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:,-D oucos dias antes de chegar ao Brasil, Nelson exasperante, ora com rapidez. Na Africa do Sul, os
,lr Mandela, o lider negro sul-africano que pas- negros não têm alternativa de tomada do poder,
..''sou 27 de seus 73 anos na cadeia como prisioneiro nem os brancos podem eternizar os privilégios.
"'político, disse a um jgrnal espanhol que "a violên- Ambos estão metidos ate o pescoço na aventura da
'lcia nâo beneÍìcia a Africa do Sul, nem os negros, eliminação do apartheid e na busca da igualdade de
.'nenl os brancos". Numa epoca decisiva para o oportunidades. A meta de um governo multirra'
futuro sul-afncano. com as facções exigindo atitu- cial,. que impeça a asccnsão de um.grupo em

,,des radicais, enquanto o apartheid subúerge numa detrimento do outro, Rgfe p.arecer utopica, mas no
,ivelocidade que desagrada os que querem ãpidez e llturo será inevitâvel. Mandela ê-qma prova disto.

'. os que querem lenìidâo, a voz'de Mandeta se Fpois de 27 anos na cadeia, lala como se não
'"íobrãpõe'à 

de todos pela serenidade. tivesse nenhum ressentimento - virtude escassa
úandela, que inícia hoje pelo Rio a etapa final lym,continente 9u9 apresenta,aspecto d.esolador.'.de 

uma viagem a,seis países,'conrinua a a'efende, fajl::l 9:ryi:9:!:ï.lonização, sob o signo
suas posrÇoes energrcas, entre elas a d.e qur ó da herança racista imposta pelas ex-metropoles, o
,levaniamenro do biõqueio econômico à Afriôa dó lema Africu para os afric'ano.r marchou direto para
'Sul se deu de forma precipitada, antes de obter os o desastre'
'eiêitos desejados. Segundo, ele, algumas das leis . As tontativas de reforma empreendidas pelas
'discriminatórias consì-deradàs pilarõs do apartheid principais cabeças africanas, alq.ue não pereceram

' 
foram de lato abolidas. mas o desaparecimento ou as que foram cortadas (Cabral, Lumumba),
delas nào significa o Íìm do upttrth'eicl. A tuta. converteram-se em. experim_entos politícos jngapa'
'portanro. colit inua. A Airica do'Sul não resolverá zes de dar aos africano.s .pão, pa? e.l iberdade. A
'ieus problemas numa unica penada. arcaica vertebração social e econômica truncou a

O proximo passo, a mudança da Constituição possibilidade de eludir formas tribais sectárias,
'para permitir a eieição geral com o voto de toOos oi guerras .racistas Pl f.lquismo. 

Não há nenhum
òidudaot, conrém em rì o no da questã0. quunOõ país estável na Africa sub-sahariana. Os grandes

, perguntaram a Mandela se podia prever u àutu áã do Tyndo 
não se interessam mai.s pelo continente,

'eleriào, ele respondcu que se rrara de previsàõ :tt"] idg 
já de sua.s riquezas' Polit icamente, meta-

diÍìóil, Realismo maior, inrpossi'el, com or r.r 'ã 9:^ 1:t taises 
africanos e governada. ainda por

concretizaçiìo da formula ïnágica unt lrctrrcr,, u,i, ditadores mil itares ou regimes de partido unico'

;t'0t0, brancos e negros estiìo concienados à parceria, ^ . Nelson Mandela é atualmente o unico lider
e também à moãeraçà0, mesmo que os negros africano com projeção mundial. exemplo vivo da

..exaltados se manifestem impacientes e os brancos Africa que não deseja continuar de joelhos, simbo-
''conservadores queiram lrear o ritmo das reformas. lo de uma nova esperança, A luta contra o racis-

Os grarrdes movimcntos historicos se proces- mo, a mais importante de todas as lutas. demons-
sam em rittno desigual, ora com uma demora tra que a dignidade e parte inalterável da vida.


