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Samora Machel · na 8.• -Cimeira des Chefes

afirmou

0 Presidente Samora
dos Chefes de Estado e
aeguinte discurso:
Em ~970 reunimo-nos · em Lusaka.
Mo~amt>ique, Angola, Zimbabwe nao
eram EstaC:os soberanos. Os movimentos de · liberta~ao nao eram membros
plenos, .ape,nas o!:lserv~dores.

aependencia,
e progresso.
de Estados, r.Y!OT!l'Arn"'""
'dos paises
famil::l dos N:O,n-J~In,nl>t'lt>~

Passados desasseis anos reunem-

. pagam uma ideologia que preconiza·
e valoriza a intervencao e a agressao
de . ce~tos Estados contra parses soberanos ,do' Terceiro Mundo.
0 imperialismo pretende fazer crer
que .a .violencia •nasce da luta dos povos _pela sua lJberdade e que os seus
boiJWardeamentos, invasoes e massa- .
cres sao aetas de paz.
'Quando procuramos as · raz5es da
violeric1a, encontramos a dominaqao
I

Por -esse motlvo, a sua estrategia
era fundamentalmente de defesa dos
basti5es do racismo e do colonialismo.
Porque nao. concebia a den'ota em
Mor;ambique, Angola. e Zimbabwe nao
tinha preparado alternativas.
Face as derrotas, Pret6ria adoptou
um1;1 estrategia agressiva, de recon·
qujsta de posicoes.
,
Esta estrt'ltegia desdobrou-se em
ao1s vectores principals: o pro]ecto
da · constelac;:ao de Estados que visava
reduzir os nossos paises a condlr;iio
de bantustoes e a desestabilizac;:ao que
tern por objectilv'o · a destrui9ao dos
pr6prios Estados.
Na est>rategia global, a Afric11 do
Sui assegurava a repressao contra o
ANC e ,a SWAPO e a agressao a Angola, enquanto o regime ilegal da f10·
desia do Sui era o principal agen~e
da desestabilizacao em Moc;ambique
e · na Zambia. Paralelamente, a Africa
do Sui iniciou um conjunto de medi·
das • econ6micas contra Movamblque.
Os . objectives eram enfraquecer . a
capacidade de resposta as agressoes
rodesianas e fazer Mocambique atian·
donar a aplica~ao de sancoes Rodeo
sia decretadas palo. Conselho de Se·
guranc;a.
· Nao obstante as destruic;Oes e outros prejuizos econ6micos causados a
regiao, esta estrategia nao impediu a
vit6ria do povo do Zimbabwe.
A criaqao da Conferencia de Coordenaviio do Desenvolvlmento da Africa Austral, SADCC, em 1980, repre·
senta o momenta organizativo e a de·
finic;:iio da estrategia de cooperac;:ao,
com vista ao desenvolvimento econ6·
mico dos nossos paises e a reduc;:ao
da sua dependencia em relavao
Africa do Sui.
Aos olhos de Pret6ria, a SADCC
representa a ilflvrabilizar;ao do seu pro·
jecto de dominar a regiiio atraves da
constelavao de Estados.
A partir de 1980, assiste-se na reescalade generalizada do pro·
giao
cesso de desestabilizar;ao.
A desestabiliza<;;ao global. Ela visa
toda a regiao e e multiforme. A Africa
do Sui uUiiza uma intensa ac<;:ao di·
plomatica, a propaganda subverSI•Va, a
pressao economica, a agressao armada.
Ao nivel internacional, Pret6ria procura camuflar a agressao contra a
nossa zona como fazendo parte do
confllto Leste-Oeste. Na Africa Aus·
tral, o conflito e com o «apartheid».
0 colonialismo sui africano na Na·
mlbia, o «apartheid» na Africa do Sui,
a polltica belicista e expans1onista
de Pretoria na Afrtca Austral, ~ao
condenados por tados os povos e Es·
tados dQ mupqq
E vontade dos povos e Estados da
Africa Austral que cada vez mais se
materialize esta alian<;:a contra o co. lonialismo, contra o apartheid e a
polit1ca de guerra.
. A acQiiO de propagtlnda subversive
Cle Pretoria · usa os ma1s poderosos
meios de comunicar;ao de massas na
sua regiao. Os seus objectives vao
desde a distorsiio sistematica dos acontecimentos e da reahdade ate
pro-
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na '8.' Cimeira dos ctrefes de Estado e ·de· Govemo
em Harare
- -se os Chef·es d~ Estado e de Gove·r·
no em Harare, capital do Zimbabwe
independents, d:;JOis d<-s Mtnistros
dos Neg6cios Estrangeiros se terem
reu. · ·o em Lu~>nca, cap1tal de Angola independents.
Sentam-se connosco, ja membros
plenos do Mov1monto dos Nao-Aiinhados, o -ANC· e a · SWAPO, como representantes reconhecidos dos seus
povos.
Estas transformaqoes expnmem de
forma eloqu.ente a acelerac,:ao da his·
t6ril~ que tern Iugar na Afnca Austral.
Com tristeza sentimos a ausencia
i::lo Presidents qwe elegemos na 7.~
Cimeira. 0 fanatismo assassino afastou de ·n6s Indira Gandhi. F1ca-nos a
sua li<;:ao de f1rmeza ant1-imperialista,
ae combatente anti-« apartheid», promo·
tora da causa de um nao-alinhamento
ao servi~o dos mteresses dos povos.
Fica-nos a mem6na de uma subtlleza de pensamento e tefmamento de
inteligencia, s.Jrvindo , a acc;ao consequente pela unidade e progresso do
povo indiano, pela unidade e solidariedade do nosso Mov1mento e da Humanidade. .
Temos como palco da celebrac;ao do
25.o C..mversano do6 Nao-Aimhados, a
cidade de Harare, que nos acolhe com
hospltalldade: e calor fraterno e soh·
dario. A eficacia ~ a ~ual1dade da
organiza<;ao desta Conferenc1a orgu~ha
0 Continents Afncano e honra o Z1m·
babwe independents. ·
_
A !uta armada de llber~~c;ao do
Zimbabwa loi uma luta he~Oica, uma
er-opeia de sacrific': s e fl.rme.za do
povo. Ela foi objecto da sohd~nedade
activa dos paises nao·almhados. A
existencia de. urn Zilnbabwe livre, em
que os 1 1men> de r,a ns c cores dif~
rentes sao iguais, alarga as tronte1·
ras dos 1deais do Nao-Aiinhamento na
Africa Austral.
ElegemoJ. para nosso Presidents
uma person.lllidade dest~.c~da, urn ca·
rnarada e amigo, urn amgente g~er
rilheiro qua:· se af1rma como ~stad1sta
prestigiado ·~" consequents. A f1gura ~e
Robert Gabriel Mugabe. para nos
mo<;;ambicanos, simboli2!a particular·
mente a onldade e solidariedade
forjada~ . pela !uta dos nossOs povos
seladas palo sangue.
: . Re'-pub'lica Popular cie Moc;:ambique tudo f~ra !J~ra apoiar o nosso
Pres1dente no cumprimcnto desta
missao complexa, difiCii e honrosa para todos os povos da Africa Austral.
Sentimos o deve4, de saudar, com
admiracao e ' carinho, o Prime1ro Ml·
nistro Rajiv Gandhi que assumiu a
d1rec ,ao do nosso Movimento num ·
momento parti<:ularmente crftico. Ele
drrigiu o Movimento dos Nao-Alinhados com coerlmcia e dinamismo, honrando a tradi<;:ao anti-imperialista,
anttcolof'lialista e anti-racista da ind1a.
Ele consolidou a nossa unidade numa
situacao mternacional complexa e
cheia de tensoes.
Senhor Presidente,
Ha urn quarto de seculo, na primeira Cimeira em Belgrade, partlciparam
26 Es' ~dos.
Virte e cinco anos volvidos, podemos medir os enonnes sllcessos alcancados ,na luta pela liberdade,_ in-

aos povos. A ao,minaqao, o colonialis·
rno, a discriminac;:ao racial, as dita·
ntra o i mperia- ' auras impoem·se pela brutalidade, alimentam-se c;Ja violencia, promoverh a
""''"""'"u~ o racismo. Conguerr~. A li,berdade, a independenc1a,
para a liberta·
a <democracia ·promovem a paz. ,
da ameaca , de
As ,. ra~zes · da violencia na Africa
nuclear. PromoOrdem Ecocena interna·

a

Os anos que
ma reuniao do
Austral, em
rizam-se por
c;adas na tuta
nal e social dos
termo ao cqNeste periodo,
excepQao
loniallsmo em Africa
regi·
da Namibia. Foram
Latina, na
mes tiranicos na
Colocamos
Africa, no Golfo,
os prebleno centro da
Nova ormas prementes
Ordem da
dem Economics e
lnforma<;:ao.
Tornamos a
te da crise g
pilhagem do
da externa que
dena os nossos
plorat(aO, a
a sua pol[tica ,,.,nnt'>nll>""
As nossas v1t6n
aas atraves de
as forqas do imnAri.,.ll"

Estado .e de Governo dos Nao·AiinhaCJos
'•

quadra, transporta, 6omanda e . dirige
grupoo terroristas de bandidos arm.a ·
dos.
Senhor Presidente

0

banditismo armado, fen6meno
novo em Africa, · insere-se hoje· na' es·
trategia glot?al impenalista de rebon·
quista d;is posiQ6es. perdidas e de, proJ ·
mo~ao de conflitos localizados.
,
, Os promotores do . banditismo' armada na nossa regiao, inspiram-se· em
experiencias anteriores.
Elas vao desde a' tactiCa· de · criar
pseudog~errilpas, usada pelo col~nia
lismo no Quenia, ate a vietnamiza·
~~o como rhetodo de trar:rsferir para
agentes i.nternos as taretas ' da Jorr;a
expedicibnaria na· guerra de ag.ressiio.
A ·criavao pelo colon1alismo po'rtugues , de for<;:as espec1ais 'e de movimentos fantO'ches em Moc;:amblqu,e . e
em Angola, formados - por colaboracio·
nistas-. mor;ambicanos e angolanos,
insere-se nesta perspectiva e consti\ui
·a _genese do banditismo armada na
'
nossa .regiao.
0 regime ilegal da Rodesia . inlciou
a desestabiliza~ao do nosso pais utili·
zando colonos co'c.b<.Jraclonistas, c'riminosos de dehto comum, marginals
e outros anti-sociais.
Com a queda do regime -de salisburia, Pret6ria assume o comando
direc;to do terrorlsmo contra Mor;ambique.
E a partir de Pretoria que ' se definem as formas de recrutamento, os
metodos, . os objectives e os alvqs da
actuacao terronsta dos bandidos.
A incorporar;ao compulsiva de novos elementos nos band1dos armados
realiza-se fundamentalmente d~ .duas
maneiras. Uma, verifica.-se dentro da
pr6pria_.Africa do Sui, no seio de emigrantes m_or;ambicanos, em particular
dos ilegais, que se encontram nuiria
situavao , de grande vulnerabilidade.
A outra ·forma de incorpora~ao compulsiva, faz-se dentro de Mov~mb},.
que, nas zonas rurais. Camponeses
fe1tos cativos sao obrigados de imedrato a pratrcar actos criminosos na
pr6pria aldeia para se comprometerem, perante a sua comunrdade, com
o banditismo armado. Actolescentes
de 13 e 14 anos cuja personalidade
ainda ·nao esta formada, portanto
mais permeaveis, sao raptados e ini·
ciados na pratica da violencia e do
crime.
0 metodo utilizado pelo banditismo
impor-se- 11elo terror, fazer do medo
a estrategia de domina~ao.
0 bendido
rmatios «iam- 4efib
radamente uma imagem aterradora
de si pr6prios. Oeste modo, procuram
que as populacoes tenham por eles
um medo mais intense do que o 6dio
que as suas acr;oes .inspiram.
0 terrorismo caracteriza·se pela
brutalidade mais criminosa e destnJidora. As mutila<;:oes e massacres in·
d1scrimmados de populacoes · civis e
indefesas, junta-se o assassinate se·
1ect1vo de medrcos, engenheiros, jorn a I i s t a·s, professo'res, enfermeiros,
tecnicos agricolas, dirigentes locats
das organizaQ5es democraticas. Os
bandidos· armados quelmam ·vivos pas-·
sageiros, em autocarros e camponeses
nas suas casas. Tecnicos estran.9ei·
ros,. sacerdotes e ' freiras, membros do
clero de varias confis'soes sao rapta·
dos e, por vezes, assassinados.
Aldeias, lofas, 'postos sanitarios, ascolas, 1grejas, ·mesquitas, sao pilhados
e destruidos. Plantat(oes, centres pro·
dutivos · pontes, lin has 'd<! energia,
meios· de transporte sao sabotados,
queimados, arrasados.
, Os ·. terrori:?tas destroem ambulancias. Atacam veiculos que transpor·
t:lm comida e medicamentos . para as
· '
vitimas 'da seca.
A polftica terrorista
uma ' poliJlca·
de terra 'queimada.

e

e

0 poder pelo terror nao e senao o
profongamento externo do terrorismo
de Estado praticado na Afriqa do .Sui '
e na Namibia.
Pret6ria ·• pre'tende · ·desagregar Mo-'
<;:ambique como entidade nacional, destruir o Estado, impedir a formac;:ao qa
Naqao e colocar o nosso pais a merce
da sua · hegemonia.

qao.

Senhor
As nossas vit6rias,
inimigo , per.manente dos povos
responder .de .
maneira organizada
uma contra·
·Ofensiva sofisticada,
e cruel.
Sa~ora. Madlet -durante o 1 decorrer · dos. tr.abathos' da 8.8 Cimeira de Ha..are
tacti·
Ela reveste-se de
cas que rem em
objective
mor;ao da imagem dos seus grupos
de conter o mov1
emancipa- _ Austral encontram-se ·· na ocupa9ao
estrangeira.
ter~oiistas de bandidos .armados co<;:ao dos povos
os nossos
paiSeS a <>Hnrrn<"'"'"
eCOn6mi'o colonialisino· trouxe -massacres, a mo entidades politicas aut6nomas.
C8, social e ide•ol6gi~:ll · do imperiaiisA Afr-tca' do Sui, uttlizando as relaelimmacao ,de Estados e sistemas po- .
rno.
Hticos, a pilhagem de .recursos, a exv5es de dependencia que 0 sistema
Nuns casos, as
ploracao·dos povos,.a nega<;:ao da sua
colonial forjou, exerce chantagem eco·
a pressao e a chan1·al!.em
personalidade, da sua cultura, da sua
n6mica e aplica sanr;oes contra os
a desm:orma<;:ao
hist6ria. E violencia a espolia~ao da
Estados da regiao. A rede de trans·
casos recorre-se a
terra, o trabalho for<;:ado, a discrim1·
portes, a energia,. o ·trabalho migraagressao militar e
na<;:ao racial. E violencia reduz1r cidat6rio, as rela<;;oes comerciais, a locali·
-A tend en era nnm•n,.•rn<>
daos a estrangeiros na sua patria.
zac;:ao na Afnca do Sui das sedes
sado foi o interven
0 imperial1smo · 'concebeu a Africa regionais das empresas transnacio·
<;as expedlcionarias,
naJS, Sao instrumentos desta po!itka
Austral como a «Africa branca», tendas forvas locais
etc po·r ce•ntro a metropole a Af·rica
Ao sabotar em Angola e Mocambi·
movimento de enJarlcnoa<;ao
do Sui. A populaqao branca seria
que as vias de ·comunicar;iio para os
vos.
ionstrumentalizada para a ocupac;ao e . portos naturals dos paises da SADCC,
Criam·se
regionais endominat;ao.
·
Pretoria forr;ou a utiliza<;:ao ,dos seus
carregues de I
uma poli·
portos e reforc;ou a dependencia da
',
A
vit6ria
em
Moqambique,
Angola
t1ca de subversao; tA•rrhri<>mn e agresregiao.
sao: A ingi:m~ncia
inter- e Zimbabwe, frzeram avanqar a liberAs Forc;:as Armadas sul-africanas
dade .e a democracia ate as fronteiras
nos, o terrorismo,
direcfezem uma guerra colonial na Nami·
ta ou indirecta de
a des- do «apartheid» na Africa do Sui e do
bia, invadem e ocupam parte do terricolonialismo na Namibia.
truiqao de -Estados,
a surgir
t6.no angolano, r·ealizam opera'c;:oes mi·
0 projecto pOlitico da «Africa bran·
como uma perigosa
interna·
Iitares e agridem a Swazilandia, Lecional.
ca» e a ambiQil.o de hegemonia regiosotho, Botswana, Zambia, Zimbabwe
nal da Africa do 'Sui ficaram comproEstes fen6menos ocbrr·Am
e Moc;:ambique. 0 regime de Pret6ria
metldos. 0 regime de Preto~ia viu-se
todo o terceiro m
procura generalizer o conflito, provoobrigado a rever a sua estrategia.
A destruicao do
car a sua polarizaqao internaciona
evidencia tragicame
0 mito' da ' superio;r ida'de racial, . ti- e constitui uma seria ameaQa
paz
Angola e Nicaragua
nha levado o regime do «apatheid» a • e seguranc·a na regiao e no mundo.
dos objecto desta
acreditar na ' invencib1lidade das miPara desenvolver o processo da
Os grandes melos
n01=ias brancas. Elas eram o seu esagressao e desestabilizacao da zona,
mAssa, o cinema, a
cudo, e o seu instrumento de hegemoPret6ria organiza, recruta e treina,
prensa escrita e fa!
: nia na reg1ao.
'
·
financ1a, equrpa e abastece, arma, en-

A Clesestabilizaciio global,' desae ·1975,
provocou a destruir;ao de cerca de
500 escolas, deixando 90 . mil alumls
sem •aulas. Uma em cada dez unida·
des sanitaria$ foi saqueada.

N~ Intuito de agrav'ar a vida · dos
carnponeseS,
lo]as foram destrurdas e paralisadas, afectando graven;rente _a . comercializacao aQrlcolll.. o
abasteci mento de , produtos e consequente~ente' a ''produ<;:ao agraria.

aoo·:

Foram · destrurdas fabricas de ac;:ucar, de cha, · serra~5es, cortadas linhas de .transporte de energia, sabo·
tadas vias ferreas para o escoamento
do " carvao, · produtos de exportavao
que , asseguravam uma consideravel
receita' em ·moeda externa.
' A Afric.a do -Sui cortou para cerca
de ' 1o p(j'r ~nto . o s'eu ·trilfego de
mercad,orias pelo' nosso sistema f,el'!'~--portuario, outror:a : un:ra das pnncrpais fontes de , divis~s da econom1a
mbi;:ambicana.
·· sao . apenas alguns exemplos dos
·efeitos da agressi;io ~ extern~ contra
Moc;:ambique. · .
·

· 0 'nosso Govemo avalia que os
efeitos directos desta guerra . nao dec·
larada as~ndem a mais de 4 biliOes
de d6iares americanos, praticamente
o dobro . da div;da ~xterna ~ MoQa!l'l·
bique. Nesta estimativa, niio estiio mcluidos os efeitos indirectos da para·
liziicao ·. da produ<;;ao, ·o estrangulamento no circuito de distribulr;ao,
transporte e escoamento. Nao estao
incluidos as custos de reabllita~ao das
infraestruturas econ6micas e socials
destruldas.

o

a

e
participa<;;ao plena da Africa Austral no processo de estabelecm1ento
da Nova Ordem Ecor.6 mica tnternacional.
·
No quadro da nossa polftica de paz.
assinamos com a Afnca do Sui em
Mar<;:o de 1984 um acordo de nao
agressao e boa vizinhan~a.

_0 · Acordo de Nkomati obriga o
regime . SlJI africano a pflr termo a
d.esestabllizacao de Mocambique e a
renunciar a agressao oontra o nosso
pals. Ele' nao . o fez.
, A Republica Popular de Mocambi·
que, como Pais da Linha da Frente
e vista pela Africa do Sui como um
exemplo que e preciso destruir.

.

'

A . Republica Popular de Mocambique inst1tuiu uma sociedade anti-racista, de igualdade entre homens de
todas as ra<;:as, uma sociedade que
visa eliminar todas as formas de , discriminar;ao e exploraviio.

e

0 nosso pais rico de recur:sos nat'!!a.is, com terra tertii, vastas po' en?'ahdades hidricas e _energeticas · e
1mportantes jazigos minerals.
Os 2600 km de costa mo(;amblcana
estcndem-se ao Iongo do canal de MoQambique, rota maritima de grande
importancia geo-estrategica.

terrorismo contra Mocambique
unicamente 0 instrumento de l1,m
projecto exterior. ,A ausencia d~ , mais
element'ar setimento nacional e de·
monstrada pelos metod_os, acr;ao e o,bjeclivos do :bandltismo.

Com os seus portos e linhas ferreas, ··
Moc_ambi,que, e o acesso natural e econ6mico ao 'mar para o interior da
nossa regiao constituindo urn elemento essenclal para o projecto . de cooperaQao da SADCC.

0 uso de mocambicanos como ins·
trumento de terror e destruivao, insere-sa na polltica de subst1tuu cadaveres brancos por cadaveres pretos
e diminulr os custos da agressao, fazer uma guerra barata.

Pelo nosso anti-rac1smo, pelas no·
tencialidades e::onom'cas e lmportan·
cia para a regiao, pela p9sicao estrategica e dependencia hist6rir.a da
Africa do Sui, Moc;:.:tmbique
um alvo
fundamental no contexto da estrategia
regional de Pret6ria.

e

So urn projecto estrangeiro pode
conceber tal crueldade e tao grande furia ·destrutiva.
S6 uma agressao externa pode de·
terrninar que. escolas, hospitais, meios
de tr~nsporte colectivo, ambul~ncias,
os mais modestos bens pessoa1s dos
camponeses mais pobres sejam que1·
de fur.i-a deatruitiva.
So tim projecto estrangeiro pode
conceder a perfidia de utilizar urn
flagelo como a seca para organiiZar
urn verdadeiro genocidio. Os veiculos
q_ue tran~ortam allmentacAo, medt
camentos e vestuario, incluindO doa·
coes da Comunidade lnternacional,
sao alvos seleccionados. Essa alimenta~ao, medicamentos e v.estuarios sao
queif)'lad~s com as viaturas que os
transportam e com os seus ocupantes. S6 · esta acqao, friamente planifJ·
cada por. Pretoria, provoco~;~ mais de
cern mil . mortos.
"

e

preo~upant~ constatar que estes
gr'upos terroristas dispoem de· apoios
e cumpllcidades publicas em · certos
paises ocidentais qQe se ·pronunciam.
co(1lo, campeoes da luta contra o ter·
rorismo.
.· ·
·
· ,· :

0 ,terrorismo como .forma de· agres·
sap, externa afecta hoje ja dlversos
paises da· As1a, Afnca e America· Latina que ~e encontram, repr,esent~dos
nesta sala.

e

Por isso a opci'io de Pret6ria fol
prosseguir e intensificar a agressao
atraves dos bandidos armados, violan·
do o Acordo de N'Komati.
Face ao crescimento lrreversfvel da
!uta do povo sul-afri'cano, face ao desenvolvimento da luta armada de li·
berta<;:iio na Namibia, sentlndo o seu
crescenta isolamento internacional, o
regime de Pret6ria procura agora redesenhar a face do banditismo arma·
do.
Neste quadro, 'Pretoria e os c~rculos
internacionais que apoiam o «apar·
theid» instalam bases 6peracionais
dos bandidos armadas fora da Africa
do Sui.

Est~ manobra visa estender -o conflito que opoe os povos da regiao ao
«apartheid» para as relar;oes entre
pafses membros da Organizar;ao da
Unidade Africana.
Senhqr Presidente,
Nos ultimos 'dois anos; assistimos
na Africa do Sui a !Jma !uta popular
sem precedentes na hist6ria daquele
pais.

Sob a direc~ao do · Congresso Nacional Africano, enquadrado pela Frente Unh:la Democratica, pelos smdicatos e outras organizac;:5es patri6ticas
0 band1!1smo· armado , e uma nova- e democraticas, o povo sui · alricana
tomou a iniciativa do processo de
tactica, de agressao ·contra a indepentransforma<;:ao da Sociedade. A sua
d€mcia ,dos nossos E'stados e· o Movi·
menlo dos Paises Nao-Aiinhados.
I uta ja .e 1rreversivel e so cessara com
.'
·c, flm do «apartheid». Os assassinates e massacres sao manitestac;oes de
A nossa · Cime1ra Cleve dar · a devida
atenqao a -este fen6meno e tomar as
desespero ge quem nunca pensou ver
o seu poder e o seu mito hegem6nico
medid=.s. necessarras pa~a a sua erf.acontestados pelo .povo que sempre
dicar;ao. ,
considerou inferior. ·
Senhor · Presidents,
Na sua !uta, o povo sul·africano
come<;:a a edificar uma naqao unida,
Ha vi11te e do is anos que . o p,ovo
mocambicano '. !uta . pelo estabeleci- democratica e ·anti-racista. Pretos, mes, menlo ' eta ,' p'ai, ,c.onseiente de que ela t!Qos, fnd1anos, brancos, · sul-africanos
e' a cond,iqao essenciaf ,dO ·desenvolvi- de todas as rac;as e religioes, de difen~ntes 'ongens so'c1ais. lutam lado a
mento. : - ' •
.
' ' '
lado ' animados pelos sucessos ja alcant;ados.
S6 . num ;c lima de estabilid~de poderemos desenvolver to(las as potencia·
E crescenta o numero de sui af(r;.
' l!dades do ·no.sso: pajs, estender-a edu·
cavao e a-saude, a todo o povo, liqui· canos brancos, personalidades (etjglo·
dar ',a : fome, a n!Jdez e a· miseria; eli·
sas, estuda-ntes, mtelectuais, ao~de
. mlnar , o subdesenvolvimento.
micos, trabalhadores, homens de negocio_s que erguem as suas vozes exiA; tra~quhlidade e essencial · a cooperavaci entre~.os paises da ' nossa regiao
((fontlnua na p6glna seguinte)
.1_
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Fidel Cciitro, lid-er cubano, par~li:lpando nos ·trabalhosda 8,! Cimelra dos Chefes de Estado e de Governo
dos Nao-Aiinhados
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Contirnuado da pAglna anterior)
gindo o fim do «apartheid» e uma so·
luc;:ao negociada com o ANC.
Nos pr6prios bantustoes o povo su·
bleva-se contra o regime e seus Ia·
caios, desfazendo a ilusao racista de
uma Africa do Sui fragmentada e submissa.
A economia sul-africana, bar6me1ro
'pelo qual o regime e a sua base de
apoio medem a estabilidade polftica
do pars, entrou em crise. A exporta·
c;:ao ilegal de capitals e a crescenta
dificuldade em obter novos creditos
sao reveladores da degrada((ao do Sis·
tema.

tguais pera.nt~
do «apa.rtheid»,
SJgnJfica o f1m do
politico, •ecvn6mico, so·
e cultural.
·
regitne de· Pret'6ria tem de nego·
com <> ANC. Esta entre n6s,
Assembfeta, Ol1ver Tamoo, Predo ANC, o homem e o comque tem conduzido a !uta do
Africa do Sui. Todos noo.~
ca~~na.·rac!-a Tamto, conheoemos a tua
de li<feranc;:a, o oarisma
no stSio do t•eu pOvo. Sao
tu, a trente da lut~ do
inspiram forva, confianc;:a
dt'>ter.nniin-.Rciiio ao povo para lular e
<?om Nelso·n Mandela e Oli-

0

Oito anos antes da independencia,
de Angola as Nac;oes Unidas criaram
o Conselho da Namibia com a m1ssao
de conduzir 0 terrlt6rio
independen·
cia. Pret6ria opos·se ao processo. Em
1978, o Conselho de Seguranc;:a das
Nac;:oes Un1das, por voto unanfme e
com assentimento do governo eul·afri·
cano, aprova a Resolu9ii0 435. Pretoria bloqueia a implementac;.ao da Resoluc;:ao.

a

A Africa do Sui destr6i as linhas
de comumcac;oes e transportes que
asseguram a vlda econ6mica da re·
giao. Sabota repetidamente os acessos
aos portos movambicanos de- Maputo,
Beira e Nacala e ao porto angolano
de Lobito. Estes Portos servem a SwazJiandia1 Botswana, Zimbabwe, Malawi,
zambi·a e Z~ire.

Exemplos efoquentes silo as saba-.
• tagens dos dep6sitos de combustive!
Os factos hist6ricos demonstram e das bolas de sinalizac;:ao do porto
que durante mais de duas decadas
da Beira ievadas a cabo por comandos
a questao da independenoia da . Na· sul·africanos.
mrbia nada teve a ver com a presenva·
de tropas cubanas em Angola.
A economia racista sul·afriea,na beneficia com os efeitos destas destrui·
E: contra o direito intemacional e a
9oes e san9oes. Cortando as Hnhas de

A mensagem que nos vem da Afri·
ca do Sui e de coragem, sacritrcio e
certeza na vit6ria.

0 pesado tributo de sangue que o
povo aceitou pagar pela liberdade mede-sa, s6 ·nos ultimos dois anos, por
milhares de patriotas assassinados pe·
lo «apartheid». Estes martires signJfi·
cam tambem que o povo ja nao tem
meC:, da maquina repressive do regi·
me. De maos nuas contra blindados e
balas, os sul-africanos decidem o futuro do seu pals, determinam que a Africa do Sui sera livre.
Senhor Presidente,·
Nao ha apartheid democratico. Nao
M «apartheid» humano. Nao M «apar·
theid» pacifica. 0 «apartheid» 6 a ne·
gac;:ao da justi<;:a, da igualdade, da con·
vivencia social, e a expressao insti·
tuc1onal da -violavao de todos os di·
reitos humanos.
'
I

0 «apartheid,., como o colonialismo,
nao reformavel. 0 .. apartheid», como
o colonialismo dave ser erradicado.

e

os clrculos belicistas, internos e externos, que apoiam o regime de Pretoria, procuram ''ainda uma f6rmula '
que lhes perl"f)ita acabar com o sis·
tema do «apartheid .. , preservando a
natureza actual do ·poder. Com vista
a ganhar tempo e fazer retroceder as
conquistas dos povos da regiao, es·
tes crrculos estao dispostos a promo·
ver conflitos, incluindo uma guerra ra·
cial que pode afectar a regiao .e degenerar na confrontac;:ao entre for((as e:<·
ternas , ao Continents.
A Africa 'do Sui 6 'um · Estadn
afastado da oomunid!!de interna.
c1onal devido a sua polttioa racists.
E o «apartheid» que aliena a J'O"
pulac;:ao branca sul·afrlcana da sua na..
tureza.e do seu destino de africanos,
que impede a sua identificac;:ao como
parte dum povo africano.
Os sul-africanos brancos niio sao rejeitadps no nosso Continente. Os brancos ~M sao rejeitados em Africa.

6.' Clmelra do Movlment o dos Nao-AIInhados, o
celebre

a hse

Oueremos uma Afr,ica do Sui democramca, onde prevale<;:-a a justi<;:-a,
a igualdade, onda t0d06 ' os sul·afri·
canos i·ndependentemente da cor d a
pale, da rac;:a ou ~r·eligiao. Queremos
uma Africa do Sui onde tOdos partJ·
ci·pem 11'8 decisao politioa e econ6·
mica e benef·iciem das riquezas que
produzem.
Oueremos uma Africa do Sui onde
todos os oidadaos possuam os mes-

nosso

((nao-alinhados &lm, mas minhados , contra 0 apartheid»

A Africa Austral e ja um exemplo
aesta realidade. Nos nossos parses a
cor da~pela nao e criteria de naciona·
l1dade. Em todos os nossos palses M
numerosos cidadaos brancos, com todo6 os direitos oonstituofonais dos
cida<laos. Esta e uma parte essenciat
da alternative de civilizavao que os
nossos paises representam na regiao.

A comunidade lnternacional, e em
particular o Movimento dos Nao·Aiinha·
dos devem i htensiffcar o se·u apoio
a luta do ANC e de todas as forc;:as
demoeraticas sul-afr~canas na aplica·
c;:ao de sua polltica anti-racista, no alar·
gamento da grande frente interna e ex·
terna cont•ra o «apartheid», Esta e a
forma de impedir que acc;:<ies fanati·
,cas e aventur·eiras oonduzam a regiao
para um banho de sangue de consequencias imprevislveis para a paz:
mundial.

Pr~s'dente Samora MZJChel cheflou a defeg~iio do

ao encomro, que teve Iugar em H~va.na, cap:utl d~ Cuba, onde pronundou um dlsourso em qU& flcou
etica condlclonar a independ{lncia Cia
Namibia a questOes externas a Nami·
bia e sabre os :quais o Povo namlbio
nao tem nenhum poder de intervenc;:ao
ou d1reito da decisao.

a legalizactao do ANC e de ou·
orgaoizac;:oes polfticas democrati-

E imperioso que a Comunidade In·
ternacional intensifique todas as for·
mas de apoio a Juta de liberta«;:iio nacional dirigida pela SWAPO e prossiga
os seus esforc;:os no sentido de fazer
respeitar escrupulosamente a resolu·
·luc;:ao 435 do Gonselho de Seguranc;:a
das Nac;:<ies Unidas.
Senhor Presidente,

Namibia, M vinte anos que sob
rlilrA~'iln da SWAPO o povo combate
mao pela &ua liberdade
opoe-se a independ6ncia
Hoje o pretexto e a prede tropas cubanas em Angola.

A Comunidade lnternacional consi~
cera que a aplicacao de sanc;:oes .obri·
gat6tPas e globais co·ntra a Afr,fca do
Sui e um meio eficaz para foroar os
actua1s d1rigentes de Pret6ria /ao dia·
logo e prevenir o alastramento· da
guerra.
A Africa do Sui ameac;:a exercer represalias sobre os paises vizinhos em
case de sanc;:<ies. Na realidade a Afri·
ca do Sui aplica desde 1975 sanvoes
nao declaradas contra os parses da
regiao, para alem das destrui«;:oes pro·
vocadas pel•a agressiio. Os prejui:Zos
causados s6 no ambito da SADCC,
a partir de 1980, ascendeni a · mais
de 10 mil milhoe5 de d61ares ameri~
canos.

comunicac;:iio atraves de Mpc;:ambique
e Angola, os sul-africanos compel em ·
OS paises do interior a usar as vias
f~rreas e os pc.rtos sul-af.r·ic-anos c om
o correspondente agravamento dos
custos de transporte. Os lucros adi·
cionais dos caminhos de ferro sul-afri·
canos sao da ordem dos 200 milh<ies
de dofares por a-no e ajudam a fi.nan·
ciar a desestabilizac;:ao da zona.

0 regime Cfe Pret6rla deliberadamente desviou o tratego ferro-portuario
naturalmente destinado aos portos movambicanos. Reduziu em mais de dots
tercos o numero de mineiros mocam·
bicanos na Africa do Sui e elimmou
a clausula do pre«;:o preferencial do
ouro na transferencia dos seus sala·
rios. As empresas sul·africanas em
Mo((ambique toram sistematicamente
descapitalizadas. As sanc;:<ies nao declaradas contra o nosso pais lncidi·
ram em todos os sectores tradicionais
das rela«;:oes entre os dois paises, geradores de divisas para a economia
movambicana.
As sanc;<ies ja estao a ser aplicadas
contra n6s. A Africa do Sui aplica san·
(foes efectivas contra os seus vizinhos.

A Cornunldade lnternacional dave
tomar med·idas oonoretas para por
fim ao «apartheid» e a acc;:ao de desestabilizaviio polftica, econ6mica e
militar. Oeve tomar todas as medidas
necessaries que 11celerem o advento
<!o uma Africa do Sui democratica,
anti-racista, uma Africa do Sui em que
crian((as sejam simplesmente crianvas
e nao mais se conhe((am pela cor da
pale.
Uma montanha de preconceitos e
sus-ceptibilidades separa os sul·afr1ca·
nos e obscurece a sua visao. Quando
todos os suJ-.atn canos vencerem esta
montanha, verao quao belo e maravi·
lhoso pede ser .o seu pals par·a todee. '
Cabe a todos os parses do mundo

e em rarticular aos parses Nao-Aii·
nhados desencadear ac<;:oes concre·
tas de apoio que permitam aos povos
da Afr,ica Aust~al superat!' os efeitos
econ6micos e, sociais da agressao
sul-africana.
Toma-se necessaria intensificar a
luta diplomatica, consolidar a exigen·
cia da erradicac;:ao do «apartheid» como causa principal de desestabiliza·
vaO e da guerra.
Sehhor Presidents,

em 1976, na 5.! Cfmelra dos Chefes de Estll'do e cfe Governo dos
Fol a prlmmeira partlcipa~ao do nosso Pais em tio lmpGrtante
eneontro do · Movlmento

0 direito dos povos a auto-determi·
naviio e a independenc1a tem se ma·
terlalizado cada vez mais. A humani·
dade M muito consagrou este dir&ito.
A maier parte dos nossoo Estados
aqui representados nasceram do combate pela efectivac;:ao deste principia.
No Sahara Ocidental, na Palestine e
em Timor-Lestfl, povos her6icos a de·
c1didos, em condivoes dJficeis, atirmam o dlreito lnalienavel a lndependencia e soberania. Sao povos que
d§o, o mais alto exemplo de amor a
liberdade, aceitando o sacriflcio ,da
pr6prlla vid·a para terem a sua Pa·
tria. Eles defendem os princfpios con-

c
sagrados palo Movlmento dos Parses
Nao-AIJnhados.

A paz e o bern mals precloso da
Humanidade. Nunca como hoje ela
constitui tft.io gtrande desafio para o
homem, .condivao tao necessaria para
a sobrevivencia da especie.

paz, pa·ra que tenham uma j.nfancia
feliz, p·ara que tenham escol·a, cwdados med icos, roupa, calc;:ado, pao,
brinquedos.

Oonsidera-mos positivos es eontac·
tos haVJdos entre o Reino de Manocos
e a Rente POLISAAIO, por lnterme·
Sonhamos uma independencia em
que as nossas c rianc;:as nao cresc;:am
dio do Secretarlo Geral das Nar;Oes
A luta pela paz passa pelo afasta·
Unid'ls. Fazemos votos para que
sob os efeitos da guerra nem o trau·
menta total do perigo de holocausto
esses contactos conduzam a negociamatismo da violencia. Mas a agressao
nucle!!r. Contribui para esea luta a
~oes di·rectas entre as partes envolvl·
externa ainda nao tornou possivel es. orlavao de zonas desmiiHarizadas em
te sonho.
des com 111ista a irnpiEHnentar as' reso-, va~ias partes do mundo, a interdi«;:ll.o
fucoes rE"Ievantes da OUA, · das 'N8· de nucleari7a<;iio do fundo dos mares
A guerra que nos e movida alimen·
(foes Unidas e do McVi-mento dos
e do espaco. c6smioo. Manifestamos
ta-se de sangue e vidas humana.s. A
Nao-Aiinhados.
' o noseo apr~o e encorate mos os
guerra destr6i e torna mais d iflc11 a
-esfort;:os feitos em prol do desarma·
nossa !uta contra o atraso e o subSomos solidarios · com o ilOVO pa·
manto e da paz. A sua ac;:ao honra
desenvolvimento.
testlno, privado da sua patrla, objecto 0$ pr.nclpios do nosso Movime>nto.
de urna ac~tao sistematica da extermi·
A desestabilizac;;iio sul-africana e uma
naviio, cuja direcc;;ao e alvo de acv<ies
0 reatamento do dil11ogo entre .a agressao
que visa vergar os nossos
de destruivao tfslca. Os seus direitos
URSS e Estados Unidos da America e
povos f! submete-loe a hegemonia de
legh,.. os e malienaveis inciuem a cr.a·
positivo. Cremos que a continuavao
interesse alheio. Ela e uma agres•
«;:iio de um Estado !)$lestino livre, in· ' destas negocia~0£s tern impactos be·
silo contra os princfpios do d!reito
dependents e soberano.
neticos em todas as esferas do deS!a·
internaclonal e contra o Movimento
nuviamento, particularmente no cam·
dos palses Nao·Aiinhados. Cabe a to•
A paz no Medlo Oriente passa ne- po do desarmamento.
dos os parses do Mundo, e em parti·
cessanamente' pela retirada de Israel
cular aos Nao-Alinhados desencadear
de todos os territ6rlos Arab" ocupa•
Saudamos a decisao da Uniao So- ac«;:<ies concretas para apoiar o resta·
dos e pelo respeito de soberania e
vietio:i de prolongaf unllatera:mente
belecimento da paz e tranqullidade, e
uma morat6rla de testes nucleares• •
integ·ridade t«ritorial de todos oa Es·
salvaguarda da nossa liberdade e mtados da ;z:ona e particularmente do
dependencia.
A necessidade de dlstensao intema·
Llbano.
'
clonal e importante para que uma paz
Em Julho de 1977 o Conselho de
Somas a favor da reallza~Ao de uma
efectiva para ser estabelecida em to- · ,Seguranc;;a apelou a comunidade Inter• .
Confert\ncla lnternacional com a par· do o r ~undo.
r.c.ctonal para asslstir militarmente Mo·
ticipac;:ao dos membros permanentes
«;:ambique a tazer face a agressao roA distensiio permitira que a Comuni· desiana.
do Conselho de SeguranQa com a par·
ticipa((iio das partes envolvidas em pe dade l nternacional se debruce com
de igualdade, incluindo a OLP, leglti· mais serenidade e eficacia sobre a
Hc;e e toda a ..,regiao que e agre·
mo repre~antante do povo palesttno. s~o dos conflitos localizados. Sao
dida. pela Africa do Suf. A responsa·
confronta908s locais que hoje ·matam bilidade da Comunidade lnternacional
No oosso respelto pEtlo nobre prinol·
p io do ·nao uso da for((a para a soiu· centenas de milhares de pessoas e
nao diminuiu, pelo contrario eta alar·
provocam a exaustll.o dos r-ecursos
Qao dos problemas, condena.mos as
gou-se.
materials e finann&lros, perpetuando
a9ressoes nort~amerlca-nee contra a
libfa, um Estado memb,·o do nosso os desiquillbrios internacionais e o
Apolar o es'tabelecimento da paz e
Movimento. Tais praticas <M agressao subdesenvolvlmento das nossas na· tranqu1lidade em Mo9ambique e na
devem ~er total·mente er·radicadas an· Qoes.
Africa Austral significa intensificar o
tes que e& tra.nsformem em per.igosos
apoio material concreto ao, reforc;;o da
zntecedentes •l lll$ rerao6es lnt&ma·
A prolifera~ao dos conflitos crlados
nossa capacidade defensive.
ou apoiados do exterior em areas do
c:onais.
terceiro·mundo e mOtJVO de profunda
Precisamos de assegurar aos nos·
Cabe a esta augusta Assembleia topreocupac;:ao do nosso Movlmento.
sos soldados, combatentes pela liber·
: .:r pes.. ao firme a favor dos direidade e independenoi·a na •r&g·iao, as
tos a auto·deteriT'I;nac;:iio e ao reco~ slgnlflcatlvo que a maior parte
condic;:ees materiais e morals que lhes
. , c. men o da in(loryend(lnc·a do po- dessas confrontac;:oes se verlflca em permitam enfrentar com sucesso esta
vo de Tlmor-Leste. Em Timor-Leste esregioes que, na decada de 70 derro- agressao.
tamos perante a ocupaQAo de um ter· taram o coloniallsmo: a ingere~cia ex·
rit6rio, a privac;:~o do direlto '8 liber· terna, as ditaduras mais tirfmicas.
Ei responsabilldade de toda a Cornu•
dade de urn povo, h violaviio flagrante
nidade lnternacional intensiticar a lu·
dos princfpios do nosso Movimento.
Esta ac~ao visa claramente impedir
ta diplomatica, consolidar a exigenc1a
que os povos retifem beneffcios eco· da erradicac;:ao do «apartheid,. como
A Republica Popular de MoQambi·
que salida e continua encorajar os es·
forc;;os do Secretario Geral das NavOes
Unidas para uma justa solu«;:ao da ques~
tao de Tlmor-Leste, na base das resoluv<ies do Conselho de Seguranoa
das Nac;:oes Unldas.
A Republica Popular de Moc;:ambique
considers que a reunlfica~ao da Co·
rela e urn imperative e concorda com
as propostas construtivas do Governo
da Republica Popular a Democratica da
Coreia.

0 abrandamento da tensAo na pe-

·ninsula corea.na lmp~loa a retirada de
tropas eetrallQefr.as da ZC>f!a.
Temos acompanhado · com grani:le
apreensao as aev6es de desestabiliza·
c;ao contra a Nicaragua, membro acti·
vo do nosso Movtmento.
Saudamos e polft.fea de niio-allnha·
mento da Nicaragua, que se ~afi.rm.a
ao eonvidar-nos a t'euni·r a noss·a P.f6·
xima conterenof.a em Managua.
Apelamos, com veem6ncia, para o .
respeito escrupuloso da integridade
territorial daquele pals, da sua sobe·
rania e da cessaoao lmediata da in· ·'
gerGncia nos seus assuntos infernos.
Neste contexto, fazemos apelo para
que sejam aeatadae as deeisoes do
Tribunal lnternacional de Haia e para
que se respeitem os meios de arbi·
tragem e os princfp1os do direito.
Somos solidarlos com a luta Clos
povos da America Latina pela restaura·
c;:iio da liberdade, justi«;:a e democracia,
particutarmente em El Salvador e no
Chile. Saudamos as vit6rias democraticas em curso em diversos pafses
da America Latina que abrem uma nova fase de esperan~a e prosperldade
para os povos.
Prolorl'ga-se itlldefi·nidamen1e a guer·
ra fraticida entre o lrao e o lraque,
0 Presidents Samora Machel esteve presente em 1983, na 7.• Cimeira
dois membros da nossa familia. Esta
do$ Chefes de Estado e de Govemo dos Niio-Aiinnedos em Nova Deli,
guerra ja devorou a vida de muitos
a qual clecorreu sob a dlr~iio da fafecida Sr.• Indira Gandhi
milhares de crianc;:as, mulheres e velhos. Ela destr6i as bases materials n6micos e socials das suas lutas, ser·
causa principal da desestab11izac;;ao e
e socials do desenvolvimento e pro·
ve para intimidar os povos ainda doda guerra.
gresso doo dois pals~. E~a b&Mfieia
minados e oprimidos e as forvas reos l n·imigoe do nosso Movimon.to e
E imperative que a Comunidade In·
volucionarias.
afecta todos e cada urn de n6s. 0
ternacional e os pals~s Nao-Aimhados
Oentro deste quadr9, a transformac;:l!o
nosso Movimento fez diversos esfor- ' do Oceano Indica em zona de paz,
assistam os palses ·da Africa Austral,
90S infrutfferos para p6r termo
guer• . desmilitarizada, e livre de armas nu· nos projectos de 'desenvolvimento e
ra. Nao devemos' deslstir. lmporta,
cooperac;:ao reg iona~ e nas realizac;:oes
cleares, e uma preocupayao dos parmais do que ,nunca, que no respeito
ses ril>ei·rinhQs e uma responsabilidaecon6micas e socials em cada um dos
pelo direito internacional, sem quais· de do nosso Movimento.
nossos parses.
quer anexac;:oes, no esplrlto de tole0 nosso movlmento, estamos cer·
Com muita preocupa«;:iio constata·
rancia, sa silenciem as armas.
mos a presenva crescenta de fon;:as
tos, sabera mais uma vez estar o al·
e bases militares estrangeiras na area
tura dos enormes dasafios que enRegistamos progressos encorajadoem desrespeito a vontade de maioria frenta. Os parses Nao-Aiinhados saberes no Sudeste Asiatica. Tudo faremos
para que na paz e coopera«;:ao, os
rao reforc;;ar a sua solidariedade, alarda comunidade internacional e das resoluc;:oes pertinentes de diversos orga- gando e aprofundando a frente ant1·
povos h er6ieos do Vletname, Laos e
Kampuchea possam consagrar a sua
·imperialists para o triunfo dos ideia1s
nismos internacionais.
do Nao-Aiinhamento.
energia ao progresso que tanto ne·
Este facto agrava a situacao de tencessitam.
sao e instabllidade ja exist.ente na parEm acc;:oes concretas de solidane·
oade a nossa unidade sai semore re·
tgualmente, queremos saudar os 'es· te sui do nosso continente.
forvada. A Hist6ria da luta hbertadore
forc;:os feitos para que no Afeganistao
Uma vez mais reafirmamos o nosso
dos povos, assirn o tem demonstrado:
democratico se restabele«;:a a paz e
total apoio aos esforc;:os em curso no
A solidariedade nao e um acto de cao povo possa avan~ar no caminho do
ridade. E a ajuda mutua entre povos
seio do nosso Movimento e das Naprogresso.
coes Unidas com vista a realizacao da
que, lutam pelos mesmos objectives.
A fraternidade africana e o esplrito Conferencia lnternacional sobre o Ocea·
A Republica Popular de Moc;:amb1·
<fo nao-alinhamento parecem comec;:ar no Indica em Colombo, Sri-Lanka.
que fiel aos princlpios do nosso moa prevalecer no Corno de Africa de
Senhor Presidente,
VJmento sabera assumir as suas res·
onde nos vem sinais encorajadores do
Sua Majest ade,
ponsabilidades.
dlalogo estabelecido entre os gover·
nos da -Eti6pia e Somalia.
Reafirmamos aqui, perante tao ilus!lustres Chafes de Est ado e
do Governo,
tre &ss-emb 1eia, o nosso en gajamenSenhor presidente,
t o, a nosea determinac;;ao na d efesa
0 povo mocambicano orgulha-se da intransigente d1 n.:>ssa soberania, da
A Organiza«;:ao das NaQ6es Unldas
nova sociedade que esta a construir, nossa integndade territorial, da nossa
declarou 1986 Ano lnternacional da
uma sociedade em que o Homem e liberdade, da nossa independencia.
Paz.
apenas Homem, homem movambicaContudo, ao efectuarmos um balan- no, independentemer.te da sua rac;:a,
0 povo moc;;ambicano continuara a
vo internacional constatamos c o m da cor da sua pela, da sua origem
sua marcha na certeza da vit6ria.
amargura que este objectivo-paz dura- etnica, das suas confissQ.es religiodoira e estflvel permanece alnda sae. LutamoJ por UI'M sociedade em
A Luta Continua
uma asplrac;:iio longlqua.
Muito Obngado
que as nossas or·iancae ores«;:am em

a

