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Ap6s uma b;eve introdu~ao, o Pre~idente Samora[ Moises guesa, cuja inten~ao e a exploracao dos. operarios e dos cam. de term6metro .da consciencia polifica, de reflexo da consciencia transportando armal, transportando medicanienlos, · m~n·l~o~s;· ge.
Machel, dirigindo-se. aos. membros dos Comites Central e Exe- poneses.
de ·classe.
neros alimenticios, para impulsionar o desenvolvimenfo da· luta,
cutivo. · aos membros do Conselho de Ministros da Rrpublica
Recaiem, por isso, grarides responsabilidades sobre a classe
Produzir e utiliz.ar OS meios materia is, tecnicos. e humanos '. para esmagar, expulsar e desfruir 0·colohialismo rio nosso Pals?
Popular de Mo~ambique, aos militantes e aos trabalhadores, em opera ria, a classe _que todos n6s representamos. Compete a todos para fazer uffi'a coisa socialmente uti I.
E esta a, resRosta qui'~ pev~mo.s ;_dar _aqueles que Joram . presos
particular, aos operarios, que se encontravain presentes a reu~ n6s a responsabilidade hisf6rica de vanguarda revolucionaria, na ·
Urn operario ·que pega num serrote, numa tabua, plaina. e assassinados nas cadeias ·do lbo, aqui .no Jamanguanet .Todos
niao realizada na manha de ontem na Escola Secundari~ Josina transforma~ao da sociedade.
eles devem saber .que e~ses operarios valorizam ' desta maneira
Machel, em Maputo, passou entao a analisar o passado e. o
Compete- a fodos n6s a responsabilidade .imediala de·fazer·
a independencia e _porla~to o sangue-· derramado na conquista
.pr~$ente da classe -operaria e a sua posi~ao face as ·diversas mos com· que a industria seja efectivamente o facfor .dinamizador
ria' nossa liberdade? Eslou certo, no entanto, que aqui estao
manobras dos represenfantes do capitalismo, definindo, fambem, da nossa economia, tal como define a .nossa Constitui~ao.
alguns que esfiveram no Jamanguane e assi.stiram a bruf~lidade
as r~sponsabilidades desfa classe, na actual fa~e da ravolu~ao LUTA PELA fNDEPENDENCIA ECONOMICA .
da PIDE e. do. colonialismo; a viole~cia do capitalismo e ao .6dio
· mo~ambicana, afirmando:·
IMPLICA AUMENTO ·oE PRODU(lO
que o capttahsmo tern pelos operanos.
«Pensamos que nesta fase do nosso programa comumEsfamos a ver que temos uma situa~ao muito complicada
·' a. Reconstru~ao National- e importanle analisarmos juntos, OS
Oevemos perguntar: como e que em tanto que classe dirinas
vossas
, empresas. Por isso. per,guntamos: corpo_ ~ que vamos
problemas que afectam a Produ~ao. ' Eimportante falarmos direc· gente, como e que em tanto que classe que transfornia a socie·
·
resolver?
Como
e que . vamos avan~ar coin .pesos mortos, com
tamente com os trabalhadores e, neste caso ·particular, com os dade e e responsavel por ela, como .e que a dasse open1ria
pessoas
inconscientes~ como e que vamos avan~ar com pessoas
represenfantes a nivel politico da classe ·operaria.
assume os seus deveres hist6ricos perante a sociedade.
que nas suas empresas e oficinas ins!alam uma base do inimigo,
Definimos o nosso Poder com o Poder da alian~a operario.
Nos estamos na fase da luta pela independ&ncia econ6mica.r
como
e que vamos avan~ar com elementos que nas suas fabricas
-camponesa. Poder da alian~a operario·camponesa quer dizer que Mas a luta pela independ~ncia econ6mica implica, antes de
grifam
·para que o capitalismo, o colonialismo-e a explora~ao
no nosso Pals, na Republica Popular de Mo~ambique, . o Poder rna is, o aumenfo da Produ~ao.
regressem
para o nosso ,Pals! ·
.
.
p~rtence hoje aqueles que no tempo colonial eram ·os mais
Aumentando a Produ~ao no nosso Pais, aumentamos a nossa
Parece·n'DS que 0 metodo correcto 'e. compreender quais as . I
explorados, tanto na cidade como no campo.
· capacidade de combate contra o imperialismo. Aumenfando a
causas da silua~ao actuaL como e que chegamos a·situa~o
Ma cidade o capifalismo ,ganhava dinheiro, construfa pre- produ~ao do nosso Pals, modificamos a natureza das ·rela~oes
actual.
·
dios, hoteis, comprava casas e carros, a cusla do frabalho do que herdamos do colonialfsmo.
open1rio. 0 operario nada· tinha, nao .podia falar e era espan' Sem a produ~ao nao e.pois poss!vel falar na transforma.CAUSAS DA SITUA~AO ACTUAL: MANOBRAS NEOCOLONiAIS
cado pelos polfcias e mordido pelos ciies. se se encontrasse· na .~ao .das rela~oes .de .produ~ao. nem falar na transforma~ao da
,.
· rua ·depois das nove ·horas da ·noite.
base econ6mica da nossa sociedade. ·
·
No tempo colonial as empresas estavam organizadas· e .fun- ·
fie era metido, numa fabrica e obrigado a produzir pe~as
Por isso n6s dizemos que a tarefa essential na fase actual
cionavam com urn unico objectivo: servir os interesses do ·tapi·
que nao sabia··o que eram, para que serviam, quanto cusfavam. e a Iuta pelo aumento da produ~ao, e a OFENSIVA · POUTICA E
talismo. Toda a nos-sa for~a, dedica~~o, energia e suor serviam
0 operario era brutalizado, frafado como urn bicho.
ORGANilACIONAl GENERALIZADA NA FRENTE DA .PRODU~AO.
somente os inferesses do capitalismo. Mas hoje dizemos o poder
No campo, o latifundiario fazia as suas planta~oes de cana
sao muitos os aspectos a considerar na produ~ao. As rna·
~~M~~
· · de ·a~ucar, de sisal, de algodao, a custa ·do trabalho. dos .cam· quinas, as maferias-primas, os transportes, etc. Mas n6s ·dizemos
.
poneses. 0 campones era Jevado pelo chibalo para as planfa. que o ponto essential e o homem. Aqui . tambem ,e o ·homem
0 Govemo colonial, com as suas leis repressivas, os seus
~oes e, ai, obrigado a .frab~lhar por urn salario de fome.
• e nao a maquina o factor decisive.
administradores, ·os seus cipaios eram urn instrumento que o.capi«A razao profunda de todos estes maLes e
Se estava doenfe era chicoteado, se levantava a sua voz
o tacto de atnda nao termos assumido verPerguntamos agora, como e que n6s, trabalhadores das
talismo utilizava para melhor explorar os trabalhadores mo~am·
dadeiramente .a consciencia da nossa clasera levado para a . administra~ao para apanhar palmafoadas. empresas industriais realizamos as nossas tarefas? E a classe
bicanos.
se. Sem ·consciencia, nao ha organizagao.
f ·mesmo aquele campones que escapava . ao chibalo era obri· operc1ria, as classes trabalhadoras das empresas industria is deve
E sem ·organiza9tio nao ha consciencia"
A estrutura e· os melodos de trabalho que a empresa tinha
gado a vender o que produzia na sua machamba ao cantineiro, assumir a responsabilidade de responder para n6s ficarmQs a
no
tempo
colonial eram tambem repressivos. Serviam os inte·
que !he pagava com vinho e capulanas. .Nao se pode dizer saber, para que o Pais · saiba como e que os trabalhadores pregos, martelo e faz uma cadeira, produziu uma cadeira. Esse
que o campones vivia. Ele apenas sobrevivia, E voces diriam realizam as suas farefas, como e que assumimos as responsa- openirio esta .a produzir, mesmo que leve urn dia lnteiro a · resses de uma minoria exploradora e nao os in!e(esses .. dos
trabalhadores mo~ambicanos.
tambem que ele vegetava.
bilidades da classe operaria. Achamos que esfamos a assumir produzir a cadeira.
0 frabalhador mo~ambicano era na empresa diredamenfe
· Outro operario, ufilizando o mesmo material, faz durante
Os operarios e camponeses nao tinham acesso as escolas, correcfamente as nossas farefas?
submetido
a segrega~ao racia,l e socia[, a opressao e a exploranao tinham' hospifais, nao finham qualquer tipo de assist~ncia:
Temos feito visifas regulares as empresas. Parece ,que ja o mesmo tempo 4 cadeiras do mesmo fipo. Esse operario tamiliO.
0
seu
unico direito 'ew o- 'tie trabaUlar rle ·sol 'a-sol. Nao ·- - ~
-• em proouziu;--tambem trabalhou. Mas hci uma 'diferen~a basica
entre o trabalho desfes dois operarios. Essa diferen~a chama·se lhe era permifido conhecer mais do que aqtiilo que directamenle
fazia. Ninguem lhe explicava os problemas da .empre5a; os J)roprodufividade.
.
'
0 .primeiro operario e urn agente de desmobiliza~ao, e urn grarrias da produ~ao, nem sequ.er a importancia .social do seu pr6sabofador da economia national, nao tern consciencia de classe, prio trabalho. Ele era considerado uma rriaquiria seni valor, i~res.
e-urn peso· morto ila oficina, em resumo e um Xiconhoca. ponsavel e-inconscienfe.
· ... , - .
~ assim . que aparecem . muitos xiconhocas nas fabricas. Nao sao
0 trabalhador mo~ambicano entrava 'como aprendiz e.;mor;ia
senao pesos morfos nas tabricas.. Deve ser fransporlado para urn como aprendiz. Quando muifo, podia ser opera rio -de terceira
Iugar apropriado, porque e urn corvo qlle esfa a espera de ao fim de vinle anos.
·
; ·. .
tirar os nossos··olhos logo que fechemos os olhos.
A Iuta her6ica do Povo mo~ambicano - dirigido p'ela ERELJMp,
0 segundo operario assumiu a sua responsabilidade de tra· e as lufas dos povos irmaos de Angola e da Guine•Bissau; diribalhador, sabe para que e que trabalha e sabe que com a sua gidos pelo MPLA e ·pelo PAIGC, provocaram o colapso do,regime
produ~ao esta a trab~lhar- para a ,reconstru~ao nacional. Este colonial fascista porlugues. 0 25 .de ,Abril foi assim ~ o pro9uto
operario que se preocupa com a produtividade, mosfra que tern das lutas her6icas dris nossos povos __:_ libertamos. a metr6pole.
consciencia polifica, que tern consciencia de classe.
(Continua na paglnf seguinte )
A produtividade e aquilo que vai melhorar as nossas con·
di~es, , aquilo. que nos vai permifir realizar o progresso, o
desenvolvimento economico.
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fNDISCIPLINA GENERALIZADA · E CORRUP,AO
liAS EMPRESAS"IMDUSTRIAIS

it.

~-

· .«J1 empresa, a ojictna, e para n6s a capsula incubadora onde se torja a consciencia de class-e.
Aquilo que n6s fabricamos, a maneira como trabalhamos, como discutimo8 e planijicamos .
a -produgao, o espelho da .nossa conscienc.i a de classe »

e

"' Mas os operarios e os camponeses ganharam consciencia
potrlica.
, .
Foram esses operarios e camponeses que consntufram a
FRELIMO e a definiram como sua organiza~ao.
Foram operarios. e camponeses que sob a direc~ao da
FRELIMO pegaram em armas para expulsar o colonialismo por·
fugues. Eram operarios e camponeses os que se sacrificaram na
luta de liberfa~ao national.
. A QOSsa !ndepend~ncia foi conqui.sfada pelo sangue dos
. operarios e carriponeses. As For~_as Populares de Liberta~ao de
'· Mo~ambique sao urn exercito de .operarios e camponeses.

,,_.

visilamos empresas de todos os sectores de
aqui na provincia do Maputo.

prodo~ao

industrial

SOB 0 PODER OPERARIO·CAMPONES
PRODUZIR £.UM ACTO DE MlliTANCIA

A empresa, a oficina, e para n6s a capsula incubadora
onde se forja a consciencia de cl.asse.. Aquila que n6s fabrica·
mos, a maneira como frabalhamos, como discufimos e.planifica·
mos a produ~ao, e o espelho da nossa corisciencia de clilsse.
Na nossa Republica ·em que o. Poder pertence a alian~a
/ JESPOMSABIUDADES RISTORICAS DA ClASS£ O~ERARIA
operario-camponesa, produzir e urn acto de milifancia.
.
.
.
Agora que ja cnao femos o chicole, o chibalo, a palmal6ria,
A classe operaria e a classe dirigente .do nosso Pari, ela
e a classe dirigenfe da Hisf6ria, a unica capaz de assumir produzir e urn ·acto de mililancia.foda a sociedade, conceber o processo de transformacao de foda
a sociedade, desencadear e dirigir o processo.
PRODUTIVIDADE: UM TERMOMETRO DA CONSCIEHCiA POUTICA
. Por isso, hoje no nosso Estado, na Republica Popular de
Mo~ambique, o poder eassumido ·e exercido pel a alian~a opera rioMas a produ~ao tern urn aspetfo muilo particular, · muito
. ·camponesa. Esse Poder deve ser exercido contra a classe bur· · senslvel-,. a produfivi,dade. Esse aspecto . e que para n.os .serve

. N6s fomos as vossas 'fabricas, n6s vimos a maneira como.
trabalham, vimos aquilo que voces produzem. Agora perguntamos
de novo: o que e que n6s .encontramos nas vossas fabricas?
Estou ~ certo que aqueles que foram visitados tern consciencia;
sabem o que e que n6s constatamos Ia e sabem o que e que ·
]lOS dizemos disso. E perguntamos agora a classe operaria, de. pois de fermos constatado o que exisfe nas vossas fabricas o
que e que ·vamos comunicar ao Pafs como resuffado da visifa
as vossas fabricas; o. que e que temos a dizer ao Povo. sobre
os 'operarios das empresas industriais do nosso Pais, ao oovo
que se veste, caJ~a, come e vive com o .produfo do vosso
frabalho?
Nos vimos· que voces produzem pouco. Entao. pergunfamos . ,
a diversos tecnicos, a trabalhadores, a aprendizes como e que
podemos aumentar a produtividade. A resposta tern sido sempre
esfa: nao e possivel aumentar a produtividade porque na maior
parte das empresas ha · atrasos, faltas ao servi~o, liberalismo,
falfa de respeifo pelas · estrufuras, eonfusao, ambi~ao, boatos,
rou~o 'e ra.cismo. Em resumo: indisciplina generalizada e corrup~ao.
.. Temos portanlo baixa de produtividade!
Com as mesmas maquinas que voces tinham no tempo colo~
nial, as mesmas instala~oes, o mesmo numero de operarios e,
em·. muitos casos, os mesmos tecriicos, baixa da produfividade!
E isfo que os operarios des!as .empresas apresentam para
«Aprovet'iando o entusiasmo e a ernogao
responder aos sacrifi.cios daqueles que lutaram ·pela conquista
popular, o capitalismo utilizou a jraca consda independencia? E esia a resposta que devemos dar aqueles
. ctencia politica dos trabaZhadores . par a
que ofereceram .as suas preciosas vidas pela. independencia najazer a agita(;ao das massas em seu beneticio ... Fomentando a anarquia generaliza;,. ·.
. cional? t esfa a resposta que devemos dar ao nosso povo e
da, as greves, os saneamentos indiscriminaaos nossos'filhos? E esta a fradi~ao que devemos transmitir aos
dos,
as reivindicaqoes salariais, os capitalis- ·
nossos filhos?. As popul.a~oes que dia e noife sofreram massacres
tas que sempre humilharam o nosso povo,
mas que nao vatilaram no combate ao colonialismo e isto que
procuram entao aparecer como seus defendevem, saber? · t isso que devem saber aqueles que morreram
, "Sores»
'

.· UNIR, ORGANIZAR E DISCIPLIN AR
CLASSE OPERARIA · MOCAMBICANA
{Coantlauado da pagina anterior!

· Sem a Iuta nas col6nias o fascismo nao ·cairia. Nao foi um acto
de cariqade foi urn sacriffcio dos nossos povos.
0 colonialismo portugues em Mo~ambique desmoronava-se
frente as vit6rias decisivas da .FRELIMO. .
0 capitalismo; procurando sobreviver, tenia criar novas for·
mas para continuar a explorar o nosso Povo. As suas primeiras
medidas sao para criar o caos econ6mico. lsso aumenlaria a
dependencia do nosso . Pais em rela~ao ao capitalismo e · ao
i~~erialismo. E, segundo os seus calculos, seria entao possivel
utrhzar fantothes como Kavandame, Simango, Guengere e Joana
Simeao, para dividir o povo e estabelecer urn Governo neocolonial. Mas a clareza ideol6gica da nossa lfnha recha~ou a manDbra
coiQnialista. Esse Governo feria a missao de desvirfuar o confeudo da independencia e manter a explora~ao do nosso Povo.
Aproveitando o entusiasmo e a emo~ao popular, o capitalismo utilizou a fr~ca consciencia polifica dos lrabalhadores para
fazer a agita~ao das massas · em seu beneffcio.

NIO H4 LUTA POUTICA SEM COHSCIENCIA POUTJU
E aqui que come~am as grandes manobras contra a nossa
independencia. Fomenfando a anarquia generalizada, as greves,
os saneamenlos indiscriminados, as reivindica~iies salariais, os
capilalislas que sempre exploraram e humilhararn o nosso Povo,
procuram entao aparecer como seus defensores. Alguma · vez
viram urn colonialismo a-defender os inleresses do Povo? 0 mesmo
capitalisfa que antes chamava a policia fascista e denunciava
" ·' . a PIOE qualqtter trabalhador que manifestasse insatisfa~ao, pro:· ·. t ctirou rapidatnente vestir . a· pele· de a~ticolonialisfa, antifascist a
. . ... · e anti-racista, aparecendo como born patrao, defensor dos inte:<. · res_ses do trabalhador. Acreditam? Mas ha quem diga Equeassime
, ·; p(eferivel ser- comido pelo leopardo do que pelo leao.
. .. queriam · abrir a porta da frent~, e de tras para pela de tras.
.. entrar ·o' leopardo enquanto o leao · saf'a pela da frenfe.
Mas o que e que eles queriam na realidade? lsso e que
' · os nossos trabalhadores nao conseguiram detectar porque nao
analisatam suficientemenfe as inten~iies.
..
i . Oueriam confundir as massas. dificultando a defini~ao
'
· correcta do inimigo;
2." Quetiam divldir os traba.lhadores;
J o Queriam desorganiiar a' economia mo~ambicana;
4,o ·Oueriam 'agravar a crise, aquela crise de que o inimigo
hoje fala.
· 5. Qu.eriam impedir que o Povo, ao fomar o poder politico,
· tomasse tambem o poder econ6mico.
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AOUA(AO DO CAPITALISMO
DEPOIS · DOS ACORDOS DE LUSACA

operarias. Oevemos eliminar o desres'peito pela dignidade da mu·
lher na Republica Popular de Mo~ambique. Ja o dissemos na fomada de posse do Governo de Transi~ao e repetimo-lo na Machava no aniversario da independencia. 0 mau exemplo a nfvel da
direc~o reflecte-se sempre na base; no seio da massa operaria~

REIVINDJCA(OES

Ha frabalhadores que ainda -tentam resolver os seus pro-

blemas da maneira como aprenderam no tempo do Governo Provis6rio, no tempo das chamadas comissoes de trabaltladores.
Esses frabalhadores fazem greves silenciosas.' Provocam
conscienfemenfe a baixa de produ~ao. Constatamos urn caso, numa
fabrica ~e · confec~?es em que de selecentas camisas por dia pas· .
•
· . ·
.
: .
·

I

INDISCIPLIMA

«Na cidade, o capitalism o ganhava dinheiha muifos elementos· que faltam ao .
empresas
nossas
Nas
ro, construia ptedios, hoteis, comprav a
E oeste ambiente que a vit6ria do povo mo~ambicano se frabalho. As faltas justificadas como doen~a muitas vezes sao_por · . casas
e carros, a custa do ·trabalho .do ·opematerializa com a assinatura dos Acordos de-Lusaca e o estabe- causa da bebedeira, diremos por causa da babalaze. Quando vai
r arto. 0 operari o nada tinha, nao podia
lecimento do Governo de Transi~ao, sob a direc~ao da FRELIMO. a fabrica fal da maquina almofada.
talar e era espancado pelos policias e morAnossa vit6ria levou o capilalismo ao desespero. Ele teve
dida pelos cties, se se encontra sse na rua •
em que num m@s urn elemento falfa vinte dias.
casas·
Ha
sabotagem
de
ac~ao
depois das nove horas da n oite. Ele era
que rever os seus pianos. lnlensificou a sua
servi~o para ir receber o ordenado. Dizem
ao
vai
so
que
Quase
metido numa tabri ca e obri gado a pr oduzir
ca nossa economia. Organizou a fuga maci~a de tecnicos, a trans- que estao independentes, que a FREllMO trouxe a independencia.
pec;a_s que ntio sabia q que eram, para que
ferencia ilegal de divisas, o roubo e a destruicao de maquinaria e que estiveram na pris~o, agora querem beber. Muitos ha que
servw m, quanto custav am. 0 operario era
e equipamento.
brut aztzado. tratado como um bicho»
trabalhar.
para
nao
mas
s6 vao ao servi~o para furar o carHio,
Desmontava fabrkas inteiras e atravessavam a fronteira com Aparece o encarregado e quando o manga trabalha-r ele respon- .
a maquinaria! 0 capitalismo confinuou a fazer falsas -promessas de: «Voce e fascisfa ». Se the dizem que esla a prejudicar a fa- saram a produzir 150. 0 que pretendiam era aum;nto de sala·
aos .trabalhadores para os revoltar contra a FREUMO. Oizia-lhes: brica e a economia o indisciplinado responde: «YOU fazer auto· r~os. E diziam a direc~ao da empresa: s6 aumentamos a produn6s queremos aumenfar-vos o ordenado, mas a FRELIMO nao dei- critica». Com autoerftica ja produziu?
~ao quando nos pagar melhor! Donde vern enfao o dinheiro. lsso
xa! Quem e_ que conquisfou a independencia, quem libertou o
Ha muifos atrasos. Atrasos de frinfa minufos, de uma hora, e urn metodo errado.
~m suma:. queriam levanfar uma serie de obslaculos a trans- povo. quem lutou, quem aceifou sacritrcios? · Oueriam «ajudar»
Na realidade o que .fizeram e uma sabotagem a f~brica, e
de duas hora_s. Ab~sam da tolerancia e quando lhe chamam a
.
forma£aO da nossa economia numa economia verdadeiramente ao o· povd para lular contra as suas proprias conquistas. A FRELIMO afen~ao dizem: c<O colonialismo ja acabou, abaixo a explora~aO» . urn afentado a nossa economia. '
traOS·
eo povo unido do Rovuma ao Maputo. Agora qual e essa FRELI- Afinal quem' sao :·os exploradores: nao sao eles, OS que falfam, OS
va,
Administrafi
Comissao
servi~o do Povo.
com
ja
Noufras empresas,
Nao
eles.
entre
- Quem nao analisar correctamente esfas questoes pode pen- MO que nao deixa aumentar os ordenados?
divididos
sejam
Iueras
que chegam tarde e no fim querem receber o sal6rio inteirot Ja balhadores exigem que os
Muitas empresas foram abandonadas, outras paralisadas.
sar que as greves, os saneamentos · indiscriminados, as reivimlicadefinimos quem sao alguns dos exploradores que agora existem. compreendem que a conquista do Poder econ6mico e uma conda
estruturas
as
pelo
estender
de
instigados
ordem
eram
de
casas
dos
palavra
a
parte
·Cumprindo
~oes salariais que na maior
quista de todo o Povo, que as empresas devem servir o Povo e
·
Nao e s6 o que tem a fabrica.
es.
Oinamizador
for·
Grupos
entao
~onstituiam
agentes,
formaram-se
FREUMO a todo o Pais,
pr6prio patrao capitalista ou pelos seus
'Muifos abandonam Q posto de trabalho durante as horas nao urn grupo de frabalhadores, que o aumento da pr.odu~ao
Os Grupos Dinamizadores foram e sao a nossa arma funda- de servi~o. Vao esconder-se nos armazens para dormir, para Jo· dessa fabrica e o resultado do esfor~o do pals infeiro. . .
mas correctas de- luta nacionalista e anti-capitalisla.
Na reafidade o capifalisfa nunca e jamais sacrificara o mi· mental na lula contra todas as formas de sabotagem econ6mica gar bafota, ntxubal urn indivfduo destes e operario, pertence a
Ha casos, tambem, em que depois da fuga de urn tecnlco
nimo dos seus interesses por amor ao trabalhador. Nao tenhamos pralicadas pelo capifalismo.
. nossa classe? f difusor da ideologia prolefaria denfro da fabrica? OS frabalhadores Vao dizer a direc~aO: «agora VOCeS deviain divi·
.
.
.
ilusoes.
Oufros saiem mesmo da fabrica para irem tratar dos seus assun· dir o ordenado dele por n6s. N6s e que ficamos a fazer o trabaera
O
isso
que
ORGAMIZA(A
MA
.
pensavam
A
e
greves
INSUFICIEMCI
nas
GRAVE
·. Muitos . parficipavam
. tos particulares e usam dois carfoes para o controlo nao saber lho». lsto e confusao. Oiriamos mesmo: diarreia ideol6gica. .0 seu
uma atitude nacionalista, Mas n~o ha luta polilica, sem conscien· DA CLASSE TRABALHADORA
cerebra nao esta no Iugar e e lfquido.
que safram.
cia polilica.
Esfa. confusao que reina nas empresas justifica que fa~amos
Ha elementos que se apresentam ao servi~o ·embriagados.
Contudo este combate, tomou de tal forma as nossas ener- Oormem no banco do trabalho, insultam os colegas, provocam uma analise ao problema das reivindica~oes.
Um esfivador podia dizer: eu nao descarrego estas caixas
.
. 0
porque .o dinheiro que me pagam e pouco. As caixas eram de· gias que nao foi passive! dedicar a aten~aO ' devida a organiza~ao cenas de pancadaria, eslragam materia prima, causam avarias,
colonialisfas
No tempo colonial, o Poder pertencia aos
armas, muni~oes e born bas que·o exercilo colonial utilizava para da classe trabalhadora. E esta e uma insuficiencia muilo grave. fazem paralisar a linha de produ~ao.
exercifo, os polfcias e·o governo eram deles.
combater a FRELIMO. Mas passavam a pagar mais ao eslivador e Agora passamos o tempo ·atras do inimigo para descobrir e neu·
. ~0 trabalhador nao era permitida qualquer forma de orgae
nao
Este
Qytra forma de indisciplina e 0 esbanjamento.
ele descarregava. Quem e que ficava a ganharr 0 povo .mo~am ·tralizar as ac~oes de. sabotagem ewe ele realiza contra il nossa provocado apenas pelo estado de embriagu6s coin que alguns mza~ao.
·
bicano por causa do aumento do salario do estivador ou os nossos economia, porque nao organizamos a classe trabalhadora. ·Nao 5e apresenlam ao servi~o. e tambem proyocado pelo desleixo.
~ssim, os trabalhadores eram obrigados, para procurarem
Ha pessoas que estragam material, ulilizam mal o equipame.nto, solu~ao para os seus problemas, a organizarem formas de luta
produzem montanhas de desperdlcio. 0 desleixo revela-se 'ate na pr6prias.
Foi assim que organizaram manifesta~oes, greves e oufras
.maneira como se apresentam: vao ao servi~o sujos, alguns nem
·.
.
de reivindica~oes.
formas
·1avam a cara, as suas caras sao lugares onde paisam as moscas,
for~a.
sua
a
era
qual.
sabia
colonialista
o
enfanto
No
porque tem remelas nos olhos e assim em vez rle trabalharem
_se a manifesta~ao era organizada para reclamar a indepenpassam 0 tempo· a sacudir as moscas, 0 cabelo desgrenhado e
cheio de fios de manta~ como e qu·~ urn trabalhador desfes pode ·dencra, como em 1960 em Mueda, chamava o exercito e mas•··
-:"""
cuidar da maquina .se nem sequer de ·si ctiida? · Nas fabricas sacrava;
Se a .greve finna confeudo de massa, como sucedeu em Maonde existe fato de trabalho ~ outros meios de profeqao. e seenfao Louren~o Marques, na greve dos estivadores dos
puto,
guran~a, ha trabalhadores que nao os usam por desleixo.
a policia de choque prendia, agredia e matava.
60,
Verifica-se tambem, em muifas · empresas falfa de higiene. anos
Se a reivindlca~ao era apenas de dinheiro, chamava a PIOE,
Locais de trabalho sujos, de$arrumados, cheios de p6 e feias de
aranha! Por causa desja falta de higiene, em algumas empresas prendia os dirigentes e mais tarde, dava pequenos aumentos.
As pequenas v.it6rias conseguidas pelo nossos trabalhadores
.que visitamos qtiase nem podiamos respira(. E quem trabalha Ia
surgiram, depois de 1964, depois do initio. da lufa armada.
durante oilo horas por dia sao pessoas!
E porque? Porque o povo mo~ambicano come~ava a exprimir
fsto e parficularmente repugnante quando se trata qe empresas de generos alimentlcios, como vimos . na «Bonsuinol> e organiza~ao e a manifestar as primeiras formas de Poder.
Hoje, o poder pertence ao povo.
nouftas.
Apolfcia pertence a classe trabalhadora,·o exercito pertence
Mas estes aspectos lodos de indisciplina nao dizem respeifo
s6 aos trabalhadores. Vimos .fambem· indisciplina na direc~~o das a classe frabalhadora, o governo pertence a classe trabalhadora.
A nossa pollcia !uta contra os reaccionarios e os inimigos
empresas. Diriamos mesmo que em certos c~sos a indisciplina
independencia. Ela reprime os exploradores. Anfigamenfe
nossij
da
direcdos trabalhadores nasce e efomentada pela indisciplina da
~ao. Entre os dirigentes da empresa tambem. ha faltas ao traba· era dos exploradores e reprimi.a os ex.plorados.
· 0 nosso exercito defende as nossas fronfeiras contra os faslho, ha abandono do posto de trabalho, h6 falfa de observacao
das condi~oes de higiene e seguran~a .que devem existir numa cistas OS racistas. OS agentes do imperialismo. Ele com bate 0 caempresa bem dirigida. Visitamos · algumu empresas e 0 que e pitalismo.
0 nosso Governo recupera a terra, nacionaliza a medicina,
que vimos nos escrit6rios dos responsaveis da empresa: papeis
esses secdesarrumados por todo o lado, chapeu em cima da mesa, cas~co o ensino, ij jijsti~a, as casas de arrendamento,aoretirando
do Povo.
servi~o
por
os
para
capifalistas
dos
m~os
das
fores
mal pendurado, etc.
explora~ao.
de
Na diiec~ao ha muitas vezes corrup~ao material · e sexual. 0 nosso governo deslr6i as bases do sistema
mi«A produt i vidade _e aqui!o que v ai m elhorar as nossas con diqoes, aqui la que nos vai per
Ha responsaveis de empresas que n§o respeitam a dignidade das
(Continua na ~aglna segulnte }
t zr realzzar o progresso , o d esenvolvi m en t o econ6miCO·•·»
0

·-

inimigos que· ficavam corri mais bombas para massacrarem o dedicamos a aten~o suficiente, ·a organiza~ao da for~a principal.
Temos estado ·a ir afras dos acontecimenlos. Nao tomamos
Povo mo~ambica.no?
Para provocar maior divisionismo· no seio da classe traba· ainda a iniciativa. Trabalhamos como bombeiros. lsso reflecte falfa
lhadora, o capitalismo inventou no tempo do goverrro provis6tio, de esfrufuras.. falta de organizatao. Oizemos, portanto, que isso
do «senhor doutor)) Soares de Melo, agente do capitalismo e fan- e mau. ·um dos maiores segredos e ganhar a iniciativa. A inicia·
toche as chamadas comissoes e conselhos de trabalhador:es cuja !iva deve pertencer-nos sempre e nunca ao inimigo.
Nos s6 conseguiremos tomar a iniciafiva, passar a ofensiva,
ac~ao descoordenada apenas servia para instaurar a anarquia. Com a ac~ao desses conselhos e comissoes acentuou-se a quando nos organizarmos, quando organizarmos a classe fraba. dissolu~ao da autoridade na empresa, a paraliza~ao da noss11 lhadora. quando dentro de uma empresa definirmos correcfa·
economia. Eaf que surgem as primeiras ondas de boatos. Genera· mente •as estrufuras · porque as estruturas sao os nossos insttu·
liza-se a indisciplina, a: corrup~ao e o roubo.. 0 capitalismo tinha menfos :e cada um co~hecer o ,seu Iugar denfro das estruturas.
conseguido o primeiro objectivo ·do seu plano: baixar a produti- Assrm ter~mos disfribufdo tarefas a cada empregado, a cada tra· ·_
balhador desde a pequena oficina a grande industria. · '
.
vidade de forma dramafica.
Mas porque ainda nao estamor bern· organiza~os a n·rvel ,
das empresasi ·nao somos capazes de fazer a analise das causas
CONCLUSOES DA ANALISE
da ·baixa de produtividade, descobrir .as confradi~oes furidamen·
l
SOBRE A AC(AO NEOCOLOiffA
·
tais. analisar as. rela~o~s de prQdu~o.
Parece que chegamos a uma conclusao imporfante:
Ja vimos que as dificuldades que agora vivemos nao sao de
esfamos
que
problemas
hoje. A baixa de ptodutividade nao e~ como -o inimigo diz, o
Ja descobrimos onde nascem os
.
reiulfado da 'incapacidade dos trabalhadores para exercerem o
hoje a tentar ·resolver.
,
,
E na estrategia do capitalismo, ap6s o desmoronamento do Poder, para governarem o seu pr6prio Pais.
du·
vimos,
Amaior baixa de produtividade feve Iugar como
coloniaJismo portugues, que vamos encontrar as rafzes da situafantoche Governo Provis6rio, ,quando ainda
~~~ de liberalismo, de indisciplina e de c~rup~ao, que desmo· ranfe o periodo do
que mandavam no nosso pais.
colonialistas
s.
o
·
eram
brhzam a classe trabalhadora e fern como consequencia a baixa
de produtividade.
· 0· capilalismo utilizou trabalhadores para dividir e desorga. SITUA(IO . ACTUAl
· nizar a classe trabalhadora.
Mas temos que aprofundar a nossa analise. Temos de ver
Ufilizou frabalhadores para combafer a independencia de claramente os sinfomas para conhecermos a · doen~a e .tomarmos
·
Mo~ambique e o poder da alian~a operario-camponesa.
o remedio que a pode ~urar. Vamos por isso ver qual ea situa0 capitalismo aproveitou-se do baixo nfvel de consciencia ~ao actual.
de classe dos trabalhadores.
Resumindo: o ·que· verificam9s nas el'flpresas l

#
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(Gontlnuado da patina anterior,
No tempo colonial, 0 operario s6 podia tutar pelo seu be
neffcio pessoal. Procurava resolver a sua vida alraves do salario.
Mas 0 salario nao dava acesso a propriedade da terra. aos consul
t6ri05 privados. nao permitia mandar os filhos a Universidad e,
viver nas casas de timenlo.
Hoje. 0 operario, com 0 seu Poder, pade decidir a futuro
ido sell Pais. Deve. portanto. esludando com os seus colegas e

querr. asia independenle. Para eles, 0 conhecjmenlo t�cnico, pro·
fissional e cientffico dos esfrangeiros nao serve. A ti�llcia agora
fern cor?
Por isso cometem erros que s6 prejuditam a nossa economia,
almam 0 processo da reconstru�ao nacional e obrigam·nos a uma
maior dependencia fecnol6gica.
Se jamos claTOs a este respeifo.
Nos somos abertamente conlra 0 RA(ISMO. Rammo de qual-

sociedade. Um cancro que divide os trabalhadores e os priva da
unidade e da consciencia de elasse. 0 racismo e um cancro que
sa alimenfa da divisao e deslrei a trincheira comum anti-imperia·
lisla. Temos pois de 0 eliminar. de 0 arrancar. ate II ul!ima raiz.

brar a vigilancia para deteclar, denuntiar e neutralizar adminis·
Irativamente os ambiciosos!

AC�10

AMBI�AO

lHIMIGA

Nas empresas a ac�ao inimiga assume diversas formas. A

A ambi�ao revela·se com a luta pelo Poder denlro da em
presa. A forma de actua�ao do ambicioso e 0 oporfunismo e a
sua caracterislica principal e a corrup�ao. E como um camaleao
numa parede branca fica branco, numa parede vermelha fica ver
melho. E sao os que connosco mais agitam a bandeira da FRELIMO.
A corrupcao conduz ao vicio, e este ao crime. 0 ambicioso
e um elemento com voca�ao para agredir a nossa linha, frair a
causa da clme trabalhadora. Um ambicioso e um criminoso.
Como os ambiciosos pensavam que os Grupos Dinamizadores
assumiriam a gerencia das empresas, eles procuraram infilfrar·se
nos Grupos Dinamizadores.
Essa foi a nossa experi@ncia no Governo de Transi�ao. Uma
autentica corrida para os Grupos Dinamizadoresl Houve casos de
empresas em que se formavam tres, quatro Grupos Dinamizadores,
que faziam verdadeiras campanhas eleitorais junto das massas
trabalhadoras. � preciso ana!isarmos os nossos err os.
Cada um deles fazia promessas falsas aos trabalhadores e

acusava os rivais dos piores crimes.
Cada um deles procurava mosfrar maior agressividade con
tra a gerencia, e dizia-se que esses e que eram nacionalistas, e
que alaca fronfalmenle a 4Jer�ncia, defende-nos. No entanto nao
passava de urn oportunisfa. As pessoas chegavam a meter cunhas,
a invocar rela�oes de amizade ou la�os de parentesco com A,
com Sf com C, «Porque eu sou primo do minislro, sou cunhado

mals importanle e a sabotagem econ6mica.
Oulros exemplos dem ac�ao sao:

o boa to. a intriga, a infiltra�ao de antigos Pides, OPV's,
GE's. FlECHAS, ANP's, tentativa de suborno dos elemenlos dos
Grupos Dinamizadores. Ontem diziam viva Marcelo Caetano, hoje
diz�m viva a. FRElIMO. Estes sao os agentes da confusao.
As promessas falsas aos trabalhadores e a destrui�o de
quadros. Trala-se duma forma de actua�ao muito refinada.
No interesse de fazer baixar a produtividade ou paralisar a
propria produ�ao, 0 inimigo alicia um tecnico a abandonar a em·
r.)resa para ir para oufra empresa, nem que para tal tenha de
pagar tres ou quatro vezes mais.
Em alguns casos 0 fecnico vai desempenhar larefas d�eren
tes da sua especialidade. Ai dizemos que h� destrui�ao de qua
dros. Esla ofensiva fem-se dirigido sobretudo contra empresas sob
confrolo do Governo.
Ainda outras formas de ac�ao do inimigo: oferece sociedade
a mo�mbicanos. com quofas nao realizadas .ou ficticias. Isto e:
transfere a contradi�ao que existe enfre 0 capitalismo intematio_

do director nadonal». Em Mo�ambique nao pode haver cunhas.
Esm aqoes s6 serviam para confundir e dividir a classe
Jperaria e desviar os objedivos da nossa luta de classes.
Oepois viram que os Grupos Dlnamiladores nao eram uma
eslrutura administrativa. Mesmo no caso das empresas abandona
das nomeavam-se (omissoes Adminisfrativas, e os elementos dos
Grupos Dinamizadores nao podiam fazer parte dessas (omissaes.

{,Stio muit08 os aspectos a cons tderar na produgtio . As nuiquinas, as materias-primas, os
transportes. etc. Mas nos dizemo8 que 0 ponto essencial e 0 h omem'

com as estruturas polificas e administrativas, enconfrar a forma
melhor de resolver os seus problemas.
No tempe colonial, porque a poder pertencia aD colonialista,
l) produl do nOS50 Irabalho servia para ennquecer 0 capitali
la. As nossas riquem escoavam-se para 0 estrangeiro. Hoje. com
o nosso poder, criamos as condi�oes para usar 0 produlo do nosso
trabalho em nosso proprio beneficio. E por is so que dizemos que
devemos produzir mais e melhor, porque, produzindo mais, au·
menfaremos a riqueza do pais, construiremos mais escolas, hos·
Ipitais, melhoraremos as condi�oes de vida de todo 0 povo. No
tempo colonial produziamos sem saber porque e para que..Hoje,
estamos em condi�iies de produzir, de deferminar 0 sentido da

nossa produ�ao, isto �, sabemos para que que produzimos e com
que finalidade. Estamos hoje em condi�oes de controlar a nossa
economia e por a produ�ao ao servi�o do povo.
Vemos assim que a situa�ao actual e profuncia mente dife
renle da que era no passado. Por isso as formas de luta devem
fambem ser diferenles.
Ulilizar hoje as mesmas reivindica�oes que faliamos no fem·
po colonial, significa nao termos ainda compreendido bem a natu

reza da nossa luta; nao termos compreendido bem quem e 0 nosso
inimigo; nao termos compreendido bem que 0 poder nos perlence.
Nesta fase· da nossa luta, 0 combate contra a explora�ao
passa pelo combale contra a miseria, a fome, 0 analfabetismo,
o combate pela mel haria das condi�oes de vida do nosso povo.
E necessario que assumamos bem quem beneficia agora da pro
du�ao, em primeiro lugar. t por isso que dizemos que na fase
,presente. a reivindicacao a fazer e: lumentar a produ�ao, au
mentar a produlividade. Esta deve ser a nossa lula, mas nunca
se organizaram para fazer manifesla�oes pelo aumento da pro
dutividade
A trincheira do opera rio e a fabrica; -e na f&brica, na oficinil.
onde, sob if direc�ao da sua vanguarda revolucionaria, elevara
it sua consciencia de classe, desenvolver-se·a como classe. Ar ·
mado da ideologia cientifica do proletariado. sabera ulilizar em
cada fase da luta a arma adequada para combater 0 inimigo.
, Q trabalhador organizado, enquadrado nas suas esfruturas, sabera
l/tilizar canais corredos para solucionar os seus problemas, sabera
. subordinar os interesses individuais aos inferesses da maioria.

quer tipo. 0 racismo e uma alifude reaccionaria que divide os
trabalhadores lan�ando trabalhadores brancos contra frabalhado·
res negros ou negros conlra brancos e minando a �ua ,onstien·
cia de .(�asse.
o racismo impede a corretta defini�o do inimigo. perm;·
findo a infilfracao de agentes do inimigo no nosso seia. c:amufla·
dos com uma cor.
Por exemplo: - para um racisfa preto, os seus aliados sao
o Simango, 0 Gwengere, a Joana Simeao porque sao pralos como
ele. Para urn racista bronco os aliados sao 0 Jorge Jardim, 0
Kaulza e 0 Spinola qua sao brancos como ele. Onde esla 0 sen·
fido da nossa classe qiJando dizemos que a caracteristica princi

pal hoje da nossa luta e a agudiza�ao da hIta de classel
N6s dizemos que 0 nosso inimigo nao fern cor, nlio tem ra�a.
nao tem patria. E 0 nosso amigo fambem. Nao definimos 0 amigo
e 0 inimigo em fun�ao da cor da pele.
Ha brancos e pretos que sao nossos tamaradas. Mesmo es
trangeiros. E ha brancos e pretos que sao nossos inimigos. Mes
mo estrangeiros.
Nao lulamos contra uma cor mas sim contra um sistema -

fnlao come�aram as demissoes dos elementos dos Grupes Dinami
zadores.
Porque e que se demitiaml Alguns, porque viram fruslradas
ilS SUBS

ambi�oes pessoais, ja nao viam razoes para continuar

dizer: VIVA A FREUMO.
Outros porqu8 resolveram realiZir as
doutra maneira:

pertencerem ao

nislraliva,

e

iam para outras empresas. onde

0

seu passado de

mililante conlava para a promo�iio a chefe.
Quiros salam do Grupo Dinamrzador para e�trarem na (0missao Adminislraliv.a da pr6pria empresa. Sabemos do caso de
um elemento do Grupo Dinamizador Que para poder entrar na
(omissao Administraliva da sua empresa, como nao tivesse qual·
quer oulro pretexlo para sair do Grupo Dinamizador, renunciou it

depois de

missao Adminislrativa.
Ate que ponto chega
Houve

0

0

ambiciosoll!

caso da Padaria Hazis, aqui na cidade do Maputo

a. dizer ao povo. sobre os operarios das em

em que, qualro elementos do Grupo Dinamizador fizeram sociedade
com

se operaria!

0

presas industrais do nosso Pais, ao povo
se veste, calqa, co m e e vi ve, com 0

que

palrio. Onde esf� entao a nossa classe frabalhadora, a elas

bfo prova. como dissemos,

a

voca�ao do ambicioso para

Irair. dividir e desmobilizar a tlasse trabalhadora. Ha Que redo-

produto do vosso

trabalho?

nal e as masm trabalhadoras mocambkanas para 0 seio dos pr6·
prios mo�ambicanos, com 0 consequente fortalecimenlo da bur
guesia interna.

FAllA DE (ONSClEHCIA DE CLASSf
A razao profunda de todos estes males � 0 facto de ainda
nao termos assumido verd::ldeiramente a conscienda da nossa
classe. Sem tonsciencia, nao hel organiza�ilo. E sem organiza�ao
nio ha conscienci�.
A falta de consciencia de classe manifesta-se, tambem, na
falta de interesse em aumenlar 0 nivel lecnico.
Ha cursos de forma�ao que se organizam e depois ficam
quase deserlos. Os candidatos que se inscrevem abandonam os
cursos anles de os acabar, alegando as mais diversas razOes. mas

razao fundamental e a questao do dinheiro .
Sem estar organizado, 0 trabalhador nao pode ter a no�ao
de esfrutura. nao pode ser um bom operario, nao pode fer cons·
ciencia de classe e, muito menos, ser urn mililante.
Por isso nao pade assumir a sua tarefa e parficipar eficaz·
mente na ReconsJru�ao Nacional.
Vimos por/anto que nas nossas empresas h� indisciplina ge
i1era!izada, reivindica�oes salariais, racismo, ambi�ao e baixo ni
vel de consciencia de classe.
11

RACISMO
Para alguns e complexo esse problema de RAelSMO. Nas em
prem confinuamos a encontrar manifesta�oes de racismo. Ao lade
do racismo anti-negro. caracteristico da sociedade colonial capr·
talista. acentua-se agora 0 racismo anti·branco. Por exemplo:
Ha elemenlos que na� aceitam a auforidade dos chefes 56
porque eles sao brancos. !sso e confusao ideo!6gica.· Desorgani
za�ao· mental. incorrecla defini�ao do inimigo, conhecimenlo im·
perieifo dos nossos principios. (osfumam pergunlar: -afinal 0 co·
lonialismo nao acabou? Os brancos ainda conlinuam a mandar em
nos?» Oulros, denlro da empresa, tralam as pessoas de desigual.
Os pretos sao camaradas e os brancos sao senhores. Pode ser um
reaccionario, mas trala-se por camarada so porque e preto. Es
quecem a !uta de classes.
iUma forma camuflada de racismo e a daqueles que ·se re· .
cusam a· aprender com os tecnicos, 56 porque estes sao estran·.
geiros brancos. Se for um preto aceifam.
Dizem que isso de aprender com estrangeiros nao e para

rtE perguntamos agora CL classe operaria.
term os constatado 0 que existe
nas vossas fabricas, 0 lZue e que vamos
comunicar ao Pais, como re.<;u l tado da
visita as vossas fabricas .. 0 que e que t.emos

nacionalidade. Mas perdeu a nacionalidade e seu lugar na (0-

ra�a, 0 percevejo nao tem apenas uma cor, mas nenhum deles

o racismo e um cancro que aind'a, se manife.sfa na nossa

ambi�iies pessoais

SOli

SlIiam da empresa onde, por

5rupo Dinamizador. na� podiam aS5umir cargos de chefia admi

o sistema da explora�ao do homem pelo homem. 0 piolho, a car·
bebe agua ou leite - vivem de sangue.

a

Vimos lambem alguns aspecfos da ac�ao inimiga e contlui·
mos que, na maior parte das empresas, a produ�ao e a produli.
vidade sao baixas.

o QUE QUEREMOSf COHO SOlUCIONAR OS PROBLEMAS!
QUAIS AS TAREFAS (OMCRETASr
Ja vimos que

a

nossa farefa central e AUMENTAR A PROOU·

�AO E AUMENTAR A PROOUTIVIDAOE.
pToaW;aO

Pai�. rJ.1l1nentamo a nossa capacidacle de combate con
tra 0 iml)erialismo. A1l11lentanclo (t produc;tio do nosso Pais. rnodijicamos a nat�Lre za da
Fela�oes qu.e herdctmos do coZonialtsmo»
.fiumenW71ao (l

no ?LDSSO

e

a

Ja vimos fambam que a causa real da baixa de pr.odulividade
divisao e a desorganiza�ao das massas Irabalhadoras.
�Con!lDua na 03liM se[uinu)
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(Coanlinuado da paglfl3 a nterior)
Por is so para aumenlarmos rapidamente
nosso frabalho, diremos que e necessaria:

1.

UNtR E ORGANIZAR OS
VOS, EM CADA SEC{IO
DA fABRICA.

a

produtfvidade do

TRABAlHADORES EM MOlDES COLECT!·
OU EM (ADA SECTOR Of TRABAlHO

E aqui que reside 0 segredo da vil6ria. Sem organiza�ao nao
h� viloria, ond e ha desorganiza�ao ha impr�visa�ao, ha rotina,
triunfalisffio e espirito de viloria.
Aclualmente 0 trabalhador esla bloqueado pelas estruturas
. capitalistas que ainda 8xis1em na seio da empresi!.
A forma de organiza�ao mlerna da empresa, a sua estrutura,
carrespande aos interesses d o palrao. 0 Irabalhador e conside
rado como simples instrumentode Irabalho. Esla ausente dos cen-

[m cada empresa t�mos de delinir 0 abjectivo semanai, 0
objeclivo mensa', semeslrai. Todos os Irabalhadom deverao exe
cutar as suas farefas de acardo' com as objecfivos definidos para
a sec�ao au sector a que perlencerem.
. Colectivamenle, 0 sector ou seck�o respondera pela execu

�ao das farefas que the couberem.

Assim 0 lrabalhador sera mais responsavel e respondera pela
execu�ao carrecta das tarefas que lila forem distribuldas.

3.

DfflNIR E APUCAR COM .RIGOR NOVAS NORM AS
DE DISCIPLINi

E a desorganila�ao nas nossas empresas que permite a exis·
tencia enfre nos de elementos nocivos que objecfivaJTiente sabo·
tam a nossa economia,
Esles saboladores sao: os bebados, os pregui�osos, os /adroes,
(IS que fal lam ao servi�o,os que chegain sislematicamente atrasa
dos , os esbanjadores, os desleixados. os boaleiros. os racistas, os
i ndisciplinados, os corruptos. Estes elementos sao inimigos da Re
volu�ao.

ConIra os que comelem essas fallas, n6s Ulamos prtmeHO a
crltlca e autocritica.

f esta a nossa tradi£ao. Atraves desfe processo consegllimos
normal mente d correc�o dos elemenlas desviados. Chamamos a
dlen�ao pa ra 05 seus erros. para 0 que eles representam para a
sociedade. Apelamos para 0 seu senlido de responsabilidade, a
responsabilidade de homem livre, iI responsabilfdade de um ho
rnem de urn pais que quer ser revolucionario, a responsahilidade
de urn homem que lufa pelo progresso. Balemos a sua conscien·
cia. a (onsciencia do trabalhador de cidadao mo�ambicano.

..Mas a. produc;ao tem lUfI aspect multo
particular, nnL'ito .�enswel - a prodtttivi
dade_ Esse aspecto e que. para nos. serre
(Ie termomet1·o dfl conscrencia polittca, de
retlexo da ('onsciencia de classe:.
tros de decisao. Ao frabalhador nao Ihe e dada a oporfunidade
de particip�r nas decisoes; nao Ihe e dada a possibilidade de dis·
cutir e procurar colectivamenle as solu�iies aos problemas que
se poem no seu local de trabalho, oa fabrica.
Na verdade. 0 que bloqueia a inicia!iva do trabalhador sao
as tormas de gestao e admii1iStra�ao, que nao sao populares.
t necp.ssario rapidamenle criar estruluras. organizativas dos
trabalhadores alraves' das quais eles possam participar de forma
aeliva, col �dlvll e consciente. fia discussao e na. resolu�ao d05
problemas, em especial no que dil respello a produ�ao' e p'rodu
tividade. No imediato, enquanto essas eslrufuras nao sao criadas,
em !odas as empresas devem' realizar-se reunioes gerais de to dos.
os trabalhadores, onde se discutam col ect ivame n le todos os pro
blemas da vida da empresa e da organiza�o do trabalho.
Designadamente: origem da materia-prima; lodo 0 prowso
de produ�ao e comercializa�ao; 0 valor economico e social da pro
dUfao da empresa no contexto national; melodos de Irabalho a
aplicar para aumentar a produ�ao e a produlividade, a seguran
�a e a higiene dentro da empresa.

2.

PROGRAMJR E PLANlflCAR

A PRODUtAO

A orgafJiza�ao implita a planifica�ao, a programa&ClO das
I tarefas, a defini�ao de metas a atingi r eo estabelecimento de
prazos a cumprjr na realila�ao das farelas.

brica de cigarros,pano, farinha e oulras fabricas. Por isso 11
partir de· agora ·urna· caracterfslica . de' todo' 0 nosso operario
.
e a disciplina. Pontualidade·· como aspecfo particular da disci
plina. E urn act9 polllico' tiinacto de milit3ncia.
o operario constienie esla no. seu ·Iugar de trabalho pelo
menos cinco minutos antes da h�ra. Prepara a ferramenta, recebe
inslru�Qes sob,e as larefas que deve 'executar e, quando a sirene
,toea, esta pronto a initiar 0 Irabalho.
]a sabe 0 que vai fazef' e como vai fazer.
Quando a ' sirene volta a loear nao' e para sair da fabrica.
E para parar 0 trabalho, para arrumar a ferramenla, limpar as
maquinas e 0 local de trabalho.
Oepois 0 operario consciente, analisa e discute os resulla
do do Irabalho diario com os seus camaradas. SO depois.6
que ele saL
As caracterlslicas essenciais da classe operaria sao a UNI·
DADE, a ORGANIZACAO e a DISCIPUNA.

DEFINIR CLARAMENTE AS ATRIBUICOES E COMPETENe!A DA DIREC{AO
POLlTICA E DA DJRE(�AO ADMINISTRAnYA

-

Nesta reuniao 0 Grupo Oinamizador devera, junlo dos Irabalhadores, fazer uma ampla e profunda divulga�ao das questoes
discufidas nas reunioes conjunfas com. a esfrutura administrafiva.
As decisoes fundamentais deverao ser tambem divulgadas atraves
do Jornal do Povo da empresa.
Em quarto lugar, numa empresa os poderes executivos per
tencem 11 estrulura administrafiva da mesma, seja ela gerencla
ou comissao administrativa. No entanfo a esfrutura administrativa,
como atras determiTlamos, deve estudar em conjunto com 0
Grupo Dinamizador todos os problemas que direcla ou indirecta
mente afectern a produ�ao, a produfividade e a vida das mams
trabalhadoras. Nesfes termos, 0 Grupo Dinamizador deve ser sem·
pre consultado pela estrutura administraliva sobre todas as ques
toes ligadas a vida do Irabalhador, nomeadamente em: admis
socs, readmissoes, despedimenfos, promo�oes, escolhas de ele
menfos para Cursos de formakao ou reciclagem, problemas

disciplin�res, ordens de servi�o e outras form as de regulamen
fa�aointernas.
Em quinto e ultimo lugar, os operarios devem exigir que
o Grupo Dinamizador se ocupe prioritariamente do estudo e difu
sao da linha politica da FRElIMO no seio das mams, bem como
do permanente esclareciinenlo das mams sobre 0 processo revo·
lucionario em curso no nosso Pais, em Africa e no Mundo.
A actual situa�ao e dificil, mas as perspectivas sao franca
menie favoraveis. Conquistamos 0 poder politico, ternos largas
potencialidades em recursos naturais, contamos com a soiidarie
dade militante dos paises socialistas, nossos aliados naturais, dos

Nao exisle neste momenfo uma defini�ao clara do tipo de
rela�oes que devem existir entre 0 Grupo Dinamizador e a estru
tura administrativa das empresas. Esta sitlJa�ao conduz muitas
mes a choques entre as estruturas e, consequentemente, ao
estabelecimento de urn clima de tensao e conflilos. Esta situa�aQ
permite fambam a ac�iio divisionisfa dos ambiciosos e dos intri
. paises africanos, dos Governos e organiza�oes democnlticas do
guistas.
mundo inteiro, mas acima de tudo contamos com a for�a, com
E necessario, porfanto, que a nfvel nacional sejam clara·

Mas sllbemos que ha os renitenles, os recalcitrantes, os que
recusam a Iransforma�ao.. A estes elemenlos maus, represenfantes
fieis do inimigo no nosso seio, temos de aplicar medidas adminis
lrativas. Nao podernas pas�ar 0 lempo a crificar e OIWir aulocrHi
cas, de elemenlos que depois. 1istematicamente, van violar a nos
sa disciplina, sabolar a nossa economia e a nossa independencia
duramenle conquislada. Eles nao respeitam 0 povo Irabalhador,
liomporlam-se como inimigo do nosso povo.
Para esses elementos ha as medidas administrativas, dire
mas: violentas e coercivas. Primeiro ba as mullas, M as suspen
s oes, ha todi! uma serie de medidas adminislrafivas,
Nos usamos a crifiea e autacriliCii com camaradas, nao com
reactionarios. Nao com aqueles que sao renifentes e recalcifran
les, aqueles que em cada domingo confessam e na segunda-feira
recome�am com os mesmos pecados que disse ao padre. Contla
estes vamos puni·Jos, casligA-los e exputsa-Ios das nossas tabri
cas, vamos instalij-105 em centro de reedUta�ao.
Os operarios devem adquirir uma disciplinil conSCIente, re
sultante do conhecimento dal estrufuras, das suas tarefas e da
necessirlade de cumprir essas tarefas e respeitar essas estruluras.
Devem possuir uma capacidade de analise crltica, uma sen
sibilidade aguda em rela�ao a organiza�ao, as estruturas. Sensi
bilidade aguda em rela�ao as estruluras e a organila�ao.
Um aspeclo particular da disciplina e a ponlualidade_ A pon·
lualidade e urn acto polilico._

A sirene' nao marca. a hora de chegar 11 fa br ica. Marca a
hora do come�o do trabalho.
Se as sete horas toca a sirene, voces a essa hora e que
eslao a chagar 11 tabrica, quando muito estao a entrar. Oeve
ser 1lssiml Nao deve, mas agora e assim. 0 operario cOnlciente

de todo 0 mundo chega vinte minutos anies e prepara-'se. Fica
cinco minutos a limpar a sua maquina. Quando tOCi! a sirene
as sete horas cle comeka entao 0 trabalho. Nao esla iI enlrar.
porque quando entra as sete horas significa que come�a a Ira
balhar as 7.15, ou as 7.20 ou 7.30.
N6s ouvimos de alguns trabalhadores por exemplo que 11
fabri ca (Sena Sugar) ell} uma hora produz duzenlas loneladas
de akucar. Agora urn trabalhador que se atrasa sistemaficamente
meia hora por dia quantas toneladas perdeu a fabrical Cern
toneladas, por causa de urn operario inconsciante. Demos asle
exemplo mas hii muiios outros. Dirlamos 0 mesmo de uma fa;

/i.O trabalhaddr mogambicano (no tempo colonial) entrava como aprendiz e morria como
aprendii. Qu,(/.ndo 1n1Lito.. podia ser apeni-rio de terceira ao lim de vtnte anos'tmente definidas as normas que devem orientar as rela�oes entre
.
a� varia.s estruturas da· empresa.
Sobre esla questao ha varios aspectos a considerar:
Em. pfimeiro lugar e verdade que todos os problemas sao,
anfes de rnais, problemas polfticos_ No enlanto, os problema,�
lem dois tipos de solu�ao: solu�oes fundamentalmente politicas
e solu�oes essencialmenle administrativas.
Por isso dizemos que compete ao Grupo Dinamizador ocupar-5e
dos problemas que exijam uma solu�ao politica. Compete a estru·
tura adminisfrativa ocupar-se dos problemas que exij m solu�ao
administrativa. Neste caso, 0 Grupo Oinamizador deve ser tam
bern consullado para estudar 0 problema e para expressar 0
seu parecer, para traduzir 0 sentimento dos trabalhadores.
Em segundo lugar, 0 Grupo Dinamizador e a estrufura admi·
nislrafiva da empresa deverao fim urn dia cerfo, em cada mas
para uma reuniao conjunta obrigat6ria, que se realizara fora
das horas normais de trabalho.
Nestas reuniiies a estrutura administrativa devera explicar
ao Grupo Oinamizador 0 andamento da empresa. Em conjunlo as
duas estruturas deverao estudar tamoom:
I." Medidas concretas para aumentar a produ�ao e a pro

2.-'

3."
4.
5."

1A produtivtdade e' aquilo que 1'ai l/'I,eLhorar as nossas conclU;oes. aquilo Q'/te nos vat penni
tir realizar 0 progreS8o. 0 desenvoLvimento economico'

dutividade e melhorar a qualidade dos produlos da
empresa;
Iniciativas para a eleva�ao de consciencfa profissional
dos trabalhadores e para 0 desenvolvimenfo dos seus
conhecimentos cientfficos e fecnicos, como sao os casas
dos cursos de formacao e reciclagem;
Processos destinados a melhorar a higiene e seguran�a
na empresa e as condi�oes, de vida e de Irabalho;
Metodos para refor�ar a disciplina no frabalho e pa ra
uma justa aplica�ao de medidas' disciplinares;
Criterios politicos e tecnicos pm as admissoes, readmis
soes, despedimentos e promo�oes Oll outras normas
de regulamenta�ao inferna.

Em ierceiro lugar, para alem das reuniiics semanais dos
Grupos Dinamizadores com os trabalhadores, para esludo e difu·
sao da linha polfiica da FREllMO, devera ter lugar uma reuniao
mensaI como j& alras refer imos.

unidade e' determina�ao do Povo. Ele e hoje' como 0 foi'
durante a luta armada de liberfa�ao nacional 0 factor decisivo
da vitoria.

Ii

A classe openlria tern a responsabilidade de assegurar 0
desenvolvimento do Pais. A industria e 0 factor dinamizador da
nossa economia. /sso significa que e a ind ustri a que vai permilir
o avan�o de fodos os oulros sedores da nossa sociedade. Por
isso dizemos que a c1asse operaria tern uma grande responsa·
bilidclde hist6rica. Hoje esfamos engajados numa nova 'I uta, a
luta pela independencia econ6mica, estamos engajados numa
nova batalha, a batalha pela produ�ao.
Para essa Iota, necessitamos de um exercito. Esse exercito

�o os trabalhadores. Se algum de nos deve assumir na pratica

o papal de combatente na luta pela independencia economica,
a classe operaria assumira a vanguarda desse exercilo ,podero�,
quando estiver unida, organizada, disciplinada e armada com
a sua ideologia cientifica.

Pensamos que voces vao saber aplicar tudo . isto de rna
neira criadora e respeitar as condi�6es espedfim de cada
sector de trabalho; pensamos que hoj-e desencadeamos 0 com·
bate pela liberta�ao da iniciativa crladora que durante muito
lempo esteve atrofiada e destruida pelo colonialismo, pela opres.
sao, pcla explora�ao e pela ocupa�ao do nosso territorio por
esfrangeiros.

Desejamos que tenham sucessos para que em 25 de Junho
de 1977 fodos possam dar relatorios positiv�s

e

em poucos

meses para que voc�s possam mudar as condi�oes dos estabe
lecimenlos comerciais, para que eles represenfem de maneira
viva a vossa face, a vossa consciencia. 0 que signifiea abas·

Ieee-los.

Finalmente queremos Que a classe operaria, a classe dos
trabalhadores se empenhe num papel decisivo no III Congresso
da fRElIMO. f la que anles do 25 de Junho voces darao rela
forios de cada fabrica sobre os metodos encoiltrados, sobretudo
metodos revolucionarios. Queremos que voces desempenhem urn

papel decisivo na realila�ao do III Congresso da fRELlMO que
deve ser uma vif6ria para 0 Povo mo�ambicano, uma vitoria
Dilia a fundacao dos Sindicatos no nosso Pais)·.
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