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Gnuposde vigilincia:

ESTUDAR
A ACTUA$fi0
NIMIGA
Na capital do Pais t6m'se vindo a realizar inrimeras reuni6es
dos Grupos
de vigilincia Popular, a nivel de bairro e locais de trabalho.
Nas referidas reuni6es s6o estudadas medidas
para o reforgo
da vigilAncia e da protecaSo fisica dos trabalhadores"on"r"tu.
e residentlr.I"ur";;:,
as reuni6es t6m servido para o estudo cotectivo da
actuagao inlmiga no nosso Pais e das caracteristicas da aca6o criminosa dos
agentes reaccion6rios
que se infittram nos bairros e unidades de proJugao.
O comunicado do Estado-Maior
General das Forqas populares de
Libertagdo constitui um dos temas
que orienta a discussh.o nas reuni5es dos grupos de vigil6.ncia.
A tictica de Smith de utilizar
agentes internos para agredir alvos civis e econ6micos tem sido
objecto de discussdo.
Com efeito, alguns trabalhaclores pdem r-etic6ncias i possibilidade de se detectarem esles traidores. <56,o mogambicanos como n6s,
falam a mesma lingua, como os
vamos detectar>.
Um outro trabalhador disse.: ,,O
agente que foi abatido na Munhav&, quando foi a sabotagem das
gasolineiras, tinha a sua documentagl"o em ordem. Assim vemos que
6 dificil identificar os infiltrados
que v6m da Rod6sia,.
Na mesma reunid.o o debate
trouxe os seus frutos. Os trabalhadores concluiram que a identificagao dos r'eaccionS.rios nd.o obedece a crit6rios de raQa, cor, lingua E preciso descobrir r1o comportamento estranho do agente ini
migc a sua verdadeira icientificaQ 6, '
Um trabalhador mais idoso chamou a atengSo: <Vemos por exemplo, pessoas estranhas a fazerem
perguntas sclbre a nossa fSbrica,
onde esti isto, onde fica aquilo.
Quase de certeza que se trata
de um individuo suspeito e clevemo.; logo investigar,'.
Este mesmo trabalhador acrescentaria mais tarde: uVemos que
os inimigos cometem muitos cri-

mes. Eles querem que tenhamos
medo, querem que n6s pensemos
que eles s6o muito fortes. E ent6o em vez de pensarmos em or_
ganizarmos a defesa e vigilAncia
fiquemos a tremer com rnedor.
O tema da acgflo inimiga 6 um
<tema quente>: mesmo depois de
terminada a reunido h6 pequenos
grupos que ficam na sala a discutir, colocando problemas. N6o se
trata j6 de um comportamento
emocional dos participantes mas
de r:ma atitude conscientena procura de respostas adequadai n
ofensiva inimiga.
Os resultados desta ofensiva
medem-sesobretudo pela elevagdo
da consciOnciapolitica dos tra6alhadores. Conv6m reter alguns dos
pontos essenciaisque t6m sido focados no decorrer desta ofensiva.
A organizagl"o da vigilincia na
frente da produgio responde si
multaneamente a dois objectivos.
- O de prevenir as unidades de
produqSo,de acc6esde sabotagem,
desvios de fundos, destruigio de
mS,quinase equipamentos, esbanjamento.
- O de impedir que num sector onde se desenrolauma das prin
cipais batalhas da nossa Revolu95.o,se abram brechas que facilitarn a acg6o inimiga.
Tal como t6m referido os elementos das estruturas de Seguranga nas reuni6es para a criagS.o
dos grupos de vigil6.ncia, a acg6o
destes grupos de vigilA,ncian5.o 6
apenas detectar e neutralizar agen
tes inimigos infiltrados.

Trata-se, sobretudo, de fornecer
a todos os operirios e trabalhadores o sentido das manobras do ini_
lTigo, para que a acg6o de vigil0ncia seja uma acg6o de massas
e n6,o de um pequeno grupo. por
mais eficaz que este seji nio pode
nunca substituir a acA6o colLcti_
va dos irabalhadores.
Isto implica que os trabalhadores devem ter a iniciativa de co_
nhecer o funcionamento da fibri_
cd, de onde v6m as mat6rias-prifal, as de produgdo, enfim, popularizar toda uma s6rie de mecanismos de gestiio e produgd.oque, outrora s6 podiam ser do rlominio
de alguns quadros t6cnicos. 56 assirn o trabalhador esti em condiq6es de detectar qualquer coisa
que identifica como anormal. Ser6
com esse conhecimento que estar5.o em melhores condig6esde detectar qualquer acgio inimiga.
Por outro lado, como tamb6m
foi referido nas reuni6es que decorreram em vSrias f6bricas de
Maputo, 6 necessSrioligar a vigilincia d tarefa de transformar
as r€lag6es sociais e humanas no
interior da f5.brica. Ainda hoje se
verificam os tragos da alienagio
capitalista no trabalho: cada oper6rio diz que tem a sua tarefa e
n5.osabe o que se passa na seeg6.o
ao iado, qual a natureZa.da tarefa
do sen colega do lado. E necess6rio criar o sentido do conjunto,
fomecendo uma visio global da
unidade de produg6o.
Por irltimo, torna-se imprescindivei estudar os documentos do
Partido que s6o indicagSesclaras
sobre o sentido politico da vigilfln
cia. Como foi dito numa reuni6.o
dos secretirios dos grupos de vigilincia a nivel de empresas rr&
consolidagfi,o dos grupos de vigiIfi,ncia elependeda consciOncia po
litica que atingirmos,r.
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