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Transcorridos 15 anos de paz no país
Há compromissos que não estão a ser observados
— Raul Domingos, ex-negociador da RENAMO
Por Robben Jossai (texto) e Naíta Ussene (fotos)

Passam já 15 anos após a assinatura do Acordo Geral de Paz (AGP) entre o Governo moçambicano e a RENAMO, em Roma, Itália, pondo fim a um conflito armado que durou 16 anos, mas, mesmo assim, o negociador-chefe da RENAMO e presidente do Partido para Paz, Democracia e Desenvolvimento (PDD), Raul Domingos, diz haver compromissos que, apesar de constarem no acordo, não estão a ser observados.

Um dos exemplos é o  facto de a desmobilização não ter sido completamente feita, havendo, até hoje, os polémicos e mediatizados homens armados da RENAMO.
Falando esta terça-feira ao SAVANA, Raul Domingos disse que o AGP não se resumia apenas ao calar das armas, mas tinha também em vista a abertura de espaço para dar lugar à tolerância e justiça para todos, ao respeito pelas liberdades fundamentais dos cidadãos, democracia multipartidária, direitos humanos, bem assim o desenvolvimento equilibrado do país.
Mesmo reconhecendo que a paz é um facto no país, aquele líder político não deixa de lamentar que em termos de desenvolvimento poderia ter sido feito mais do que o que aconteceu durante os 15 anos.
“Estamos a dar passos para trás, se nós olharmos para aquilo que é o comportamento do partido no poder”, disse, argumentando que estão a surgir novamente células do partido dentro das instituições do Estado, o que não é permitido num Estado que se preze de Direito.
A propalada política de exclusão que tem sido apontada como sendo prática do Governo, já levou alguns políticos a desertarem da oposição, na tentativa de conseguirem sobrevivência política, como diria Domingos.
Explicou que alguns “camaradas” com quem fundou o PDD abraçaram o partido no poder “apenas” por uma questão dessa  sobrevivência, apontando o nome de Almeida Tambara como exemplo paradigmático.

Acordo Geral de Paz
De acordo com o presidente do PDD, o que está em causa quando se fala do AGP é a questão de políticas, porque o acordo prevê um Estado democrático e de direito, em que ninguém esteja acima da lei e de todos os pressupostos definidos por lei. 
Acontece, no entanto, que “o partido no poder, ao exercer o seu poder não observa aquilo que a própria Constituição da República (CR) prevê. A CR consagra tudo aquilo que nós aprovámos no dia 4 de Outubro de 1992, em Roma, só que o Governo não cumpre”.
A marcação de eleições em tempos chuvosos foi uma das matérias em que Raul Domingos se debruçou durante a entrevista. “A lei das eleições legislativas e presidenciais prevê que elas ocorram em período seco e não chuvoso. Não sei se foi por distracção ou por deliberação, a lei que foi aprovada para as eleições das assembleias provinciais não faz menção a isso e, como consequência, vamos ter agora eleições em Janeiro, que é o pico do período chuvoso neste país. Isso é um desastre”, salientou, frisando que o que vai haver é a legitimação daquele que está no poder para continuar”.
Falando sobre a reconciliação, Domingos defendeu que esta é notória entre os cidadãos e não entre as forças políticas, onde há um défice, sobretudo em matéria de diálogo, elemento de relevo para a reconciliação.
Na Assembleia da República (AR), onde tal diálogo deveria se fazer sentir, acontece, segundo Domingos, o contrário. Ao invés de um diálogo franco e aberto visando encontrar formas de ultrapassar quaisquer diferenças, os representantes do povo preferem tratar assuntos que não interessam o povo, senão aos seus próprios partidos, havendo casos em que trocam acusações, tocam apitos e batucadas.
Ainda no capítulo de reconciliação, o negociador-chefe da RENAMO critica o facto de se falar em política de inclusão e participação quando isso não se faz sentir. Defende que o Conselho de Ministros (CM), por exemplo, quando for alargado não tem que ser apenas ao nível dos “camaradas”, mas, sim, de todos os actores políticos.
“Duas vezes, o CM alargado foi até aos primeiros secretários provinciais do partido. Se entra o partido na acção do executivo por que não aos outros partidos”?

Conselho do Estado
Acrescentou que o mesmo devia ser observado sempre que o CM for alargado aos membros do Conselho do Estado (CE). “É alargado, por exemplo, aos membros do Conselho do Estado que estão filiados no partido no poder, mas não vemos membros do CE filiados na oposição. Se é alargado aos deputados da AR, vemos deputados do partido no poder, mas não vemos deputados da AR da oposição. Então, este alargado, esta política de inclusão o que inclui? É inclusão, apenas, para o partido no poder”.
Quanto à permanência dos homens armados da RENAMO, aquele dirigente político da oposição entende que eles satisfazem um determinado grupo de partidos que deles tiram dividendos, daí que estas situações aconteçam habitualmente em vésperas de eleições. 
Explicou que, de facto, há um contingente de homens armados que o acordo previa. Foi por isso que o Governo, com que a RENAMO negociou e assinou o AGP, “tinha a responsabilidade de atribuir a esses homens o estatuto de polícia. Isso está taxativamente escrito, bem escrito e concebido”. 
Na altura, se esse preceituado tivesse sido cumprido, hoje não se estaria a falar em homens armados. “Estaríamos a falar de homens com estatuto de polícia que fazem protecção de altos dirigentes da RENAMO que podiam estar onde a direcção da RENAMO decidisse. Temos esta situação de homens armados porque desde então não foram desarmados. Estes deveriam estar desarmados no período do acordo até antes da realização das primeiras eleições multipartidárias”, explicou.
Questionado sobre as formas a que se deve recorrer para acabar com os homens armados, o antigo quadro das fileiras da RENAMO disse que “infelizmente nos incomodam, mas a solução passa por uma proposta que vem da FRELIMO e da RENAMO”.
Referiu que nenhum dos dois partidos tem interesse na solução do problema, porque “ambos tiram vantagens nisso. Se estivessem interessados podiam avançar propostas exequíveis para uma das partes. E se querem a minha opinião, façam pedido formalmente”.

Percurso das negociações
O processo que culminou com a assinatura dos acordos de Roma iniciou em Agosto de 1989, com um encontro entre as delegações da RENAMO e de clérigos moçambicanos.
Depois disso, conta Raul Domingos, foram acontecendo outros encontros com várias individualidades, mas a RENAMO viria a interrompê--los. Foi a partir dessa altura que a RENAMO passou a ter encontros com as autoridades governamentais do Quénia e do Zimbabwe, relegando para o segundo plano os clérigos moçambicanos.
Contudo, sentia-se a necessidade de haver diálogo frente-a-frente entre os moçambicanos com vista a se alcançar a paz. Domingos recordou que, na sequência da necessidade de se estabelecer esse diálogo, foi simulado o primeiro encontro marcado para o vizinho Malawi, onde estava presente uma delegação constituída por 40 membros.
Tal encontro não se realizou porque a RENAMO não tinha sido previamente informada, daí ter desconfiado que se tratasse de uma “armadilha”.
O convite para o aludido encontro tinha sido feito pelo antigo Presidente queniano, Daniel Arap Moi, por julgar que era importante colocar os moçambicanos num frente- -a-frente, onde participaria o antigo Presidente do Malawi, Khamuzu Banda.

Malawi
A escolha do país para acolher o encontro abriu espaço para um clima de desconfiança. Enquanto o Governo defendia que as negociações deviam decorrer no Malawi ou no Zimbabwe, a RENAMO dizia que não, propondo o Quénia e Portugal, o que, por seu turno, o Governo rejeitou.
O facto é que cada uma das delegações faziam propostas em função das suas relações, o que retira neutralidade. Foi então que se recorreu a um país europeu, neste caso a Itália.
A Itália foi proposta, segundo Raul Domingos, pela RENAMO, tendo sido feitos, para tal, contactos com D. Mateo Zupi, da Comunidade de Santo Egídio, e o senador Mario Rafaeli, em representação do Governo italiano.
Nesse processo, segundo ele, foi importante a intervenção do cardeal Tchegaray. 
O Governo moçambicano viria a responder favoravelmente à proposta da RENAMO passados cerca de 30 dias após a apresentação da sua proposta.
Num outro desenvolvimento, quisemos saber qual era a base de sustentabilidade do seu partido ao que Raul Domingo disse: “É uma pergunta interessante. Devo tomá-la como oportunidade para apelar ao empresariado que se acha beneficiado pelo clima de democracia, estado de direito e economia de mercado que deve apoiar os partidos políticos para poderem fazer crescer a democracia. Não apenas apoiar o partido no poder que até já tira bastante dos nossos impostos. Falando do meu partido, os apoios são provenientes dos membros e simpatizantes”. 


Clima de paz reduz níveis de pobreza
— afirma Ndolamb Ngokwey, representante das Nações Unidas em Moçambique

Por Raul Senda

Os índices de pobreza em Moçambique estão a diminuir de forma significativa nos últimos 10 anos, graças ao clima de paz que o país desfruta passam já 15 anos. Esta constatação é do representante das Nações Unidas em Moçambique, Ndolamb Ngokwey, falando esta quarta-feira ao nosso semanário. 
Ngokwey considera que,  ao nível internacional, o processo de pacificação do país é visto como sendo um exemplo de sucesso devido à forma como os moçambicanos se uniram depois de vários anos de desentendimentos.
De acordo com Ngokwey, o corpo diplomático acreditado em Maputo ficou bastante impressionado pela forma como os moçambicanos se perdoaram, unindo-se, de seguida, depois de 16 anos marcados por fortes divergências políticas, facto que deixou uma marca considerada indelével na comunidade internacional.
Com efeito, Moçambique tem vindo a registar um assinalável desenvolvimento económico. “A paz permitiu que, nos últimos 10 anos, Moçambique conhecesse um nível de crescimento económico extraordinário. É graças à paz que Moçambique está a registar a redução da pobreza”, disse Ngokwey.
O representante das Nações Unidas no país referiu que os pequenos incidentes que por vezes se verificam não chegam a pôr em causa a paz em Moçambique, porque, comparando com o que se passa noutros países da África e do mundo em geral, nota-se que Moçambique é um sucesso.
Num outro desenvolvimento, Ndolamb Ngokwey referiu que o sucesso que o processo de pacificação de Moçambique está a registar não pode ser encarado como sendo o fim, porque a manutenção da paz é um processo que quase não termina.
Quinze anos depois do calar das armas, Moçambique está a registar progressos significativos na economia, governação, educação e várias outras áreas. São esses sectores-chave que se devem envidar esforços para que progridam cada vez mais.
Relativamente à existência de focos de homens armados que se verificam no centro do país passados 15 anos de paz, numa altura em que o Governo tem constituído o seu exército, Ndolamb Ngokwey referiu que o assunto compete às autoridades  locais, e acredita que o caso esteja a ser tratado em fóruns próprios.
Entende que a forma como as duas forças políticas encaram o processo de paz deixa transparecer que não há vontade nem espaço de os acordos de Roma virem a ser rompidos.
Esse facto leva a que as Nações Unidas estejam a incrementar cada vez mais os níveis de apoio a Moçambique. Neste momento, a ONU está a potenciar a boa governação e a sociedade civil moçambicana através de apoio à fortificação da democracia. 
Por outro lado, de acordo com o diplomata, a sua organização está a potenciar a área económica e HIV/SIDA, um mal que está a contribuir negativamente no desenvolvimento humano.
Referiu igualmente que Moçambique está a cumprir aquilo que são os princípios democráticos num estado de direito, a começar com as eleições multipartidárias que se vêm registando desde o ano de 1994, observando a liberdade de imprensa, separação de poderes e privilegiando o debate de ideias.
Precisou ainda que as Nações Unidas irão continuar a prestar todo o apoio possível no domínio económico, político, social e no processo da democratização do País.

O segredo de uma chávena de café
Por Aldo Ajello *

O dia mais longo do processo de paz em Moçambique foi sem dúvida a véspera das eleições. Naquele dia, os membros da Comissão de Supervisão e Controlo (CSC) estavam numa recepção na residência do embaixador da Alemanha, antecipando o gosto de ver, no dia seguinte, coroados com sucesso os dois anos de trabalho duro e difícil. Foi nessa altura que recebemos um verdadeiro balde de água fria. Um telefonema de Raul Domingos anunciou que Dhlakama se retirava das eleições. Tinha amadurecido esta decisão na Beira, circundado pelos extremistas da RENAMO que o tinham convencido que as eleições seriam viciadas. 
A escassa atenção prestada pelo Presidente da Comissão Eleitoral às denúncias — na verdade manifestamente infundadas — de fraudes na preparação das eleições, tinham provocado suspeitas nele, mas a gota que tinha feito transbordar o copo tinha sido a decisão da cúpula da SADC que, após ter deixado Dhlakama nos bastidores durante todo o dia, tinha-o notificado que a RENAMO tinha de aceitar o veredicto das urnas e, caso contrário, a SADC estava pronta a intervir militarmente. Nenhuma menção tinha sido feita da premissa, indispensável para Dhlakama, que as eleições tinham de ser livres e justas.
 No fim do dia Dhlakama tinha simplesmente tirado as suas conclusões: “A FRELIMO prepara-se para ganhar as eleições com fraude; a região dá-lhe cobertura; a comunidade internacional, após ter investido grandes somas de dinheiro para apoiar o processo eleitoral, está pronta a avalizar qualquer resultado só para proteger o seu investimento”. Naturalmente todo esse raciocínio não tinha nenhum fundamento e não havia qualquer facto objectivo que o justificasse. Mas Dhlakama estava convicto disso e reagia de acordo. 
Falei com ele para a Beira, por telefone, sem dificuldade e achei-o muito tenso, mas determinado. Os seus conselheiros mais extremistas tinham-no industriado muito bem. “As eleições estão viciadas – disse-me. – Eu não sou Savimbi e portanto não volto à guerra, mas não avalizo uma fraude. A minha posição é clara e a comunidade internacional entender-me-á”. Disse-lhe que as suas suspeitas não tinham fundamento e que o seu raciocínio era um simples e puro processo de intenções, mas era evidente que era preciso algo mais para o convencer.
Noutras circunstâncias teria tentado encontrá-lo rapidamente e fazer pressão sobre ele, mas dei-me conta que dessa vez era necessária uma outra estratégia. No que me tinha dito ao telefone a partir da Beira, estava a chave para a solução da crise. As palavras mágicas eram “a comunidade internacional entender-me-á”. Durante todo o processo de aplicação do acordo de paz, Dhlakama tinha tido uma preocupação constante: mudar a imagem da RENAMO de organização de bandidos armados, como a tinha definido a FRELIMO, para uma força política fiável. A aprovação da comunidade internacional era-lhe tão necessária como o ar que respirava. Eu tinha-o ajudado neste esforço abrindo-lhe os contactos internacionais ao mais alto nível e ao mesmo tempo, que utilizava este trunfo, sempre que necessário, para manter o processo de paz. Claramente tinha chegado o momento oportuno de pôr o trunfo em cima da mesa.
Durante as horas que se seguiram, o meu telefone tornou-se incandescente. A seguir foi a vez de Dhlakama ser bombardeado por telefonemas. Presidentes e ministros dos negócios estrangeiros chamaram-no a partir de várias capitais, inclusive aquelas dos países ocidentais que tinham estado mais empenhadas no processo de paz e todos lhe faziam o mesmo discurso. Com a decisão de se retirar das eleições, Dhlakama perderia toda a credibilidade adquirida durante os dois anos e a comunidade internacional não irá entender as razões de um gesto que comprometeria, irremediavelmente, não só o processo eleitoral mas também a possibilidade de a RENAMO continuar a desempenhar um papel como força política credível no país.
Às duas da madrugada, Dhlakama anunciou-me que estava pronto a reingressar no processo eleitoral com a condição que eu e todos os embaixadores dos países membros da CSC assinássemos uma declaração assinalando que seriam feitas avaliações severas sobre o andamento e sobre o resultado das eleições e que, no caso de fraude evidente, as eleições seriam anuladas. O documento foi redigido durante a noite pelos representantes da RENAMO, da ONUMOZ e da CSC e na manhã seguinte foi assinado por todas as partes. Logo a seguir Dhlakama foi votar dando assim um sinal inequívoco da solução da crise.
Os jornalistas perguntaram-me o que tinha feito para convencer Dhlakama. Respondi: uma chávena de café. A piada apareceu no dia seguinte no New York Times, uma homenagem devida a esta bebida que durante um dia e duas noites foi consumida em grandes quantidades e nos ajudou a todos a ficarmos acordados e suficientemente lúcidos para chegarmos ao fim de todo o processo de paz.

* Representante especial do Secretário-Geral das Nações Unidas no processo de paz moçambicano

Os desafios, dilemas e opções dos mediadores
— Mário Raffaelli, representante italiano nas conversações
A paz moçambicana constitui um caso de sucesso e pode fornecer ensinamentos que têm uma validade geral.
Por exemplo, a consciência que os processos de paz nunca são determinados pelos acontecimentos internos de apenas um país mas processos de área, de interacção com as dinâmicas internacionais e  regionais. Isto é óbvio em tempos de globalização, mas era também verdadeiro há 15 anos.
Em Moçambique, todos os elementos que depois de 1975 tinham alimentado a guerra dentro do país, no fim dos anos 80, tinham começado a mudar de direcção. O fim da contraposição este-oeste, a liderança de De Klerk na África do Sul com a procura de um caminho diverso para gerir o problema do apartheid (renunciando à opção de exportar as contradições internas através da destabilização dos vizinhos), a retirada das tropas cubanas de Angola e a aplicação da Resolução 435 da ONU para a Namíbia: estes os exemplos mais evidentes da evolução positiva que, no começo dos anos 90 levou, seja a FRELIMO, seja a RENAMO a procurar caminhos alternativos à prossecução da guerra.
Uma segunda lição do processo moçambicano é que a paz nunca é fruto apenas de uma única boa “percepção”. Uma boa percepção, para desenvolver os seus efeitos, precisa de um contexto de regras e condições institucionais duradouras que lhe permitam poder exprimir-se.
Os países europeus, por exemplo, pararam de fazer a guerra uns aos outros há mais de 60 anos, não por falta de contrastes, mas porque, após séculos de tragédias, têm sido edificadas progressivamente instituições comuns, capazes de regular os contrastes entre os povos e os estados. E porque, com o passar do tempo, estes processos alternativos à guerra têm sido interiorizados a tal ponto de tornar automático, nos povos, a rejeição à guerra como instrumento para resolver os conflitos.
Em qualquer processo de paz a condição indispensável é que as partes em conflito tenham decidido considerar as negociações como uma das opções possíveis para perseguir os seus interesses. Sem isso, não existe “milagre” possível por parte de nenhum mediador. A fase seguinte consiste em procurar as soluções e os compromissos capazes de satisfazer as diversas exigências das partes, identificando, ao mesmo tempo, as recíprocas garantias internas e internacionais.
Este é o papel desempenhado pelos mediadores, papel que depende não apenas da sua habilidade, mas, também, do grau de confiança que podem suscitar entre as partes e pela sua representatividade (em boa parte determinada pelo universo político, diplomático e económico têm nas suas costas).
 
Especificidades moçambicanas

No caso moçambicano, este tipo de negociação serviu também para favorecer a evolução da RENAMO de grupo quase exclusivamente militar a sujeito político, capaz de aceitar, seja a lógica negocial, seja a necessidade de operar numa moldura institucional respeitada e partilhada. Por sua parte, também a FRELIMO teve que adaptar a sua abordagem à nova dimensão das negociações. O Governo moçambicano tinha já começado um processo de transformação das estruturas institucionais do período marxista, colocando assim a RENAMO perante uma série de factos consumados. O exemplo mais evidente é o da nova Constituição, que era sem dúvida um texto bom e inovador, mas tinha o limite, para a RENAMO, de ter sido aprovado sem eles. Consequentemente, como mediadores, ficámos perante o problema constituído pelo contraste entre o que o Governo tinha feito autonomamente e a rejeição da RENAMO a reconhecer a legitimidade do quadro institucional existente.
Este reconhecimento falhado (sobre o qual tinha fracassado a primeira tentativa de diálogo em Nairobi em 1989) foi resolvido com o Protocolo dos “Basic Principles” onde se estabelecia a prevalência daquilo que tinha sido acordado na mesa segundo as leis em vigor. Em troca, a RENAMO empenhava-se a conduzir a sua “luta política”, após o cessar-fogo final, no respeito das leis então em vigor e no quadro institucional existente. À altura da conclusão das negociações, os acordos foram ratificados pelo parlamento e, daquela forma, a RENAMO “entrou” de facto nas instituições.
Nesse mesmo acordo, as duas partes concordaram na criação de uma Comissão conjunta, presidida pelas Nações Unidas, para monitorar e garantir a correcta aplicação dos acordos que seriam alcançados.
 Um ponto fundamental foi justamente esta escolha, então inovadora, de não deixar sozinhas as partes, após a assinatura dos acordos.
A convocação de uma Conferência dos doadores em Roma, depois da assinatura da paz, e a constituição deste instrumento colegial (a CMC) foram instrumentos decisivos para que as duas partes praticassem, durante os dois anos de transição, aquilo que tínhamos tentado explicar muitas vezes em teoria: o objectivo dos acordos não era eliminar as diferenças entre a RENAMO e a FRELIMO, mas, mais simplesmente, criar as condições para que estas diferenças pudessem continuar a exprimir-se, com as “armas da crítica” e não com a “crítica das armas”.
Com estes mecanismos de garantia foram afrouxadas as contradições e deu-se também espaço e tempo para o reforço dos primeiros elementos de uma nova sociedade civil, verdadeira rede de protecção perante os perigos do passado.
Por isso, os dois anos de transição foram tão importantes como os dois anos das negociações, como também foi fundamental o papel de algumas pessoas (Aldo Ajello fez um trabalho extraordinário) e de alguns países.
Após 15 anos, Moçambique cresceu enormemente. Os problemas, obviamente, não desapareceram, mas, em comparação com as tragédias da guerra, são parte de uma dinâmica vital. 
E o povo moçambicano pode dizer: “A paz continua”.

Memórias de um processo complicado e sinuoso
Por André Thomashausen *

Após 15 anos decorridos sobre o acto solene de assinatura do Acordo Geral de Paz de 4 de Outubro 1992 sinto uma imensa satisfação por ter contribuído para uma grande vitória Africana. O Acordo Geral de Paz de Moçambique faz parte dum conjunto de somente três acordos nacionais a estabelecer uma paz duradoira e uma transformação política, económica e social profunda em África, sendo os outros dois casos modelo, os acordos que levaram à constituição do estado independente da Namíbia em 1990, e a negociação da constituição para a libertação da África do Sul do regime do “apartheid”, em 1994. 
Desde os anos 80 tive a oportunidade de apoiar alunos no interior de Moçambique, por correspondência e sempre quando era possível, viajando perigosamente para o interior do país para oferecer aulas e mesmo cursos em lugares bem distantes e mesmo hoje ainda abandonados e desconhecidos. Tive assim a grande fortuna e o privilégio de gozar da confiança e de ter sido aceite como amigo e mesmo irmão de gente que o mundo tinha condenado sem alguma vez lhes ter dado voz. Esses moçambicanos estavam totalmente excluídos no seu pais. Eram os “Khmer Rouge da África”, os “Bandidos Armados” cujos “cabecilhas”, segundo a propaganda da FRELIMO nos anos 80, “comiam bebés”.  
Com base nos anos de amizade e confiança, foi-me permitido contribuir como consultor do Presidente da RENAMO, Afonso Dhlakama, para a organização, conteúdo e por vezes mesmo a redacção das muitas das propostas da RENAMO que acabaram por integrar os 7 protocolos e os demais 4 documentos que constituem o Acordo Geral de Paz de 1992. 
Na verdade uns 75% do texto do Acordo Geral reflectem, palavra por palavra, as propostas apresentadas sucessivamente pela RENAMO. Isso explica-se com a atitude negativa da FRELIMO para com as negociações da paz. Não só lhes faltava o entusiasmo nesse processo, mas estrategicamente, e até ao último dia, o governo da FRELIMO fazia tudo por tudo para tentar aproveitar o processo das negociações para o desgaste da contraparte, com a esperança de ainda poder conquistar uma vitória militar decisiva enquanto arrastava ao máximo o processo das negociações.
É importante lembrar que a RENAMO negociava para ganhar tudo o que aspirava: o fim do sistema de partido único, eleições livres, pluralismo e uma economia baseada na iniciativa privada; enquanto que a FRELIMO tinha sido forçada pela guerra e internacionalmente para tentar salvar e defender nas negociações o que pudesse, do mais importante em que acreditava: ditadura da vanguarda do povo constituída no partido único, eleições de comissários puramente por via de eleições indirectas, ausência de liberdades individuais, obediência dos tribunais ao poder político, e domínio do sector público sobre todas as actividades económicas em Moçambique. 

A FRELIMO na defensiva

Assim entende-se que o papel da RENAMO era por natureza ofensivo e a estratégia da equipa de negociadores liderada por Armando Guebuza era por definição defensiva. Na maior parte dos encontros das equipas negociadoras, a FRELIMO nem sequer trazia proposta alguma, limitando-se a reagir às propostas da RENAMO. Este relacionamento ficou predeterminado pelo teor das duas primeiras comunicações entre ambas as partes, a primeira oferta de negociações da FRELIMO contida num documento titulado de “12 Princípios para a Paz” de 17 de Julho 1989, e a resposta da RENAMO em “16 Pontos” de 15 de Agosto de 1989, já depois da conclusão do V Congresso do Partido FRELIMO em Julho 1989.
Enquanto que os 12 Princípios visavam a restituição do poder absoluto do governo em troca duma amnistia, os 16 Pontos da RENAMO insistiam num processo de debate e de resolução das causas da guerra, antes que pudessem ser considerados qualquer cessar-fogo e eventual amnistias. Como principais causas mencionava-se a presença dum fortíssimo contingente de tropas estrangeiras no país (além de 40.000 zimbabueanos) a convite do governo, bem como a contestação da legitimidade política do governo na ausência dum sistema multipartidário e eleições livres. 
Foi a partir desta viragem histórica e determinante do processo que o chefe dos “Khmer Rouge da África” conseguiu restituir a sua identificação política como “Pai da Democracia em Moçambique”. Mas ao mesmo tempo em que executou este “golpe de mestre da diplomacia” (como um dia o veio a referenciar o Representante das Nações Unidas, Aldo Ajello), Dhlakama também ficou vinculado a este ideal político, o que veio a ser a mais importante das garantias contra uma retomada da luta armada, no decorrer dos 15 anos agora findos.
O aspecto fundamental do processo de paz em Moçambique foi a desistência da celebração dum cessar-fogo antes da conclusão das negociações. Foi neste ponto que especialmente o Presidente Chissano e com ele o meu colega universitário, o Dr. Óscar Monteiro, demonstram um espírito aberto e uma visão de homens de Estado responsáveis. Aceitaram que um guerrilheiro descalço, que, para além da camisola e dum par de calças, só possui a sua arma e as munições que lhe restarem, nunca poderá render em boa consciência essa sua arma, sem saber o que vai receber em troca dela. 
É um disparate trágico que pelo mundo fora os especialistas das operações de paz continuem a exigir conclusões de cessar-fogo obviamente falsas e sem valor, enquanto não se consegue estabelecer consenso sobre o que vai valer depois de as armas terem sido entregues.

Bombardeamentos dilatórios

Considerando os pontos de partida difíceis, podemos compreender melhor por que o processo das negociações foi tão demorado. A experiência de Moçambique demonstra que a história dos povos não se pode fazer à maneira do café instantâneo. Em 1991, já eram rotina os bombardeamentos da Força Aérea precisamente na altura em que a equipa da RENAMO tinha que percorrer as matas para vir ao encontro dum qualquer meio de transporte para eventualmente chegar à Roma. Quando lá chegavam, e  por esta razão atrasados, já tinham sido acusados e condenados de estarem a arrastar as negociações. Por muito pouco, num desses bombardeamentos, a Força Aérea não atingiu o Embaixador da Itália, que então conseguiu convencer o Presidente Chissano que se tal acontecesse, seria bastante mau para a imagem internacional do governo. 
Mas, mesmo assim, pude apresentar a minha palestra sobre “Medidas Conducentes à Confiança em Moçambique” nos primeiros dias de Setembro de 1991 durante uma conferência em Maputo, a convite do ISRI, cujo director, Agostinho Zacarias, meu amigo de sempre, convocou praticamente a totalidade dos jornalistas moçambicanos, para poderem debater comigo o que eu insistia serem as causas da guerra. (nr: a decisão foi também da então direcção da ONJ)
Uma última emboscada foi feita em Agosto de 1992 quando a FRELIMO vinculou publicamente a RENAMO a uma determinada data para a assinatura dum Acordo de Paz, marcada para o dia 1 de Outubro de 1992. A partir desse compromisso, a equipa de Armando Guebuza desdobrou-se em manobras que atrasavam a discussão das matérias que ainda não tinham sido concordadas e fixadas em protocolos. A ideia, mais uma vez, era provocar uma situação em que as culpas pela falha de se chegar a um consenso na data acordada poderiam ser atiradas à RENAMO. Mas naquele momento já eram demasiados os  observadores internacionais, e por curiosidade histórica, foi uma intervenção de Robert Mugabe que obrigou a FRELIMO a abandonar a sua estratégia de obstruções à paz. O que estava por detrás das intrigas de última hora era o medo dum grupo elitista em arriscar o seu monopólio do poder e os seus privilégios sociais e económicos. 
O espírito de confrontação mantém-se como uma tradição da política moçambicana.
Os membros da oposição continuam a não ser vistos como políticos com igual legitimidade para algum dia poderam vir a governar. Continuam a ser vistos e tratados como inimigos. Observamos que se mantém pela África Austral inteira esta tradição que nasce nas guerras de libertação. Em nenhum país da SADC os povos conseguiram libertar-se dos libertadores e os libertadores confortavelmente assumiram a sucessão da repressão e exploração que herdaram dos governos coloniais. Até formaram um Clube dos Ricos, em que todos os partidos das lutas de libertação, o ANC, a FRELIMO, o ZANU-PF, o MPLA, etc., se encontram regularmente, para debater as estratégias e medidas colectivas que servem para prolongar o domínio e os privilégios já “natos” desta nova aristocracia dos libertadores.  
Passados 15 anos, desde que a paz foi atingida em Moçambique, os que fizeram a paz, bem como os que conquistaram a independência e fizeram a Nação, devem começar a analisar e aceitar que no país de hoje vivem as gerações novas. Os jovens não entendem e fogem das desconfianças e dos sentimentos amargos de ontem e rejeitam os espíritos de luta e a prática neo-colonialista dos antigos movimentos da libertação. Chegou a altura de Moçambique poder vir a ser o primeiro dos países do SADC a conseguir libertar-se dos tentáculos da sua libertação.  

* Professor de Direito Internacional, Director do Institute of Foreign and Comparative Law da University of South África (Unisa). Assessor da RENAMO e também ex-assessor Especial do Representante do Secretário-Geral das Nações Unidas em Moçambique, Aldo Ajello.
Título, sub-títulos e edição da responsabilidade do SAVANA

Representante do FNUAP a-propósito dos 15 do AGP
A paz reduziu a mortalidade materna 
Por Anselmo Sengo

A representante do Fundo das Nações Unidas para a População (FNUAP), Petra Lantz, diz que a paz criou condições para Moçambique reduzir a mortalidade materna através do acesso da população aos serviços de saúde.
Abordada sobre os 15 anos de paz, Petra Lantz precisou que os resultados são satisfatórios, podendo serem verificados em diferentes áreas de actividade, com destaque na educação e na saúde.
“Nestes 15 anos podemos notar muitos progressos, um dos exemplos que faz parte da missão que a minha organização tem aqui em Moçambique é sobre a saúde materna, tendo em conta as estatísticas dos anos 90. É que a mortalidade materna que era estimada mais ou menos em 1500 mortes em cada mil nascimentos baixou em 2003 para 408”, explicou  Lantz classificando a paz como uma ferramenta-chave para o desenvolvimento.
Sustentou que esse progresso “é muito importante e pode ser explicado por vários factores, principalmente pelo facto de sabermos que durante a guerra os centros de saúde e hospitais foram atacados. Também não havia movimento livre de mulheres. Quando dessem à luz não tinham acesso aos cuidados  de saúde porque elas tinham medo de sair de casa por causa da guerra”.
Durante o conflito armado, de acordo com Petra Lantz, sobretudo nos seus primeiros anos, não havia actividades de desenvolvimento fora de grandes cidades, mas com a paz tornou-se possível investir na reabilitação das infra-estruturas  que promovem a saúde materna e a saúde pública no geral.
Argumentou que para baixar a mortalidade  materna é necessário observar vários factores: primeiro é preciso alfabetizar a mulher, porque, apesar de as estatísticas estarem na direcção correcta, ainda há desafio, porque a mulher tem que estar capacitada por forma a que, em situação de parto complicado, possa saber como reagir.
Sustenta Petra Lantz que, com base no inquérito demográfico e de saúde, as estatísticas indicam que, em 2003, 68 porcento das mulheres moçambicanas são analfabetas, um quadro que se pretende inverter.
Segundo, prossegue, é preciso que haja vias de acesso em condições, mais ambulâncias e dinheiro para pagar transporte. O terceiro factor e muito importante é que a mulher quando chega num centro de saúde encontre pessoal de saúde qualificado, um desafio que continua, apesar de assinaláveis melhoramentos. 
Entende, porém, que “isso não basta, deve-se investir  ainda mais no sector da Saúde, com maior enfoque no capítulo de recursos humanos no sentido de ter pessoal qualificado,  tendo em conta o facto de Moçambique apresentar uma relação médico-população muito baixa, se comparar com outros países”, elucidou.
Na sua percepção, Lantz diz que a paz facilita um rápido desenvolvimento dado que agora as pessoas podem formar-se, as mulheres podem ir aos centros de saúde e as infra-estruturas foram reabilitadas. 

Decorrente da paz, acrescenta, regista-se maior circulação de pessoas de um ponto do país para outro, o que está a contribuir para o aumento de casos de HIV/SIDA. No entanto, acredita que com os esforços que estão em curso tendentes a inverter o cenário Moçambique vai vencer esta pandemia.


Empatia e confiança
— o  testemunho de Óscar  Monteiro *
Na carruagem estacionada no grande arco da ponte de Victoria Falls sobre o Zambeze, os nacionalistas do Zimbabwe, Muzorewa, Nkomo de um lado, Ian Smith e os seus colegas de outro, com Vorster, Kaunda e ministros da Linha de Frente de permeio, a proximidade física era total. Ouvia-se até a respiração de cada um. E, no entanto, a que milhares de quilómetros de distância se encontravam as partes...
Processos que levam da recusa do outro à aceitação da negociação são longos pelas exigências da mente a habituar-se ao inconcebível, a sarar mentalmente as feridas e memórias.
Negociar é entabular conservações com alguém a quem estamos em oposição, confronto por vezes irredutível. Eu não tenho muito a dizer sobre o processo de Roma e é sempre momento de saudar os negociadores. O meu testemunho sobre dois ângulos menores do processo serve para dar valor ao papel que eles desempenharam. O primeiro ângulo é que negociar é transformar-se. Fora os casos de uma rendição objectiva, sem essa mudança, não há acordo possível ou sustentável. O segundo é que ao lado dos problemas visíveis que são objecto das proclamações, propostas ou contestações, há um sem número de problemas objectivamente menores, mas com um peso desproporcionado na conduta das partes. Trata-se das desconfianças, dos preconceitos, das suspeitas, mas ainda da diferença de percepções resultantes de práticas, culturas sociais e institucionais. 
As negociações implicam uma grande mudança em nós mesmos. Para sermos capazes de compreender os outros. Para mim aqui deixo três momentos dessa transição entre a dificuldade de conceber a negociação, depois o reconhecimento da sua inevitabilidade e finalmente a sua utilidade. O primeiro foi o de assistir como testemunha única ao relato de uma visita feita por Jean-Yves Olivier, homem de negócios francês com ligações influentes,  às zonas da RENAMO e ao encontro do seu líder Afonso Dhlakama. Ao ouvir e escrever o relato dessas conversações, comecei ainda distantemente a lidar, se bem que imaginariamente, com pessoas reais e não apenas com o “inimigo”; a segunda foi a minha inclusão pelo Presidente Chissano na Comissão de Paz criada com o fito de acompanhar o grupo que devia participar nas conversações de Roma. Conclui que quando se entra em negociações é mesmo para mudar.
Este processo tem lugar dentro de organizações mas também de indivíduos. Mas como em todas as coisas de pessoas, há sempre um misto de acaso e de circunstância. E aqui ocorre o terceiro momento. No ano de 1988, estávamos por coincidência em Lisboa eu e um amigo da minha irmã Josefa, professor numa universidade sul-africana que gostariam de me apresentar o prof. André Thomashausen. De entrada, Thomashausen revela que mantinha relações próximas com Evo Fernandes, então secretário-geral da RENAMO, de quem tinha sido colega de estudos em Portugal. A discussão tornou-se política e eu, então membro do Governo, expus a nossa posição. Não se esboçou nenhuma plataforma negocial, o tema nem ocorreu. Ficou assente que manteríamos o contacto. Os comentários do prof. Thomashausen sobre um pequeno livro que eu tinha publicado por via da Assembleia Popular, “Poder e Democracia” e onde ele dizia detectar desenvolvimentos do nosso pensamento democrático, serviu de ponto de início para um debate que se prolongou ao nível académico.
  Ao longo dos anos em que se manteve esse relacionamento, que não era público mas que nada tinha de clandestino, fomos trocando artigos e comentando posições sobre diversos assuntos académicos e outros. Como Director do Centro de Direito Comparado da UNISA, André tinha acesso a muito material que me preparava em dossier quando eu o solicitava. Recordo a temática da administração local. Concordávamos e discordávamos. E assim continua a ser ...
  Não tive intervenção nem tenho testemunho de vulto a dar sobre as conversações de Roma. Nessa altura já a Constituição de 1990 havia aberto o caminho para o multipartidarismo. Uma base de princípio para o entendimento estava criada.  No decurso dessas conversações, estando eu em Paris a iniciar a nova vida académica, Mariano Matsinhe, então ministro da Segurança, conhecedor das nossas relações anteriores, pediu-me que falasse com Thomashausen que entretanto havia assumido funções de assessor jurídico da RENAMO e, ao que julgo saber, havia dado algum contributo à elaboração da plataforma política da RENAMO onde começa a figurar a expressão democracia. Mariano queria que eu explicasse a genuinidade das nossas intenções ao fazer determinadas propostas que estavam a encontrar uma resistência obstinada da RENAMO. O que ele pedia sobretudo era que, estando eu convencido, transmitisse esse sentimento ao prof. Thomashausen. Foi o que fui fazendo. Sempre concordámos em que o nosso trabalho fosse transparente. Subsequentemente, o meu trabalho com Ajello que conhecera na Itália como representante da Frente de Libertação de Moçambique e ele então dirigente do Partido Socialista, teve também essa base e a nossa acção triangular visou sobretudo ajudar a dissipar receios que surgiam do lado da Renamo no processo de implementação dos Acordos de Roma.
Ao lado dos negociadores, sobre quem recai a responsabilidade principal do processo e que por isso não têm que ser amigos mas têm de estar seguros da seriedade dos contrapartes, existem porventura formas menores de intersecção, menos clássicas, baseadas em outras formas de empatia e confiança.   
  
* antigo ministro e assessor especial do representante do SG da ONU, Aldo Ajello  
  
Quando Samora voltou à praça
— testemunho de José Luís Cabaço na ONUMOZ
Foram meses de grande tensão, os vividos por mim na sede da ONUMOZ. Convidado em fins de 1993 para chefiar o sector de informação pública junto do representante especial do Secretário-Geral das NU, Aldo Ajello, segui “por dentro” o processo da desmontagem da guerra. 
A tarefa não foi fácil, porque, pelas funções oficiais que ocupara até poucos anos antes, era logicamente conotado com uma das partes, o Partido FRELIMO, o que gerava uma natural vigilância especial, de todos os quadrantes, sobre o trabalho que chefiava. Mesmo entre alguns sectores da ONUMOZ, sabia de elementos que esperavam um deslize para me “crucificarem” e, ao mesmo tempo, para atacarem a gestão enérgica e incisiva (e nem sempre ortodoxa, segundo os padrões da burocracia onuziana) do representante especial. 
Havia bastantes funcionários internacionais com ideias preconcebidas sobre Moçambique e os anos de partido único. Em contacto com os moçambicanos e os meios diplomáticos radicados no país, alguns desses preconceitos eram postos em causa e diversos deles me procuravam para me fazerem as perguntas mais disparatadas. A figura de Samora Machel era tema recorrente dessas conversas e ficavam incomodados quando as avaliações não correspondiam ao que eles queriam ouvir. Muitos recebiam com cepticismo e até com condescendente ironia as minhas opiniões sobre o nosso primeiro presidente e sobre o seu carisma perante amplos sectores da população.
A esta tensão pessoal e profissional, associava-se a angústia decorrente dos relatórios e informações internas dos serviços que me passavam obrigatoriamente pelas mãos com notícias e muitos boatos que, a cada momento, pareciam poder pôr em risco a normalização da vida, tão próxima.
FRELIMO e RENAMO mantiveram, durante longos período, posições rígidas, motivadas pela recíproca falta de confiança e pelas respectivas estratégias de defender ou ganhar posições negociais, nos espaços (que eram naturalmente muitos) deixados pelo texto de Roma. 
Com grande ansiedade lia os relatórios das notícias de movimentações de forças ainda não controladas, as insubordinações nas áreas de acantonamento, as declarações privadas dos dirigentes políticos recheadas de ameaças, veladas ou explícitas, o endurecimento de posições que antecederam regularmente os acordos que se iam conseguindo. As eleições, que haviam suscitado um enorme entusiasmo entre os que nelas tinham trabalhado, pareceram comprometidas na noite inesquecível em que pairou o risco do seu não reconhecimento pela RENAMO. Foi talvez o momento mais dramático deste lógico braço-de-ferro. 
Samora na praça

O clima era já mais relaxado quando, na véspera da tomada de posse do Presidente eleito Joaquim Chissano, se iniciaram na Praça da Independência, ali mesmo ao lado da sede da ONUMOZ (hoje Hotel Rovuma), os preparativos para a cerimónia que iria consagrar o restabelecimento do Estado de direito. Trabalhadores municipais engalanavam a Praça e os técnicos da Rádio Moçambique ocupavam-se da instalação sonora. 
Na manhã do grande dia, começaram os ensaios gerais. Em dado momento, pela janela do meu escritório, entrou a voz do Presidente Samora discursando. 
No edifício da ONUMOZ foi um tumulto. As muitas dezenas de trabalhadores moçambicanos daquela Organização abandonaram os seus postos de trabalho e precipitaram-se, escada abaixo, para ver o que sucedia. Eu juntei-me ao turbilhão e vim para a porta do edifício engrossando a pequena multidão agitada que ali se amontoava. Com o mesmo sorriso nervoso e  brilho nos olhos, estavam moçambicanos que se definiam como simpatizantes das diferentes forças políticas que tinham participado no processo eleitoral. 
Alguém me esclareceu o mistério: os técnicos da RM tinham trazido uma gravação e a ensaiavam para controlar as tonalidades e a difusão do som no recinto. Mesmo sabendo já do que se tratava, ninguém arredava pé. Agitados, todos escutávamos o discurso como se fosse real. 
Aos poucos, os elevadores começaram a despejar atónitos funcionários internacionais, interrogando-se sobre o fenómeno. Ao meu lado surgiu Eric Lubin, conselheiro político de Ajello e um tenente-coronel italiano indagando do sucedido. Expliquei-lhes o que sabia. Os estrangeiros falavam alto, estarrecidos com a cena.
O tenente-coronel deu uma volta pela entrada falando com vários moçambicanos e regressou para junto de mim visivelmente impressionado. Eric, fleumático, sorria. O som foi interrompido poucos minutos depois e as pessoas começaram a dispersar para as escadas e ascensores de volta para os seus lugares de trabalho. Quando chegámos ao meu andar, o Eric e o militar italiano acompanharam-me ao meu gabinete. Mais dois funcionários estrangeiros entraram logo de seguida, reunindo-se  a nós. 
O militar italiano resumiu o que os outros me queriam dizer: “Agora quero ouvir-te de novo falar do Machel. Um dirigente que oito anos depois da sua morte provoca uma emoção deste tipo tinha certamente um especial apelo sobre os moçambicanos. Neste país sucedeu algo de diferente”.
Ficámos um bom tempo conversando. Depois desse dia nunca mais ninguém me veio com perguntas irónicas sobre Samora… 
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Estacionados em Maríngwè
Acordo de Paz não prevê militares da RENAMO
• Declara Teodato Hunguana, membro da delegação governamental
Por Fernando Gonçalves

Um dos principais integrantes da delegação governamental que dirigiu as negociações que culminaram com o Acordo Geral de Paz (AGP) é Teodato Hunguana, que na altura desempenhava as funções de ministro da Informação. Nas primeiras eleições multipartidárias, em 1994, Hunguana foi eleito membro da Assembleia da República. O seu segundo mandato como deputado foi interrompido em 2004, quando foi nomeado para membro do Conselho Constitucional. Quinze anos depois, e numa entrevista com o SAVANA, partilha aqui as suas reflexões sobre os cerca de 30 meses que durou o intricado processo que culminou com o fim da guerra em Moçambique. Eis partes da entrevista:

Pode contar um pouco da sua experiência e memórias sobre aquilo que aconteceu, os momentos mais marcantes e cruciais desse processo negocial?
Em termos de memórias, creio que alguns de nós, com vocação para isso, deveriam, de facto, dedicar-se a descrever as memórias desse tempo. O Tomás Vieira Mário já tomou essa iniciativa, e de uma maneira interessante, a meu ver, e no seu trabalho estão documentados vários aspectos. São memórias comuns e   particulares da maneira como se viveu nesse processo. Não estou preparado para dizer com precisão as coisas mais marcantes, mas posso dizer que, por exemplo o próprio início do processo negocial, o primeiro encontro em Santo Egídio entre as duas delegações depois de anos de um jogo de sombras, que começa lá atrás com o desenvolvimento  do acordo de Nkomati, na declaração de 3 de Outubro de Pretória, e depois nas várias tentativas de contacto em que estiveram envolvidos religiosos à procura de interlocutores, para a paz… as dificuldades que se enfrentaram nos anos 1989.
Lembro-me que esses contactos iniciais foram em Nairobi, em 1989. Como é que foram?
Eu não estive pessoalmente envolvido nos primeiros contactos. Mas o que se conta destes contactos é a medida em que eles ajudaram a possibilitar o encontro das delegações do Governo e da RENAMO. O momento marcante foi este primeiro encontro, depois de tanta dificuldade, tanto tempo e tanta procura, finalmente nos encontrámos frente a frente em Santo Egídio. Foi um momento de emoções e muito delicado.
Havia muito nervosismo?
Acredito que todos nós estivéssemos muito comovidos com o facto de estarmos sentados; estávamos em guerra, uma guerra muito dura…  então, o facto de nos sentarmos ali à mesa, continuando essa guerra, era um momento electrizante.
O que foi necessário para reduzir a tensão?
Naturalmente  que isso estava a cargo dos mediadores. A Comunidade de Santo Egídio tem sua arte de como fazer as coisas. Naturalmente que quando nos encontrávamos naqueles corredores  havia todo o cuidado de que tudo fosse feito no sentido de evitar choques, e que mantivéssemos um ambiente propício ao diálogo… o próprio discurso de Santo Egídio foi muito feliz no sentido de que apelava para que nos concentrássemos naquilo que nos unia e isolar o que podia nos dividir.
Terá havido momentos de confraternização entre as duas delegações?
Não… houve momentos em que as delegações tiveram eventos comuns organizados pela Comunidade de Santo Egídio, mas não podemos chamar a esses momentos de convívio. A guerra continuava, estávamos ali a negociar o fim da guerra, e não tínhamos ainda alcançado  isso. Que sentido faria esse convívio? Nós representávamos as partes em guerra, e mesmo que houvesse gestos nesse sentido, seria impróprio qualificá-los de convívio.
Como jurista, e na altura um dos principais conselheiros jurídicos do Governo, deve ter desempenhado um papel muito importante sobre as questões de natureza jurídico-legal. Lembra-se desses assuntos?
Não creio que tenha sido integrado na delegação como jurista. Também não era o único jurista; estava o Dr. Francisco Madeira, que agora é Ministro na Presidência para os Assuntos Diplomáticos. Por outro lado, um processo desta natureza não é propriamente uma negociação de aspectos jurídicos. Estes surgem como o último aspecto,  sobre como dar forma aos acordos que vão sendo alcançados. A discussão é fundamentalmente política, e em nenhum momento ela vai encalhar em problemas jurídicos que se possa dizer que são eles que não permitem avanços. Tivemos longos impasses neste processo; o primeiro ano foi praticamente de impasses, até que assinámos o Protocolo número 1, das questões fundamentais, que dava o quadro jurídico fundamental, que deveria presidir a todo o decorrer das negociações. É isso, de facto,  o que permitiu o arranque do processo negocial. Mas não era um problema jurídico, de ordem técnica que se resolveu; foi a questão política de fundo que foi o reconhecimento mútuo. 
Inicialmente, o Governo apresentou o seu documento de 12 pontos para o fim da guerra. A RENAMO respondeu com 16. Como é que esses dois documentos foram harmonizados e consolidados num único? 
Esses documentos nasceram e morreram; nunca foram harmonizados, e nem serviram de base para as negociações. O Governo apresentou o documento com o objectivo de encontrar linhas de orientação para que não partíssemos para o diálogo sem princípios. A RENAMO sentiu-se na necessidade de responder. Basicamente, o documento do Governo propunha um aspecto principal que era o fim da violência. 
Essa proposta foi rejeitada pela RENAMO…
A RENAMO insistia que o cessar-fogo só podia ser depois de um acordo político. Então partimos para Roma descalços desses documentos. 
Até que ponto é que o envolvimento de múltiplos actores terá facilitado ou dificultado o processo negocial?
isso é um facto. Esta guerra teve muita ingerência. Naturalmente que, no decurso das negociações, aqueles que estiveram envolvidos no apoio à RENAMO continuaram, directa ou indirectamente,  envolvidos no processo negocial. Esse envolvimento pode ter passado a ter um papel menos nocivo, na medida em que estavam criadas as condições estratégicas para o fim da guerra. O fundamental aqui é perceber que se esta guerra não terminou antes de 1992 não foi por ausência de vontade; ela terminou em 1992 porque já havia condições objectivas para o fim da guerra, depois do fim da bi-polarização no mundo, quando estava visível no horizonte o fim do apartheid, o sistema que fomentava desestabilização regional.
O Quénia teve o duplo papel de facilitador e de parte interessada.  Por isso foi afastado. Pode descrever essa parte?
É evidente. O papel do Quénia era caracterizado, no mínimo, por muita ambiguidade que não permitia que nos sentíssemos à vontade em tê-lo como mediador.
E depois tentou-se transferir as negociações para o Malawi…
Sim, eu pessoalmente estive envolvido nessa tentativa. Estive na delegação do Governo que esteve no Malawi à espera da equipa da RENAMO, que não apareceu. Depois continuaram os contactos que conduziram a Roma.
Com as mudanças que se iam operando no país, a RENAMO ia ficando sem argumentos. Isso poderia ter facilitado as negociações…
Esta guerra, de certo modo, atrasou processos internos, mas não os paralisou completamente. A abertura democrática estava perfeitamente no horizonte; foi no decurso desta guerra que se deu aquilo a que chamamos de desacumulação, que foi uma relativa separação de poderes, em que o Presidente da República que era o Presidente da FRELIMO, Comandante-em-Chefe, Presidente da Assembleia, Chefe do Governo, etc.; deixou de concentrar esses poderes. Abriu-se para um sistema em que havia um Primeiro-Ministro como Chefe do Governo, e um Presidente da Assembleia. Havia uma dinâmica interna eventualmente conducente a uma democracia do tipo daquela em que hoje vivemos. É por isso que quando chegámos a 1990 estávamos já num processo de revisão constitucional que algumas dessas transformações exigiam… por exemplo, a Liberdade de Imprensa foi discutida no contexto da revisão constitucional, precisamente porque a revisão constitucional tinha que discutir um dos pilares fundamentais do multipartidarismo. 
Mas a RENAMO reivindica que estas mudanças foram produto das negociações…
Longe disso. Aliás, houve um momento em que equacionámos se íamos avançar com o nosso processo ou aguardar pelo desfecho das negociações em Roma. A decisão foi de que não, que tínhamos que avançar com o nosso processo, e não afrouxar a nossa marcha para a democratização do país à espera de Roma, com toda a incerteza que isso tinha.
Essas mudanças foram contestadas pela RENAMO…
Claro que isto depois levou a RENAMO a um discurso de que era uma Constituição ilegítima. Isto porque a RENAMO começou a guerra como a começou, e só mais tarde é que veio fazer o discurso da guerra pela democracia. Terá sido isso? A guerra da FRELIMO pela libertação nacional começou com a proclamação da insurreição geral armada. Foi um discurso do dia 25, e não 26 de Setembro.  Toda a guerra pode ser analisada à luz daquele documento, para ver se ela obedeceu ou não àquela proclamação do 25 de Setembro; não é uma pós-justificação. Nós nunca vimos a proclamação da “guerra pela democracia”. 
A assinatura do AGP estava prevista para o dia 1 de Outubro. Porque é que só aconteceu no dia 4?
Para que o acordo fosse assinado no dia 1, as pessoas tinham que chegar lá antes dessa data. Estavam lá todas as pessoas que deveriam estar, menos um dos dois que deviam assinar. Todos ficámos à espera, e aqueles que poderão ter estado envolvidos negativamente no processo, nessa altura, terão desempenhado um papel positivo, no sentido de tornar possível a assinatura do acordo. Há que realçar a paciência do Presidente Chissano; foi um teste à sua capacidade de paciência. Ele demonstrou que pelo fim da guerra tinha toda a paciência deste mundo, e pôs em campo toda a sua capacidade negocial e diplomática. 
Terá havido receio, nesse momento, de que o processo pudesse vir a abortar?
Essa possibilidade era real. Penso que se dependesse pura e simplesmente da vontade das partes, talvez o 4 de Outubro teria acontecido a 20 de Outubro,  em Dezembro, em Janeiro…
Sabe-se porque é que Afonso Dhlakama não compareceu?
Eis um campo interessante em que os historiadores, os jornalistas, etc.; deviam cavar muito bem para se saber o que é que se passou do lado de lá. Nunca ouvi uma explicação coerente.
E as tensões entre os membros da delegação governamental?
Não há dúvida que foi um tipo de processo que pode gerar tensões. Mesmo quando se está do mesmo lado da trincheira, tem-se pontos de vista. No que respeita à delegação governamental, procurava-se salvaguardar uma certa democracia; nós tínhamos longo tempo e exercício de preparação em termos de discussões a vários níveis que submetiam propostas a níveis superiores até se chegar a uma orientação. As soluções não ficavam entregues apenas ao génio das pessoas; estávamos a representar uma coisa na mesa, e devíamos salvaguardar que essa coisa fosse eficaz e devidamente representada do ponto de vista político. Não fôssemos nós regressar de Roma com algo que os moçambicanos não reconhecessem. Mas mesmo com toda essa preparação, não se evitam essas tensões e problemas derivados da diversidade na maneira de ver os problemas. Às vezes, é uma questão de sermos uns mais cépticos que outros, uns mais impacientes que outros, uns a quererem fazer uns corta-matos pensando que correr é chegar, e outros interrogando-se, “mas para onde é que aquele está a correr”? Também sabendo-se que nestes processos há sempre tentativas de interferência… não são processos onde a confiança esteja ausente, mas se é bom confiar, às vezes, é melhor ainda desconfiar. 
Acredita que a RENAMO estava preparada para negociar, ou ela foi surpreendida? 
Não sei qual seria o grau de preparação do outro lado. Depende da orientação que tinha sido definida pela equipa negocial para ver se efectivamente ela estava a cumprir com os objectivos, e se estava a ser disciplinada em relação àquilo que estava definido. 
Que lições podem ser aproveitadas pelo mundo?
Cada caso é um caso; a história de Moçambique é única. Houve países na região que sofreram a mesma guerra de desestabilização. Mas, por exemplo, a guerra de Angola desenvolveu-se e acabou de uma maneira diferente. De cada caso se podem tirar lições, mas os casos não se confundem. Não podemos ter uma teoria geral sobre a técnica de remoção de obstáculos ao diálogo. Se as questões fossem de ordem técnica, então havia solução para todas as guerras no mundo. Os problemas não são de técnica negocial; são de ordem fundamentalmente política. 
A RENAMO ainda tentou negociar a Constituição de 1990. Qual era a base?
A reacção da RENAMO foi de pura e simplesmente ignorar, já que eles não tinham sido parte. Mas nós também não íamos para Roma com a agenda de negociar a revisão da Constituição. A verdade é que depois o processo negocial teve que estabelecer nada mais nada menos do que aquilo que a revisão (da Constituição) já tinha estabelecido; por exemplo o multipartidarismo, os princípios de eleições, etc..  A única coisa que foi preciso alterar foi o sistema eleitoral, do sistema maioritário para o de representação proporcional. 
O Governo não tinha proposto o sistema de representação proporcional?
Não! Se for aos projectos de legislação eleitoral desse tempo, o que vai encontrar é o sistema maioritário. O sistema de representação proporcional começou a ser discutido em Roma, em diálogo com a Comunidade de Santo Egídio e outros parceiros. 
E como é que surgiu a barreira dos cinco porcento?
A posição do Governo foi sempre contra a barreira. Ela nasceu em Roma por proposta da RENAMO. A RENAMO começou com uma barreira de 25 porcento, e nós começámos em zero, e caminhámos até chegar aos cinco porcento. 
E a Liberdade de Imprensa?
Isso já estava na Constituição, mas tivemos que assinar um documento em Roma, um protocolo sobre Liberdade de Imprensa, Liberdade Eleitoral, multipartidarismo, etc.. Portanto, o corpo principal dos acordos de Roma nas questões políticas e sociais já estava contido na Constituição de 1990. O que lá não estava são as questões militares e outras garantias das quais dependia o cessar-fogo, a reorganização do Estado, etc..
Nas questões militares, estava prevista a formação de um exército único com 30 mil homens, constituídos de 15 mil de cada lado. Isso depois não se verificou…
Hoje pretende-se dizer, em discursos, que foi por falta de vontade do Governo. Mas, analisando objectivamente, havia condições mesmo para 15 mil? Para já, vivemos num país financiado do exterior. E estávamos muito mais dependentes nessa altura do que estamos hoje. E hoje você conhece as reticências que há em relação aos orçamentos militares, e nessa altura é evidente que toda a gente queria que se reduzisse isso a zero. 
E como é que foi tratada a questão dos militares da RENAMO que continuam armados?
Esta questão é tratada no Protocolo 5, das garantias, no capítulo 3, que se intitula: “Garantias específicas para o período que vai do cessar-fogo à realização das eleições”. E o que lá se escreveu e que ambas as partes assinaram consta do número 8, em que se diz que a RENAMO será responsável pela segurança pessoal e imediata dos seus mais altos dirigentes, e que o Governo da República de Moçambique concederá estatuto policial aos elementos da RENAMO encarregados de garantir aquela segurança. Isto foi acordado em Roma, de uma maneira pragmática, em que se compreendia que os dirigentes da RENAMO não podiam confiar a sua segurança a forças que eles entendiam que tinham pertencido ao seu inimigo. Depois das eleições, e por razões de ordem pragmática, por se entender que, apesar do  acordo ser claro na letra e no espírito, pegar nesta situação e fazer dela cavalo de batalha não seria bom para o clima de paz que se pretendia. E mais: a RENAMO nunca submeteu a lista das pessoas que deveriam ser integradas e lhes ser conferido o estatuto policial que o acordo previa. Portanto, esta persistência dos homens armados está fora do acordo… 
    


Com os acordos de Roma
Três milhões de moçambicanos regressaram ao país
Por Américo Pacule

Estima-se em cerca de três milhões o número de moçambicanos que se tinham refugiado em países do continente africano e que regressaram ao país na sequência da assinatura do Acordo Geral de Paz (AGP), em Roma, segundo Vitória Akyenmpong, representante do Alto-Comissariado das Nações Unidas para oa Refugiados (ACNUR), em Moçambique.

Durante o conflito armado que flagelou o país ao longo de 16 anos, os moçambicanos procuraram refúgio na vizinha África do Sul, Suazilândia, Zimbabwe, Malawi, Tanzania, Zâmba, entre outros países, incluindo na Europa.
O regresso destes mobilizou um montante que se situa entre 80 e 100 milhões de USD e, segundo ela, o Governo moçambicano tem vindo a trabalhar no sentido de tornar possível a reintegração dos refugiados nas províncias.
Pensando na melhoria das condições dos agora regressados do refúgio, o ACNUR está a desenvolver acções na área de abastecimento de água, educação e nas vias de acesso.
“Para nós, a paz em Moçambique permitiu que milhões de moçambicanos que estavam no estrangeiro voltassem para o seu país. E hoje podemos ver os resultados dessa paz em termos do desenvolvimento do país”, indicou a fonte. 
Vitória Akyenmpong, considera, no entanto, que hoje não se pode falar em refugiados no país. “Neste momento não podemos falar em refugiados de guerra, mas, sim, de emigrantes moçambicanos no estrangeiro”.
De acordo com aquela responsável, mais de 50 mil moçambicanos decidiram permanecer nos países onde foram acolhidos durante o conflito armado por diversas razões, incluindo matrimonais.
Explicou ainda que, estabelecido no país em 1990, o ACNUR tem contribuído no processo de reassentamento dos refugiados. 
O que estimula o ACNUR em Moçambque é o facto de os moçambicanos estarem a participarem no processo de manutenção da paz, cujos resultados são notórios. 
“Acho que a coisa mais importante por registar é o papel do ACNUR desde que o processo de paz começou em Moçambique”, disse.
Na ocasião, Akyenmpong fez saber que neste momento Moçambique acolhe cerca de sete mil refugiados dos Grandes Lagos. O Governo moçambicano é muito generoso. Como sabe, temos cerca de sete mil refugiados dos Grandes Lagos, como Congo, Ruanda e Burundi.
Tais refugiados, como a fonte fez saber, encontram-se a viver maioritariamente nas províncias de Nampula e Sofala.


ULTIMA
Mateo Zuppi e o AGP
Savimbi tentou o modelo moçambicano
Simples, generoso e directo, Mateo Zuppi, uma das traves mestras da Comunidade de Sant’Egídeo em Trastevere, no centro de Roma, fala uma vez mais para o SAVANA, como se o Acordo Geral de Paz(AGP) tivesse acontecido ontem. Aqui deixamos as suas respostas editadas e com os complementos que a poeira do tempo permitiu estabelecer. Como o Ruanda, o Burundi e a Angola Savimbi e José Eduardo dos Santos.

Se tivessem de começar de novo fariam da mesma maneira?
Sobre as conversações penso que faríamos o mesmo, talvez tentássemos ganhar um pouco de tempo, mas pensamos também que foi necessário perder um pouco de tempo para chegar a um acordo maduro, porque isso não é químico.
Há talvez alguns aspectos do acordo que deveriam ter sido abordados com mais cuidado, mas digamos que não houve grandes problemas na aplicação.
Discuti muitas vezes com Aldo Ajello (ainda há duas semanas estivemos juntos), e ele agora é enviado para o conflito dos Grandes Lagos. Ajello costuma referir-se ao Acordo de Roma como método e também com algumas soluções de conflito.
Mas era mesmo necessário todo aquele tempo?
À época, quase todos estávamos convencidos que no Natal de 1990 chegava a paz. Quando começámos em Julho (de 1990) tínhamos a sensação que teríamos uma solução mais ou menos rápida. Vendo acordos de outras situações vejo que levaram muito mais tempo e sem resultados.
Havia uma grande envolvente. Pedimos às igrejas para nos enviarem cartas para dizerem basta, chega  … foram milhares de cartas assinadas e recebidas nas paróquias e que foram trazidas à mesa das conversações.
É verdade que Raul Domingos viu uma carta assinada pelo seu próprio pai?
É verdade e pode-lhe perguntar como ele ficou … ele que não falava com o pai há imenso tempo para não lhe criar dificuldades. Isto para dizer que pressionámos muito … mas de facto precisámos de mais de dois anos para amadurecer um acordo que desse certo. Tinha de haver tempo para que cada uma das partes se aceitasse.
Dou um exemplo, uma das questões que nos levou mais tempo, o preâmbulo, digamos onde estava contida a lógica do acordo, qual era a relação entre Roma e as instituições em Moçambique, entre Roma e a Constituição em Moçambique, que era o problema de fundo. O Governo queria dizer há um Estado que continua, um Governo que continua, não era começar do zero.
E a RENAMO dizia não nós estamos a construir um novo Moçambique e não há relação com o vosso Moçambique, com o Partido FRELIMO, dos ladrões e tudo isso … (era interessante ver o projecto de Constituição que a RENAMO apresentou à mesa das negociações para entender qual era a lógica da RENAMO e dos seus conselheiros). Penso que perdemos quatro ou cinco meses. Depois do acordo sobre os corredores humanitários  … perdemos muito tempo antes do primeiro protocolo, mas há razões, há uma lógica, uma filosofia de fundo. A partir daí foi muito mais fácil.

A chave das negociações 
A confiança foi uma questão-chave em todo este processo?
O problema da confiança era fundamental porque a desconfiança era total. Em outras situações, Congo, Burundi, havia muito mais confiança. Mas em Roma, rigidamente, não havia nenhum encontro informal entre eles. Os únicos encontros informais eram organizados pela mediação. Provavelmente só num ou dois encontros eles disseram “muito bem, agora vamos ficar sozinhos”. Porquê isto? Particularmente do lado da RENAMO não queriam de modo algum que o seu discurso pudesse ser interpretado de forma diferente. Mas essa desconfiança tornou possível no fim produzir garantias e regras claras. Era claro … “somos inimigos”   não houve esse estilo “o que precisas, o que queres para terminar, qual é o problema? um bolo? vamos dar um bolo”. A filosofia de fundo da RENAMO era passo a passo. “Queremos esclarecer tudo e queremos um acordo que depois seja muito fácil aplicar”.
A desconfiança não era só em relação ao Governo e à FRELIMO. Era também em relação a toda a comunidade internacional que, francamente, estava atrás do Governo
O nível de demonização da RENAMO foi levado ao extremo … eles não eram pessoas …
É preciso não esquecer o relatório Gersony (Departamento de Estado dos EUA) produzido na década de 80. Era um relatório que não dava à RENAMO qualquer capacidade política. Eles eram só “bandidos armados”. Isto dava-lhes o sentimento que só poderiam contar com eles próprios. Isso dava-lhes o sentimento que o acordo tinha que ser blindado, não podiam confiar em ninguém. Por exemplo, eles queriam que os “capacetes azuis” estivessem presentes a partir do 4 de Outubro. E isso tem lógica, porque eles argumentavam que se houvesse qualquer incidente no terreno eles seriam acusados de serem os culpados. “Toda a comunidade internacional vai certamente apoiar o Governo”. E francamente os “capacetes azuis”  só chegaram em Março de 1993 o que demonstra que o acordo foi bem amadurecido.
Lembram-me declarações do Presidente Chissano que eram de esperar alguns incidentes nos primeiros meses logo a seguir à assinatura do acordo …
Não era só o Chissano, era toda a comunidade internacional que se interrogava sobre a capacidade da RENAMO. Devo dizer francamente que Dhlakama mostrou uma estrutura e uma capacidade de parar a guerrilha, ele era aceite e com capacidade de comando sobre os seus homens.

As conquistas do AGP
Estes homens eram bombardeados quando vinham às negociações e depois eram acusados de as atrasar …
Há aqui um problema de fundo. As negociações decorriam enquanto a guerra prosseguia. O cessar-fogo foi um último acto juntamente com a assinatura do acordo. Claro que a delegação do Governo queria como primeiro ponto nas negociações que se estabelecesse um cessar-fogo. Era complicado, mas claro que a RENAMO gostaria de ter o caminho facilitado para chegar a Roma. O Governo respondia “não vos podemos abrir a porta para vocês saírem”. Há um provérbio que diz que não se pode ter a mulher borracha e a pipa cheia de vinho. Não sei se era verdade, mas é bom não esquecer que havia pessoas que não queriam conversações em Roma.
Houve algum momento em que as conversações poderiam ser encaminhadas para outro lado?
Não. Dhlakama quando falou connosco antes do início das conversações disse-nos claramente que queria que fossem em Roma. A RENAMO não estava interessada em alimentar especulações com ligações a Portugal. Quando viajavam para chegar a Roma utilizavam o Quénia.
Quinze anos depois há motivos para as partes estarem satisfeitas?
Acho que sim. Veja-se os números alcançados pela RENAMO e por Dhlakama nas primeiras eleições. Números impressionantes. Acho que a RENAMO foi capaz de operar a transformação de guerrilha para um partido político. A RENAMO hoje administra cidades moçambicanas. Claro que há desafios para todos, como fazer crescer a democracia, fazer crescer instituições apartidárias onde todos possam participar.
A saída de Raul Domingos foi uma perda para RENAMO?
Penso que sim.
O modelo moçambicano, apesar de ser considerado modelo, continua sem réplica …
Como tal é verdade … mas podemos dizer que noutros processos tem havido muito da experiência moçambicana que é aplicada …
Foi tentado em Angola? O Presidente Mário Soares (de Portugal) tentou envolver a Comunidade de Sant’Egídeo num processo idêntico?
Não foi bem assim. A iniciativa não era consistente. Mas antes já havíamos sido contactados pela UNITA, logo depois do falhanço dos Acordos de Bicesse. Fomos contactados pelo Samakuva, pelo Gato.
E não avançou?
Havia uma lógica diferente. No fim, pouco antes de morrer, o próprio presidente Savimbi nos contactou. Mas do outro lado havia uma percepção completamente diferente. Não resultou.
F.L.

Paz é desenvolvimento 
— Leila Pakkala, representante do UNICEF em Moçambique
A representante do Fundo das Nações Unidas para a Infância (UNICEF) em Moçambique, Leila Pakkala, considera a conquista da paz em 1992 como sendo um marco importante  para o desenvolvimento do país.
Falando ao SAVANA, por ocasião da passagem dos 15 anos da assinatura do AGP, Leila Pakkala entende que paz, em Moçambique, é importante porque é um dos países africanos que possui potencialidades que podem contribuir para o desenvolvimento da criança.
Há mais de 30 anos que o UNICEF opera em Moçambique. 
Apesar do último conflito armado que durou 16 anos, aquela agência das Nações Unidas não ficou de braços cruzados, tendo trabalhado junto do Governo em prol da protecção, defesa, educação, saúde, nutrição e sobrevivência da criança moçambicana. 
Actualmente, apesar dos marcos significativos que o país está a registar em matéria de desenvolvimento, Leila Pakkala diz que há muito que se deve fazer para o alcance das metas dos Objectivos do Desenvolvimento do Milénio (ODM).
Referiu que, actualmente, mais de 80% de crianças estão matriculadas no ensino primário, o que representa um salto quantitativo e qualitativo, quando comparado com os cerca de 30% de crianças registadas em 1991 e 1992. 
(Salane Muchanga)

Apesar de alguns constrangimentos
Moçambique soube respeitar a Paz
-Dom Jaime pedro Gonçalves, arcebispo da Beira
Por Robben Jossai

O arcebispo da Beira, Dom Jaime Pedro Gonçalves, um dos mediadores do processo de Paz para Moçambique, afirmou que os moçambicanos souberam, desde o cessar fogo, respeitar o Acordo Geral de Paz (AGP), assinado a 4 de Outubro de 1992 em  Roma.
O regime que hoje viria a ser praticado no país, que é o democrático mas baseado no multipartidarismo foi, segundo Dom Jaime, aflorado nas negociações que viriam a culminar com a assinatura daquele importante acordo para os moçambicanos.
O regime democrático foi discutido nesse processo em que se insistiu em larga medida na consolidação da Unidade Nacional, coisa que durante a guerra civil tinha sido quebrada. “Então, esses princípios foram sendo respeitados nesses 15 anos. Hoje, temos a Assembleia da República, Governo eleito, partidos políticos e um exército nacional”, referiu o clérigo.
Dom Jaime explicou ainda que resultante da assinatura do AGP, o país conta com o que chamou de quatro consultas nacionais, que são as eleições das assembleias provinciais, autarquias, legislativas e as presidenciais. 
Considera que ao longo dos 15 anos de Paz muita coisa foi feita. No sector da educação destaque vai para expansão do ensino superior em várias cidades do país, o que classificou de sucesso.
Outrossim, o arcebispo da Beira considera que a comunicação social jogou e continua a jogar um importante papel na disseminação de informação com uma linguagem que não incite ao ódio e à vingança, baseando-se na manutenção da paz, diálogo, reconciliação e democracia.
Para Dom Jaime é importante, mesmo no contexto   africano, tomar em conta esses aspectos todos privilegiando a manutenção da paz, sem descurar de respeitar as aspirações do povo.
“No início deste século muitos países africanos assinaram vários acordos que depois ficaram apenas no papel, ao contário do que aconteceu em Moçambique. Neste sentido somos um povo admirável no continente africano”, precisou.
No domínio económico Dom Jaime Pedro Gonçalves defende que "há um esforço de se estabelecer no país uma economia que possa valer para Moçambique".   
Homens Armados 
Quanto ao mediático caso dos homens armados em Maríngue e Inhaminga, na província de Sofala, Dom Jaime foi cauteloso sobre o problema.

No seu entender, ao longo dos 15 anos de paz houve uma linha positiva, o que não significa que tudo tenha sido uma maravilha, havendo, por isso, o que chamou de constrangimentos, sendo de destacar a questão dos homens armados.
Defendeu que, o processo eleitoral do país, desde 1994, altura em que decorreram as primeiras eleições presidenciais e legislativas tem sido  "um processo muito difícil e pouco aceitável por nós mesmos e, quase que cada eleição exigiu a sua lei, o que significa que cada lei que foi feita não era perfeita para reger as nossas eleições”.
"Sabemos quantas vezes nós não aceitamos os resultados das nossas eleições. O processo do recenseamento, contagem de votos, mesmo introduzindo novas tecnologias foi sempre muito difícil ". 
Acrescentou que nas últimas eleições realizadas em 2004, a comunidade internacional teve de criticar esse modo de fazer eleições no país. As irregularidades que tem sido apontadas devem ser matéria de reflexão no sentido de se melhorar o processo.
O primeiro passo que marcou o processo negocial, de acordo com Dom Jaime, foi incutir nas partes em conflito o uso de uma linguagem que facilitasse o diálogo ao invés do recurso aos adjectivos que poderiam prejudicar as conversações.
Outro constarngimento é o caso dos homens armados de Maringue e Inhaminga, periodicamente em tempos de eleições, citados como criminosos, sobretudo em tempos eleitorais, o que constitui um constrangimento que quebra o ambiente da paz.

“Hoje, da maneira como a situação acontece quase que já não impressiona, mas de qualquer das formas tem os seus efeitos porque perturba a cultura de paz. Sendo nós as pessoas que estamos a dizer que a paz veio para ficar e ao mesmo tempo falamos de homens armados não me parece boa coisa", observou Dom Jaime.
Recordou que, a falta de diálogo já causou um banho de sangue, tendo como exemplos as situações que se registaram em Montepuez e Mocímboa da Praia, na província de Cabo de Delgado.
A falta de cultura de paz e diálogo levou a que acontecessem em Montepuez situações que acabariam em derramamento de sangue.
Semelhante situação deu-se em Mocímboa da Praia. "Tivemos aquelas situações que aconteceram em Montepuez em que se derramou muito sangue. Depois, foi em Mocímboa da Praia, tudo por conflitos políticos em torno de eleições, onde até houve prisões, processos judiciais que considerou serem discutíveis. 
Então, considerei, também, um constrangimento ao longo destes 15 anos porque essa forma de resolver conflitos políticos não é ideal".
Privilegiar o diálogo
O clérigo sugere que os ex-beligerantes caminhem pela via de diálogo que deu provas de ser uma importante arma para vencer diferenças, como estava a acontecer entre o Governo e a RENAMO.
Confessou ser pessoa que respeita as opiniões expressas pelos partidos, Governo e todos os cidadãos mas, neste caso concreto, em que há troca de acusações entre os dois principais partidos, avança que se observe aquilo que está expresso no AGP. 
Questionou o facto de a desmobilização desses homens armados não ter acontecido em tempo útil, como estava previsto. "Temos o problema do não cumprimento do que foi estabelecido no AGP e isso é o que devíamos resolver nós mesmos. Eu sugeriria que as partes se sentassem e discutissem. As partes verificaram que uma cláusula do acordo não foi resolvida. Então, seja a RENAMO como o Governo, ambos deveriam sentar e dizer que, já que não cumprirmos isto, o que vamos fazer?"

Segundo Dom Jaime, os bispos sugeriram, ao antigo Chefe do Estado, Joaquim Chissano, que houvesse diálogo franco e aberto entre as partes quando a situação de homens armados foi despoletada.

“Por isso o nosso ponto agora é fazer com que se privilegie o diálogo e não por despachos e derramamento de sangue porque foi isso que quisemos evitar em Roma. Não é o que queremos.

Dom Jaime diz mesmo que, preocupado com a situação dos homens armados em Sofala, tem estado a manter diálogo com o Governador de Sofala, Alberto Vaquina. 

Outrossim, e assumindo o papel de mediador que foi em Roma, o arcebispo da Beira mantém, no mesmo espírito, diálogo com a RENAMO por considerar tratar-se de um elemento "muito importante" para ultrapassar esse problema, ao contrário de se recorrer á violência, armando-se para a auto-defesa.

A outra acção importante para este caso é a intervenção da igreja. "Nós temos escrito documentos  a propor diálogo e que encontrem uma solução pacífica", disse ele acrescentando que a conferência episcopal moçambicana tem se desdobrado nesse sentido seguindo as orientações da Santa Sé".

"Zonas libertadas da RENAMO"
A uma pergunta sobre as razões que teriam determinado o adiamento da assinatura do acordo a 1 de Outubro como estava inicialmente previsto, Dom Jaime disse o seguinte: "de facto, em Agosto de 1992, num encontro relâmpago em que tomaram parte o nosso Presidente (Chissano), o Presidente Robert Mugabe e depois o representante do Governo de Botswana e naturalmente as partes intervenientes no processo, determinou-se que o acordo devia se assinar no dia 1 de Outubro. A partir dessa data nós trabalhamos para que isso acontecesse".

Prosseguindo, Dom Jaime referiu que o principal problema tinha a ver com as chamadas zonas libertadas da RENAMO. "Descobrimos certos aspectos do acordo que não ficam muito bem. Tratou-se das zonas libertadas da RENAMO e o Governo dizia que a soberania é indivisível. Portanto, havendo o acordo de paz essas zonas passavam à soberania nacional. E a RENAMO dizia que passamos 16 anos a lutar por um objectivo que era libertar o país da situação que considerávamos que não estava bem. Agora o que nós tínhamos feito como sucesso entregamos ao Governo. Então, a RENAMO dizia: este passo não podemos dar".   

Esse impasse acabaria levando os negociadores a debaterem até que se conseguiu alcançar consenso cerca das 18 horas do dia 3. Posto isso, o acordo acabaria sendo assinado no dia 4.


