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À popuLAçÃo
na
Nósmilitantesdo PT,estamospresentes
dos movimentos
construçãoe organizaçáo
populares,
offi especial,travandoumapolÍti'
no Movimento
ca de inserçãoe participação
vimospormeiodestetra'
Negroorganizado,
de
da presença
çar um perÍildo signiÍicado
NelsonMandelanoBrasil.
viveuenMandela,llder Sul-AÍricano,
e oito anos,porsua
durante'vinte
carcerado
discrimiluta incessante
contraa polÍtica'de
co
naçáoracial,de inspiração'neoÍascista
nhecidacomoAparthêid.
é umapollttcade segregaO Apartheid
ção racialutilizadapor umaminoriabqanca
elitistacontrauma maiorianegra.Na AÍrica
assumindo
do Sul o racismovai lentamente
algu'
nova feição.Estáosendopromovidas
do Apartheid,
na legislaçáo
mas alteraçÕes
@m o objetivode escapara tÍmidassançÕes
pelospaÍsesricos.
impostas
econômicas
DuranteestesúltimostrintaanosNelson Mandelatem sido o sÍmboloda resisvivaparaa lutade libertênciae reÍerência
negras,não somente
taçãodas populaçoes
a nÍvelda AÍricado Sul,comoem todasas
naçõesem queo povonegroviveoprimido
pelaforçada discriminação,
ondecrianças
e
mulheres
adolescentes
são exterminados,
negrassofremumabrutalviolência(emespeciala esterifização);
e o suo desemprego
bemprego,
as favelas,a práticada prostituição, os hospÍciose presÍdiostem na sua
maioriaa presença
da pessoanegra.
Mandelafora da prisão, perconeo
mundo.Poréma lutanão terminou.
O povo
negrona ÁÍricado Sul continuaa sua luta
pela libertaçãode vários presospolÍticos
pefodireitode elegere ser eleitopor uma
popularcomverdadeiros
realdemocracia
representantes
da populaçaonegranas diferentesinstâncias
de poderdaquelasociedade.

tlo Brasil vivemoouma situaç& bastante parccidacom aquelaque vive a poptr
laçáoneÍa na Africado Sul. Desdeo perb
do da erywfdb até os diasde hoie,negros
e n€grasvün se degtacandoÍrente a dife
rentc episódioshistfticos na luta contraa
opresseexercidapelaminoriadominante.
Contrapondoessa pressãoda polÍtica
dornhante,o movimentonegrovem dando
brasileià população
elglwiva contribuição
públicascomo
ra, {ravés de maniÍestações
a marchados 100aÍtclsda Íarsada abolição
e outrosinstrumentos,
tais@mo:jornàis,re
vistas,seminários
e encontros.
Sendoassimé importante
dizerque a
maneirapelaqual foi detinidaa agendada
visitade NelsonMandelaao Estadodo Rio
poisnão
de Janeiro,Íoi bastanteautoritâria,
atendeuà expectativa
do conjuntodas entipopulare
dadese lideranças
do movimento
em especialdo Movimento
Negro.
Dessaforma,nós militantesdo PARTfDO DOS TRABALHADORES
e do Movimento Negro, saudamosa presençade
que sirva
Mandelaentrenós,na esperança
de estÍmulo
e alertaparaa continuidade
da
luta, para transÍormaçáo
das sociedades
brasileira
e da Africado Sul em verdadeiras
sociedades
socialistas.
Contra o racismoe toda Íorma de
opressãorìomundo.
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