.NIM.GO COMUM 'E 0 SUBDESENVOLVIMENTO

- .Minislro Joaquim Chissano has
No passado dia 27 do corrente, peranle a XI Sessio Especial da
Assembleia Geral sobre a Eslralegia Economica para a III Decada das
Na~Oes Unidas sohre 0 Desenvolvimenlo, 0 Ministro do s Negocios
Eslrangeiros da Republica Popular de Mo~mhique, Joaquim Chissano, proieriu 0 seguinte disclIIsa:
Sc. Presidente,
Ao dlrigir-me, peli! prirneira vez, aesla
Sessao Extraordinaria da. Assembleia Seral da
nossa (Kganiza~ao, quero aftrmar-lhB 0 nosso
tolal engajamento e coopera~ao para q , 0
thmino dos noSSOs trabalhos, saiamos com
insfrumenlos valiosos em que se defina dara·
menle uma esirategia coerenle e realisla que
imprima uma OQva dinamica ao processo de
desenvolvimento econ6mico-social de mais de
tres quartos da Humanidade.
Trala-se, na verdade, de mais um «elan,
•
vital para mifhiies de 5eres humanos que vivem
sob a signo da fome, da mis6ria, da nudel.
da doen~a, do analfabetismo, do desabrigo,
veroadeiros males que amea~m . de exl«minio a e.specle humana.
Estamos no UmiaT de mais uma decada
do deseoVillvimenfo. £ uma decada de espe.
ran~a Que exlge de lodos uma coopera~o
e compreensao mutuils na resolu~ao dos pro,
blemas Que fl()S sao comu!lS.
Sr. Presldenle,

E com satjsia~o renovada que a minha
delega~o 0 felicila, ao ve-Io de novo 110 presidencia dos nOSlOS trabalhos. A vossa p!e.5en~a. como repftsentanle de urn pais da Dnha
da frente, aliada- a habllidade de diplomala
avisado que v6s sols, da·nos a garanlia do
SIiCesSO das de!jbera~s desfa ses.sao.
Sr. Pre.5idenle.

ecom aleqria que vemos C(ester em cada
ma a grande familia das na,Oes. Esla Rossa
satis!B~ao a~sume propolkOes ainda malS val·
tas
la~ oem qutt
tt'Sdmento
fa
~ denodados esfor~ de toda a comunidade

ell

intefnacional.
ARepublica do Zimbabwe e hoje membro
dill Na~iies Unidas.
Saud amos nesta his16tica !essao, a vilMa
do Povo do Zimbabwe que sob a direc~aD da
lANU Frenle Palri6tica soube conquislilf a sua
verdadeira independencia nacional.
£Sla vil61ia do Povo do Zimbabwe e 0
lesultatie dos sacriflcios e da abnega~~o de
todo urn pavo •.urn povo que foi humilhado,
massaC(ado, e explorado
Esfa vilMa e0 resuhado duma i,dua luta
da liberta~ao nacional imposta pelo cotonia·
Iismo, pelo racismo, na qual mOfre£am vl1imas
de massacres, bombardeamenlos e a.ssasslnatas, ·
mo~ambicanos, tswanas, angolanos e em multo
maior Rumero, zimbabweanos, naD s6 no campa de ba1alha.. mas lambem nos carceres e
campos de concenlra~o.
hla viloria exprime a cerleza de irrever·
sibilidade do curso da nossa His/aria contemporanea soble il lula dos povos subjugados.
pela canquista dos seus dlreitos fundamenlab:
independencii e liberdatle polliica, econ6mica, cullural e social.
A delega~D da RepUblica Popular de
Mo~ambique. sauda e telicita cal«Olamente a
admissao da Republica do ZimbabWe como 0
153: membro da nlma organizil~o. Es~ evew
ttl tern lugar no momento em qU& a1 Na~ijes
Un ida! se preparam para comemorar 0 20."
aniversario da adop~ao da historica resolu~ao
1514 (XV) da AssembleJa Geral. um documenJo
de franstendente significado na vida dos povos
que foram e sao subliltltidos it domina~ao
colonial.
Esta ocasiao im;>ele-nos a reaiicmarmos 0 diTeito iRlllienavel dos povos sob damina~ao coionial, de \ularem aflaves de todos O~ meios
ao seu dispor confra as pot~ndas colonia IS
que impedem as suas aspira,iies 11 liberdade
e independentla.
A conlinua~ao da Jll4tica do toloJlialismo
em todas as suas formas e manifestilQOes, e
incompativel com a Carta das Na~oes Unidas,
com d Declara~ao Universal dos Direilos Humalias e com a Oeclara~o da Concessao da
Independenc;a aos Palses e Povos Calon~is, e
tonslitui uma seria ilmea~a a paz e segllranp
iniernacionajs.
Com a 'Jit61ia do Zimbabwe a luta dQS
po~s da Namibia e da Africa do Sui ganbam
maior impelo. £Sla viM ria conslitui incentivo
para a tufa- destes pavOS,
Sr. Presidente,
A Republica Popular de Mo~ambique naG
t.sualiza a vll6ria do Povo do Zimbabwe comD

corresponder a e.sta iniciafiva que deve lradu- o subdesenvolvimenfo em Africa. Asia e Arne·
zir·se em ac~es concret.H de apoio.
rica latina.
Apesar das diiiculdades que Ihe iOfam
Os povos des1es confinentes laO tanfron·
legadas peJa guerra, pelas san~oes aplicadas lados com ~ 'fome, a miseria,a nudel, epidecontra 0 regime de Ian Smith, pe!as agressoes mias e a ignOfanci~ cada vel mals avassala.
e uJlimarnente pelas calamidades nalurais, () doras.
nosso Pars vai envidaf fOOos os esfor~os ao seu
A rela~ao de desigualdade e dependencia
urn mero fado da libetfa~io de mais 11m povo_ alcance para desempenhOl com eficacia 0 papel
com
as anligas potencias colonizadoras aillda
Esta vit6ria insere em ' si me.sma repercus· vital que e 0 sell no domlnio da integra~ao
pre'lalece
de uma lorma acenluada. nestas
s6es politicas e econ6micas de grande alcance econ6mica da Afrlca Austral. Was ac~oes sao
regioes. Os aspedos principais da vida social
Ila lula pela Iiberla~ao tolal da Africa Austral
o resultado da unidade polifica dos Paises da e econ6rnica sao forfe e negafivamente influene do nosso Continente em gt'lal.
Linha da frenla estendida 8 outros paises da ciados pe~as anti gas poiencias coloniais
Esta yit6ria permitiu aas povos desta regiao zona com 0 objectivo da Iiquida~ao da depant nesle Quadro desoladOl que tern lugal
desencadear com vigor, no iI)lcio desla decada, dencia econ6mica.
esla
XI Ses.'iao Especial da Assembleia Geral.
ac~OeS visando a racional aproveifamenlo dos
No seio dOl paim em desenvolvimenfo,
reCllrsos hurnanos e mal«iais para 0 desen·
Sr. Presidenle,
moyidos par aspira~Oes e esfor~os comuns.
voillimento dos nossos povos. ReclJlsos esses
que ate ha bern poUtO tempo ecam unalizaAproveitamos esla ocasi30 para deixarmos cresee a consciencia da nece.s.5idade de se
dos, de urn lildo para a justa guerra de liber aqui ~press01 os nossos profundlis agradeci· enconlfarem mecanismos que permif~m Iiberta~ao nacional, do oulro lado para a j~jusia
guerra racial de genocldio. de opressao. de
explora~ao e de domina~ao colonial.
£ urn desafia a que nOs, POYOS da Africa
Ausiral, temos de faler face: vepCeI a grande
bafalha econ6mica.
Sua fxcelencia 0 Presidenle Samora Moise.~
Machel no discurso dirigido a XVII CimeJra
dos Chefes de Estado da ~UA. diz: II.A independ&ncia, a soberania e a liberdade dos
IIOSSOS Povos, ficarao vazios de confeudo S6
nao quebralmos 0 conlrUle exierno dos nossos
recul10s naturais, as imposi~ijes financei as das
instifoi&oes internacionais e a situa~ao de
depeno6ncia econ6mita hetdada». Os nossos
filhos, as pr6ximas gera~es nao nos perdoilriio
se nao formas capazes de levar de vencida
esla lufa. Temas as condi~e.s propicias para
veneer.
As polencias coloniai~ dolaram os nossos
parses de infra-eslru1uras cuJa finBhdade era
salVI' os interesses do tapilalismo internatio·
nal atraves do regime racisla da Africa do
SuI. (om it Iiberla~ao do Zimbabwe criam-se
as tond~ pari Q desenvolvimento progressivo da integra~o du nazas «onomias.
Criam-j8 as condi~iieJ para alenuar a dependentia directa e 0 esfrangulamenlo econ6mito
dOi palses sem litoral da nossa zona, face
ao regime de Pret6ria oferecendo-lhes novas
oJ)CIlunidades e allernalivas de coopera~o
econ6mica.
As perspecllvas aberlas pata I coopera~a3
ns nossa zona sao imensas.
Ja com algumas experiencias posi1ivas no
domln~ bit atera!, eslamos a incrementar a
nossa COOPelil~ao a nlvel sub-regional. Assim,
jO!},<jtl.im .4.1ber'o Chi.!S(Ino. Mini,~tl-a dar 'egocios EstTa~~geiros da Repuna Africa, toram fomadas importanles inicia·
blica Fopltlm de Mo(am,b qu~ (Joto de arq1dvo)
tivcu para 0 - desenvolvimento infegrado d~s
n05.5as economias. Cada um de n6s passui menfes a fodo~ (IS pai5es que pronfamenfe fa·los do jugo de q~e ainda sao vlfimas experlencias e infra·estrulUlclS em delerminado nos apoiaram duranle a luta do Zimbabwe a dependencia econ6mica.
sector e e aIr aves da valoriza,ao tiessas expe- quando ~ramos alvo de agressoes, massacres . Recusamos que a -independ&ncia e pr sp~.
riencias e it racional ulilila~ dessCls infra, e bombardeamentos, ao aplicarm~s uma dec~ rldade economica de uma. parle da il.m i·
-esicuturas que resullar~ 0 no5.5O desenvolvi· sao de comunidade iniernacional.
dade se conslrua tom base na dependencia,
menlo.
A independencia do Zimbabwe nao veto domina~o e explora~ao do resto da Human~
No amb1to destas inicialiVas de coopera· eliminar a necessidBde des.se apoio. Pelo con- dade.
~ao inter-regional, cabe a ~epublica Popular trario, e irnperaliva a necessfdade de recons·
de Mo~ambique, como pals-chave no escoa- fruirmos 0 nosso Pais devaslado. para que
Sr. Plesidente,
menlo diU mat~ria5-pfimas OIoduzidas pelos ele continue a desempenhar 0 papel de base
poises da regiao, it responsabilidade ela coor- de lelaguarda para a batalha pelo desenvoi.
De Argel a· Lagos, passanda per Lima,
dena~ao dOl empreendimenlos a realinr O() vimen10 econ6mico e locial nao 56 do Zim- M6xico, Colombo, Buenos Aires. Manila, Havadomlnio 005 transportes e comunicil~oes.
babwe e Mocambique, mas sim de tada a zona nit, Nova Deli, entre oulros. 05 paises em
A nossa z(){Ja e uma das maiores fontes de Africa Austral.
desenvolYimento fem aJerlado 0 mundo lobre
de produ~ao oe mat6llas-primas que tmpulNao nos alongaremos mats sobre elfa 14ues· i1 necessidade da tom~da de medidas destinasionam e alimentarn os !Ilandes c<lmplex05 lao, pois ela consfilui matbria a ser fratada das a elimina~ao dos principais obsfaculos a
industria is dos paises dasenvolvidos.
Ra pr6xima sessao ordinaria des!a Assembleia emancipa~o e p1ogr8SS0 dOi pov~s que lutam
A liberta~o do Zimbabwe veio desblo- alraves do exame do relatorio do Seaefarirr por um melhor nivel adequado as condi~iies
quear 0 escoamento de.stes recllfsos, estran· -Geral, consagrado a assistencia a Mo~ambiqlle, humanas mais elemenlar,es e basicas de vida.
gulado devido a situa~ao de guefla que !e
Entre Argel e lagos, a comunidade illter·
vivia.
Sr. Presidenre,
nadonal. irlSpirada pela for~a polftica que cons·
tituem os paises em desenvolvimenfo, atrav~l
Sr. Presidente,
o conteno da Nova Ordem Fcon6mica do Movimento des Palses Nao·AHnhados, adop.
Infernaciona\ IN. O. E. I.) niio surge por acaso. tou instrumentol pretiosos. lais como a DeA operacioflalidade de 10do 0 sisfema de Ele resulla da n'ftessidade de criar alicercr.! c1a1'i~ao e 0 Programa de Ac~o para 0 Esfa·
infegra~ao econ6mica e divisao de 1rabalho
ti!mes pala tazer da Iiberla~ao lofal dos pOYtlS beiecimenfo da N. O. E. I. e a Carla dos Dtreitos
entre os palses da Atrica AuSfrar ~xige uma uma a5piril~ao material1zavel.
e ()everes EcolT6micos dos Estados.
aptidao -e uma grande eapacidade de resposla
Tais inslrumentos apelam para 0 desapa"
A Iiberta~ao do Homem passa nece.ssaridde todos os parses face as solicila,oes que mente pera independencia econ6mita. Liberf3- leCimento do actual sillema econ6mlco inler
emergem desla ac~ao.
naclonal caracteriza® pela desigualdade, do~ao significa igualdade entre as na~Oes, Ela
Para que a Republica Popular de Mo~am requer em UUimi! analise, 0 exercicio pOf minatao, dependenciil, inlemses esireiiamenle
biQue possa levar a cabo os emPleendimenlos cada povo do seu direilo pierro e permanenfe ego\sias e a fragmenla~ao, e a SUi! subsiiluia que se propOs, no dominio dos transporfes sobre ~s saus reC\lrsos natura is.
~o por uma oroom fund ada na fgualdade,
e tomunica~iies no q!ladro desta coopera~ao
A ordem economica exislente B plofundd- soberania. inlerdepejJdencia, inieles.se comum
regional para D desenvolvimento, ira necessi- men!e injusfa. Ela 6 contra os inleresses basi· e a coopera~ao enlre os e3faoos, indeoendenfar de 11m subslantial ap-oio da comunidade cos dos pailes em desenvblvimen1o. e e com- lemenfe dGS let1S 3istemas economico5 e sociais.
international.
patf. .el com a sua liberta~iiil. Nos programas
t responsabilidade da comunidade int«Enquildra-S8 neslas iniciatiYils a realizacao I' es!rategias antcriormenie adoplad~. nunca IlGciooal rever a injusla ordem eton6mica exiSdd «Segunda Conlerencia de Coordena~ao da s lomo!! em conla. parlicularmellte na reO(- ienlt e ajusla·la clO~ objeclivos que es1ao na
CooPeli!~ao Economica dOl Paises da Africa gani2a~ao da economia mundial do ao65-gue•• base da Clia~ao desla organiza~ao, de lorma
Auslral" que ter6 lugar· em Maputo no mes ra, dl situa~ao e dos intereoo do~ PilSeS a pe1mllir qu~ Mos sejam senhores das suas
de Novembro e pafa a qual serao convidados em desenYO/Vimenfo.
riquezas e finatmente dos seLU destinos.
o.t provaveis doadores. Nesia tflnferencia serao
omecaniSmo das rela~e.s econ6micas inler- Os pai.ses desenvolvidos eslao vintulados,
apresenfados os grande.s projec1os de desen· nacionais mou as condi~1ies para a prosperi- em virtude da Carla das Na~s llnidas, Ii
volvimenfo da nossa area.
dade dos palses desenvolvidos de economia obriga~ao juridica de cooperar de boa Ie CDm
e ossa esperiln~a QU8 iodos saberlo cia mercado. Em confrapartlda, perpefuou-st 0.; pafses eiR desenvolvimento na aplica,ao
I

das normas e principios sobre a NDVa Ordem
Ecanomica Internacional.
Hoje, leis anos ap6s a VI Sessao· Especial,
a crise econ6111ica mundial aSsume dimensijes
alarmantes, sem precedentes.
A actual ai~ encolllra fundamenlo no
conlro~e exercido pelos palm desenvolvidos
de economia de mercado, sabre os recursos
nalurais dos palses em desenvolvimenlo e soble
0\ mercados Intesnacionais chave. Ela e urn
sinlorna de desajustarnento estruiurais. e de
desequilibrins fundamentais; agravados pela
recusa dos paises desenllOIYidas de econamia
de mercada em cont:olar a seu ~Micil» ex e"
(iar, 0 5eu nivel elevado de infla~ao e de
deselllPrego de que reSUlfill\l novos desequiHbrios no sistema econ6mico internacional. .
oprogre3so econ6mico e social dos· paises
em de3envolvimellfo tem ainda sido negalivameofe afeclado, ~Ias mais divems a mea~as
de que resu;tam muilas \'ezes a adop~ao de
alitudes agressivas contra ,queles que' de entre
n6s sa opcem ans planiS 'isando impor eslruturas poHiicas, sodau e e~on6m icas que favorecem a dependencia, tlom ' na~ao e a expl :ra·
~o. E 0 caso da agle5s~ conlra Angola;
Cuba, Mo~ambique e outros. Flli tom espanjo
e legflima fJCeocupa~ao que muilo re.cenlemenle a tomunidade international iomou
conhecimenlo da legisla~ao unilateral deere"
tada pelos Eslados Unidos. da America que
confere as suas empresas 0 direito de. iniciar
a expJora~ao dos recursos do 5010 e subsola
dos fundo.s ocdnicos que sa situam para a~em
das zonas de jurisdi~ao nacional.
E uma confronta~ao a decisao da comunidade, internacional que ilprOVOU a ~8S()lutao
2749 (XXV) de 11/12/10 da. Azernbleia
Geral das Na~6es Unlda~ onde se declara que
os recursos do soli! e sUbsalo dos funoos oceanicol laQ patrim6nio tomum da Humanidade.
As Ha~oes Un/das, ao apr ova rem este. ImpOrltarrte dQcumelllo, nao ptefenderam oulor·
gar a qualquer eslado 0 direito de «per sb,
explorar os recursos consaglados para beneff·
cia da Humanidade, no seu tonjltn~
A'Republica Popular de Mo~ambique condena vigorosamenfe esta medida .e reafirma
a pasi~lio assumida pel a «I;Kupo dos 11» na
r Confec8ncia ~as Ha~6es Unidas sobre 0
Direilo do Mar recentemenle reunida em
Genebra.
Sr. Presidenfe,
A presenle Sessao da Assembleia 6eral
convida·oos a leflexao e ao billaR~o do qUB
foi a jmplemenia~ao dat decisoes da comu
ilidade infernational tom vista a iJUlau(a~o
d N.O.E.I. 0 tomar, em consequencia, as
medl~as necessarias.
Enconlramo-nas hOje aqui reunldos numa
sessao que se tornara hls16rica se as declsees que em conjunto formos capazes cie lomar
fiverem tlm vista a reestru1ura~0 . das rela~oes
economim inlernacionais.
£ preocupanle tonstalar a fallt de progressos Rill negocia~oes levadas a tabu nos
UIIimos an01 tom vilis ~ aplica~o da declara~ao e do program.. de ac£ao relalivQ il instaura~io da N.O.E.I.. f ainda aliNmanle COM'
latar a lend~ncia que prevalece em mUllos
casas, de recuo, de cerlos palses indusll'illlizados em rela~ao a compromlSlos preVIa
menle asslImidos.
.Os reduzidos progressos realizados sao de
valOl quase nulo sa tivermos em conla que eles
nao produziram qualquer aUe{a~cio conducenle
a participa~ao dos paises em desenvolvimento
no processo de decisao sabre JS ¥ela~oes tc.o.
n6micas iDternacionais. Os nos.~os paises ainoa
conlinuarn sendo sujeitos passivos na remo ·
dela~ao da ordem juridica 8 econ6mica rnler·
nacional.
Ternos urns longa Usia de fiacassos e GrscrepaRtias nos domlnios fundamentiiis da
ajuda ao desellYolvirnento, reestrulura~o in·
dustrial, mudaQ~as no tom6rcio inlemacional,
Iran.sfer~ncia de lecnologiiJ e assist6ncicl 0
apoio dos paises desenvolvidol na \oooper~o
economica entre os pais6$ etn ~esenvolYI
mento,

Na~6es

esfor~os

da comunjdade inlernacional para
acelerar o desenvotvimenlo e estahelecer I
N.O.E.I. Ba devera ser dlligida para 0 cum
pri mento dos saus objectiyos,
t necessaria para esse efeilo, urna pa1rcipa~ao equital1va, comp/ela e efecJiva do.s
paisel em desonvolvimelllo na formula~ao e
aplica~ao de todas as decisOes no dommio
do desenvolvimenlo, e da toopera~ao econtSmica international com vista a realiza~o ae
muda~as na est.ufura~ao do presente 'sIstema
eton6mico dentro de uma b3se Justa e cit.
lotal soberania de cada est ado no controle
do! seus recursos e acHvidadel eC;)hOmlcas.
conforme 0 es!abelecido na Carta dos :>hiios
e Deveres Econ6micol de Estados.
ConSlde;amos imporlanfe a imp~emellfa~ao
cas medidas concre/as para 0 desarmamenfo
gera! e completo sob urn conf'cl!e internaell)o
nal efeclivo. A tomada de tais medldas va;
permifir a Iiberfit£ao de incomen .11 aveis re
cursos que deveriam ser utiHzados an ~trvlCO
dQ desenvolvimenlo, eS»e i3'rnen!e dos pajj~
em de:envGlvimento.

Sr. Prelidenfe.
Acomunidade infernaclonal deveser unS
nim& em conslalar que a inlerdepenClenci.
8Can6mica dOl paises, lendo afingido Rivel'
de desenvolvimenro diferentes, e uma rBah
dade que obriga it uma ·fomada de media as
de polilica econ6mica concreras.
Em nno entender 0 que hoje nos fraz
aqoi nao e apenas a oecessidade de dlscufh
IS fOTmas mais adequadas de alMar os pcli.ies
emdesmolvimenio da miseria que pesa sotre
eres.
Hao viemos aquf resolver apenu os pto'
blemas dos parses em desenvolvimenfo. &res
preocupmnos no qUildro da perigosa trisl
que amea~a loda a Humanidade.
Mao e 0 fatlo de .re .rer «pobre h que
consi/tui a problema. E a ditolomld enlr.
«pGbre.h II ~ricos», enlre produlores e con
sumidores, e entre exp!olados e explOrad"r~s.
o que nos reane ~ a necessidade oe SIl
crlar oma plafaforma de coexislenlld num
immdD profulldamente ferido de clivagen; ,.
diferen~as pre.fabricadas.
~ 0 facIo dB se t~r ganho a tonsci6ncia
da barreira deliberadamenle levanfada, a po$.
sibilidade e capacidade de cada urn OOS nossos pavos valorizar 01 seus reCIlUO.s nalurais

Sr. Presidente,
· Mais uma vel ~ posta a prova a ROSSa
capacidade de respos1a a opressao II sublU
ga~ao.

J6 no tempo da coloniza~ao lomos IItuSOI'
dos de rebeldes e insurrectos quando exigiamos a restHuj~ao da nossa tondi~o de serel
humanos.
Quando exigfamos a independencia, fenlamos dialogar ~ific8ment8 com os nO~OJ
«senhores» mas 000 fomos ouvidos,
o dialogo da fOI~a foi-nos impasto. Peg~
mos em armas. Muilo sangue se derramc,u,
mas s6 assim eque conseguimos veneer.
So mim e que passamOJ a ter VOL
· Hoje e exadamenle · a mesma slfuatio
que vivemos. trao. se trata, alias, de 11m Outro
processo. E 0 mesmo proce.sso de liber1i~Q
que alnda nao s.e complelou. Bfamos peranle
0- mesmo tip!) de obstina~ao que outran!
experimenlamos, e e a masma r~volti que
nOJ impelle a ac~o.
Que taremost
QueremOl simplesmenle dialogar, em dii·
logo sincero e honesto no qual prevaie~a e
vonilJde de liquidar 0 egolsmo e de const! UJr
urn mundo onoo a jgua!dade IS reconhecida_
Queremos· aflrmar que tambem somos seres
humanGs. Nae viemos aqui mendigar. Acoope.
~ao entre os palses nao deve ser entemlidd
110 saMido de uma esmola de palses ricos a
patses pobres. A esta prop6sito Sua bcelen.
cia 0 Plesidenle Samora Mobes Mache! (u~se
«a esmola humiloa e sub mete 0 inimigo •.
Por Uso n6s recusamos i -esmola. Viemos aqui
como palses iglJaimente ricas. Porque lambem
passUimos· riquezas.
Sr. Presldente,
· HaD e demasiado repetir Que n6s somos
rfeas.
Todavia devido· aos eondicionalismos
o con~JI5o a lIue se chegllll hi tel! ano~
historiCal
do proiesso de dasenvolvlrnenlo
irllas na Sexta Sessao Espetial ainda fern de
ainda
na
·estamos
em condi,iiet para Irflnsser fraduzido em ac~oes conuela!, a~iies Que
permitam aDl pavos liquidar a fome, 0 ana1- formar as riqUBZas de que somos dele Moles
para beneficio.s dos nassos pDvos. Possuil a
fabetismo, a mis6ria &. iI doen~.
A adop~ da N. E. I. D. pclfa a III 06cada lecnic& par~ ufilizar os nos.'iOS returSIiS e
das Na~oes Unidas para Q Desenvolvimento apenas uma conQuilta na hisl6ria e nao pnde
devera tonstituir urnil pille Integranle dOS
(Continua na aMains segulnle)
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HOTltJAS, sexta·feira, 29 de agllSlo de 1980
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