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r a invGsGo p~r Marrocos do .SaharaOcidental

- Preside te Samora Machel, na Cime·r
o Presidente da RepUblica Popular de Mo~ambique. Samora Moises

Machel, pronunciou. na Ultima
Marrocos que travou urna lula her6ica e glo- nlalismo sempre 5e· serviu para justificar as ocupaquarta-felra um. importante discurso na Cimelra de Chefes de Estado e Governo da ~UA. em Freeto~n 0 qual riosa conira 0 colonialismo frances.
~Qes coloniais. A sua argumenta~o cinica e opormereceu vivos aplausos dos participantes. Neste discurso. que publicam08 na .inteqra. 0 Presidente Samora
Manocos que lOube, d85de i pl'imeira. hora, tunisia e um insulto a inte/ig@ncia e sertedade das
Machel abordou a questCio sahariana. transformando-a no ponto principal da Cimeira. que iniciara os seus acoll1er e apoiar os nacionalistas de 10das IS col6- Chefes de Estado e de Governo aqui presentes, e
trabalhos sem ter asset questao inscrita net aqenda.
nias. em pacticular os das col6nias porfuguesas.
uma afronfa aos povos que aqul representamos.
Mallocos Que apoiou os nmsos povos durante
A obsltna~ao expansionjsta de Marro~os consiitui
Sua Excelentia
Dos ponlcs aqui levantados, apenas alguns serao
Queremos aqui saudar 0 Povo zimbabweano. cuja a lula de liberta~lio nacional.
um d~fio inloleravel a.nona Organiu~o. Tamo
abordados por n6s. maluridade polflica e corredo· conhecimento do
Siaka Stevens
.mais intoleravel quanta agor~, perante a admiSlio
Marcoco5, 0 ber~o da Carta de Casablanca e urn no ROSSO seio da Republica Arabe Sahariana DemoPrtsiden1e em exercicio da OUA
inimigo permiliram separar 0 lrigo do joio. Esta
parses fltndadores da OUA'
cr~lica, Marrocos amea~a sair daOUA.
Senhores Chefes de Eslado e de Governo
Excelineias
mafurldade conslituiu surpresa apenas para aqueles dos Sao
es1
as
hORrosas
tradi~iies que fizeram de
Senhor Sectelatio-Geral da ~UA
quenunca acredifaram no POyo.
Manocos nosso ilmao.
Ouer ir para oode?
A nossa farefa lX'incipal, a tarefa principal da
~as sejamos daros quanto a esta amea~a. Quem
Ao nivel da Rossa Organila~o, devemos analiso:
Mas, a Que assisllmos hoje?
Excelencias
nossa Otganiza~ao conlinu! a. ser a IIberta~ao lofal a nossa contribu i~ao pala a vil6ria do Zimbabwe
A fnvasa e oeupa~ao do Sahara Ocidental. por .cometeu flagrante e grave viola~ao de Carta da
de Africa das garras do colonialismo.
DUA? Foi MilHOC01.
com a maior honestldade. Fomos capazes de disfin·
.Quem cameteu crime de colonialismo conlra 0""Permitam-nos em prlmeiro lugar, dirigir a Vossas
Nesle combat~, a lcan~am05 sucessos que tarnam guir a vudadeira movimenlo de liberta~iio, aquele Marrocos e uma sjfua~iio caraclerizadamen1e coloRia/ que confrarla frontal mente a Carla da OUA.
Excetencias e· por vosso inierinedio aos. YOSSOS pOYIIS pt6xima a· vit6ria tolal. As fronteiras da liberdade que efecfivamente conduziu a luta armada; dos
Pavo nhariano, conlra. Africa? Foi MMTOCOS.
Vemos um coloni'zado Que se Ill!erfou. plOCurar
Quem desrespeilou ilS resolu,oes perlinenles dil
.u sauda~iies calorosas e fralernais do Povo mo~am ~ da Independencia abra~am ja quase· completa- .movimemos fantoches I! dol fraldores. ,
lubjugar
e
colonizar
outro
pOYO,
nao
hesitando
para
OUA
e das pr6~rias Na,Oes Unidas! Foi Marrocos;
bicano e do Govemo da Rep6blica Pop ul4l r de menle 0 nosso continenle.
Fomos capazes de defender e apoiar a unidade tal e recorrer a lima guerra de agr8Ua ..
~
Mo,ambique.
.
. Confudo. lubsistem ainda algumas reglae.s da das for~as combafenles zimbabweanas.
Estamos peranle uma aberra~io.
£ disto que Marrocos 6 acusado. .
Petmifam·nos igualmenle saudar Sua Excel~ntla Alrica sub,melidas a domina~ao colonial e it opiessao
A.amea~a rle Maltocos de se retiDr da noSSi
Fomol capazes de. em momentos decisivos, fazel
oSahara foi uma col6nia espanho a. Oseu po~. Organiza~ao nio passa 118 mais urna manHesla~1)
o Presioonte Siaka Stevens pela sua elei~ao para raciN. Por · isso, a nossa lula continua. Temos de ouvir a VOl da Africa unida para rejeilar manobras
o povo sahariano, dirigido pela wente POLISARIO, inadmissivel de arrogancia e despcezo pel a OUA.
e comptomissos.
provocou. atraves da sua luia. 0 colapso do· colo. Ouand~ .um Chefe de WadI) viola a Carta, e
Pud~mos assim cumprir a larefa liberladora da nialismo espanhol.
a QUA q;Je*c m;e!e j:;lgar e tomar as medidas qlle
nossa Olganiza£ao.
POlem. em menosprezodo princlpio de auto. '!e impiiem; Marrocos nao deve confundit a condes.Nao devemos po rem escondef as difituldades determina~ao e de independ&ncia dos pOVOS, das c~ndencia da OUA cem fraq-ieza da ~UA.
tpe enfrent~mos.
resolu~iies pertinenles das Na~Oes Unidas e da OUA,
~ .penoso tonslalar que, desde 1976, .desde a
Na Cimeira de MORr6viii, quando era imperioso arrOCO!, e 0 Governo mauritano de entao, atrav6s Cimeira de Port Louis, a nossa Organila~ao naa tem
a ~UA rejeitar calegoricamenle 0 acordo interno e de .1m novo pacto de partilha tipicamenle £olonial, conseguido condenar firmemenfe 0 colonialismoe 0
.
a govelno fantoche de. lisbUria. apareceram aqui assumiram 0 papel da anterior potencia coloniudcla. expansionismo marroquinos.
VOles a defend6f MUlorewa e a sua a1ian~ com
o Pan sahariano prossegufu a sua her6:ca Ma Qual e a nossa dificuldade em lomar uma posi:
Ian Smilh. Elsas vozes toram isoladas, neutraliudas e vibrolJ poderosos golpes aos novos tol~nialistas c~o Jus1a nesle casot
. . ..
e eliminadas. A teoria das chamadas outras partes levando a pcDclama~ao da indepe::d&ncia do Sahara . Como idmitil que a OUA, a* 18 anos de comenvolvidas, foi rejeifada. A QUA soube, entao, Iden- Utldental e a sua conslitu'~ao em Re;;4blica Arabe bate cnnsequente conlra 0 colonlalismo,nao.saiba
lificar 0 unicQ e 1~l11mo represenfanle do Povo Sahariana Democdlica. j6 reconhecidapor nume- delinir e ident;ocar uma sifua~ao coloni.alt t porqU6
do Zimbabwe. Os mesas que se seguiiam a Mon- rosos pa/ses.
desla vez se I.a!a de um pais africanol
r6via comprovaram a Justeza da anal ire e da lomada
fnlTelanlo, a MauritAnia fomou ~ honrosil decisiio,
0 colonialismo nao fem CO!. 0 colonial/smo·
de posi~ao da nossa Orgal1iza~. N6s dlziamos entao que fodos saudamos, de renunciar ao colonialismo. nao tern .ra~a. 0 cclonialismo niD tem povo.
que a Frenfe Patri6tica era indubHavelmenle 0 inslru- ~i uma declsao que testemunha grande coragem e Um parasita . 6 um parasi~ a: vive ~e sangue.
mento da ~UA no Ilmbib~ . A His!6rla ja a demons- ptofundo sen1ido de dignidade POT parte do Povo 0 cnlonialismo 6 um crime contra a humanidade.
trou. A nossa Orgilnjza~o sou be. mais uma vel, e GOYeI'no mauritanos. Foi uma decisio da qual 0 coloniaHsmo e urn crime contra a vida. 0 coloapoiar a luta justa de um povo pel a sua Iiberdade 10da a Africa se argulha. Ao reconhecer 0 direilo nialismo e 11m cancro que vive de sangue e de
e independeocia. tonlra 0 colonialismo.
do Povo sahariano a autodetermina~iio e ~ Inde- • vidas. sao seres humanos que estao a ser massaerapeno~cia, a Mauritania abandonou a parle do ler- dos no Sahil8 Ocidenlal. Mos conhecemos a gueua.
Senhor P/esldente
rit6rio que oeupava e que ·Ihe flnha sido aflibuida
A quem vive de saRgue, de sangue de crian~al.
Extelencias.
no quadro do chamado Aeordo TriJ}artido de Madrid. de home~. demulheres. de velhos. Temas urn mem(onslafamos entao a ver~dejra nalureza da die· bro da noua Organiza~ao que pratit~ genotidio.
'<... ,\ II Sam IJ/lt !l~ /}Ip.no brru
CS lfllv otvldliS pela Tl:gi ne de PII: loria 'ao I~t fltL'SlIIas
Haseida da luta dos nOlSOS POVOS confra o·colo- hre fese dos direitos hisl6ricos de soberania de . Se condescendermos com 0 colonialismo porqut
lj'IC ('O tl.Stattimos em r eillfiiQ aa Zmll,Nz o;J.C
nialismo, a ~UA nao pode tolerar qualquer compro- Manacos sobre 0 Sahara Ocidental.
;) colonizador e urn pais africano, nii n~ pademisso com 0 colonialismo sem que se negue a
Marrocos
defendia
inlernacionalmenfe
que
uma
remos surpteender e Indigniif quando aqui alguem
~residi r aos frabalhos da nOlla arganila~ao durante redohra 0 nosso engajamenlo na larela da liberlasi pr6pria. sem recusa!' a sua Bssencia mais prO. pa'r1e do Sahara Ocidental, definida no Acordo Tr~ aparece propondo a admissao da Africa do SuI ,acists
o proximo anD, Atraves do Presidenle Sioka Slellens ~iio 10tal do noua conlinente. Temos· de nos manter
funda. Hao nos e pecmitido, em nenhuma CilCUnssaudamos 0 calor. a fra lernidade e a solidariedade fieis aos...-principlos da nonil Orgilnjza~ao . aos ideals lancia, condescender com uma sllua~ao colonial. partido de Madrid, pettencia, por direilo historico, que ocupa -e coloniza a Namiblii.
a 11aurila-ia Es1e pais, em conformidade com essa
com que 0 Pavo da Serra leo a nos ilcolheu, A de liberdade e independencia.
o
colonialismo e profunda mente odiado pelos !eoria Ie: a .sabre esse. territ6rio plena soberania.
Excelenci as,
alegri8 que 'limos expressa nos habilanfes de
Foi a fidelidade aos nossos idea is, a (oeleneia nossos povos. Narla pode ser mais contTario it perNo
exerclcio
dessa
soberania,
a
M
auritania
decid~
freetown, que ao longo dar ruas nos saudavam, e com OS nossos princfpios. que nos ~vou aDs' grandes sonalidadt african a, it · penonalidarle de todos e de
Permifam-nos recordar, pennie esfa augusta
o mais vivo tes1emunho da .espon1aneidade da messos e vil6rias fegisladas na oecilda Que terminou. cada urn dos nossos Pavos do que 0 desejo d(' elirar-se do ferrJt6tio e desiste de quaisquer reivin·
:ica~oes feuitoriais.
Assembleia, que telebramos em 1980 0 vigesim o
Asslm, a grande familia da OUA acolheu n~ colonizar_
lecep~o que nos foi acordada. 0 povo desle par~
Com 0 mais absoluto desplelo pela pr6pria pala- ano da Resolu~ao 1514 (XV) sobre 0 direito dos
f«ebe a nossa Cimeira tom errtu.siasmo, mas com teu saio, duranle a d6cada d,e 70, como fslildos
Mas,
ao
contrario
do
que
semPle
aconfeceu
'
!
ra
e pela dignidade national, (am 0 total deges- Povos ~ autodeterm ina~ao e·i independAncla. Esta
a profunda consclencia de urn povo que ja aprendeu independentes e soberanos, a Guine-Bissau, Mo~am
uando
se
tratava
de
om
colonialista
exterior
ao
~eilo pela Milurilania e pela Comunidade Interna- resolu~iio foi um marco hist6rico e uma arma
bique, Cabo Verde, Sao Tome e Principe, Angola, posso conlinenle, parece que temos receio e ver,
a vivar livre,
cional, violando indus/vamente 0 pr6prio Acordo polente no arsenal da nossa tradi~o · de luta pela
Agradecemos os esfor~os dispendidos pelo Povo Djibou1i, Comores e Seychelles.
gonha
de
aponta(
quando
colonialista
6 africano. Triparfido, Marrocos invade e ocupa 0 teuh6rio.
tonquista d. Jiberdade • da dignidade.
Parabens Akica!
da Serra leoa e pelo seu Governo na organiza~o
ele
esla
no
nosso
seio.
consideramo-Io
como
(omo
Q
ue
direilo
s
hisi6rico
s
sao
estes,
que
se
alargam
Este ano terminamos a segundil ttecada data
Hoje acolhemos 0 Zimbab~.
desta Cimeila. Foram criadas conditOes para que 05
nosso
Irmio.
E e sempre d~lcil e doloroso p6r em e encolhem consoante as circunst&nciasl Como can· ulllma fale da liberta~ao do nosso continenJe. E
,No momento em que travamos os ullfmOl comnossos trabalhos decorram com todo 0 sucesso, res·
causa um nosso irmao. (omlldo, quando 0 nosso
qoando. no horizonte. vemos ,;a 0 fim· cia longa
pondendo as aspira~iies e direitos legitimos de lodos bales pela lotal nberta~ao de Africa, devemos renee- irmao e1ta doenle, devemos ajudi·to. Queremo-nos sjdera-Ios seriamente
Ha
vecdade,
os
dileitos
invocado
s
por
Marrocos
percotrida para iI erradica,ao tolal It
,aminhada
lir solue a experiijneia que ganMmos ate aqui,
os povos do nosso conlinen!e.
lelerir concretamenle a Marro,os.
nao
passam
de
m
ail
um
dos
mulos
de
que
0
colo(Continua
na pag. segulnte)
E com grande orgulho, emo~ao e alegrfa que sobre as raloes que nos levaram sempre a vi16tia.
saudamos it Pfesen~a, numa reuniao ordinaria de
Nos soubemos Ilreservar a nossa unidade, unidade
Chefes de Estado e de Governo da ~UA. pela pri- assente oos prlncipios da nossa Organiu~ao. Soumeifa vel como Btado soberano e independente. hemos fazer del a insffumento da liberta~ao dos nosaa Republica do Zimbabwe. A sua presen~a entre sos povos.
nos significa a vif6ria da lufa armada de Iiberta~ao
Soubemos definir correcfamente a farefa princ~
nacional do Povo zimbabweano.
pal: a l iberta~ao de Africa.
Significa 0 IT; unto dos ideais da OUA. Significa
Soubemos consenlir siICl'ificios.
• 0 trilinfo dos ideais de independencia, liberdade e
Soubemos
definir corredamenle 0 inimigo prinpaz de toda a humanidade.
cipal, em cada .fase da Ima.
A lX'esen~a em Serra leoa da Republic. do lim- .
A~esal das divergencias que por veles surgiram
babwe,' livre e independente. signilica o· 1riunfo do
principio da igualdade enfre Ol hom ens de todas no nosso seio, apesar de enlre n6s terem surgido
as ra~as, homens de fodos os confinen,tes. A pre· hesi1a~Oes e compromissos souMmos manter-nos 1ieis
aos nossos principios e continuar a nossa 1!lla.
sen~a desfa delega~ao malerializa a fun~o SlJPlema
da luia armada de liberla~1io; a lula nao libertou
Sen hOI PresidemB,
uma ra~a. liberlou fodos os homens do ·limbabwe.
Oprimidos e opressores de ontem. libertados pela
No dia 18 de ~bril desle ano, a Afrita cefebrou
lula armada, emergem junlos como homens !ivIes· a data hist6rica da indepelideneia do Zimbabwe,
e iguais, como zimbabweanos.
.
um dos momentos mais alios da vida do nosso
Acabamos de ouvir 0 relat6rio do Secretario- confinenfe.. fndependencia dllr amente conquislada
-Gerat da OUA, que nos deu uma Imagem clara dos pelo Pavo l im b~bweano~ dirigido pcla Frente Palriasucessos e das dificuldades da nOSSa organlza~ao. fica. Independ~ncia conquislada pela luta armada
Ouvimos com alen~o sobre os tfilbalhos que popular. Ind.ependenCia conqlJisiada ~Ia lula conira
i~ iniciamos e que i porla complelar ou methorill'. o regime .ilegal e raclsla e contra os traidores serOueremos congr luIa-lo pela apresenta~ao do VB, os lacaios do imperialismo que subscreveram 0
relatOrio.
chamado Acordo Illterno. Independ!ncia que fol famMas aproveitamos esla Cimeira para deslacar 0 bem frulo da solidariedade inlernac~nal e do apaio
interesse que 0 Sr. Secfel&lio-Geral dedicOLl it causa militante a tufa do Povo zimbabweano.
da luI a de IJber1a~ao da Africa Austral. 'Fazemol
tom a independencia, Smith foi lan~do no cai,
votos para que continue a apficar os mesmos eslor- xote' de lixo da Hi.~16rja, Muzorew1I, que duranle
to! para que as outras partes de Africa ainda domi· um anD carregou a pasta de Smith, e hojeom
nadas, ganhem 0 mais cedo poss1vel a SUa /iberdade criado desempregado. A sua senfen ~ foi dilada
Aspecto da sala onde decorreu a 17." Cl meira. da O U A vendo-se ft. Chttfe de Estado rn acambicllno no IUD da palaura. bnediatarrrente
e soberania.
pelo Pova do Zimbabwe,
a sua frent~ urn nttmeroso grupo de iomaUstas do. imprcttS4, ~·ti.d.o. teletJlSao e ciiJetn(J
I

°
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:A O. A. N 0 PODE TOLERAR
COMP OMISSOS COM ·0 COLO IALISMO
( COntlnuado cia .,q. anterior)
6nito • legftimo representanfe da Pavo da Namibia.
definiliva do colonialismo. tomfltamos que I doen" &fa' CenferAnda, sob I ~gide das Na~Oes Unidas,
.tontagiou urn de' nOs.
deve fer por objedivo exclu.sivo a implemenla~ao
A nona trlldi~ao glDriOSI de luta I~icolonial. da Resolu~io 43S (1978) do Cons~lho de Segul1n~a.
o amor pela Hist6ria da liberla~!o dos nossos Povos,
A OUAlem' 0 dever. de refor~ar 0 seu apoio
o respeifo que de nlSs exlge o sangue derramado ~ justa luta do ,Povo da Namibia sob a, direqao da
pOI' mllMes de africanos na luta secular contra 0 SWAPO: ate 11 ,vif6r1a final. A Republica Popular de
colanialismo, a coer!ncia paff com os principios da Mo~ambiqlie manlem-se filme e molota no apoio
,'Carla da ~UA, imp6em q~ sejamos absolutamente solid6rio e mifitante a luta de liberla~~o, e na
, intransigentes para com um Estado africa no que denanoa de' todas ,as manobras que vilem dividir
persiste em assumir 0 papel de polencia colonial. 0 Pavo da Namfbia edesmembrar 0 seu lerrit6rio.
Se nao podemos tolerar G colonialismo praticado par
As agre5siles sistematicas contra a Republica
paises exteriores ao continente africano, nio Pode-Poputar de Angola ,e a Rep6blica da limbia fazem
mos igualmente aceitar que urn pa1s .vicano se pillte da estrategia de Pretoria de generalirar a
Iransforme em colonialisfa.
confronla~ao que a opOe as forkas IibertOOoras, fran1·
o passado recent&. da hist6ria da Iiberfa~1o de ferindo-a para 0 exterior.
Africa ~nsina-nos a tomar decisOes correctas em
Mas 0 desenvolvimen.to da luta armada do Povo
, momentos hist6ricos decislvos, decisiies justas e cora- namfbio e impar~yel, cresce dia a dia e demDnslca
iom ,que dignificam os pafses aflicanos e honram ' 0 fracasso da eslrategia de Pret6ria. Nao· e tran5a nossa Organila~ao. Enslna-nos que a noSSI unidade ferindo 0 confmo para oexlerior que se encontral~
deve assemar em ptinclpios s6lidos, tirmemenle deli- solu~io para os problemas.
nidos. para que seja uma unidade real e nao uma
A inadmissfvel ocupa~o do ktritlirio angolano,
', unidade aparente. Nao pode haver unidade enfre' presentemente em CUf30, 0 manaCle do seu povo,
n6s e 0 colonialismo, Nao pode haver unid.ds entre sao parte desfa desesperada lemaliva dos racistas
n6s e 0 expansionlsmo.
para inlernacionalizllf Q conmle.
onosso dever eacolh81 a Republica Arabe Saha- Elta Assembleia deve tamar medldas concrelas
riana Demoaalica nit nossa OrganiZl~aO, enlregar· de llpoio a Republica Popular de Angola. Tqda ,II
·Ihe aqul 0 lugar que, por direito, e'sau.
, Africa se deve unlr para apoiar, sem reservas, todas
H6s apelamos mals um. vez a MarrOCOJ, a' Mc1r~ as decisoes da Rep6blica Popular de Angola ,para a
lOCOS herdeiro de gloriosas trldi~ anticolorualbfu, salvaguarda dll sua independancia, soberania e
para que aja em conformidade com os orlncipios integridade territorial.
,da, Cartada ,~UA e das Na~Oes Unidas e reconheta
Devemos lazer desla (imelfa da ~UA. em
a ·Independ~ia ' do Povo do Sahara. '
freetown, a Cimeira da llber1a~ao da Namfbia.
Marrocos, a Africa in'eira~ sair30 engrandu idos.
Devemos fazer do ano de 1980 0 anD decisivo
Junkls podelemos enfrenlaras grandes batalhat que para, a independSncia da Namibia.
a liberta~a econ6mlca do nono contlnante e o ,
, bem·esfln dOl nossQS Povos nos Impkm. '
Stnbor Presidenle,

Na Africa do ,Sui, 'a confronta ao do Povo com
regime do, apartheid ilinge nfvels de luta cada
vez mils inlenses.
Ha Africa Austral, 'p6s a granciiMa vif6ria da
A lula do PfWO suf.africano exige a tomada de
Pavo do Zimbabwe, a (onfronla~ao como 0 colo- conselentla e 0 engajamsDlo da htnnanidadeintek'a.
nialismo e 0 racismo centra-s8 na Namfbia e ila
0 aparlheld nal) e spenes um regime de dis·
Africa do Sui. Euma confronlll~ao que opoe a Africa crimina~o racial. 0 apartheid 6 a forma qUe assu·
direclamenle ao regime de Pref6ria agente da dom~ miu a pr~rva~ao das eslruttlras eoloniais, a ideolo·
na~ao calonial na Namibia e da opressao racista gia que gara"le a,eS3~ncia colonial do poder.
Da Africa do' SuI.
' E e pader que submete e opnme a na~ao sui·
Aluta do Povo namibio, dirigido peto u unieo ·africana, .
'
8 legitimo rejlfesentante. a SWlPO. anng, cfecj.
Traft.se mills uma YeZ de uma questao de riber·
sivatnente rro u minho da nber~ao l&fal do pais. fa~ao nacional.' .
As manobtas desenvolvidas pelo regimt de Pret6r1a
' A revolla popular esl6 em movimento nit Africa
sao as mesmas que cOnltatamos em relarao ao Zim· do SuI. Ela esfenda-s8 a lodo 0 pals e assume as
babwe. Procuram criar for~as poHticas fantoehes que mais diversas formas. Paralelamenle, a ac~ao ' armada.
5e i!I~esentem como concorrenles e alternalivas da minimol ao levantamenlo da popul a~ao dos queflos,
, SWAPO. para prosseguir 0 colonialismo.
,
' aq desencadeamentQ de greves de dezenas de milhar
Estas manobtas. lal como no Zimbabwe. fracas- de lra~lhadores e de esludantes.A revolta popular
mao.
com~a a abalar as esfruturas do aDartheid,' a
Pre16ria s6 tem um caminho parit a solu~o do atingir 0 cora~iio do regime de Pret6ria.
pro,blema da Namibia: a sua PiJrficipa~ao, como
Contra liS barreiras raciais, imposfas pela apartheid;
po1ancia colonial, numa Confer!ncia com a SWAPO, contra II bantus!anila~ao, prelos, mesti~os, indianos,
Senhor Presidente, "
Excetencias,

I»

.

bl'ancos. homens t muflleres, jovens e crianGas de ontra os interesses basicos dos palses em ctese. depend&neia a6nica. A esmola bumilha • submete
ludas IS cores e ,a~ erguem, pela primeira vel, yolvimento,' profunda mente injma e incompalivel I» mendigo,
i bandeila da unidade e da cidadania ,unlca do com a liberfa~ao. econ6mica dos Pai.ses africanas.
Se as nossas economias hoje 58 apresentam como
Povo suf-africano.
A lufa peta ,eestrutura~o das actuais Rela~ toncorrenciais e nal» como complemenlares. e preHa verdade, quando as crian,as deixam de ser Econ6micas Inlunacionais e parte inlegrante da lula ·:isamenle porque continuam ligadas por um cordao
pretas, brancas, mesti~as, indianas, para serem lim- dos povos pela libtrta~ao polftica, econ6mica e social. umbilical as anligas melr6poles colonials, mantendoplesmenle aian~s, quando essas· crian~ eom~m
Os 'nossos palsas e os resfanfe.s pafses em cfe.sen. ·se fundallHlnfalmenle 0 lipo de rela~es econ6micas
a ser indistintamente aim dils bailS do regime do volvimento devem adoptar uma pQSi~aounHicllCla e anferior ~ independencla.
apartheid, 0 apar1tteid fem os $IUS dias contadas. tOmum sobre as quesfOes relatlvas a mat6rias-primas,
Acontorrencia, em termos estra16gicos, das nosMas, falar do regime de Pret6ria, falal do energiil, transporles e comuni ca ~oes, com6rcio, desen- sas ecol1omias nacionals, que constilul um dos maioaparlheid, falar da sua sanguinaria m6quina de volvimenfo, moeda e finan~as, que wao katadas res obsfaculos ~ cODp«a~ao entre nOs, reflecte na
repcessao, signiflca falar da criminosa cumpl\cidade nas negocia~5es globais previsia.s para 1981.
realidade, a concorrAncia emre os inf«esses econ6do Ocidente.
Ko sui do nosso conlinenle, a liberla~io do mieos de que eslamos dependenles e II ac~ consOs «Mirages. da fort. aErea l'lcisfa que boor ZimbabWe veio criar condl~es favorh eis para a tanfe do imperialismo para promover a nossa dlviSao.
blrdei~m a N
amfbia, Angola e a zambia, nao sao luta pel a liberla~a o economica, veio ' alrir perspeco imperialismo nao-nos ofereceu a Independ4naviiSes sul·africanos. A tunologia nuclear que 0 tivas p~ra novasac~oes. ,
cia politica. Nao nos oferecera a independAnda ecaapartheid poSlul nio e sul-africana. 0 petr61eo que
Os nossos pafses envidam esfor~os para 0 desen- n6mica e 0 desenvolvimemo.
alimenta a economia do ipar1heid, nio esul-africano. volvimento integrado das suas ecanomias, desenvolEm definitivo, n6s entendemos que as rela,6eS
Os grilndes inveslimenlos que mant6m ,desenvo~ vimento que passil pela radonal 1I1i1iza,io das enlre todos os palses devem basear·se numa coopevem 0 apartheid nae .s!o suHfficanos.
infla-estruturas econ6micas existentes. ,
ra~ao muiuamente vantajosa. 56 a clareza da 'vanEsta e a mon.s1ruosa hipocrisia daquefes que,
Estas ac~aes enquadram·se ~ perspectiva de UI1M tllgem mUfua restltuem a dignidade e, com elil, a
condenando tormalmenle 0 apartheid, 0 manl6m e coopera~ao econ6mica e global no nosso confinente. for~ i~vencrvel dOl povos na luta pela sua felicidade
refor~am e dele letiram lueros fabuiosOs. '~ a mesma Nesfe quadro, devemos incanlivar a coopela~ao bila- t bem·estar.
,
hipocrisia com que deparamos no Ocidente quando teral, organizar a coopera~ao a nlvel regi~nal, avanEsfes sao alguns dos aspedos que deve neeessa·
se tralou da apli~ao das sa~oes contra a col6nia ~ar ara a coopera~ao inter·regional, consfruindo rlamente Inumir D conceito da ' Nova Ordem Econo·
bril8nica da Rodesia do Sui. Desta bipocrisia ,firamos assim as condi~oes para 0 eslabelecimento da coop&- mica Inlernacional.
as devidas li~oe5.
ra~io a nlval continental.
o rw udesdmenfo da repres.sao racista, ., cum- 0 plano cia a~ adoptado na Cimetra de lagos Sen~or Pleslden',
plicidade do Ocidente na sobreviv@ncia do apartheid, sobre a estrategia do Desenvolvimenfo (con6micG do.
bcelAncias,
nao conseguirao traViIf a lula cit llherlil~lv &0 Povo Confinente Africano, consfilui uin passo para a,malesul-africano.
rializa~ des'es objecfivos.
•
As vi16rias alcanp das no passado pelos 1l4SS0l
Avon lade de urn povo nao pode se( assessinada
Ao falarmos da Noya Ordem Econ6mlca Inferna- povos na lula contra 0 coIonialismo, dio-nos iI
nem aprisionada. A brutalidade repressiva do apar· cional e de coop8ra~o, queremos d.ilt~ hem da- garanfia de que a nossa Organiza~ao saber' ,assumir
Iheld nao faz mais do que atear 0 fogo da revolfa, fas as noisas posi~Oes sabre algumas questal$ fun- ate 10 seu termo a tarefa de IIberta~io 10lal do
lornar mais firme e resoluto 0 P'oyo sul-africaoo na darnenlais.
confinenfe africano.
lufa pela sua liberta~ao.
Em prime/To lugar, I luta pelo estabeletimento
Estam'os seguros de que a unidade que forJamos
A~UA deve inlensificar e tomar maisefectivoDapaiD da Nova OIde Econ6mica Internaeional com~ em e I eXJferi4ncia que acumul6mos na luta de liber·
resoluto ~ justa luta do Povo sul-africalTo, dirigido pelo cada urn dos nossos paises. E . cada um de n6s la~io nos permitirao levar a cabo, vHoriosamenfe
ANC, comra a opressao racista t 0 apartheid, pala que cabe organizar os facfores do .desenvolvimenfo" a luta pela Independencia econ6mica, pelo desenlibefdade, pelo direilo do POYOsul-Gfricano a cons- &S5egurar 0 (ontrale dos , recursos naturais, gal1nflr rolvimenfo' e pela conquisla da Nova Ordem Eton6!ruir uma sociedade justa e sem disc"iminl~ao.
' a efic~cia da nossa economia.
mica Interllitional.
EI cadn rm de 'nlSs que cabe destrulr as esfru.
0 que n6s queremos, Senhor Prudenfe, Excelom coloniais concebidas para semr inleresses IAncias. ' simplesmenle que a independAncia ganhe
5enhor Presidente.
esirangeiros ~s nossas p6trlas, para cria, novas mil- 'UID confeudo concreto para os nossos Povos.
Excel@nclas,
luras ao ,servi~o dos nossos Povos.
O~ nossos paises sao ficas. Oummos que os
o acesso a jndepend~ncia dum povo que :St!
Os nOSSM pabes sao possuidores duma grande rlOlSDS Povos pO.5sam beneficiar das riquezas que
li berIa do sislema ca onial e 0 611imo ac1o, duma 'or~a de frabalho, de materias'primas, de imensos 1I0ssuem.
Q\itfemos cornlda, plra os nossos Povos.
longa luta e 0 prj eiro du a nova e 6rdua' batalhi: reCllfsos natllrais no ~olo, no ,subsolo, nos mares e
fundos marinhos.
Cueremos vesiir. cal~ar, os nossos Pavos.
3 balalha econ6mica.
Queremos proportionar alojame to condigno.
Devemos erradlcar deftniflvamenfe II menlalidaae
No inicio de lima nOva decada, eslamos a
que
nflr
foi
inculcad,
pelo'
!mperiarl5tr1o
:de
que,
,
Oueremas
escolas, hospitais,e malemidades.
omplefar a taref~ da liberta~ao polffica do nossa
Tudo isto n6s Jl(Kferemos prodllzir, cem a nossa
coniinenfe. Devemos desencadear com· 0 mesmo propito da africano .rer pobre. ser inapaz; .rer inavigor it gTandiosa batalha pela Iibt!rta~io economica iiciente, de que 0 afriC4no fern de SeI" dependen~. infelig@ncia, comas nosm m a~s e comuma correcta'
Esla concep~ao . paternalisfa e racisla constiiui ,e justa coopela~o.
.
,do nosso continenle.
a
for~a
ideol6gica
do
neocolonialismo
e
do
impe'
,Queremos
construir
a
felicidade
e
0
bem·aslar
A independ~nci a. a soberania e aliberdade dos
nossos Povos ficarao vazias de conte6d se nao que· rialismo. Q seu deslacamento iViIn~ado que prepara dos povos.
Esta (imeira, 30b iI sabia direc~aa de SUII Excebrarmos o conlrole enerno d s nossos reCUf30S os nossos PfWOS para aceitarem com fafalismo e
naturais, as imposi~iSes financeiras das inslitui~iies resignacao a sua condi~ao de ubdesenvolvidos, de lencia Q Presidenle Siaka Slevens, consfifuira uma
,
grande contribui~o para afingirmos estes objectivos.
Inlemacionais II a s~ua~ao de depend8ncia econo. explo.rados, de indlgenles.
Afrav6s do que ,muita vez sa tern chamado ajuda,
Obrigm, Senhor Plesidenfe.
.
mica herdada.
Aluta CoDtinua ..
A Ordern Eean6mica International existenfei e osn@os pal$es ,sao, mantidos numa silua~ao. de
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duran.e osfestejo,s do 25 de Junho

de Pem

PEMBA (CorrelpOlldenle) - Os olhos de
~uem $8 encoma' no balreo de amento siD
vitilllas f~ceis do «fanlasma» que diariamenle
.nvolve a.cidade de Pemba.Conlado, OS festejos do Quinto AniVwrio dl Independ&nc.a
National e do D6dmo Oitavo da fandapo da
FRElIMO demonstraram que , possfvel veslir
Pemba de cor 8 aiegrla. E tudo alraris de
simples inidlltivas, S8 , bem que elas exijam
boa vonlade e estlmulo: pol exemp/o a deco.
ra~ao ' de IJIOfIfm.
Ap6s longas e cansativas horas consumi·
~as no labor do di&+dia, ,ou v!rias outras
consagradas a uma presen,a nit maravilhofa
Praia do Winibe, torna·se, geralmente, dillc.1
projeclar um' passeio pelas avenidas, ruas ou
,utros locais da capital de CabO Delgado,
,nde nada de novo h6 para apreciar.
Ha verdade, pareee acertada, pelo mellOs
!)areeia ale poucos dias antel do inItio aas
omemor~Oes do 25 de Junha, a frequente
,piniao de que, aSpe5soas nio se encontram
:oma menor disposi~ao de e frentar 0 «fantasma» que criaram na wa pr6pria, cldade.
Neste ~ontexta" Pemba pede tornar·se
jefinitiva,menle 'num centro de Ullla elp8cie
de corte ,de, relil~oes entre 0 morador e a
beleza imperetlvel da vida de urn. tidade
,orma!. se os numerosos i!Sf r~ registad05
duranle as comemora~Oe$, nom"dam~nfe a
lcenluada limpeza nOs loeais de trabillho e
!Ie residentia, ornameot~io gerlll • princi'
I

_s
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COM COISAS S.lMPES EPOSIVEl
STIR UMA CIDADf DE CO E ALEGRIA
~xemplo

I

esiabelecilllenfos nao sa fOmarem como
uma exper~nciil vAlidae conHnltil.
Dada a importtncia de que se revestlu,
dediCilflOs este trabalho a cor' e a alegna
com que as montras comemoralivas das ernpresas e flrmas caracterizaram a cidade em'
festa, ,diminoindo 0 pelO do «fantalmiJ~ que
pest sabre ela.

adomaoo. em yolta por vivlssimas r.ores e nas
proximidades alguns aspectos da vida d
POVO ou da empresa, e um fundo com 8,ndelta National.
A montra montada, na firma Electropam6·
lia, na bainda cidade, nao e pomposa, mas,
6 a mais expressiva de todas. Num plano de
destaque e, porfanto, observ6vel por qualquer ,
indivlduo, 'aprecia,s8 um pequeno, mas comuBOA YOMTADEAOMl DE..1UDO.
, nicativo Jomat,do Po\,(! com 0 IcoD/ecimenlo
Os ,'rios comerciantes e outros elemenf05 mais Imporfanle do momentol a crla~o do
da popula~ confactados pela nossa Re~r. Metical.
!os
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lagemnlo resistiram a' fazer lasgados elag.os
ao Conselho £Xecutivo da Cidadt, 'por 1er sido
esta eSfrutara afarer 0 cOilvite as diversas
empresas e firmas para a sua activa partiei·
pa~ao na ornamenla~aci 1Ios estabelecimenfos
durante os fe.sfeios. '
E no mesmo rHmo de confacfo, urn tida
dio' informado, deste trabaiho, ronsideroll
tambem I neceuhW. 4fa maferialita~io da
proll8SSa .(aparetitenaenfe eSCIueeida), de qae
seria pI1IIIiada i IIiehr montra. ~ uma impor·
tan,. , tor. , de 85ftmalar os lrabalJladores
que mais s. dfsfmgulram nts sevs e1for~s.
P!rcorremos praficamente fOOa a cldade,
0 que nos permitiu constatar trls caraclerlsficas comuns em tadas as mlSntras: um quadro

."1

A completar 0 quadra IA-se uma nolicia moralivas, nib sO para 0 embelelamenfo da uma casa tOIl janelas • portas adcmadas
clf1inados. 0 !IOU' objetfiYo
do discuuo do Presidente da Republica sabre pr6pria empresa, mas famb6m porque IS pes. palos
foi IIIOS!rarque os eorttM ' que yendello,
aquei. aconlecimento de grllndissima impor. , soas teriam mais coIsas para yer.
_
811prt1i nie senem l peelS para as
flncia para a lula que travamos nil presenfe
$lSi tltbaiffo do dllllftto, IIMS fawlbem ser;
dkada'da vit6ria .sobre 0 subdesenvolvimento. • AS MatnRAS PODEM EDU(n
Amontra da Electropamelia que fem eoino
o Lar Moderno, sliuado na avenfda Eduar. "'" para bairrlS e aldeias COIIIIIIIais.
realiZlldor 0 pr6priogerenlo da tirma, Gaspar do Mondlane. eo·estabelecimento com a manoamblento do bairru comunal que a monPires, divide.~e em cinco partes, (represen· tra mais b~la. Devemos adianlar desde j6 que Ira apresenfa e imped,elmente ' nmpo e iSSG
tando cinco anos de Indepen~ntia), na pr~ oufras empresas podiam apresenlar assunlos porqae tambem qte!'eIIKIS IDltStrar a popal!.
meita das quais eStao patentes a imagem do mail alractivos nas suas mORkas, mas a falla '" • fema como 58 d"em IlRlII!er ftmpas a
prlmeiro Presidenle daFRRIMO, Eduardo 'de material, b apresentada como jusfHica~ao casas ...;.. dil Paulo BMrole que acrescenla:
DetfallllS filet semtlft estas coisas, porque
MondllJle e uma placa indicando: 41,V Ano de para nao se fazerem colsas melhores.
Independencia Nacioflall) e «Viva Mo~am·
£ 0 Ca30 da «VelOSh que nio tem nada alrlris cfeliS podetms elhic~r mals as pes·
blque».
para vender, se hem que esla desculPit nao ' SOat
Para Mano . moro Dias, propriel6rio da
- Todos IS fIIndos sio teitos com as Ban· silva par examplo para tI «DIMACr, e outras
delrlS da FR£UMO e llacitnal - ,r.arlCferiza empreJas cujas montras reflecfiram apellas aNina Boutique a decora~o dll montras
dos estabelecimentos CGfRerciais SCM Igualfract) e.\pfrito de criatividade.
Gaspar Pires, que antes nos tinha reveladoPaulo Barrote, responSAve/ da Seqio de mente par~ chamar it alen~ao dos clienttl
Todes os, III0S fa~o stlllpre ama moMa. bl.
Il1O resom fazer trna eGi,. mals expressiva. Vendas do lM M
oderno falou·nos da montra para as novidades mais leeentes. Vi pessoas
que pilsaram por aqui mas mes. Penso
o proprlet'rio da firma eda opiniiio Clue da SUII empresa:
que
timam conhecimento e apreciaralll as
R
eunilllos
COlli
eos
frabalWores
e
dur.
a ,decora~ao das rnonfras devia repellir.se
mensalmente e
apenas em dalas come· dimos film um balno cGtnllnll. Desladmos . novJdades que femos - revetou.

A

pes.soas que passarom POT ofJlli
muitlU vexes» - dt$$~ Mario Ama-,
lt Vi

D.... ;........ b._Fa Uadt. •_ __

(eontima.. cia prineiTa pigin.)
OUA carlcterizou-se pela franqueza e pelo
abordar direcfamenle os problemas que alec·
tam a Africa. . - ~isse.
Indagado sobre a posi~ao de Mokamoiqlle
faco a problem&lica saha/iana ial c.omo elii
foi colocada na, Cimeira, Samora Machel afirmou: «NOs entendemos que nao e a tarla dB
~UA que define se um Estado e ou nao inde·
pendeme. Quem proclama a independencla e
urn Povo ifraris dos seus dirigenles», acres·
cenfando: 1\ Araza~ de set da OUI. e a liber·
fa~ao de Africa de todD 0 lipo de colonfalis·
mo, exterior 00 interno,..
o Presidente Samora Machel recordeD
- ,.

d
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quesfao sahMiana, no_damene, que 0 Sa·
trelariado da ~UA deve comunic:ar ~ RASD a
re.sposto positiVi! ·da maioriil do! Estados memo
bros da' Organ iza~ao (26) ao pedido de admi,s.
sao da RASO na OVA.
Sobre a marein como Mo~ambique enten·
de II ~UA, Samora Mache! dine que Ita OUA
nao e um tribunal. £ uma organ iza~ao pilli,
tica a qual adere voluntariamente cadd Estado. N,ao podemcs Iransformar a OUA num
inslrumento plla julgar Estados~ .
Samora Madlel fomou a primeira refel~o
matinal na companhia de Mobulu Sele Seko
00 pal~tio presidential deste, em Kinshasa,
tendo posteriarmenle partido para Mapuftt.
1I
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mo~amblcana chefiada 'pelo' Minislro 00$ Heg6dos Esfrangeiros, Joaquim Cfllssano, que
hoje Inicia uma visifa cficial ao Zaire.
Ha aeronave m,o~mb!cana vi a j 0 u Of!
Freetown a delega~c zalrota presente rlil
Cimeire, thefiada pe1a Mininro dos Neg6ciGs
Eslungeiros, Karl I Bond, e a delegatio dB
sao Tome e Principe.
A delega~ao m~mbicana • Cimeira da
Serra Leaa iBtegrava 0 Minish dos Neg6cios
Estrangeiros, Joaquim (hiSSlno, 0 Mlnblto da
IBforma~ao, J~ Lurs Caba~o, 0 Ministro da
Jusll~a, Teodato Hunguana, 0 Direcfor do Gab,·
nefe da Presid6ncia do Partido fRElIMO, Jts6
J~lio Andrade, e Fernando Honwana, assis·
NlftlUll
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