte, na ideia de que seria desejdvel
abolir esta pena em todos os pafSCSD.

Afirmando que <<tudoo que vd
aldm deste principio era inteiramente inaceitivel para a nossa
delegag6o. 56,o quest6es de prin
cipio e condicionalismos de ordem
legal eus nos levam a tomar esta
posig6or, a delegagdo mogambicana expOs e analisou esta importante questd,o. Pelo seu interesse
e finalizando esta abordagem sobre o crime e sua preveng1,o vamos transcrever os pontos importantes da intervengd,o do Ministro
da Justiga, Teodato Hunguana,
durante as consultas informais
sobre o referido projecto ct€ aboli96,o da pena de morte no 6." Con14

gresso das Nag6es Unidas sobre
a PrevengS,o Criminal e Tratamento dos Delinquentes.
nEm primeiro lugar, antes de
falar de dignidade humana e dos
direitos do homem, 6 preciso termos em conta a dignidade s os
direitos dos Povos. Em segundo
Iggar d absolutamente necessdrio
relacionar a pena de morte com
o cardcter e gravidade dos crimes
aos quais ela 6 aplicrl,vel. Assim a
minha delegagd,o considera ina.
ceit6vel invocar a dignidade hunrana e os direitos do homem precisamente em defesa daqueles que
violam esses principios atravds
dos crimes mais hediondos. Deste
ponto de vista privar da vida
bqueles que n6o respeitam esses
principios d uma condigdo para a
afirmag6o efectiva desses principios. O direito ir, vida sci se pode
conceber em termos da mais completa igualdade e reciprocidade
entre os homens, em termos de
respeito de todos pelo direito de
todos b vida.
- No meu pafs instituimos a
pena de morte em 1979. Ela aplica-se a certos crimes contra a Seguranga do Povo e do Estado Popular, em particular quando deles
resulta a perda de vidas humanas. Esta pena foi instituida quando assistimos a urna escalada
crescente de actos b6rbaros de
agressS,o ao Poder Popular e que
andlise significavam
em fltima
atentado contra a Independ6rrcia
e Sobera^nia do pais. N6s vivemos
como Sabem, numa zona de confrontagS,o directa eom &s forgas
mais retrdgradas da humanidade.
A vi,,ol6ncia contra-revolucion6ria
organizada por estas forgas, contra o nosso Poder reagimos com
a viol6ncia revoluciortdria.
- Portanto, trata-se de uma legislagdo que surgiu por forga de
um determinado condicionalismo
hist6rico - de um condicionalismo que determina a defesa intransigente da Revolugdo, RevolugSo
que se identifica com os interesses das largas massas do nosso
pais. Ela 6 a violOncia organizada
da maioria contta a viol6ncia orgarizaAa da minoria que quer destruir o Poder Popular por todos
os meios ao seu alcance. Deste
modo n6s manterernos esta legis-

lagd,o enquanto ela for necessdiia,
como um dos meios de reprimir
a contra-revoluq6,ou.
A PENA DE MOR,TE
E A SOBERANIA
DE CADA PAIS
Continuando a sua intervengio
o Mi.nistro da Justiga, Teodato
Hunguana, afirmou:
- N<5s estamos de acordo em
que sejam reduzidas atd b completa eliminagd,o as infrac96es bs
quais 6' aplicrivel a pena capital.
Mas entendemos isto n6o no sentido de uma simples reforma dos
Codigos mas a supress6,odas causas eue levam b prdtica desses
crimes. Por ultimo queremos dizer bqueles que patrocinam este
projecto e a muitos dos nossos
amigos, amigos que se preocupam
sinceramente com esta questdo
que:
- O direito b vida d um direito
fundamental, mas antes dele situa-se o direito do Povo A vida,
h. Iibertlade, b justiga social, pois
o homem n6,o tem exist€ncia nem
sentido fora do Povo em que vive.
A pena de morte d justa quando
6 aplicada bqueles que eometem
crimes hediondos contra os povos, d justa quando aplicada dqueles eue cometeram massacres em
Moga,mbique, Z6,mbia, Botswana,
Zimbabwe e continuam a comet6-los em Angola, Namibia e Africa do Sul.
- A pena de morte d injusta
quando aplicada pelo regime desumano da Africa do Sul e pelos
regimss minoritdrios ditatoriais
e desp6ticos ds ,outras partes do
mundo, bqueles que lutam para
derrubar tais regimes.
- Abolir ou nd,o abolir a pena
de morte 6 uma questS,o que releva da soberania de cada pais e
o projecto tal como se apresenta
constituiria uma limitagdo a esta
soberania e abriria a porta bs interfer6ncias nos assuntos internos
dos Estados. Por estas taz6es a
minha delegagfio nbo pode apoiar
este projecto e ver-se-ia obrigada
a votar contra elel.
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