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A FO N S O  D H L A K A M A  N A  R EG I ÃO  S U L

Está previsto para a próxima semana 
o início da digressão de Afonso 
Dhlakama na região Sul, depois de 
terminado o seu périplo pelo Centro 
e Norte. O Presidente da RENAMO 
que seguiu Quinta-feira dia 11 
para Lichinga onde depois de ter 

aterrado em apoteose para realizar 
dia seguinte um mega-comício. 
Afonso Dhlakama também preencheu 
a sua agenda com encontros 
diplomáticos na capital do país. Ele 
falou na Quarta-feira com Peter 
Gerald Hain, deputado Inglês pelo 

Partido Liberal, que o recebeu na 
Embaixada do seu país em Maputo 
para depois se dirigir ao Hotel Polana 
onde esteve com o ex-Presidente do 
Botswana, Ketumile Masire e com 
Chester Croker, ex Subsecretário 
de Estado Americano para África.  

O Partido FRELIMO está a iniciar uma 
campanha para denegrir membros da 
RENAMO como justificação da sua der-
rota eleitoral. Enquanto a Comissão 
Política do Partido da Maçaroca acusa, 

em reunião alargada, o Presidente Afonso 
Dhlakama que estará incitando à violência 
pelo facto de denunciar a fraude da FRE-
LIMO e propor o Governo de Gestão para 
que juntos possamos eliminar as causas 

das fraudes sucessivas, os membros das 
bases começam a orquestrar campanhas 
de acusação segundo as quais terão sido 
ameaçados do regresso à guerra para vo-
tarem em Afonso Dhlakama e na Perdiz.    

A G R AVA M - S E  I N T I M I D A Ç Õ E S  D A  F R E L I M O 
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EDITORIAL
 A anarquia do Guebuza
Armando Guebuza, reagindo às exigências da RENAMO, de formação de um governo 
de gestão como solução para a mega fraude protagonizada pela FRELIMO nas 
últimas eleições gerais e das assembleias provinciais, tem vindo a dizer através 
dos órgãos de comunicação social que, a mesma não passa de uma “anarquia”. 
Ora, Senhor Presidente da República, quem afinal promove anarquia no país? A resposta 
é óbvia, os senhores da FRELIMO é que são os grandes promotores da anarquia no país. 
Os senhores estão a delapidar a nossa fauna, devastando a nossa madeira a favor dos 
chineses; os senhores estão a entregar de bandeja os nossos recursos aos estrangeiros 
em processos de contratos com empresas de exploração mineira pouco claros que o povo 
sendo dono da riqueza não os conhece; os senhores estão de eleição em eleição a pôr em 
causa a nossa jovem democracia roubando votos a favor dos vossos candidatos colocando 
em causa a vontade popular e descredibilizando os processos eleitorais, foi assim em 1994, 
1999, 2004, 2009 e em 2014. Os senhores estão a pôr em causa a segurança dos cidadãos 
ao não cumprir com as vossas obrigações de manter a ordem segurança e tranquilidade 
públicas para os cidadãos nacionais e estrangeiros; os senhores estão a manchar o 
nosso país ao terem amigos e ou parceiros de negócios envolvidos em narcotráficos ou 
barões de droga, em fim, levaríamos uma eternidade se descrevêssemos tudo o que 
os senhores andam a fazer neste país em vosso benefício, prejudicando a esmagadora 
maioria da população Moçambicana. A isso chama se sim anarquia, senhor Presidente.
 Anarquia não é exigir uma saída que possa pacificar Moçambique e resolver 
muitos dos problemas que enfermam o nosso povo, desde a discriminação político 
- social entre muitos outros e, prepararmos um processo eleitoral que possa 
resgatar a credibilidade e confiança dos Moçambicanos. O povo sempre quis eleger 
aqueles que efectivamente achar que devem dirigir os destinos de Moçambique, 
capazes de promover o desenvolvimento, a coesão, unidade nacional e a riqueza.
No ano passado, o senhor Presidente na qualidade de Comandante em Chefe das Forças de Defesa 
e Segurança, mandou atacar a residência do Presidente Dhlakama no Distrito de Gorongosa 
na zona de Sadjundjira, ataque esse que foi prontamente respondido pela guarda pessoal do 
Presidente da RENAMO colocando o país numa situação de crise político militar; o senhor Presidente 
Guebuza, em plena reunião do Conselho de Estado retirou a imunidade do porta-voz do Presidente 
da RENAMO e mondou prender, aliás antes já tinha mandado prender o Chefe do Gabinete de 
Informação da RENAMO, longe da Procuradoria-geral da República e dos outros órgãos de justiça.
 Essas, foram sim mais umas das suas obras senhor Presidente, não terá sido isso mais uma 
anarquia? Senhor Presidente, o senhor e o seu partido são sim os verdadeiros promotores 
de anarquia, não venham aqui tentar enganar o povo com discursos demagógicos porque o 
povo não é ignorante, o povo está atento às vossas brincadeiras, e em devido momento ele 
ira usar o poder que tem para repor a justiça. Mesmo que isso signifique mais um sacrifício. 

O povo sabe.
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Política

Afonso Dhlakama, (que se 
encontra em digressão pe-
las regiões centro e norte do 
país, fez-se a Maputo, terça-
feira dia 09 de Dezembro, 
interrompendo por 2 dias o 
seu périplo de agradecimen-
to ao voto depositado a seu 
favor e ao partido, bem como 
a auscultação aos eleitores, 
sobre a fraude eleitoral 
perpetrada pela FRELIMO 
através da CNE e STAE. 
A sua chegada no aeroporto 
Internacional de Mavalane, 
o Presidente da RENAMO 
reiterou a exigência de um 
Governo de gestão, como 

solução única da fraude 
eleitoral do dia 15 de Outu-
bro, nos seguintes termos: 
“Das duas coisas uma, ou 
vamos governar juntos, ou 
governamos sozinhos”. Con-
tinuou dizendo: “Agora o 
problema das eleições está 
nas mãos do Guebuza, Pres-
idente da República e com 
o seu partido FRELIMO”. 
No seu discurso, tendo em 
conta os resultados das 
eleições gerais de 15 de Ou-
tubro consideradas como 
as piores fraudulentas na 
história da Democracia 
moçambicana, Dhlakama 

disse que se a sua proposta 
de um Governo de Gestão 
não for aceite, a RENAMO 
com o seu presidente vão 
governar nas províncias 
onde ganharam sobretudo 
do centro e norte do país. 
“Num país, quando há prob-
lemas é preciso que os lí-
deres políticos encontrem 
uma solução para evitar o 
pior, e se a FRELIMO não 
quer Governo de Gestão, 
então a RENAMO em termos 
de maioria vai governar nas 
sete ou oito províncias onde 
ganhou”, realçou o Líder do 
maior partido da oposição. 

DHLAKAMA EM MAPUTO REITERA 
EXIGÊNCIA DE GOVERNO DE GESTÃO
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Pronunciando-se sobre o Estat-
uto do segundo candidato mais 

votado ao cargo do Presidente 
da República, aprovado na se-

mana passada pela Assembleia 
da República moçambicana que 
atribuir regalias ao l íder do 
principal partido de oposição, 
Afonso Dhlakama considerou-o 
uma “fantochada”, afirmando 
que não precisa de casa, carro 
e nem se vende por “um dólar 
ou meio dólar ”. O l íder da RE-
NAMO, ridiculariza os que dizem 
que o estatuto foi aprovado para 
o acomodar dizendo: “O Estat-
uto do segundo candidato mais 
votado ao cargo do Presidente 
da República não é para mim, 
pode ser para o Fil ipe Nyusi.”   

ESTATUTO DO SEGUNDO CANDIDATO MAIS VOTADO 
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DIA MUNDIAL DE COMBATE A CORRUPÇÃO; 
DETIDAS 120 PESSOAS NOS ÚLTIMOS 5 ANOS

A corrupção em Moçam-
bique leva 120 detenções 
nos últ imos cinco anos de 
acordo com dados avança -
dos na passada terça-feira 
dia 09 de Dezembro, Dia 
Internacional  de Luta con-
tra a Corrupção,  cujas cer-
imónias centrais  decorre-
ram na escola Secundária 
Francisco Manyanga,  em 
Maputo, sob o lema: “Por 
um Moçambique Livre da 
Corrupção”.  Considera se a 

falta de ética profiss ional 
como sendo o grande calca-
nhar de Aqui les para acabar 
com a corrupção no país.
O fenómeno continua a pre-
ocupar o Estado Moçambi -
cano, pelos níveis  elevados 
que se registam na socie-
dade e que se traduziram 
em cerca de 120 deten-
ções nos últ imos 5 anos.
De recordar que Moçam -
bique é s ignatário da 
Convenção de Mérida, 
das nações Unidas con -
tra a Corrupção, desde 
2003, mas poucos avan-
ços têm sido verif icados 
no combate a este mal.
Num outro desenvolvi -
mento,  o Centro de Integ-
r idade Públ ica de Moçam -
bique (CIP)  diz  que os 
casos de corrupção não só 
aumentam como também 
sofist icam-se as formas 
de praticar este fenóme-

no, pondo em causa o de-
senvolvimento do país.
Aquela inst ituição diz 
ter recebido, nos últ i -
mos anos,  1958 denún -
c ias populares,  das quais 
109 deram lugar a igual 
número de processos-
crime e à detenção de 
120 indivíduos,  em pleno 
recebimento de dinheiro 
resultante da corrupção.
De acordo com Baltazar 
Fael,  coordenador do 
pelouro "Anti-corrupção" 
(CIP),  este fenómeno 
tende sempre a ganhar 
outros contornos:  "sofist i -
cam-se as formas de prati-
car este t ipo de actos e há 
mesmo questões l igadas 
aos recursos naturais  em 
que há uma corrupção um 
pouco mais sofist icada, 
com tráf ico de inf luên-
cias e confl itos de inter-
esse l igados a esta área".
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LIGA DA JUVENTUDE DA RENAMO VISITA AS FAMÍLIAS 
DAS VÍTIMAS DE AFOGAMENTO NA COSTA DO SOL

O caso do afogamento na Costa de 
Sol, é um exemplo de desrespeito 
à vida por parte do Governo de 
Moçambique. Com efeito, a polícia 
da Guarda Costeira que tem por 
obrigação assegurar que tragédias 
como aquela não aconteçam, 
surgiu nas telas querendo 
eximir-se da responsabilidade 
difamando os falecidos a 
quem tentou acusar de serem 
bêbados. A Liga da Juventude da 
RENAMO soube, num contacto 
com os familiares a quem foram 
apresentar condolências, que não 
houve da parte das autoridades 
um interesse em contacta-los 
acerca da tragédia, limitando-se 
apenas a entrevistas na televisão 
sem preocupação de assumir 
as responsabilidades pelo 
sucedido. Os referidos parentes 
das 4 vítimas do afogamento da 
Costa do Sol no passado dia 19 
mostraram-se muito indignados 
com a forma como a alma dos 
seus entequeridos está sendo  

constantemente desrespeitada 
pelo Estado Moçambicano.
A irmã de uma das vítimas 
declarou, e nós citamos: “eu 
não sei que tipo de país é este 
 e que tipo de Guarda Costeira 
nos temós. Como é que um 
polícia de guarda costeira diz que 
não sabe nadar? como é que um 
polícia não sabe dar os primeiros 
Socorro? Eu quando cheguei no 
local vi o que minha irmã tinha. 
Elas estavão a comer peixe que 
minha mãe trouxe do serviço e 
um refresco Fanta de dois litros 
que compraram aqui na zona, 
não tinham álcool porquê nem 
bebiam. Para a nossa surpresa 
ouvimos um pronunciamento 
na televisão a dizerem que 
eles estavam bebados. Não 
havia  possibilidades de isso ser 
verdade. Fomos ao hospital pedir 
os resultados da autópsia para 
confrontar com as declarações 
do porta-voz do Conselho 
Municipal. Disseram que os 

resultados ainda não estavam 
prontos e mandaram-nos voltar. 
Voltamos, e para a nossa surpresa 
estamos a ver no noticiário que 
a procuradoria desmente os 
pronunciamento do Conselho 
Municipal e que os resultados 
da autópsia foram entregues à 
procuradoria e as famílias não 
têm acesso a estas informações, 
não sabemos porquê? Nós somos 
as vítimas disto tudo e não somos 
respeitados. Fomos convidados 
a participar na secção da 
Assembleia Municipal, ao invés 
de se solidarizarem connosco 
eles só nos intimidaram com 
discursos de que nós estamos a 
ser agitados para tirar dinheiro 
do Estado. Será que o Estado 
têm dinheiro para repor as vidas 
dos nossos familiares? Esta 
situação nos deixa muito mal 
porquê eles só fazem dedução e 
publicam na televisão mentiras 
e nunca se aproximaram para 
ouvir as nossas sensibilidades. 
Ao menos apresentarem as suas 
condolências só se importam em 
difamar Almas dos inocentes”
Este espírito foi manifestado 
pelas quatro famílias das vítimas 
por onde a Liga Nacional da 
Juventude da RENAMO passou.
As famílias das vítimas 
pediram a Liga da juventude 
da RENAMO uma acessória 
jurídica para que se faça justiça. 

Sociedade
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Celebramos no passado dia 10 
de Dezembro o dia internacio-
nal dos Direitos Humanos. A 
data visa homenagear o em-
penho e dedicação de todos os 
cidadãos defensores dos dire-
itos humanos e pôr um fim a 
todos os tipos de discrimina-
ção, promovendo a igualdade.
Este dia é um dos pontos altos na 
agenda das Nações Unidas, deco-
rrendo várias iniciativas a nível 
mundial de promoção e defesa 
dos direitos do homem. O dia 10 
de Dezembro é também marcado 
pela entrega do Prémio Nobel da 
Paz. A Declaração Universal dos 
Direitos Humanos é uma garan-
tia para todas as pessoas pelo 
simples fato de existir. Entretan-
to pode-se ver cada dia como 
esses direitos são violados por 
governos que não propiciam 
a protecção necessária aos ci-
dadãos e que não apostam for-
temente nos Direitos Humanos. 
Em Moçambique a data foi mar-
cada por realização de varias pal-

estras e exposições com mensa-
gens contendo um chamamento 
à defesa dos direitos Humanos.
De lembrar que em Moçam-
bique direitos como saúde, 
escola e alimentação são os 
direitos mais violados pelo gov-
erno Moçambicano que coloca 
a população num estado de vul-
nerabilidade e de pobreza ab-
suluta. A celebração da data foi 

escolhida para honrar o dia em 
que a Assembleia Geral das Na-
ções Unidas proclamou, a 10 de 
Dezembro de 1948, a Declaração 
Universal dos Direitos do Homem.
Esta declaração foi assinada por 
58 estados e teve como objecti-
vo promover a paz e a preserva-
ção da humanidade após os con-
flitos da 2ª Guerra Mundial que 
vitimaram milhões de pessoas.

V I O L AÇ ÃO  D O  D I R E I TO  A  V I DA ,  SAÚ D E 
E  E D U C A Ç Ã O  E M  M O Ç A M B I Q U E

Dia internacional dos Direitos Humanos
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DIREITOS HUMANOS MANCOS EM MOÇAMBIQUE
Todos os grupos sociais moçambi-
canos se declaram apoiantes e de-
fensores dos Direitos Humanos, e 
lutam por eles. No entanto, o nível 
de cumprimento e, ou, violação da 
Carta das Nações Unidas é bastante 
preocupante porquanto o Homem 
Moçambicano tende a transportar 
consigo o preconceito tradicional 
nas culturas Banto, segundo o qual, 
pessoa digna do respeito é apenas 

aquela que pertence à sua etnia.
Assim se torna prática generalizada, 
o desprezo entre concidadãos, pois 
começando pelos políticos (que têm 
muita influencia nesta sociedade 
onde eles muitas vezes se mistur-
am com religiosos) passando pelos 
grupos económicos, profissionais, 
étnicos, e sobretudo partidários, a 
exclusão preconceituosa do outro 
moçambicano e seus amigos, porque 

os consideram como infra-humanos. 
Deste defeito enferma principal-
mente o partido no poder desde a 
Independência nacional que mostra 
grande dificuldade em se libertar do 
preconceito segundo o qual, quem 
não pensa da mesma forma que 
ele, é necessariamente seu inimigo. 
Falta no país a capacidade de re-
conhecer o outro ser humano 
como tal, apesar das diferenças de 

Opinião
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opinião, e divergências de inter-
esses. Não existe empenho em 
tornar a Pátria Moçambicana acol-
hedora, inclusiva e agradável para 
todos os seus filhos. Cada qual 
quer tudo de bom para si próprio, 
e se possível, tudo de mau para 
o outro. Intolerância política.
Como o País nasceu de uma guerra 
e se fez democrático por outra guer-
ra e tem dois partidos que, sendo 
os principais e mais expressivos, 
nasceram destas convulsões sociais 
determinantes para a História Na-
cional, esta intolerância entre ex-
inimigos militares se amplia para o 
resto da sociedade com tendência 
a se polarizarem posições a partir 
mesmo da própria Assembleia da 
República, o órgão Parlamentar Na-
cional, onde o debate das questões 
está sufocado pela imposição abusi-
va das vontades anti-democráticas 
da maioria parlamentar arrogante 
e intolerante. Foi assim que, como 
procura de melhoria para a situação 
dos Direitos Humanos corrigindo 
os abusos do partido no poder per-
petrados através do Parlamento, 
surgiu o diálogo entre delegações 
do Governo e do Partido RENAMO, 
que já se aproximam da centésima 
ronda e que têm comprovado a di-
ficuldade do Governo do dia para 
escutar seus cidadãos, mesmo que 
estes sejam representativos de im-
portantes fasquias do seu eleito-
rado. Basta só verificar que desde 
o início, as propostas trazidas pelo 
principal partido da oposição são 
recebidas em clima de desprezo e 
chacota mediatizada. Até ao final 
do seu terceiro ponto em discussão 
na Joaquim Chissano, a capaci-
dade de ouvir e compreender, por 
parte da FRELIMO, dependia das 
pressões militares exercidas a partir 
de Muxúngue. Felizmente, estas 

acções militares cessaram, mas 
fica agora o desafio de vermos se o 
Governo (que até tem uma comis-
são dos direitos humanos) será 
capaz de acolher, compreender e 
satisfazer as preocupações levadas 
à mesa do diálogo, sem que sejam 
necessárias acções de desobediên-
cia política, amotinações e outros 
tipos de pressão social que no mun-
do moderno (agora já não é só em 
África) degeneram sempre em vio-
lência e que em Moçambique têm a 
particularidade de representar um 
perigo de regresso à Guerra Civil 
secretamente internacionalizada. 
A intolerância política está sendo 
um grande obstáculo ao desen-
volvimento de uma cultura de re-
speito pelos direitos humanos em 
Moçambique. O principal fomen-
tador desta intolerância ainda é 
o Partido no Poder. Por incrível e 
paradoxal que pareça, ele faz isso 
em nome da Unidade Nacional. Un-
idade Nacional do Partido FRELIMO 
pressupõe uma anulação e conse-
quente desrespeito pelas diferen-
ças e isto tem levado a abusos que 
chegam a gerar guerras. Não se 
poderia esperar outra coisa num 
país onde o Governo chega a impor 
aos cidadãos que abandonem as 
próprias filosofias e culturas para 
seguir as suas vontades. Obrigar 
um cristão a negar a Deus como 
acontecia no império Romano, já 
faz parte do passado da História 
Moçambicana, mas impor a uma 
Nação que todas as suas notas ten-
ham apenas a esfinge de um único 
herói para sufocar da memória do 
Povo os feitos de outros naciona-
listas como Mondlane, Matsan-
gaíssa e Gungunhana, é também 
violação dos Direitos Humanos.
A proposta de uma governação 
conjunta para que sejam criadas 

as condições necessárias a real-
ização de eleições credíveis e sem 
fraudes, também é importante 
para o respeito aos direitos hu-
manos em Moçambique. É uma 
grande violação dos Direitos Huma-
nos, obrigar os cidadãos a aceitar 
um presidente que ganhou através 
de enchimentos de urnas, roubo, 
substituição e viciação de editais, 
a impedimento do trabalho políti-
co numa província com recurso a 
violência, são actos que violam os 
Direitos Humanos. A nossa met-
odologia eleitoral constutui viola-
ção dos Direitos Humanos porque 
leva a resultados fraudulentos.
As perseguições e repressões 
políticas que muitas vezes chegam 
às prisões são violações dos Dire-
itos Humanos. Aqui há que ter em 
conta, não só as prisões media-
tizadas, como as de Malagueta e 
Muchanga, mas principalmente as 
perseguições dos muitos moçam-
bicanos anónimos que são presos, 
e até mortos pelo simples facto 
de serem membros, nalguns casos 
delegados da RENAMO. Seu único 
crime é vestir uma camseta, içar a 
bandeira e reunir-se com os mem-
bros do seu partido. Estes crimes 
envolvem policiais, administradores 
e dignitários do poder Central.  
As diferenças marcantes nos re-
sultados eleitorais demonstram 
a necessidade de um sistema de 
governação onde as diferenças 
regionais possam ser mais valori-
zadas. Isto levará os cidadãos de 
cada região a sentirem-se mais 
obrigados a uma participação re-
sponsável na defesa e prossecução 
dos interesses nacionais. 
A valorização dos Direitos Huma-
nos depende da atitude e filoso-
fia governativa, e estas depen-
dem da Constituição, das leis.
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