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1_ 0 colonialismo portugues manteve durante 500 anos 0 nosso povo numa
situaeiio de opressao, que se caracterizava fundamentalmente pela exploracao de
senf'reada da rorca do trabalho dos angolanos. Foi exactamente essa exploracao
que os atirou para a mise ria que ainda hoje encontramos no nosso pais. Mas para
alem da exploraeao econornica, e para mais facilmeote efectivsr essa exploraeao, 0

Mas para compreendermos os problemas de hoje, devemos sempre anali
zar a nossa experiencia passada e assim sabermos porque e que eles nos surgem,
desta maneira e nao de outra:

Viemos aqui falar-vos de alguns problemas que preocupam, na actual
fase de luta, 0 00550 Movimento.

Camaradas,

COl\1UNICACAO DO CAMARADA LOPO DO NASCIMENTO
NO ENCONTRO DA COMISSAO DmECTIV A DO MPLA
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E foi com esta experiencia que nos ehegamos a conclusfio de que era ne
cessario demarear com rigor quais os comportamentos que eram proprios do ini
migo e quais os comportamcntos, que servindo os interesses da nossa luta, eram,
portanto, os do nosso povo.

Na verdade, durante a luta de Iibertacao nacional, nos ganhamos cons
ciencia de que aquilo que era mau e existia no seio do povo podia constituir ba
ses para os nossos inimigos. 0 racismo c 0 tribalismo, 0 oportunismo sao exemplos
desse facto.

E por isso lembramos que a luta de libertacao nacional e tambem uma
revolucao cultural pois que nela iremos criar 0 homem novo, despido de tudo aquilo
que ha de mau para 0 nosso povo e que nos foi inculcado pela classe exploradora.

Vim falar nisto agora aos camaradas porque e esta uma das causas de
problemas que iremos analisar adiante.

Assim surgiu, por imperativo da propria ezpansao do sistema capitalista
em Angola, uma elasse de assimilados desligados da luta de resistencia ao 0010-
nialismo, desencandeada no seio das massas operarias e camponesas.

POl' outro lado, 0 colono dispunha de um estatuto de superioridade a to
dos os niveis, facto que obrigou algumas camadas socials a adoptar os seus pa
drfies de vida e, em consequencia, a alienarem-se da realidade do nosso pais de
explorados,

Deste modo, 0 obscurantismo, 0 alcoolismo e a prostituicao foram fomcn
tados com 0 fim de degradar 0 nosso povo, e de, portanto, !he retirar a iniciativa
criadora que 0 levaria a Iibertacao.

Assim, a nossa cultura foi abafada nos seus aspectos criadores e substi
tuida POl' uma maneira de viver que nao era mais que a imagem da exploracfio
de que os pr6prios angolanos eram vitimas.

colonialismo lancou mao de outras armas, tais como a humilhaeao quotidiana e a
degradacao intencional do nosso povo, sobretudo das camadas sociais que man
tiveram contactos mais estreitos com a maquina colonial.



E dentro destes prmclplos que 0 MPLA ira desenvolver a producao, JA
varias vezes 0 nosso Movimento indicou 0 conteudo revolucionario e fundamen-

Assim, nao basta lanear a palavra de ordem nProduzir e Resistir". IIIpre
ciso fazer uma mobiliz~ao geral e urn grande esforeo de organiza\!ao para que
eia seja efectivamente aplicada na pratiea, 'I'ambem sera na pratica que 0 con
teudo desta palavra de ordem sera enriquecido e corrigido pela nossa experieneia.

Na verdade, para resolver completamente a questao teorfa/pratica e
necessarlo a partir do conhecimento teorlco, Iogico e racional, regressar 8 pra
tica social, aplicar a teoria na pratica, verificando se ela pode conduzir ao ob
jectivo fixado.

Mas uma das conquistas do pensamento revolucionario foi assumir a in-
tima llgagao que existe entre a teoria e a pratica, E se nos dizemos que sem
teoria revolucionaria, nao ha movimento revolucionarro, devemos ter sempre pre
sente tambem, que sem pratica revolucionaria, nao ha movimento revolucionano.

2. A hist6ria do homem indica-nos que a sua maneira de viver, a sua cul
tura, se foram alterando pela luta contra a natureza e contra todas as formas de
opressao, Assim constatamos que a producao e a base material da dinfunica da so
ciedade e por i550 dizernos que sem producao nao ha vida nem cultura. A produ
c;ao e a propria vida.

Nos devemos exigir, utilizando como arma a critica e auto-crftica, que
todo 0 militante do MPLA comece a revolucao par si proprio, pela sua pratica
a todos os niveis do quotidiano.

Por isso nos devemos exigir que todo 0 militante do. MFLA seja a an
titese des exploradores, seja guiado por uma ideologia que defends ate a morte
os interesses das massas oprimldas.~

Ao MPLA e aos seus militantes, como vanguarda revolucionaria, cabe
dirigtr este processo de transformaeao.

E pois desta longa luta de Iibertacao que um homem novo nascera no chao
do novo pais. Esse homem novo sera uma cria~o das massas populares que no
processo revolucionarlo se idio transformando.



8

Todos sabemos que ba sectores da nossa economia que sao vitais para
o avanco da luta anti-imperialista. Por exemplo, e atraves dos portos que rece
bemos os bens que nao produzimos e que sao essenciais a vida do nosso pais. Tam
bem e atraves dos portos que enviamos para 0 estrangeiro os bens que produ-

Assim, para materializarmos a palavra de ordem de "Resistencia Popular
Generalizada", que vai ao encontro dos anseios mais legitimos do nosso povo,
temos que cumprir determinadas tarefas revolucionartas, sem 0 que os nossos
objectives poderao ser traidos.

Por outre Iado e tambem atraves deste esforco de reconstrucao nacional,
nas zonas controladas pelo nosso Movimento, que nos iremos ganhar os conhe
cimentos que nos permitirao continuar a luta anti-imperialista quando as con
di~oes dessa luta se modificarem qualitativamente (ou seja, quando a agressao
militar estrangeira for vencida).

Alem russo, nas zonas controladas pelo nosso Movimento, devemos preo
eupar-nos em melhorar as condicfies de vida dos operarios e camponeses, pois
que sao estas as camadas sociais que irao ter urn papel determinante na nossa
vitoria. Sera que as massas exploradas, poderao continuar a resistir it agressao
estrangeira se estiverem esgotadas pela fome e pela doencat Com certeza que nao!

Camaradas, esses pontos de vista, sao errados, Todos os que os defendem
sao incapazes de compreender que, no nosso processo revolucionario, 0 povo le
va avante uma luta anti-imperialista com urna frente de combate militar e que e
necessario ter uma economia organlzada para servir de suporte a essa frente
militar.

Esses camaradas chegam mesmo a condenar, como desvio de direita, a
palavra de ordem "Produzir para Resistir" dado que 0 poder de Estado ainda nfio
se encontra nas maos das massas trabalhadoras.

Alguns camaradas pensam que e impossivel dispor de tempo para a re
construcao nacional, urna vez que a resistencia popular generalizada exige do
MPLA urn grande estorco de organizaeao e mobiltzacao das massas populares
para a guerra anti-Imperialista.

tal da frente de produ~o para a nossa luta de resistencia.
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Devemos ainda referir aqui aqueles que, nao tendo participado na luta
de Iibertaeao nacional e tendo tido sempre uma pratica bnrguesa, querem agora
aproveitar em seu beneficia as conquistas feitas pelas massas populares. Esses
sao os oportunistas de direita ou de esquerda que pretendem apenas realizar
uma substituicao nos lugares de chefia, quer a nivel politico, quer econcmieo,
sem se preocuparem com a transformacao radical das relac;oes scciais existentes.

Ainda ha outros camaradas que, embora ate aqui bons militantes, tem
vindo a sofrer urn prccesso de degradacao anti-revolucionario devido as suas novas
condicbes de vida. Essa degradacao fomentada nos camaradas pelos nossos inimigos
que pretendern impor a sua maneira de viver, levando esses camaradas a atasta
rem-se cada vez mais das massas populares e tornando assim 0 nosso Movimento
permeavel it infiltraC;ao.

Alguns desses camaradas participaram ate na luta de hnertac;ao nacional
mas DaO se transformaram nessa luta - continuam a defender e a praticar os
principios burgueses que lhes ensinaram nas escolas coloniais.

VeriIicamos, no entanto, que alguns camaradas do Movimento, Incapazes
de por em pratica a nossa linha politics, ainda nao despiram os vfcios que 0 co
lonialismo lhes injectou.

Urn do's imperativos da nossa luta e a cria!tao de uma administracao pu
blica honesta e que, portanto, esteja efectivamente ao service do povo. Mas para
alcancar este objectivo e necessario depurar 0 aparelho de estado dos elemen
tos corrupt os e preguicosos.

I 3. Outre dos problemas que defrontamos neste momenta e 0 do opor-
tunismo de alguas sectores do funcionalismo publico.

zlmos e trocamos por aqueles que precisamos. E, pels, at raves dos portos que a
nossa economia respira, adquirindo 0 ar novo neeessario ao seu desenvolvimento.

Por estas razfies 0 MPLA nao permitira a sabotagem economica. E assim,
DaO iremos consentir, por exemplo, no estrangulamento da actividade dos portos.
Por,que se trata de um sector vital para a nessa eeonomla, teremos a eoragem
de Ievar a julgameDt~ popular aqueles trabaIhadores que, paralizandO a sua ae
t.ividade, ponham em causa os objectivos da nossa luta.
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Por todas estas razoes, camaradas, nos vamos fazer com que a adminis
tracao publica esteja efectivamente ao service da luta do nosso povo. Como con
segui-Io 1

E porque temos que demonstrar a esses operarros e camponeses que a
revolucao serve de facto os seus interesses, devemos realizar este esforco de me
Ihoria das suas condicces de vida. Na verdade, esse sera urn factor de adesao it
revolul;ao e da sua mobiliza~o para a resistencla popular.

Isto e tanto mais importante quando ternos consciencia de que, porque
essas Iargas massas populares nada tern a perder com a revolucao e, pelo con
trario, tem urn pais renovado a conquistar, sao elas a for9a ml)iriz da nossa luta
anl;!-imp erialista.

Assim, estamos preocupados com 0 abastecimento as populacfies das zo
nas com carencias alimentares, com 0 apoio aos camaradas que foram expulsos
das areas controladas pelo inimigo, com a resolucao dos problemas de ernprego,
habitacao, transportes e sanitarios das populac;5es das zonas suburbanas e rurais,
com 0 apoio Iogistico as gloriosas FAPLA, eniim com todas as Iormas de orga
nizacao do nosso povo para a reconstrueao nacional, para a resistencia,

Isto significa que devemos iundamentalmente estar preocupados com a
melhoria das condicoes de vida dessas Iargas massas populares que continuam
a debater-sa com a miseria e a doenca.

A todos esses camaradas enrados nos lembramos mais uma vez que 0

objectivo principal da nossa Iuta e a defesa d08 Interesses das massas mais ex
ploradas do 11':0550 pais.

Hli tambem camaradas que consideram que os seus problemas tmedia
tos devem ser jil resolvidos e poem isso como condicao para a contlnuacao da
sua actividade. Falamos, por exemplo, dos camaradas que se recusam a traba
Ihar enquanto os services nao resolverem 0 sen problema de transportes.

Sao aqueles que qucrem para si os carros, as casas e os belos ordenados -des eo
Ionialistas sem se lembrarem que 0 lYlPLA defende os interesses das classes mais
exploradas do nosso pais e nao permititi gue se forme no sen seio uma nova
classe exploradora.
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Muitos quadros fogem por se sentirem inseguros. Mas 02.0 basta que nos

4. Fala-se muito do problema da fuga de quadros profissionais, tao ne
cessarros it reconstrucao do nosso pais. Para analisarmos esta questao temos que
determinar quais as suas causas e quais os meios de a solucionar.

Todos aqueles que nao seguirem estas direetrfzes, que correspondem
aos anseios mals justes do nosso povo e, portanto, pnserem em causa cs objec
tivos da nossa Iuta, irao ser reeducados pelas massas trabalhadoras na producao
directa, em campos de reeuperaeao que .0 nosso Movimento vai abrir em varios
pontes do pais.

Vamos tambem combater 0 oportunismo daqueles que, rnanipulando os
trabalhadores, pretendem ser eleitos para lugares de chefia unicamente com 0 tim
de aumentar as suas vantagens pessoais, exigindo que os membros das comis
soes de gestae au administrativas continuem a ganhar os salaries que Ihes cabe
dam se Ia nao estlvessem.

Vamos ainda acabar com 0 novo "tachismo", com a acumulacao de lugares
nos varios departamentos ou empresas estatais, fixando 0 principio de que cada
funcionar io deve apenas receber 0 salario que the cabe no service a que pertence.

Os militantes do MPLA devern combater energicamente o oportunismo
dos trabalhadores que pretend em apenas subir de letra e aumentar as seus salaries.
Nos vamos pensar seriamente em congelar os ordenados dos funcionarios publi
cos superiores a 15 000$00, porque talvez a partir dessa soma eles tem garantido
urn salado que lhes perrnite viver em condlcfies bast antes superiores as da maio
ria do nosso povo,

Ii: necessario, por outro lado, aumentar para 8 horas diarias 0 horario
de trabalho 'do funcionalismo para que os services possam responder aos pro
blemas levantados pelo exodo dos adidos e ainda para que desempenbem com
rapidez as tarefas que a situacao actual impoe.

Em primeiro Iugar, deve-se acabar com 0 parasitismo de alguns trabalha
dares da fungao publica reformulando a sua organlzacao de forma a que so exis
tam fun~oes e lugares efectivamente produtivos.
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JNao quero deixar de falar na atitude errada de muios camaradas que,
ate atraves da provocaeao, tem levado muitos intelectuais, alguns dos quais pro
gressistas, a abandonar os seus lugares nas empresas enos Services. Essa atitude
dos camaradas nao e sonao urn reflexo de urn problema de que ja lhes falei atras.
Com efeito, esses camaradas errados deixaram-se corromper pelas ideias bur
guesas e, incapazes de analizar as condicoes em que se desenvolve a nossa luta,
puseram os seus interesses oportunistas a frente dos justos anseios do nosso povo
e pretendem afastar todos aqueles que possam ser urn obstaculo a sua rapida as
cencao profissional. Assim, utilizando muitas vezes como arma 0 racismo e 0

esquerdismo pequeno-burgues, esses camaradas querem afastar da nossa luta to
dos aqueles que, pela sua competencia e pela sua honestidade, ocupam Iugares
cobicados pelos oportunistas, Deste modo, nos constatamos mais uma vez que ha
muitos camaradas que, querendo utilizar em seu beneficio as conquistas dGSope
rarios e camponeses do nosso pais, esqueeem que a luta anti-imperialista exige
o alargamento constante da nossa Irente, exige a adesiio a essa Iuta de eamadas
soeiais cada vez mais amplas. Nao e por acaso, superficialmente, que n6s afirmamos
isto. Nos sabemos, e esses camaradas esquecem, que a todo 0 momento e posta a
prova a nossa capaeidade em engajar na luta anti-fmperialista todas as forc;as e
camadas sociais estruturalmente interessadas no combate a exploracao, Esta ca
paeidade c eondigao da nossa vitcrla e deve S1'!racompanhada por urn trabalho
profundo no sentido de elevar 0 nivel de eonsciencia das massas populares a fim
de que essa unidade nao se torne uma unidada sem prmcfpios. Na verdade, para
nao pormos em causa os objectivos da nossa luta, devemos exigir aos nossos ca-

Nos temos exemplos de quadros que, pelo engajamento da luta ao lado
das massas trabalhadoras, se integraram perfeitamente no nosso combate e, ap6s
vacilacdes, resolver am ncar em Angola. Por isso estamos convencidos de que,
atraves de formas organizativas correctas, poderiamos ter evitado a fuga de mui
tos quadros.

Ora apesar de ha muito 0 nosso Movimento ter cbegado a conclusao de
que a nossa luta exige 0 recrutamento de muitos intelectuais, que deverao por
os seus conhecimentos e experiencia ao service das massas populares, e apesar
de, tambem, estarmos a fazer urn esforco para integrar :urn grande mimero de
quadros, a verdade e que esse estorco foi insuficiente. E foi insuficiente porque
aqui se refleetiram muitos dos nossos problemas de organiza!(ao.

fiquemos por esta observacao, Com efeito, parece-me que essa Inseguranca e fun
damentalmente devida it falta de enquadramento politico desses quadros, alguns
dos quais sao, ate, angolanos.



..

As massas trabalbadoras deverao, no entanto, exercer a vigilancia popu
lar sobre os .recem-chegados ao nosso Movimento, de modo a impedir as infil
tracfies. Mas devemos eVitar ser rudes ou drvisionistas e demonstrar que a flex i
bilidade politica e uma das virtudes do bom revolucionario. Tambem os camara
das que tem eondutas erradas deverao ser objecto dessa vigilancia. Assim, os ca
maradas que se revelarem elitist as e tiverem uma pratica pequeno-burguesa,

Assim, nos devemos recrutar os intelectuais, po-Ios ao service do nosso
povo, desde que se mostrem honestos e trabalhadores e estejam dispostos a su
portar os sacriffcios que as condiefies de luta impi5em.Nos estamos aptos a guiar
esses intelectuais, a faze-los ganhar uma consciencia revolucionaria, a estabele
cer com eles relacdes correctas,

Tambem por iS50nos sabemos que os inteJectuais devem ser guiados pe
las massas populares a fim de, passo a passo, vencerem as hesitacdes e insufici
endas que a sua origem de classe determina.

E na justa Iuta dos operarros e camponeses contra a exploracao, na sua
pratica, que nos vamos beber a forca ideoldgica que nos permite ultrapassar 0

conhecimento Iivresco, transformando-o no raciocinio cientifico, materialista, capaz
de analisar e transtormar a sociedade. Por isso nos dizemos que os quadros de
Angola libertada surgirao de entre as massas populares, armados da experiencia
com que a parttcipacao consequente na nossa luta os temperou.

Deste modo, devemos comeear por criticar aqueles camaradas que se in
timid am quando discutem uma questao de trabalho com um doutor, com um qua
dro, e partem do principio de que porque esse doutor teve aeesso a uma melbor
instrucao, ele sabe mais que 0 povo, ele e que esta certo. Na verdade, camaradas,
todes nos sabemos que a grande escola de quadres nao e a universidade bnrgue
sa. A escola do revolucionarte e a Iuta simlical, a luta polttica, a guerra de Iiber
ta.;ao.

E se nos sabemos que cada militante do :MPLA deve ser um agitador
das ideias correctas, da linha politica do nosso Movimento, nos devemos definir
claramente como sera orientado 0 trabalho junto dos quadros, dos mtelectuais.

maradas 0 rigor ldeologico que lbes permita analisar cientificamente a cada mo
mento 0 conteudo das reivindicacoes populares e a traduzi-Ias no processo de
transformacao social.
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Deste modo a indisciplina dos militantes e mais uma arma nas maos dos
nossos inimigos, que eorroi a nossa organizacao e impossibilita a execueao rapida
e correcta das nossas palavras de ordem. A indisciplina poe em causa os objecti
ves da nossa luta, poe em causa a vitorta das massas exploradas do nosso pais.
A experiencia tern-nos provado que, em qualquer fase da luta anti-tmperialista,

Ora, a medida que a nossa luta foi avancando e passando a fases supe
rtores, os militantes que nela ganharam uma consciencia revolucionaria compre
enderam que a organizaeao e a principal arma do povo na sua luta contra a ex
ploracao. Na verdade, camaradas, e a organizaeao do povo em formas correctas,
que torna as massas populares uma forca invencivel, em que a unidade ideol6-
gica e cimentada na unidade material. Tod<lsnos sabemos que essa forca orga
nizada e coesa, guiada pelos principios revclucionarios, nao podera ser travada
pelos exercitos imperialistas. Mas para que 0 nosso povo possa resistir it agressao
imperialista e necessarie que ela seja de facto uma for!(a organizada e coesa.

Todos conhecernos bern os graves problemas que esta incapacidade de
analise da nossa linha politica tem causado ao nosso Movimento. 0 facto de al
guns camaradas nao cumprirem as tarefas de que os tinham encarregado tradu
ziu-se algumas vezes em derrotas para 0 nosso povo. A indisciplina daqueles que,
atraves da radio ou de [ornais, se tern afastado da linha definida pela Direccao
gera a confusao no seio do povo e cria 0 terreno facil as manobras do inimigo,
atraves do abrandamento da vigilancia e do fraccionismo.

5· Para muitos camaradas a palavra disciplina e uma palavra oca, sem
conteiido revolucionarto.

Assim, estaremos aptos a levar em Irente a nossa luta de resistencia e a
grande taref'a da reconstrucao nacional.

E ainda muito importante encorajar os nossos militantes de origem ope
raria e camponesa a estudar com afinco, a elevarem 0 seu nivel cultural e assim
melbor servirem a nossa luta. Deste modo, devemos fazer com que os operarios
e camponeses sejam intelectuais e os intelectnais se identifiquem com as massas
operarias e camponesas.

deverfio ser severamente crtticades e modificar efectivamente 0 seu comporta
Mento. E se persistirem DO sen oportunismo deverao ser reeducados peLasmassas
popularesna produ~ao directa.
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It tao importante para a nossa luta que os camaradas das FAPLA estejam
nos seus postos na frcntc militar, como que os camaradas do DIP distribuam a
propaganda que da a conhecer os nossos objectives as massas populares, ou que

Para ser disciplinado 0 militante tem que ser responsavcl e compreen
der, portanto, que qualquer tarefa que The e eonfiada deve ser cumprida porque
corresponde aos legitimos interesses das massas exploradas e da nossa luta. Des
te modo, todas as tarefas sao importantcs, nao ha tarefas superiores ou inferiores
na revolucao.

Para ser disciplinado, 0 militante tem que assumir na pratica 0 princi
pio de que todo 0 homem se valoriza na exacta medida em que souber dedicar
as suas forcas ao progresso das massas exploradas e da revolucao.

Devemos ter sempre presente, que disciplina revolucionaria nao e 0 mes
mo que passividade, nao e a obediencia cega. A disciplina revclucionaria exige
o conhecimento e a adesao incondicional e activa dos militantes aos principios
que orientam a nossa luta.

Atravcs do debate ideologico aceso, da luta contra 0 liberalismo e a in
disciplina, nos devemos combater as ideias mcorrectas e resolver as contradi
!;oes que ponham em causa os interesses da luta anti-imperialista.

Todo 0 militante deve, por isso, realizar um combate sem treguas con
tra a falta de respeito ou a ignorancia das hierarquias, enfim, contra todas as
tendencias burguesas, decadentes e corruptas no seio do nosso movimento. Na
verdade, eamazadas, nao podemos esqueeer que a vigilincia revoluclonarta come
ea nas nossas proprias fileiras.

Assim, porque sabemos que a indisciplina desmobiliza as massas popu
lares e trausforma 0 nosso movimento numa organizacao anarquica e poucc com
bativa, nos dizemos que a disciplina e a sentinela que protege a linha politica,
a organizacao e as estruturas. A disclpfina e uma neeessidade da revolu~io e con
di\lao da sua vit6ria.

os dssvios it disciplina revolueionaria se veem a traduzir na dinrinuicao da vigi
Iancia, na infiltra~ao de ideias e comportarnentos errados no nosso seio, no apa
rccimento de desercoes. Sao esses factores que podem tornar 0 nosso movimento
vulneravel e criar um clima propicio a derrota.



Para que a nossa reumao seja produtiva e necessario que os camaradas
revelem espirito de iniciativa e participem activamente nesta discussao.

Os nossos estatutos consagram 0 princlpio do centralismo democratico,
Ora centralismo dcmocratico nao deve ser confundido com burocracia e organi
zacao rigid a e estereotipada. Ele exige 0 estabelecimento das relacfies correctas
entre a Direccao e as bases que atras referi. Por isso nos dizemos que todos os
camaradas devem participar na elaboracao da nossa Iinha politica e assim eriar
condicoes para 0 exercicio de uma ampla democracia o liberdade dentro dos Ii
mites da disciplina revolucionarra.

Esta e uma das razoes por que estamos aqui neste momenta a debater os
problemas mais importantes da actual fase de luta.
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'I'ambem esta e uma tendencia errada que e reflexo da inexisteneia de
uma pratica demoeratica na sociedade colonial.

E atraves destes metodos de trabalho correctos que iremos combater ao
mesmo tempo a indisciplina e 0 autoritarismo burocratico.

As tarefas cumpridas deverao ainda ser analisadas pelos camaradas para
que possam, assim, sintetizar a experiencia ganha na pratica e elevar a conscien
cia e a teoria revoluclonaria,

Assim tambem devemos sempre levar em conta 0 grau real de conscien
cia politica dos camaradas que vao aplicar essas palavras de ordem. A execucao de
uma decisao exige a realizaeao previa de uma campanba de esclarecimento e rnobi
liza~ao politica, como e exernplo 0 esforco que neste momenta estamos a realizar
para explicar as massas exploradas do nosso pais 0 eonteudo da paJavra de ordem
"Resistencia Popular Generalizada".

os operarios nas fabricas os camponeses nos campos garantam a producao dos
bens essenciais a alimentacao do nosso povo.

Mas para que as nossas paiavras de ordem correspondam de facto aos
anseios mais justos das massas populares e neeessario que todas as nossas deci
soes, em qualquer escalac hierarquico, sejam a resultante de tuna discussao pro
funda. Deste modo, as palavras de ordem devem ser elaboradas pela Direc~ao
apos a analise dos anseios mais legitimos das massas populares e devem ser le
vadas as massas para que elas as apoiem firmemente. As resuItantes dessa in
teraglio Direccao - massas sao exactamente, as ideias correctas.
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Assim, n6s defrontamos recentemente 0 problema das relacfies entre os
sindieatos, a central sindical do Movimento - a UNTA e a secretaria de Estado
do Trabalho do MPLA, como orgao do aparelho de Estado. Na nossa opinlao a
questao import ante a resolver ai era a da perfeita definicao das tarefas que cabem

Estamos assim perante mais uma actuacao errada. Esses camaradas nao
trabalham seriamente, nao obedecem a urn plano e orientacao determinada. Esses
camaradas poem os seus interesses individuais acima dos interesses do nosso povo
e. assim, minam a nossa luta com 0 seu liberalismo. Como nao cumprem as suas
tarefas ou cumprem-nas imperfeitamente, poem em causa a aplicacao da nossa
linha politica e fazem, objectivamente 0 jogo do inimigo.

Nos temos vindo a verificar que alguns camaradas, incapazes de cumprir
as tarefas que lhes sao dadas pelo Movimento e de compreender a importaneia des
sas tarefas se dispersam por mil e urna actividades seeundarias e na.o realizam
portanto aquelas tarefas de que foram enearregados.

Trata-se da questao da distrtbuicao de tarefas dentro do Movimento.

6. Gostaria ainda de falar aos camaradas de um outro problema de orga
nizacao e que e uma consequencia do Ilberalismo e da indisciplina.

Nao e pois, camaradas, atraves de panfietos anonimos, atraves do opor
tunismo autonomista, que vamos alcancar os nossos objectivos. Nao e tambem
atraves de palavras de ordem impostas autoritartamente que vamos conseguir a
adesao e mobthzacao das largas massas exploradas do nosso pais a linha politica
definida pelo nosso Movimento. E atraves do debate ideologico activo, e em todos
os escalces da nossa organiza~ao que vamos conseguir a unidade indispensavel it
vit6ria da nossa Iuta, que vamos combater 0 fraccionismo c todas as manobras
orquestradas pelo inimigo para nos enfraquecer. Porque se trata de uma questao
fundamental para propria exiStencia do nosso Movimento nos lembramos mais
uma vez aos camaradas que nao iremos pactuar com as ideias erradas e teremos
a coragem de punlr com justica e severidade todos os que se afastem da nossa
justa lIuha revolucionma.

So deste modo nos poderemos estabelecer relacoes correctas entre os
varies escaloes da nossa organizacao e, assim, combater 0 oportunismo, 0 fraccio
nismo, a indisciplina e 0 espirito burocratico.
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Obrigado camaradas.

A LUTA CONTTh'UA

A VIT6RlA E CERTA

VIVA A RESIST.tNClA POPULAR GENERALIZADA

VIVA 0 PODER POPULAR

Consciencializados e unidos pela justa Hnha correeta nos, 0 MPLA, se
remos a forca decisiva que transforma a soeiedade e aniquiJa 0 lnimigo.

Em conclusao, camaradas, devemos dar maior atcncac as quest5es de or
ganizaltao e devemos reforcar-nos ideo16gicamente pela estreita liga!;ao as mas
sas e pelo estudo constante.

Os camaradas devern pois definir quais as tarefas que, na actual fase de
luta, cabem a cada orgao do nosso Movimento; devem analisar as quest5es que a
execucao dessas tarefas levanta e cumpri-Ias com entusiasmo e honestidade.

Este e um example mas poderfamos infelizmente apontar mais alguns.

a cada urn desses orgaos, de acordo com as suas caracteristicas, 0 cumprimento
pelos camaradas das tarefas de que em consequencia foram encarregados e, ainda,
do estabelecimento de relacdes de cooperacao e de camaradagem entre eles.

t-c.:o (;_ c J. '-\
)_?L



Compo,1o • ,mpreuo - A 8 C • SOTiPO - Luancle, Sel. 1915

- Edl~iodo Mlnlsterio da Informa~o • Set. t97S -


	ALL-236-Produzir resistir001.pdf
	ALL-236-Produzir resistir002.pdf
	ALL-236-Produzir resistir003.pdf
	ALL-236-Produzir resistir004.pdf
	ALL-236-Produzir resistir005.pdf
	ALL-236-Produzir resistir006.pdf
	ALL-236-Produzir resistir007.pdf
	ALL-236-Produzir resistir008.pdf
	ALL-236-Produzir resistir009.pdf
	ALL-236-Produzir resistir010.pdf
	ALL-236-Produzir resistir011.pdf
	ALL-236-Produzir resistir012.pdf
	ALL-236-Produzir resistir013.pdf
	ALL-236-Produzir resistir014.pdf
	ALL-236-Produzir resistir015.pdf
	ALL-236-Produzir resistir016.pdf
	ALL-236-Produzir resistir017.pdf

