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o Presidente da fREUMO e senlam neste momenta, en· mens; invoca d' qualidade de

~ao e lDo hiliIa~ao das
national. uma visao de tlasse, decadenles e. corruptos. Hesle
massas
da Republica Popular de Mo· contramos varias categorias mulfWlr: para a discriminar,
(ombatendo pa ra a liber· combale. concrefamenle consIreinar
e enquadrar as
~ambjque, Samora Maises M
a· essenciais.
ta~o
do
povo,
as
mulheres
embora a sua produtividade
!roem com 0 poder da time
Alem da opressao geral a seja iguat a do homem em
ehel, proferiu onlem a noile
milicias
populares
liberlaram a sua inteligencia Irabalhadora, a verdadeira
q'
u
e
0
feudalismo,
e
em
S
8'
participar
aclivamenle
uma mensagem ao Pais, ala·
e inidativa. Na liberta~ao co·
multas farelas.
emancipa§ao
da
mulher
e
do
siva ao Dia da Mulher Mo- guida 0 colonialismo e 0 ca·
me~a ril m a Jibertar·se.
no processo da produ·
Foi pais para melhor ex·
~bicana. a. qual e do se- pilalismo submeteram os mo·
Eslamos agora numa Dutra ; homem.
~ao do seclor a que for
~ambicanos, a mulher foi e plorar a forta de trabalho dil
gulnle teor:
fase do nosso combate: edifi·
No comba'e presenfe. c1
afecfado
continua a ser, vffima de uma mulher. que a sotiedade feu·
camas aclualmenje a OemD- mulher benefieiara de dais
- elevar 0 nivel dos codiscrimina~o e opressao par·
cracia Popular. 0 poder da
Mo£ambicanas
dal·fraditional e capital·colo·
.
imlrumentos
criados
pelo
Par·
ticulares.
N
a
sociedade
tradi·
nhecimenlos cienffficos
alian~a
operariooo(amponesa,
Mo~mbicanos
nialista lorlaram a concep~ao
tido:
cional e mais tarde na socie·
estamos a conslruir a base
e ftknicos participando
da inferioridade da mulher
Celebramos hOje 0 Oia da dade capilal-colonialista, a
eC1ln6mica, social. cultural,
- 0 Oesfacamenlo Femi·
no processo de produ·
Mulher Mo,ambicana na nos- mulher constifuia urn ser des· Claro que. para manler essa
cienUfica da nova ~ci edade.
nin
~ao
sa Pilria independente, na prezado, sem direilo a opr tonce~ foi precise recorrel
Estamos empenhados na luta
A
Organiza~ao
da
Mu·
engajar
a lula de clas·
Patria liberlada pelos sacri· niao nem a palavra, exlllo· iI varios me,odos, em parti·
conlra 0 sistema capilalisla
ses do seclor, dina mi·
Iher Mo~ambica na
ficios e pelo sangue das mu·
no plano interno. e conlra 0
Pela inlegra~ao que pro,
zar a luta de classe.
Iheres e homens de Mo~a m·
sistema imperialisia no pia·
bique.
no exlemo. Somos uma das cede, de mulheres de todas
Igualmenle importa que as
Combotendro para a liberta~ao do PO"o, a s mulhe.es Iibertoram
Esle e urn momento de legl·
bases revolucionarias da luta u regioes, de lodas as ca· combalentes do Oestacamena suo inteligencia e in,iciotiva . No libertat;ao come~ aram a libertar-se
limo orgulho para a Na~ao
Estamos agora numG outra fose do nOlSO combate: edificamos
dos povos e classes oprimidils. madas !ociais, de todas as to Feminino qllando afecta·
ac:tualmeMe a Dernocracia ~pular, a poder do aliantjo opera rio-cam·
mo~ambicand , para a class8
somos uma base de apoio da
ponesa, estamos a construir a bose economica, social, cult ural, cienlrabalhadora e especialmenfe
lula de liberta~ao national do experiential, 0 Oestacamen' das, participem activamente
tific:a cia nova soc iedade , Estamos empenhados na luta c~ntro 0 sistemo
10 Feminino eumsector unico nil ac~ao da OMMe dos Gru·
para a mulhel.
pavo irmao do Zimbabwe.
ca pita lista no plano interno, e contra a sistema imperlalisto no plano
Em nome do Comite Cen- .
pelas possibilidades qae ole· pas Oinamizadores loeais. Dut
nesle
novo
canlexto
que
eJrterno. Sornos uma d as bases revolucionarias da luta dos povos e
fral da FREUMO, emnome do
devemos s;luar 0 desenvolvi- rece as ; vens mo~ambicanas rante 0 periodo de treino e
classes oprimidas SOftlO$ uma base de a poio da luta de libertatjco no·
cionol do povo irmao do Zimbabwe.
povo e da Republica Popular
menfo do combale pela eman, de. em comum. frocarem e como parte dele, combatenles
E neste noyO ~xto que dHemos sltuor 0 desenvofvimrto do
de M~mbique, saudamos a
cipa~a.o da mulher.
sinletizarem as SUilS experien· do Oesfacalllento Feminino de·
combote pela ematlCipa~Oo do mulher.
mulher mo~ambicana do Ro·
Um novo e poderoso ins· tias. Continuando 0 Oeslaca· erao ser inlegradas em actj·.
Um novo e poderosc instrumenlo surge poro a celerar 0 nosso
vuma ao Mapufo, que lado a
combote_
trumenlo surge para ilcel erar
menfo Feminino a ser um dos yidades da OMM, sendo para
lado com 0 homem edifica,
. Temas a luta de classes. Temo.s 0 produsCrQ eolectivo de bens
o nOS3D tombate,
materiais. E necessaria que G mulher participe activa mente nest~s dois
livre e prospera, jj nossa Pi!·
nosses
insfrumenlos f'l'i ncipais isso afectadas femporariamen·
remos a lula de classes
ca'
m
pos.
tria de operarios e camporemos a produ~iio colecfiva a organiza~ao e mobiliza~o Ie em diversos secfores de
neses,
de bens materia is. £ necessa·. das massas, ele . proporciona actividade da OMM. nas dite·
Saudamos as combatentes
rio que a mulher parlicipe as jovens m~ambicanas. oca- rentes provincias, nos difedo Destacamento femlnino fada sem salifio e sujeila a cu/ar, 0 IIbsclJranfismo l' a Iriste espedaculo de miie! de
activamente nestes dois cm sives unitas para adquirir uma rentes locais de trabalho e redas For~as Popular& de lj- todo 0 tipo de arbitrariedadt) ignorancia.
pos.
familia que abandonam 0 lar ' Mo~ambicanas
berta~o cte M~mbique que, ao nivel da familia.
£ preciso que mulherel e • visao correcla da dimensao sid~nci a. •
Assim como 0 conheCimen- para 5e embriagarem, A suo Mo~ambicanos
forjadas e temperadas na fo·
Esla silua~ao de discriml' to e a (iencia sao inslrumen- bida do poder de compra das
homens nas fabriCas, nas' ai- do '119550 pais. dos seus pro·
AOMMpor sua vez carete
gueira da Guerra Popula. de na~o e opressao cia mulher tos essenciais de todo 0 com· classes lrabalhadoras, por ve·
A enuntia~ao dGS obsta' deias comunais, nas cooperit blemas e combale.
duma dinamiza~ao infema
libertacao. s~ transforrnaram era conseguida com iI ajuda bate de IIberta~o. assim lam· les. so se eX)lrime pelo au· culos importantes que se er- livas, nas r eparti~iies, nas firRevalorizando as e~peri en. para a ha bililar aD eumpri'
nil vanguaroa organizada do do pr6prio homem que, em· bern 0 obscuranfisnto e a
mento das farefas acluais.
tOmbale dil mulher.
bora ele pr6prio dominado e ignorancia. sao irmaos ge
Assim. por exemplo, veri·
Saudamo~ as operima) e colonizado. ou par causa ' di~· meos cia supersti~io. da re,
campone5a~ m0 ~ ambicanas, so mesmo. senfia a nec615l· signa~o perenle a opre.mo
ficamos que se tern realizado
Que. combinanda a sua mle- dade de opnllir outras pes- a passividade. Ppr ou lad'
muitas reunioes em que. se
lig6mit& llJiot COm os ho- SOlS. 0 aprj.udo, qulllldo a as ~ mais absurda1. 1'1
tern disculido problemas iml1IW
:l!fIIi.oS ~
. . . JIdediHIe. e1Icoa
~ da -muk auWod&
cnarn UJ MRS ~,. fa. ~ sampte OJWhrIfr bam um lettent
o Pais. Param. as conc\usoes
utzd. ad ~lal ___- _ ...1,
n..
er demiRada
'~'?--dessas
reumoes nao sao feYiI'
!lcam d vemocracia Popular. tipal. irredutivel, entre 0 su- rante,
)iJudamos d~ tuncionarias. lema d explora~o e a mu·
das a pratica, como deveriam
Afrav6s da ignorancia e do
as umpregadas. as proteS3o, Iher, da lugar a urna contra· obscurantismo. con segue-~p.
ser,. porque nio existe conra). dS t!nfermellas as lacni' ditao secund~lia. resoliiveJ obfer a passividade e a relinuidade no trabalho, porque
cas, QUt:. nos dlferentes cam· entre o' homem e a mulher. signa~o da mulher, assim
nao existem eslrufuras dina·
po~ ae trabalho, ao myel do Oevemos situar corredamen.
como, inculir·lhe numer 50S
micas e operativas capaze.s de
Estado, dos servi~os, do apa· Ie este fipo de conlradi~ao. complexos que convencem iI
aplicar as decisoes e conrrorelho economlco e ~ocial. II tim de definir correctam~n- mulher da sua propria infelar a Isua aplica~ao.
activamente contribuem para Ie 0 inimigo. e nao confundir rioridade,.
a prospendade da Palriil.
os alvos.
o conservatorismo da mu·
Para resolver este proble~audamos as alunas e estuNas silas costas, carrega ha Iher 6, pais, 0 resultado di·
ma a OMM devera ser doladaRle~ que combatem na fren- seculos a mulher. os roche- redo da sujei~ao mental que
da de e~truluras proprias da
te do clencia. pela vit6ria do dos asperos, duros e esmaga- Ihe impiie a ignorancia e 0
progres50,
dores do colonialismo, do obscuranlismo.
base ao lopo, que dividam
)cludctmos fodas as mulhe· leudalismo. do capitalismo, e
Um aspecto particular da~
as larelas, permilam Uffia co·
res. Ild )ua missao de com· do comporlam~nlo reacciona' conce~6es e valores opressi,
l ectiviza~ao e dem ocratila~ao
bdlenl"~. Irdbalhadoras, mies, no do seu. companheiro.
vos em rela~ o a mulher. e
do
trabalho. A OMM deve Ine5pOlcl:~. IldUtadoras das novas
Asociedade de classes con· que refor~ 0 seu papel pas.
legrar
todas as mUlheres. de·
gelA1~oe3. walloras dos Con· cebeu a muther como produ· sivo na vida social, surge com
ve
sobreludo,
organim a
tmuaooll~~ da Revolu,io.
lor de riquezas. e produtora a sociedade capitalista, 0 ca
mulher rna is desorganizada,
blee 0 Oia. em que co- de novos Irabalhadores.
pitalismo v~ na mulher, atem
mobilizar a mulher que mais
lectlvamellie. mulheres e hoAs lecnicas mais primifivas dum produlor, um consul)'l i
",. raves da pl'Dd U<}lio a mulher IIberta·s a e adqu ire a Igualdade de cflreltos e d everes, bem c;om o a aOn lciincia d e
mens, todos nils em conjunlo. do teudalismo levaram 0 sis· dor. 19ualmenle a capilalisafastada se en contra da vid~
olaue que Ihe permlttr,\ pa rticipar actWa m ente na luta peli. oon8tru9iio deuma sociedade justa
repensamos a batalha em que lema a integral il mulher no mo explora 0 corpo da mu·
polltica. Ela prepara as fuju~Ia empenhado 0 sector mais cicIo de produ~ao, enquanto Iher. como estimulo para 0 menlo do consumo de aleDOI. guem naVliI da emancipa~1iD mas. nos hospitais, nas esco- cias adquiridas no processo
ras milifantes e quadros do
explorado e oprimido da nossa trabalhadora gratuifa. A via consumo. para a p.ublicidade,
A embriagues condul, com da mulher, ajuda-nos a. com· las, em todos os locais de tra· da guerra de lib erta~ao, im· Partido, as militantes da reo
Sllciedade.
enconlrada foi a da poliga·
£ nesie contexto que S6 in· muila facilidade, a coslume.s pteender a envergadura da balho. junlos comhalam para ·
porta que liguemos 0 Oesla· c onslru~ao national.
No dia de hpJe evocamo,) mia. E esla ' conce~ao que legra 0 esfor~o capilalisla de indignos e infames, Em con- batalha pre.senle.
.auinenlar a produ~ao . aumen·
camenio Feminino a5 larefas
o ~ilcnlicio da mulher, 0 ~an' esta na base de praficas de· Iransforma ~ao da mulher num sequ~ncia da e mb r i agues.
Durante 0 processo da luta lar d produtividade, salisfa· actuais,
A VIII Sessao do Comite
gue da mulher, a tonlribui· gradantes: 0 lobolo e essen· ob;eclo de adomo. su;eita a maes de famflia caem no adul·
Cle
/iberta~lio nacionaL a Ler de maneira crescente as
Central
da FRElIMO ao anaIi~o Imensa cia mulher, para cialmente a aquisitao duma caprichos e vatia~iies duma !erio e ate por vezes, em lor
guerra
popular
agiu
como
urn
necessidade.s
da
pais
Assim,
Oepois
de
terminado
0
pe
sar as carencias no funciona·
que sejamos aquila que hoje trabalhadora que produzira moda que frequentemenle mas encobertas de prostituicatalizador poderoso na agu· construirao enlre si um senli· riodo de prepara ~ao polifico· mento da OMM e a perspecti.somo!..
mao-de-obra, por isso mesmo atiJlge ridlculo e absurdo. ~ao.
dila~ao das conlradi~oes en·
€ um momento em que reo a mulher esteril pode ser reo Esle aspeclo e agravado pelas
A
proslifui~a
o
encoberla
Ire a mulher e a sociedade
lembramos com ooio os tfl' pudiada, e se exige a devo- esfrufuras colonia is do nosso
m~nifesla·se
ainda
em
locats
de
classes, urn catalilador
mes que 0 teudalismo. 0 ca· l u~ao ·do lobolo. ou entao. pals. que fazem com que. as
A VIII Sessao do Comlte Cen·t ral do FRELIMO 00 analisa r a s
de
Irabalho,
onde
alguns
respoderoso
ainda, na lomatla
pllalismo e 0 colonialismo. que umil outra mulher da modas vi gentes sejam inteiracarencias no funeionament·., do OMM e a perspectiva do prepara ~iio
comeferam conlra a nossa mesma familia venha fer fl- mente estrangeiras, profunda· ponsaveis conseguem, gra~as de cOl1sciencia da mulher so
nocional para 0 III w ngresso do FRELIMO, decidiu que Se deveria reoa sua posi~ao de autoridade 8 bre a sua silua~ao. a necessi·
lizar a II Conferencia do Org ani za ~a o do Mulher Ma~ambi cana.
mulher.
Ihas em eu nome. Por isso menle despersonalizadoras.
A II Conferencia do OMM deve ra ter lugar a ntes do III Cong resE m dla em que mulhere~ mesmo, em caso de morte do
Concebida como objecto de aos seus rendimenlos. recru· dade do seu .:ombale e os
so.
A
II
Conferencia devera estudar par um lad,,,, os problemo$ proprios
meios
do
tombale.
tar
amantes
a
quem
conce·
e homens, devem examinar a marido. tal como urn mei oU adorno pelo capitalismo. a
da mulher mo~a mblcana e, em particular. os obstaculos a sua libertadem
privil~giOl
As
mulheres
As combatenles do OBSta,
lase que atingimos no pro· instrumento de produ~ao, ela mulher e ainda Irafada com
~ci o total. Ao mas-mo tempo, deve estudor qual a contri bui~ ao que deve
mais
5u5cepllveis
de
serem
cesso da liberla~ao da mu- · pode ser herdada,
camenlo
Feminino que desem.
objecto sexual. A deqrada~ao
da r Q mulher mo~ a mb icana para a reco "5tru~ao nac:ional e a criar;ao
do sOCliedade nova no nosso Pa is. lem a qual nao Ii passive I a verda·
Iher Saberm~~ que obslaculos
As tecnicas superrores do da mulhe. pelo capitalismo corrompidas. dispulam-se en· penhavam as suas tarefas em
delra e comple ta liberta~ao do mulher Igualmente a II Conferencio
se c!ncontram na nossa via; captialismo r e que rem uma alinge a baixela maxima. com tre si os homens que mais fa· diversas regiiies do pais in·
dever-se-a pro unciar sobre as est ruturas do OMM, e preencher es50S
tompreendermo~ (; dislinguir
maior qualiftca~ao do traba- a ufiliza~ao comercial do vores materiais Ihes otert~· dependentemenle do seu lu,
estruturas com quadros democ: r~tjcam ente designcrd'os.
cern.
gar de origem, que partiei·
mm iU SLW causa~. tanto Ihador, uma enorme coneen· corpo nu da mulher fal mar
aquelas (jUll resultam da tra· Ira~ao de muttos milhares de ca de cigarros, ou radios, tal
A lula contra a proslitui, pavam atlivamenle no estu,
di~ao Ie udal, como aQuelas trabalhadores, que ja nao po.
ma rca de fostoros au discos. ~o profissional ainda nao do e resolu~ao dos probleQue prolfem dos mecanrsmas dem ser oblidas simplesmen· de de1ergentes au pastas den- lerminou. N.umerom pros!i, mas qUBfidianos das massas. mento de respeilo, uma con· -mililiJr. unidades do Oestaca· va da prepara~ao nacional
prOpnos a sociedade colonial, Ie alraves del poligilmia.
titricas, procurara esiimular hllas apenas Iransleriram dS que se empenhavam no pro· v ic~a o de igualdade, uma pra. menlo Femiqmo deverao ope· para 0 III Congresso da FRE-capilalista; hi! aUlda o~ que
Avia do capitalismo epais. as uas vend as, mociando 0 suas zonas de actua~ao. tu- cesso colectivo da produGao lica de liberta~ao. forjada na rar nas fabricas. nas aldeial LIMO. decidiu Que se deveria
sao frulo de complexos e de comprar a tor~ de Ira· produto a visiies de mUlheres gindo das grandes tidades dos bens materiais, que des· balalha concreta e colecliva eomunais. nos transporle.s. nas realizar a II Conlerencia da
onde ~ vigll3ncia era maior lruiam no combale armado 0 da produ~ao.
ideia3 erradas inculcadas a balho. ahaves do saijrio irri· seminuas ou nuas,
Mulheres e homen3 devem empresas agricolas. nos hos Organilil~ao da Mulher Mo·
mulher. assim como os que sOrio que ierve para manfer
e nesta comercializa~ao da para peQuenos cenlros ou inimigo fisico, que eram con·
sao uma consequencia do a for~a de Irabalho Na sua mulher e do sexo, transtor abandonando a5 sua' 'onas linuamenfe chamadas a dis nas estruturas do Partido. nas pita is. nas escola\, nas facul· ~ambicana,
egolsmo. da brutalidade, do gan8ntia exploradora. 0 Cit mado em ob jecto de consumo tradirionais de ucao p.m ta culil '! Iraca BQlerienClas a estruluras das Organila~iies dades, nas povoa~o es. nos
A II Confer@ncia da OMM
tiesprelo, dos complexos in- pitalismo arranja pretexfos duma sociedade decadenle vor . de Ilairro' rl!~idenrlais. dnlelizar as experi@ncias, at:\. Democratim de Massas, em, bair os comunais com a mit Devera ter lugar antes d~
culcados ao Homem
!lara the pagar menos para que devemos ainda ~ilual n nnde conlinuam , ~~erce, a quiriram raoidamenle uma vi· penhar·se no tombate para !ao de:
III (ongresso. A II Conteren·
Ao analisarmos o~ obsla· oterecer·lhe urn salario infe- surlo de negOClos no campo ma trisle e degradanle pro- S~ 1l correcla da dimensao do dertubar a velha sociedade e
- parlicipar na organiza· cia devera esludar por urn la·
p Is e ria luta, uma visao as suas concep~iies e valore~
wlos principalS que sa apre. rior ao dos seus colegas no- da pornografia, da prostilul- IIssao.

hberlinagem e dos
desvios sexuais. da droga e
do alcoolismo.
Oevemos reconhecer que
este lipo de vida e de valo·
res confaminou ideol6gica e
moral mente as camadas ur·
banizadas. sobreludo da PeQuena e media burquesia no
nOMO pais e que, por iS10 e
que e necessario desencadear
urn combate re10lulo e im·
piedoso contra fal menIal!.
dade.
E frequenle aS3islir·se. so·
breludo nas zonas urbana! ao
~ao, da

Todas as sociedades exploradoras IJlilizam como ele'
menlo essencial da sua eslra'
fllgia de domina~ao, a divisao
das vilimas.
Na sociedade fraditional·
·feudal esta divisao opera-se
ao nivel de grupos etnicos.
linguislicos, grupos fribais e
regionais, classes de idade
rilos de iniciatao. elc....
o sislema colonial-capita·
lista ah~m de ulilizar os seu ~
inslrumenlos habituais de trio
balismo, regionalismo e racis,
mo. explora oulras hklka5
divisionislas, S3im as mu·
Iheres embora igualmente do·
minadas, serao divididas em
fun~o da religiao, do grau
de ensino, da sua capacidade
em ulilirar a Ifngua porlu.
guesa, da sua integra~lio noseio da civiliza~ao decadente
esirangeira. '
Impoe-se pois refor~ar a
unidilde no .seio da mulheres.
Impiie·se iguillmenle refo,?r .
a unidade da muther e do
homem no combille pela
emancipa~ao da mulher, parte
integrante do combate de toda a sociedade por um mun,
do justo. urn mundo de liber·
dade.

do, os problemas pr6prios da
mulher mo~ambicana e, em
particular, os obstaculos a
sua liberla~ao total. Ao meso
mo lempo, deve estudar qual
d eonlribui~io que deve dar
a mu/her mo~ambicana para
a reconsfrufao nacional e a
tria~ao da sociedade nova no
nosso Pais, sem a qual nao
epossivel a verdadeira e com·
pleta liberfa~ao da mu/her.
Igualmenfe a II Conferencia
dever·s-e·a pronunciar sobre
as estruturas da OMM, e pre.
encher essas esfrulurcls com
quadros democraticamenie designados,
Para preparar a " Conterencia, e siluando-se nas ta.
retas dessa (onfer3ncia, aD
nivel dos distritos e depoJs
das Provincias daver·sa.ao
real!zilr semin~rios de lraba'
Iho da OMM.
Os Seminarios e reunioes a
realizar devem esludar as
conclusiies das reunioes qU&
ja fiveram lugar, de modo a
beneflciar do trabalho ja rea·
lizado e garanlir a sua continuidade. ' .
Mo~ambicanas
Mo~ambicanos

o combale

da mulher e 0
com bale do povo inleiro e da
dane trabalhadora mO~ilmb i.
una por uma sotiedade nova •.
, um combate decisivo em
e lib~ da mu'her
iI lodos nos liberta, em que
a iberta~o da mullier ena
as condi~iies para a forma·
~ao polilica. cultural. menfal
e f~ica de nom gera~iies de
verdadeiros Conlinuadores da
Revolu~a.

AIIberdade nao e uma as.
mol a, a liberdade nao e urn
favor, a liberdade nao e uma
concessao.
A liberdade e uma can.
quista, um esfor~o de consIru~iio, a liberdade e semprB
0 produto dum CDmbale conIra a opressao.
Nesfe 7 de Abril de 1976.
neste dia da mu/her ma~am·
bicana que pela primeira vel
celebramos com a Palria in·
dependenle, busquemos no
exemplo de vida e combate
das camaradas que se sacri·
iicaram, uma fonte· perma·
nente de esUmulo. cora gem e
inspira~ao. ' .
Busquemos na mem6ria e
na vida de Josina Machel, na
mem6ria e na vida de inu·
meraveis mulheres, que no
combale armado, nas prisiies,
nas missiles an6nimas dil dan·
deslinidade, na ac~ao paden·
Ie e dura de transporte do
material, de produ~ao, em to'
da a parte, com os sacrificios
e a sangue fizeram de n6s .,
que hoje somos,
Inspirados no seu exemplo
apliquemos comentusiasmo a
palma de ordem da VIII Sess~o do (omile (enlral:
Desencadear a olensiva poUtica e organizational na fienIe da proda~ao.
Viva 0 Dia da Mulher Mo~a mbicana

Viva a FRaiMO
I

Viva a O,M.M,
A Luta Continua.

