Depois de Mandela
parlamenüar,tal corepresentáção
mo continuavetadaa relaçãocada
homemum voto. Os bantustões,
Foi com extrema ondea populaçãonegraé segregaalegriae grandeorda, aindasãomantidos,compondo
gulho que recebe- um. quadro social temível para a
m o s , e m n o s s o malona negra.
paÍs, a visita de
No Brasil, nós, negros,viveNelson Mandela, mos a experiênciada farsada Aboum dos maioreslí,lição. PassadosIQOanos sobre a
deresnegrosdahis- assinatura
da l-ei Aurea,continuatória da humanida- mos semterrasparamorare cultide. Aos 72 anosde var, ocupandofavelase periferias
idade,recém-eleito dos grandescentros, explorados,
paÍa a presidênciado Congresso discriminados
e, a cada dia que
NacionalAfricano (ANC), depois passa,exterminados
pelafome, pedos longos anos que passouna
violênciafísicd tanto na cidade
la
prisão,ele é hoje, sem dúvidacomono caÍnpo,nãoimportandose
mais do que uma liderançana luta adulto ou criança.
pela emancipação
políticado seu
Nessecontexto,setoresda burpovo -, urn símbolouniversalda guesiafazemrecrudescer
em nosso
contratoda e qualquer meioa questãoda penade morte.A
resistência
e exploraçãodo
forma de opressão
ondade assassinatos,
estupros,ashomem. Por isso, depoisde sua saltos,seqüestros
vai servindode
visita,devemosrefletirsobrea con- argumentoparaa realizaçãode um
junturainternacional
e nacional,no plebiscitoe, conseqüentemente,
a
que diz respeitoà questãoracial.
paraqueesta,
induçãodapopulação
a imprensade num clima emocional,vote a favor
Recentemente,
todoo mundonoticiouo desmante- da pena de morte. Em nenhum
lamentodo apartheid.Isto gerou, momentose discutecom o mesmo
umareaçãofavo- empeúo e repercussão
automaticamente,
a violência
rável por parte do governo dos querepresenta
a exigüidade
do saláEstadosUnidos, e o presidente rio mínimo,o desemprego,
a falta
imediata- de moradia,enfim: a inexistência
GeorgeBush suspendeu
menteas sançóeseconôr4icas
em de umaestruturasocialdignaparaa
vigor desde1986contraa Africa do convivênciade sereshumanos.
Sul, entendendoque estariaem
Eispor quea visitade Mandela,
curso um processoirreversívelde comrudoo queo seunomesignifidemocratização
e fim da segregaçã.o ca na luta pelos direitossociais,
racial.Assimcomoos EUA, outros constituimaisumagrandeoporrunipaÍsescaminhamno mesmosenti- dadeparaestreitÍìrmos
nossoslaços
do. Convenhamos:
o governoracis- de solidariedade
com o povo sulta do presidenteda Africa do Sul, africanona buscapela libertação
Frederik de Klerk, tem motivos nacional,e reafiqnarmos,aqui no
pÍÌracomemorar.
Brasil,o nossoNAO aoràcismoe à
Na verdade,emboracontinuem pena de morte, na verdadeuma
internase exter- armadilhaparatoda a sociedade
sofrendopressões
e,
nas,o apartheide o domíniocolo- em especial,para a comunidade
nialistainglês,de minoriabranca,
que historicamente
sempre
ainda não foram destruídos.Fica , legra,
foi preferencialmente
agredidae
evidenteque o governodo presi- violentada.
dente Frederikde Klerk, tentando
QueNelsonMandelanosinspisair do bloqueioeconômico,acena re em nossocompromisso
inalienácom modificações
nasleisdo apar. vel de prosseguirmos
nestajornada
theid. Mas tais mudanças,na prá- secular,fundamentalmente
justa.
tica, estãolongede atenderàs ne- Axé!
cessidadesdos negros sul-africasemdireitoa MARCELO DIAS ó depúado estadual (PT-RJI
nos,quepeÍmanecem
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