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A hora de Mandela
Colin Darch
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de Inkatha em Natal nos flrnsdos anos
ofedeNelsonMandela
A chegada
80 tinham como alvo principaloutros
de todasas
JïL receaosbrasileiros
zulus,masurbanos,empregados,
e adede ver, pela
raçasuma oportunidade
heroinegro rentesdo CNA.
vez,umautêntico
primeira
porém,
A suavisita,
tempos.
ôosnossos
Paraquemacompanhava
a história
todaa gentenestepaídeveestimular
destemovimento,
não foi uma grande
da
o seuentendimento
sa aprofundar
supresaas revelações
escandalosas
resul-a- centesdospagamentos
realidade
da luta da libertação
clandestinos
ao
fricana.
Inkatha feitospelo governosul-africaenfatizar no. Em princípiosde junho, um oÍìcial
é necessário
Nestesentido,
aposentadodo exércitosul-africano,
Emprimeirolugar,de- 'que
coisas.
algumas
trabalhounascampanhas
dedesespaquenãoexistem
ve-sesalientar
labilização
eleitoral
na
Namíbia,
em
ralelosfáceisentrea luta contrao
1 989,sal i entouque o governoestapor um lado,e
do apartheid,
sistema
a tentarencoraracialno Brasil,por outro. va. conscrentemente.
a questão
violêncianos bairrosnegros,e
Masistonãoimplicaqueumadestas ,'ja,íaforneceuarmasao
Inkatha.Logo
nãotêmnadaa vercoma outra, -até
coisas
pagame-nevidêncras
destes
,.surgiram
ao contrário.Implicasima necessidaemboraos ministroscontinuema
"tos,
mecompreenderem
de de brasileiros
negara compraou o donativode arpaís ' m
naquele
lhor os acontecimentos
as.
para
de
apreencapazes
serem
africano,
destasatuaçõesàs
experiência."' As semelhanças
deralgumacoisadaquela
no
sim- iianobrasdo governosul-africano
implicaevitaranálises
Sobretudo,
são
Angolae Moçambique
lutastribais. Zimbabwe,
pliÍìcadoras
daschamadas
minoritádo governo
o papeldeNelsonMan- obvias.A agenda
Ultimamente,
era
no
sul-africano
sempre,e é, simnãoapenas
em
deladeveseravaliado
de mantero controleinditermosde um suposto"SãoNelson ,plesmente
r e t a m e n t ee,n q u a n t oé n e c e s s á r i o
mas 'cedê-lo
Mandela",
um homem-símbolo,
diretamente,
isto é, do ponto
deumpolíticovivo,
também
emtermos
político.
vista
A
base
da exploração,
de
politica
numa
umaluta
enfrentando
nas palavrasde um analistasul-afriposição
tática.
defraqueza
passaráda raça para a classe.
*.
que cano, processo,
Não há dúvida- quaisquer
do Ina legitimidade
Neste
o tipoe o graudediscriminação kathacomorepresentante
sejam
do povonenegratãonupelapopulação
encarada
gro oprimidoficamuitoquestionável.
do Brasil- dequeestanãose
merosa
O CNA, ao contráriodo quefoi vábaseia,hoje em dia, numaestrutura
talcomooschama' riasvezesafìrmado,nãoé umaorganisistemática,
iurídica
zaçãodominadapelaetnia hosa,emMas,enãos "pilares"do apartheid.
fracaem termos
dedis- boraestejaatualmente
quantoestas
leis,quetratavam
no Natal.Bastaolharasfotoc n m l n a ç anoo a c e s saoo ss e r v l ç o s eleitorais
separadas, grafiasda mesaduranteas chamadas
residenciais
àsáreas
sociais,
por raças, "conversas
sobrenegociações"
do ano
e de classificação
às terras,
entrejunhode
foramtodasrevogadas,
passado.
Do ladogovernamental
so houma mens brancosde 50 ou 60 anos de
agora
temos
ejunhode1991,
1990
a.to- idade.Do ladodo CNA, emplenocondever,embreve'.
forteesperança
majorita' traste,um reflexodo rico perfil demodeurqgoverno
madadêposse
negrona Africado Sul,uma gráficodo país,commulheres,
brancos,
.riamente
'coisa
deocor' mestiços,
quenuncaseaproximou
e indianos,
além,obviamente,
rernoBrasil.
de uma maioria de negrosde várias
povo
etnias.Nestesentido,lembramos
tampolitica
sul-africano
do
A
luta
.
umalutapelade- bem as palavrasdo advogadobranco,
é, na suaessência,
politico
porumsistema
uni- A lbi e S achs.mi l i tanteveteranodo
mocracia,
violentas CNA, quandonumaentrevistao repórasconfrontações
tário.Assim,
negra ter perguntou-lhe
por que ele estavaa
da organização
entremembros
"lnkatha
e os do CNA nãosepodem lutar por contadosseusirmãosnegros,
"triderivalidades
êiplicaremtermos
"Luto.por mirgJnesmo
ele respondeul
nãoexistem,
em porqueninguémestálivre na Africa do
bais".As tribosquase
sim,em Sul enquantocontinuara repressão
nivelsocial,mastribalismo,
ralongos
Durante
anos, c i al ."
nívelideologico.
políticaem grandeescala
a violência
O CNA, fundadoem 1912.é uma
à
Íicouquaserestringida
entrenegros
organização
bastanterealista.Em feveprovíncia
de Natal,ondea população reiro de 1990enfrentou,de repente,
da
expressão
exclusivamente
negra
é
'zulu.
situaçãopolíticaabsolutainente
essencial-uma
é umpartido
O Inkatha
nova.Sediadona Zâmbia,e com milirural,regional,
e comapoiode tantesdentrodo paísvivendo
mente
uma siOsatacìues
umaúnicaetnia,os zulus,

de um símboloheroico- cuia propria
facenão foi vista nem em foío ôuránre
27 anos- em um líderpartidário.
Toda,aexperiência
dasindependênciasna Africa levaà concluúo de que
a diÍìculdademaior no quediz resoeìto
às garantiasde demociacianum determinadopaís residena transformação de um movimento de libertaÇão
armado.numpartido político. Por{ue
as grandesvirtudesde'uma luta arúada - nomeadamente
disciplina,hierarquia, centralização- ie tornam
imediatamente
em vícios num partido
democrático,que precisade u'ma diversidadede ópiniõese expressãoas
mais variadaspossíveis.
Pode ser argumentado
quea falhaquemaisdanificouo MPLA de Angofae a Frelimo
de Moçambique,nos anosimediatamentepós-independência,
foi exatamenteo dirigismo,surgindosobretudo
das experiências
concretasda luta armadaparaa independência
nacional.
O CNA deveresolverestaquestão.
Já foi submetidoa váriascrítiôasfortesdentrodo país,e a reaçãodos líderes,sobretudoalgunsdos velhos,não
foi sempreassim-muito encorajadora.
Mandela,entretánto,entende'bem
a
necessidade
destarefomulação.
No seu
discursode aberturana Conferência
NacionaldoCNA, em Durban.em2 de
julho desteano, afirmouquejá que o
seupartidonuncaconcorreu
em-eleiçõesgerais,"temosde ter as políticas
necessanas
para apresentar
a todo o
povo, em uma estrutura or$anizativa
-ter
para fazer tudo. Temosde
idéias
clarassobretais questões
como os sistemasel ei torai se a dem ar cação
de
distritoseleitorais".
No mesmodiscurso,Mandelaformulouum apeloparaa formaçãode um
governointerino,e para uma conferênciainterpartidária.O afastamento.
exigidohá meses
peloCNA, dosministros V l ok e Mal an, con sider ados,
e
comprovadamente,
os mais responsáveis.pelarepressão
nos bairroshegros
e peladepestabilização
em níveldi regiãoda Alrica Australcomo um todo
podiarepresentar
um grandepassopara a frentenestesentido,enquantoos
dois representaram
as tendências
mais
conservadoras
no parti d o nacional,
atualmente
no poder.

O signifìcado
dissotudo é que'Nelson Mandela,que semprese descreve
modestamente
como "membro sob a
disciplina
partidáriado CNA" precisa
de apoio politico,moral,e sobretudo
financciro,
dos paises
democráticos
do
mundo,O levantamento
de sanções
pelo governodos EstadosUnidos,anunciadono mêspassado,
foi feito propositadamente
contraa vontadedo CNA,
e terá um impactoimediatono fortalecimento
do lado governamental.
Saba-setambemquevánosgrandescompromissosde apoio financeiroforam
feitos durantevisitasanteriores,mas
nuncaseconcretizaram.
Esperamos
que
algosemelhante
não aconteça
estavez.
E speramos.
também,que exist aum a
base
de compreensão
mútuaentreBratuaçãode ilegalidade,
tinhaqueorganis i l e o C N A , p a r a e v i t a rq u e e s t e
z a r , s i m u l t a n e a m e n tae ,v o l t a d o s
encontronão resulte
exiladose a saídada clandestinidade. importantíssimo
Assim,NelsonMandelasetransformou apenasnum diálogode surdos.

