
CONTRA

CONTRA 0 OPORTUNISMO



e >,

A EXPLORA'AO VO HOMEM PELO HOMEM!
a luta continua ATE V_ARRERMOS VA NOSSA TERRA,

~ .

OS!

camaradas:
a 'uta continua PORQUE A VERROTA VO COLONIA-

LISMO NAO SIGNIFICA 0 FHA VA NOSSA LUTA VE LIBER- ,
TACAO NACIONAL:

a 'uta continua PORQUE NO SEIO VO NOSSO PO
VO AINVA MANOBRAM OS IMPERIALISTAS E OS SEUS LACAI-

COM A PUBLICACAO VOS CAVERNOS a 'uta conti
nua. PRETENVEMOS COLOCAR NAS MAOS VO-NOSSO POVO
MAIS UMA ARMA QUE PERMITA APERFEICOAR. CORRIGIR E
TORNAR MAIS ACTIVA A SUA PARTICIPACAO NO COMBATE
LIBERTAVOR •

PARA LEVARMOS ATE AO FIM A NOSSA LUTA VE LI
BERTACAO NAcrONAL E NECESSARIO NAO su CONHECERMOS
E VARMOS COMBAT£ AOS NOSSOS INIMIGOS VECLARAVOS.
COMO TAMBEM IRMOS ISOLANVO AQUELES QUE C:JMVEMAGO-
GIA E FALSO PALAVREAVO TENTAM PASSAR POR "AMIGOS ,
VO POVO" E QUE ENTRAVAM 0 AVANCO VO NOSSO Cc)'{S4TE.
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o Pedro e um militante du movimento. No seu local de
trabalho participou ectivsmente na luta r~ivindicativa por
melhores setsrios.

Veiaroos alguns exemplos de comportamentos Oportu
nistas:

Paracombatermos0 Oportunisrno,devemos conhecerbem
como ele se manifestana prance.

Mas, 0 que e tipico em todo 0 oportunista e 0

acomodamento a situacao de momento, a sua falta de
perspetivaspoliticas. Assim todo 0 oportunista se caracteriza
por colocar os lnteresses:pessoais acirna'dos interesses da
Hevolucaoe do Povo, defender pessoasou grupos mais fortes,
em vez de principios revolucionarios, colocar-se nao na
vanguarda revolucionariamas no grupo que pensa sen 0 mais
forte.

Quando se fala de luta contra 0 Oportunismoe preciso nBo
esquecer0 trace caracteristico de todo 0 Oportunismo: 0 que
ele tem de indeciso e de vago. No combate ao Oportunismo
devemos ter presente a sua origem que e 0 egoismo
caracteristicoda ideologiapequenoburguesa.



Francisco e um bom militante, embora tenha pequenos
defeitos.

Domingas e a responsavel, Ela e incompetente, comete
erros, e prequicosa, por isso tem rnede de perder 0 lugar.

•
Este e um cornportarnento Oportunista .

SOMOS OPORTUNISTAS quando lutamos apenas para
satisfazer osd nossos interesses pessoais, colocando esses
interesses pessoais e secundarios, acima dos interessesrdo Povo,
da Hevolucao,

_Estas a ser oportunists, pois luteste so a pensarnos teus
interesses pessoais. Esqueces-te agora das camadas mais
exploradasdo nossoPovo - as opereriose camponesespobres -
quesao tao exploradoscomo dantes.A luta so termins quando
varrermosda nossa terra a exploreciio do homempelo homem.

___Naote percebo, camarada.Eu agora ja ganho bem.
Pensoate em comecera fazer algumaseconomias...

_Mas nao, Pedro. 0 nosso inimigo principal, a Im
porietismocontinua a explorar a nossoPovo, continua a roubar
as riquezasda nossaPatria.

_Agora que a colonialismofoi derrotado e Angola vai ser
Independenteja nao haverIJ mais problemas... ja podemos
descansar...



Este e mais um comportamento Oportunista.

'S

SOMOS OPORTUNISTAS quando, oupera subirmos, no
Movimento ou para mantermos 0 nosso lugar, agitamos 0

problema tribal, regional ou racial, para eliminar-mos aqueles
qoe sao melhores militantes que n6s.

o que e afinal a Domingas A Domingas a falar desta -
maneira, .mostra que e oportunista. Porqus? Ela e im
Clompetente,e tem medo de perder 0 seu lugar, por isso agita 0

.problema tribal.

_Tem sim. JIJ sabes como sao os da tribo dele,
desprezem-nos e querem s6 mandar

__Mas isso nao tem tmportsnde.

,
_Sim, ele nao e mau, mas tambem tem os seus defeitos.

Ele eind« por elms,na.oe da nossa tribo.

- Camarada Domingas; 0 camarada Prescisoo e um bom
militante. Desde que veio para aqui tem sido sempre tre
balhador e organizado. Alem disso, sempre que conversamos
ele tenta politizar as nossas conversas; falamos de coisas que
interessam IJ nossa Revolu~iio.

Vejam agora a conversa entre um c.amarada e a res
ponsavel Domingas.

Reparem agora naresposta da Domingas:
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_Nao te admito que me rjigasisso. Eu ja lutei mais do que
to. Quando ttl ca vieste para a Revolu~ao, eu ja ca estava.
Agora tenho 0 direito de descenser.

_ Teresa, ha algum tempo que estss a desleixar-te no
trabalho. E.upenso que podes e deves darmais trabalho do que
aquele que fortieces agora.

Teresa e uma militante antiga do Movimento. Porem hoje
trabalhapouco. 'Reperem como ela se comporta:

_jsto nao impede de forneceres trabalho a Organiza~ao.E
eu, apesai de ser mais nova na Organiza~ao, tenho 0 direito e 0
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o oportunismo esta em oposrcao aos principios revolu
cionarios, pois um verdadeiro camarada, um verdadeiro Re
volucionario coloca os interesses da Hevolucao acima da sua
pr6pria vida; subordinando os interesses pessoais aos interesses
do Povo, da Revoluyao.

Acabamos de ver alguns exemplos de comportamentos
OPORTUNISTAS.

CAMARADAS:
•

Este e mais um comportamento Oportunista .

SOMOS OPORTUNISTAS quando utilizamos 0 nosso
passado para obtermos vantagens pessoais, sem que' 0 trabalho
actual 0 justifique. Isto mostra que a nossa actividade anterior
nao era feita para 0 Bem do Povo, para triunfo da Revoluc;:ao,
mas apenas para 0 nosso interesse pessoal.

__Niio interessas6 0 que se fez, mas tembem 0 que ainda
falta fazer. Hoje fazes pouco. Essa tua atitude l! opo'rtunista
porque t{J serves-te do teu passado para te desleixeresno
trabalho.

_Tomara t{J teresteito pelo Movimento 0 que eu ja fiz.

dever, como militante, de crittcsr 0 teu comportemento,
quando este for erreao.
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Esta e uma das tarefas que todo 0 militante, sincero, se
deve propor a cumprir com ardor revolucionario.

Devemos travar uma Juta sem treguas contra todos os
desvios oportunistas, pois s6 assim iremos de encontro aos
interesses revoiucionarios das camadas mais exploradas do
nosso Povo, e reforcarernos a nossa Organiza<;aocontra a
infiltra<;ao oportunista que tenta a todo custo boicotar a
ascencaodo Povo Angolano ao Poder.

CAMARADAS:

Devemos combater energicamente 0 oportunismo pois
sendouma caracteristicada educacao pequeno burguesa, e um
foco de podridao que nao podemos permitir no nosso seio.

Devemos combater energicamente 0 oportunismo, pois
este tem consequencias desastrosas no seio de qualquer
Orqanizacso.
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Portanto devemos decidida e eficazmente combater os
seguinteserros:

Assim como uma pequena ferida se nao e bem tratada,
pode dar origem ao tetano e trazer consigo a rnorte, assim
tambern um erro considerado de pouca irnportancia. pode
comprometer todo a trabalho do nossoMovimento.

Neste momento, os pensarnentose accoes sao decisivos
paraa construcao de Angola Nova. Um desleixo individual, um
descuidopodem levar a um grande desastre.

Para conseguir isso devemos mostrar-nos habeis, per
severantese decididos no pensamentoe na accao.

Neste momenta e dever de cada camaradae de toda a
nossaOrqanizacaotrabalhar de corpo e alma para conduzir 0
Povo inteiro a um s6 caminho e orienta-to para 0 mesmo fim:
combater 0 Imperialismoe seus !acaios, realizar a Unidade e
lndependenciaNacionaise acabarcom a exploracaodo Homem
pelo Homem.
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Como responsavelde uma regiao ou de um departamento
ha quem sejulgue importante, e se comporte como um Senhor

3° E5PIRITO DE GRANDE SENHOR

S6 se da atencao aos amiguinhos, mesmo quando eles
nao tern razao ou responsabilizando-se esses amiguinhos
mesmo que eles se mostrem incapazes ou liberalistas. E se
alquern nao agradae sistematicamenterebaixadosejaqual for 0
seu valor, As suas opinioes por muito justas que sejarn, nunca
saotomadas em consideracao. Issoe um erro grave. Fazperder
quadros fI nossa Orqanizacao ,e enfraquece a sua unidade.

2° SECTARISMO

A primeira vista este erro parece nao ter irnportancia mas
na realidadeele provoca a desuniaoe enfraquecimento do Povo
e impede a construcao de uma Angola Nova.

Acaso, poderao os carnponeses de Malange cultivar 0

alqodaosemasenxadase as charruasfeitas com 0 ferro que os
mineiros de Moc;:amedesarrancamda terra?

S6 se preocupa com os interesses e problemas da sua
regiao desprezando os interesses do conjunto do Pais.

1° ESPIRITO REGIONALISTA



. Muitos camaradas ao serem responsabilizadospor uma
tarefa, preocupam-semars em dar nasvistas e mostrar que sao
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5° MANIA DAS APARENCIAS E 0 GOSTO DE DAR
NAS VISTAS

A estreitezade espirito tem gravesconsequenclasno nosso
trabalho; ela faz mais inimigos que amigos; ela tira ao homem
as possibilidades de desenvolver as suas capacidades: ela
prejudica0 desenvolvimentoda nossaOrqanizacao.

Facarnos como 0 carpinteiro que de um bocado de madeira
por multo torta que ele seja, e capaz de tirar uma tabua boa e
bem aparelhada.

Lembramo-nos de que qualquer homem tem qualidades e
defeitos. Utilizerl10s as qualidades das pessoas e ao mesmo
tempo ajudemo-Ios a corrigir os seus defeitos.

4° ESTREITEZA DE ESPIRITO

arroqante e autoritario. Liga-se pouco aos camaradas do
sscalao inferior e abusa-se dos poderes que tern para os
oprimir. Devido aos mod os de grande senhor torna-se temido
pelas massas. Esta mentalidade de grande Senhor provoca
antipatias, e origina a divisao, como um fossa entre os diversos
escal6es do nosso Movirnento.e separa a nossa Orqanizacao do

Povo.



Muitos camaradas,devido a falta de rnilitancia abandonam
as tarefas dificeis para se limitarem aos trabalhos faceis e
aqradavels. Outros ainda como as borboletas, que andam de
flor em flor, passam0 dia de tarefa para tarefa acabando por
nao executar correctamente nenhuma.

A falta de disciplina provoca a desordem na nossa

6° INDISCIPLINA E RELAXAMENTO

Tarnbern no trabalho de propaganda e rnobilizacao ha
camaradas, que se limitam a enfeitar as suas casas com
bandeiras, a cantar cancoes revolucionarias. a repetir palavras
de ordem do nosso movimento, nao se preocupando em se
ligarem as massaspara em conjunto discutirem e seguirem as
directrizesdo nossoMovimento.

No entanto, isso nao tem evitado que muitos sitios esses.
camaradas se preocupem mais com a farda, as botas e os
6culos du que com 0 trabalho junto do Povo.

Serve nao s6 para os camaradas aprenderem a manejar
uma arma como, e fundamentalmente aquirir uma boa
formacao politica.

Para que e que serve um CIR?

"os melhores do rnundo" do que cumprir correctarnente "
tarefa que Ihe foi confiada.



Ha carnaradas que por arnbicao disputam os postos de
chefia deste ou daquele cornite, deste ou daquele de
partamento. Outros s6 pensam nos prazeres da vida e na sua
eleg€mciade vestuario, Ainda outros ocupam-se mais dos seus
assuntos pessoais que dos assuntos do nosso Movimento. ria
outros que se mostram orgulhosos e superiores, gabando-se
das suas antigas condenacoes pela Pide-DGS e da sua
participacao na luta armada.

E certo que as prisfies. desterros e a vida no maquis foram
escolas onde valorosos camaradas forjaram a sua deterrninacao
em defender as camadas mais exploradas do nosso Povo.
Supodo mesmo que os camaradas que sofreram nas cadeias da
Pide-DGS ou lutaram no maquis nao tenham cornparacao,
poder-se-a dizer que sao uma nulidade todos aqueles que nao
conheceram as prisoes ou nao estiveram no maquis?

7° EGOISMO E CORRUPc;:AO

Em alguns casos a indisciplina e 0 relaxamento vao ao
ponto de se encobrir os erros dos outros, nao permitindo que
haja uma critica e auto-critica verdadeiras em todos os escal6es
da nossa Orqanizacao, (mica via de ] eliminarem concepcoes
erradas. Mais ainda e que esse relaxomento de discipline pode
dar aos elementos reaccionarios a ocasiao de se infiltrarem nas
nossa fileiras para al fazerem 0 seu trabalho contra revolucio
nario,

IOrqanizacao e enfraquece 0 ardor revolucionario de todos os
camaradas.

l-l
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Mas nesta epoca de grandes e duras accoes. essas
qualidades nao chegam. para estarmos certos da vit6ria e
preciso que os nossos camaradas procurem decididamente
veneeros errosapontados.

No conjunto todos os nossos oarnaradassao pacientes,
entusiastas,dedicados. Estassao as qualidadespreciosasque
constituemum baseparaadquirir outras.

CAMARADAS:

Um verdadeiro revolucionario deve ser modesto. Quanto
mais se e antigo e capaz na luta revolucionariamenosse deve
dar nas vistas. E preciso aspirar a fazer melhor e ter sempre
presente as palavras:--"Aprender, aprender mais, aprender
sernpre". Mostrar-se vaidoso e senhor de si entrava 0

desenvolvimento das suas qualidades revolucionarias. Ca
maradasque aplicam 0 velho ditado "Urn parente manda um
pouco e toda familia aproveita". Assim vao dando cargos aos
seusparentes,e aos seusamigos sem se preocuparemse eles
saocapazes.Poucose importamse dai vernconsequenciasmas
para a nossa Orqanizacao. 0 que interessa e que os seus
parentes,e amigostenham um cargo.
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CAMARADA PRESIDENTE
AGOSTINHO NETO

(Discurso transmitido pela
Ra'd·ioTanzania, em 6/6/68)

"NM HA DUVIDA QUE PARA SE
ATINGIR A COMPLETA INDEPENDtNCIA
POLTTICA, ECONUMICA E SOCIAL E PA
RA QUE 0 NOSSO POVO SEJA VERDADEI
RO SENHOR DO SEU DESTINO, r NECE~
SARlO QUE NOS ARMEMOS COM OS INS
TRUMENTOS PROPRIOS PARA A AC~AO.
NA PRESENTE FASE £ NECESS~RIO QUE
A LUTA [STEJA COMPLETAMENTE SOB A
ORIENTA~AO DE UM PARTIDO INDEPEN
DENTE, QUE POSSUA IDEIAS BEM DEFI
NIDAS, QUE OS SEUS MILITANTES SE
JAM DISCIPLINADOS E ABSORVAM IN
TEIRAMENTE A DOUTRINA DO SEU PAR
TIDO.£ NECESS~RIO QUE OS DIRIGEN
TES SEJAM HONESTOS,MODESTOS E AC
TIVOS E QUE NAO SE POUPEM A ESFO~
~OS PARA A BOA ORGANIZAGAO E ORI
ENTA~AO DO SEU POVO. t NECESsARIO
QUE ESTEJAM SEMPRE AO LADO DO PO
VO, NO SEU SOFRIMENTO ENOS SEUS
SACRIFTcIOS DI~RIOS."




