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1- O processo de descolonização, de Angola. coÌrsilerado rrdiferente e

especialÌr pela patteìpor.tugiuesa, foi tbj€cto de üm comunicado dÀJun

çta de Salvação Ì\Ìacionâl a I de Agosto de 1974 i:\ ã.eíteÍado pelo Gove!
no :oÍtuguês àp6s o afastanento do CeneÍa1 Spín-Ia da PÍesidência

..da 8epúõlica. Af,irnè à Íeferido' cornunieado a datô passo : rrobtido o

âcordo de cessa!:fogo, o. çov€rTro Ì-oriuçnrês,co:lstitúirá imediataúenÊ
unq Govêho Provisôrj-o,:em que.se enôeúÍle! reprês entados.:todos os ng
vimentos de Libertação em paralelo con os agi:up:rEentos âtnico6:'itrais
è<pÍessivos do.Estado de Ango1a, o que òbvianrente incluirâ a etnia
brancart.
o M.P.L.A. naÍrifes tor.! jâ, oporírnameÌité, o se{r repúdió pelos ternos
da descolonização proposta naquele conunicado, que a1iâs contraria
o coÌnplorÌrisso .assunido Do meÌnoraandun entràgue 1ie1ò Governo Portugiuês
ao Secretârio-Geral da. ONU quando viiitou Lisbra, de 2 a 4 de Agosto
ên que apenas se faz "aefeÍenciã aos Ì'lowiÌ[eitos de Libertação.

! z- o m.p.L.A. conside:a que o Ìe cÌido c_,m,.'nir ado obedece a uma ori
eÌrtação que o antelj-oÌ regime por.:ugr-rês nâr dês'ênharia propor, teg
tando dividi! para reinar, pelo er.prêsso iecuÌso ao tribalisno (Ìe-
pÍesentatividaile cle aqrufanentos ètnicos), e ao racisrno ( eÍIfasè da-
da à etnia branêã) . '

Una vez que o M.P.L,A., Movimento Nacíonal de rolos os Angolarosrcog
sidera iqualnente o<prêssivos todos os aglupamentcs étnicos dê Ango-
1a coÍÌo o exprirne a s'ra palãvra dê oÍdêÌÊ de ì,IM 3(] POVO UMA SÔ NAçÂOi

o seu combate consequente contia o tribalisr.o e o lacismo e ainda
face à gra.vidade do assunto, cabe-nos e>rigi:- : esclarecirdento das
quê-stões ;decoÍreütes 

"
A) - O qúe. são g,qü4:-s,são as etnias mais orp;essivas de Angola ?

B) - Qual o critêrio de escolha da süa maicr ou meno! condição de

€5.pressividade ? Nunêrico ? Faonó!ìico ? cultu:-al ?



.i

c) .- se o mesmo for nunêrico, quais os liÌnites de classific
D) - Se econ6nico, quais os graus de foÍtuna ?

E) - Se cultula1 quais os diapasões e segundo que padrões ?

F) -- R_elativarDeÌÌte à etnia branca sublinhada na declaraqão ÍefeÍicla,
eÍtr que baèe ê ela oonslderada rtobviameÌltert entre as mal.s er<pressivas?
En.número ? Ettr poder econ6rrj.co ? Cul-turalnrente ? Ou eir inteligenêia ?

3- Segundo as agetrcias noticiosas, o Prineiro MinistÍo PoÍtuguês ên
declaração recente à revista francesa lrlìouvêl ObservateurÍ aíiÍnou !
rÌDesêjamos descolõnizar éoÍÌ o acoridô da população branca. Nada ser:á
feito sem o acoÌdo da população bÍancattl
O M.PrL.Ar corlsiderâ que no p!óêesso de descolcnização nada-pode seÍ
feito, isso sing sen o acordo dos Ìlolrisrentos de libertação, e oÌ pa!

ticular do MPLA, um dos principais artesãos Ca \,itória soble o colo-
nialisno e Sobre o fascismo.
O M.P.L.A, que durante aÌros conduz a guerra possibilitou assím, en c_o,

mu4ì -colr o Po\,'o Português e os Povos e Organizaç.ies dq Vangrxa.ÍCa das*
outras col-6llias e e>.-crol6nias a dernocratização ie Polttlga1. A descc-,
lonizaçâo de 4.ngola não:pode errl consequeÌrcia realizár-se po! processos
que leclamerl o.acordo de qualqueí raça:orr,€tnia, inserinpo-se desse 

_

modo nulDa linfra ráciità' â' tíi6â1istã, ,fo!a do cont€r.to verdadeiro que
a detêminou.

bárn o acordo dos br-ancos que sê,opoëE ao t/Íod-neÌ'to das Fo!ças ÁrnaOás,
dós bra:ncos da PIDE ou d.a O?VDCA, dos brarrcos fascistas e uLtra!:-co1o
nialistas, ou dos bÍancos da FRA ôu da ESIIIA ?

4- .dinda na mesma êntrevista .âfirmou rnais adíante aquele govel:nante :
It Se o futuro de Angola foí baseado em acoÍdo.entre brâìcos e preto6
serâ xrlì firturo brilhante- Se'pudefmos constituir em Angola uma Nação

antj--raci.sta as posslbilidadeé econórnicas são gnornes !t.
Porque ê qrÌe o futuÍo de Ango1a serâ brilhante apenas se sê vërificar
aquela condição ?

Devido a uÌna particular inteli.gencia dos btancos ? Ou porque possua,r[

porveotura qualidades ÍÌiraculosas e o<clusivas parã doar brilho ao fìr
tur:o ? E corno â possíveI ÍornaÍ Estados anti-racistas tentando dividir
o poder com base e$ factores râcicqs ?



O MPLA não wê nenhuma corÍelacção directa
nómico-social e acoldos raciais, por ser
blllhante de AÌrgola depende unicamente .!a
miiâ que presidir aos seus dêstinos.-

eì'Ìtre desenvolviÍieÌÌto eco-
caè:o e oorrJ-o que o futuÌo
ori en-:3ção politi.co- econ6-

II. A POSIçÃO DO MPLA

1. Durantê a sua longa o.isteÌìcia o MPLA s eiÌrpre sê definiu como um -
Movimento não raeista, Íealizardo concretaÌnente no seu seio êstâ po-
1ítica da qual ê er<pressão a er<istencia dê Íìililantes e responsâveis
dê todas as raças.
O nossô l"íovimento defendeu e defende que não sâ.io cìs factoles de ordem
racial, linguística, cÍença religiosa, ser.o ou oÍigen social que de-
finern a qualidade de AngolêÌlo, pois AÍÌgolanos são todos os que aasce
ram eÍn Angola Lndêpendentemente daqueles ou out:os factoÍes. E, do

mê8mo modo para os radicados no Pais rêafiÍÌnâ que te!ão o direito de
optari pela nacionalidade se a Ango1a desejaÍem dâÍ o seu coÌrtÍibuto
nêssa condição.
2. Ta.mbên o Progr'ama MaioÍ do MPLA êxprime tâxativamente a rr garanAia
da protecção da pessoa e dos bens de todos os êstrangeiros que Íes-
peiterD as leis enr vigor no País, de acordo conr a Declaração Univêrsa1
dos Direitos dô HômerÌr rt, eÌlcolrtrando- se assiÍ! injustificados todos os
probleÌDas que as autoÌidades portügucsas tàìÌ de!ìejado levantar sobre
o futuro da comlnidade bÍanca en qngol1.
3. Aihda nâ sêquência das posi-ções aciina enunciadas, e ta]. como a FÍe
lino para Moçãmbiquè, o ' tvlPl-Á rejeltâ as nÌanobtas tendentes à divisão
do Povo Angolaho e en f-unção do factor racial ( pol-ítica racista ) ,
não admitindo que se dê aòs Angolanos bÍancos o estâtuto de minoria.
Para o MPLA não hâ ninorias nem es-tatutos esÌìêciâis. Para o I.PLA não
há ninoÍias ne{Ì estatutos especiÀis Éara. quàlouer pattê do Fovo: UM

só Povo uMA só f.ÍAçÂor. todos os AJÌgo1ê\Ìrôs, com diÍeitos e deveres igu
ais.
Õ MPLA, vânguarda do Povo ÀIgoJ.aIo, êhtende o11e apênas una políticê-.
justa baseada nestes plincipios cri::.rá de facto e.n Angola una socie-
dadê sejn p!êconceitos e seh discrininação dê râças.
Aquelas posições. das autoridâdes portugi.rêsas não conduzirão a sene-
thante sociedade, contribuindo pê1o contÍário para a agudizàçãô de
un p].obleltra quê o MPLA âo longo da sua es.isteÌìc.i-a ten sabido cotnbat-er
e resolver rsesno qualdo outros se escudavdrl nun ôportunisno mal dis-
farçado e o regime co1ônial.ista o fomentâva coÍÌ todo o podeí dâ sua
náquina repressiva.
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4. o Ì.{PLA; 'çiúia ao povo Algolaúô,
tuguês, rêjêita soluções que poërn

Iana, e rêaíiÌma que assurnirá as s

em Angol-a.
A VITORIA Ë CERTA'

o ã.sde scrprc amigo do Povo PoÍ-
en feriqo a unid.ade dâ Nãção Andô-
uas responsabÍ1idâdes histôdicas
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