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militar e nuclear com
Mundial contra a'"colaboragSo
Abdul Minty, presldenteda Campanha
-de
mem6rlas. A, sua qualidadede sul'afrtcanono erilio hd
a Africa do Sui,'6 um homemchelo
envolvidoem in0merasbatalhasdiplo'n6llcaspelo isolamentointernacionaldo
mals de 20
"noi,
puseram.noem contactocom incont6veispassagensdas dlferenteslutas dos
Governode pret6rla,
povos da Africa Austral.

no noruogu6s. Nessa a'llura havia u.m
Governo de col,igaQdo de centro.
{i,reita com Jonlyng, um conservador, como Ministro dos Neg0cios
Estrangeiros. El,e era um politico de
talento excepcional e de grando
sabedoria. Foi ele que consegulu o
Thorvald fez um discurso importante Foi esta a im,pnessio que d'elx<lu apoio do Governo a lfma clecisSo
Uma dessas passagens remo'nta a
que produziu o primeiro apoio tinan1965. O , ent6o Presidente da FRELI' condenando qualquer acgSo contra nessa a,ltura".
ceiro a FRELI,MO, abri,ndo asslnl
Hansen, de 47 anos hoie, tazla
lu,O, Eduardo Chivambo Mondlane. Angola, dizendo: "Olhem, essa gente parte
Juvent'ud€ caminho para a aplicagdo do pnnct.
dess,e Conselho da'vezes
(ango,lanos,mogambicanos,guineeh'
tinha-sedeslocado A Noru'egapara rno'
pio de que os movim'entos'delibertacom
bilizar spoios h l,utados mo9arnbicanos des) vieram ter connooco ha muito e encontrou-se algumae
Mondlane. Aoentua esse aspecto: g5o da Atrica Austral devem receber
incluindo apoio em arm'as.Minty eorri, tern'popedindo-nosa,rmase so depois
que foram
apoio da Norueqa".
"Eduardo ainda tinha confia,nqa na
ia nes6a altura havia qu'e ser rea' de thas termos negado 6.socialistae". sinceridade
do Ocidente progressista.
pedir auxilio aos paises
Em 1968. Halle Jorn Hansen Gra
fista quanto a esta questSo. Nem a
tiiham niudado radi' o Presidente,do Conselho da JuvenNoruoga nem qualquer Pais ociden' Aquele discurso leve algum lmpacto. Mas as coisas
quando
calmente
o voltei a ver, enl
tude. Ele lembra'se de um eprsodio
Em Oslo h6 outras Possoasque se
tal, aliado ou n6o de Portuga', iria
1968, O seu tom era outro".
relacionadocom'a visila de Mondla.
tecordam de Mondlane. Uma ddm
fornecer apoio militar.h FBELIMO.E
Mondlane vo'ltou a Oeio em 1968. ne nes€e ano.
o m,esm'osuced,e ho,ie em rela$6o: A 6 o ex-jorna,listaHal'le Jorn Hansen,
como convidado oficial do Conselho
hoje director de lnformagdo da
luta do ANC. E a l6gica dol,orosada
desse encontro do
contradiQSoentre a moral da'solida' NORAD. a Ag6ncia NorueguesaPara da Juvsntude.
"Quando salmos
que Mondlane criticara
.
riedade e os interesses de ordem o De.senvolvim,ento.
"N'um discurso quo pron,uncioupara Co,nsefhoem
em 1965, no
o Co,nsel'ho.Eduardo disse: "A FRE- o Ocid'ente. convidei-o a ir comtgo
eetrat69ica.
"Eduardo veio a Oslo
mgio de um VerSo mUito (quenteD. LI,MOfoi tr?ida"; O que ele nos disse a pe ate ao hotel.
Abdul Minty lembra-se que Mon'
foi m,ais o'u m'enos isto: quando o
dlane tsve um en,controcom Thorvald em termos politicos.Veio a convitedo
Ele mostrou-se surpreendldo: ceUg
Stoltenberg, do Departamento Inter- Conselh'o da Juventude Noru'egu'esa, Ocident6 progr,essistatalava dd solu'
entdo charnado Comit6 Internaciongl Q6o pacifica n5o queria realmente res gue vA contigo a p6 pelao ruas
nacional da Ce,ntralSindical L. O.
lhorvald para a Cooperag6oInternacionalentre uma solug6o pacifica, n6o havia sin- de Oslo?. Disse-lhe que stm, gue
"Tive uma r'euniSo com
logo a seguir ao en'controdele com os Jovens. Veio fa'lar da luta cio povo ceridade. Em sum.a: a liqio aprbn' estava urna norte amena I poderiadid.a pola FRELIMO era a de que a
mos i'r falando pelo carninho. Ent6o
Eduardo Mondlane. O que Stolten- moQambicanoe reuni'r-secom os nos'
Iuta armada teria de continuar. qu6 ele per.c;untou-rne:"N6o sabes que a
berg m€ disse sobre esse encontro Gos politicos. Recordo-m'e de um
PIDE anda atrds de rnlrn constantefoi rnais ou menos ieto: fr,londlane aspecto particular: Eduardo estava mui'tasrridas seriam perdidas e que a
havia-lhs dito que a FRELIMO tinha alegre e transmitia muita autocon' FRELIMO tinha sido forqada a pedir mente para me rnatar?'. Eu res,pondi
concl'ufdoque $em a luta armada Mo- fianQa. N.essaaltura, el'e falava regu' a;iudamilita'rao Leste europeu. Eduar- que ndc, e seria a rne{hor clas dectdo transmitia a.lgum azedurne na sua
s6es a PIDE matdlo nas rue6 oe
gambique nunca seria libertado e que, l,armentedos seus conta,ctoscom os
critica ao Ocidente, mas mais uma Oslo. Discutimos a questdci durante
6,endo a Noruega contra o fascismo ame,ricanos. particu'larmente com a
espe'
pediu
m.uita
vez
Kennedy,
e
tinha
apoio ao Governo norue- alg.um lempo e ele acabou por cone o colonial'isrno portug,u€s, entao tamilia
ranca no que os de,mo'cratas'amertca'9 u E S n .
cordar em lrmos a p6 at€ ao hotol.
fazia sentido o apoio em armas a
nos poderiam faze,r enquanto estlves'
A Norue.gamanteve a slra pos.iqeo Fi'quei incomodado com essa conFRELIMO".
sem no poder nos EUA. Ele acreoi' de n6o apoiar os movimentos de
versa. Eu era lovem nes6a altura 6
p€ssoaB nesse encontro". tava que o Governo americano Pres' libertag6oem armas mas, afirma Han. nunca me tinha passado p6la cauega
"V6r,ias
prossegue Minly (r,i'r,am-se
do pedido sionaria o Governoportugu6sa inclutr sen, alguma coisa mudou apos a visr. qu,e algu6m pudesss matar o Preside Mondlane. Mas al,guma coisa MoQambiquena o'nda dos "ventos de ta de Mondl,aneem 68.
<lente de um movimentode libertag4o
fieou, Em 1976 havia fort'es pressdes mudanga,, que sopravam por A'frica'
"Penso que a vieiia dele conlrl. nes ruas d,e Oslo. Alguns mese6 mats
de um tarde recebida a noticia .de qire a
Ainda acroditavaque a luta n5o teria buiu para o desencadeamento
n,a Nor'unegapara u'ma acAdo forte
contra Angola por causa da preeenoa q u e s e r m u i t o l o n q a e q u e u m a 6 o l t t ' processo muito importante na Norue. PIDE o tinha,m assa.s.sinado
em Darde tro,pas cubanas 16. Nessa altura, eeo politica poderia se,r encontrada. ga e, em particula,r,dentro do Gover- -e,s-Salaam".

