Gabriela Mdximo
O Nelson
M a n d e l aq u e
chegahoje ao
Brasiléun líder
negrobernmais
fortalecidodo
que aquelgque
deixoua Africa
do Sul no úbapado retrasado
ra um giro pela
Europa,Caribe
e AméricaLatina.Quandosaiu

ireta"n rvt(urq'o
de seu pais a caminho'da Espanha,Mandela aifida

tentavadigcrira.suspensão
parcialdas
sançoes
lnternaqonals
contrao goverque caiu como um
no sul-africano,
presente
paraseusadversários.
Ao regÍessaÍ,na quarta-feiraque,v.em,o
[oer negroencontrarao patsrmerso
numacrisequeatingea todos,menosa
suaorganização,
o Congresso
NacionalAfricano.
Desdeque o governoadmitiuter
financiadoo partidonegroInkatha,
rivaldoCNA, Mandelarecuperou,
em
grandepaíe, o peúlde únicohomem
verdadeiramente
comprometido
coma
Estaimagemlhe hademocratizaçaq.
via sidoroubaôapelopresidente
Fremudardl
derikde Klerk queprometeu
paise aboliuas leisdo apartheid,
mas
que agor4sevê metidoaté o pescoço
no escândalo
do Inkathogate.
Há duas
semanas,
o'governoreèonheceu
ter
parao
doadoao menrji90mil dolares
Inkatha,entre1989e 1990.Embora
garantaDe Klerk que a verbativesse'
comoobjetivofrnanciarmanifestações
derepúdioàssanções,
háfortessuspeitasde queela foi mesmodestinada
a
enfraquecer
o CNA. Pressionado,
o
presidente
promoveu
na segunda'feira
uma reformaministerial,rebaixando
depostoosenvolvidos
diretamente
no
cÍlso.
Mandelavoltaráparacasacomoo
pois há meses
homerwqwtinha-razão,
elevinhaacusando
o governodehnanciar o Inkathanosconfìitosquevêm
produzindo
milharesde mortosentre
os negros.
Quandosaiuda prisão,há
18meses,
o lídernegrofoi surpreendido como aumentoda popularidade
da
organização
negrarival.Duranteos27
anosde cárcere,
olehaviasetransformadonum mito. Livre, teveque enfrentaro desgasbprovocadopelasdiÍìceisnegociações
com o governo,pela
lutafratricidaentreúosas (partidários

' do CNA) e zulus(do Inkatha),r'âfi
pelòescândalo
envolvendo
suamulher,
nq
. Winnie,acusadade cumplicidadc
assassinato
deum menino[0gÍo. ' "ì |
Aos73anos,o presidente
do eonJ
8ÍessoNacionalAfricano se mostrd
dispostoa negociarcom o goyeqd
paraquea maiorianegradapopulagd
sul-africana
conquiste,
o maisrapidaì
mentepossível,a cidadaniaplena,
Mas,fièlà sualongatrajetóriademil[:
tante,nãoabremãodeum sóartifïcío
parachegar
"Esteé inii
a esteobjetivo.
idealpeloqual esperoviver,maspeld
qualestou
prepado
paramoner",dissc
eleao serlibertado.
Durantetodoseq
anosde prisão,Mandelarecusouváriasofertasde libertaçãodo governo;
queexigiasuarenúnciaà luta armada
contrao ap,artheid.
qug
O líder.repe.tia
o governoé quemdeveriaabandonbr.q
violência
contraosnegros.
i c;
Naprisão,Mandeiafoiexcluido
&,
mundodosvivose, paraos carecdrql.
ros, perdeuo nome para se tomü
apenaso número46616/,Perdeutarn,
tÉmo rosto,e umafotodo presidiãrio
chegou
a valer300mil dolarês,
oferi*í;
dospelasagências
internacionais.,De.
poisde anossendoclassihcado
cbmó
tenoristapeloregime,no Íìnal da dé.
cadaMandelapassoua serüsto.pou
muitosbrancoscomoa únicaesperanu
ça para umasoluçãopacíÍicado con.
flito sul-africano.
Nos últimosdias,
maisdo quenuncaa continuidade.das
negociações
sobreo futurodo paisestá
nasmãosde Mandela,quena quart+.
feiradeixao Brasil,a últimaeúladp
suaviagem,paradar umarespostA'â
cns€.
'' lil

. - ./.
CIDADEDOMÉXICO- O
u presidente
do CNA,Nelgóí
Mandela,
cancelou
ontemumjrntaÍ

quelheseriaoferecido
pelopresidet
temexicanoCarlosSalinasprrr dlq'
cutir a crise na África do Sul doni
seusauxiliarespelotelefone.A ryêni
cir UPI aÍirmouqueMandelapoAiÈ
ria abreviarsoavisitaro Brasil,rilti,
ma etapade uma viagemr $ctt
paisc, ou mesmocancelá-lrdevidg
aosproblemas
causados
em hetórij
pelasdenúncias
de queo governo.frl
nanciava
o movimento
lúhrtr, rivd
do CNA.
MaisMandelanoCadernoCidlde

