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70610E FRELIMO REJECTS CRITICISM: JORGE REBELO
Maputo, 17 Jun (AIM) - Jorge Rebelo, former Mozambique‟s Information Minister, said in Maputo on Wednesday
that there is a strong opposition to criticism within the ruling party Frelimo.
Rebelo, who is one of the most influential members of the ruling party, was addressing members of the Youth
Parliament, during a lecture titled “35 Years of Independence, and the Youth Legacy”.
This is the first time that a senior member of the ruling party makes such statement publicly.
Cited on Thursday‟s issue of the independent newspaper “O Pais”, Rebelo claims that members of Frelimo
party, of which he is one of the founding members, have been instructed to avoid disclosing other‟s and their
own mistakes when delivering public lectures or talking to the media, a decision that he describes as
“bootlicking”.
“There is a strong opposition to criticism. When I speak of „bootlicking‟, it is precisely that, trying to please the
leaders by avoiding criticising anything. This is the reason why there is an instruction to always present
everything positively, while avoiding negative issues”, said Rebelo.
This behaviour, said Rebelo, is noxious for both Frelimo leaders themselves and for the country, because they
should be told of weaknesses and mistakes made to help them improve their performance.
To revert this situation Rebelo proposes that “we, as Frelimo members, must do everything for more openness
and end the trend of banning discussions on major issues on which hangs the future of the party, and above all
the future of the country”.
As for the behaviour of the members of his party, Rebelo said that there are people claiming that Frelimo is the
best and never makes mistakes.
However, “there are members who are fully aware of „bootlicking‟ and looking for change, while there are others
who are promoting this practice”, deplored Rebelo.
On another development, Rebelo disagrees with the label “Generation of Change” that is being currently used by
Mozambican President, Armando Guebuza to define the current generation.
For Guebuza, the “Generation of Change” is tasked with the fight against poverty.
Rebelo instead, suggests that the current generation should be labelled “Generation of Truth”, meaning integrity
and accountability in the management of the public resources, as well as repudiation of corruption.
These are some of the virtues that the “Generation of Truth” should embrace, claims Rebelo.
He also states that the young should be open minded, with critical view, which in his words means to refuse to
accept everything as a dogma and unquestionable issues.
This new concept, “Generation of Change”, is causing much controversy across the country and was first
questioned by the vice-Chancellor of the Eduardo Mondlane University, Filipe Couto, during the last graduation
ceremony held recently in Maputo.
On the occasion, Couto invited the Mozambican President to the Faculty of Philosophy to explain his concept of
“Generation of Change”.
As for corruption, Rebelo claims that this is an evil which is gaining alarming proportions.
“What few years ago was seen as corruption is no longer today. That is a sort of behaviour we were told to avoid
in the past, but now viewed as normal”.
What yesterday was an exception, today is a common practice”, concluded Rebelo.
(AIM)
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REBELO REJECTS “GENERATION OF THE TURNING POINT”

Maputo, 1 Jul (AIM) – For the second time in a fortnight, Mozambique‟s former Information Minister, Jorge
Rebelo, has rejected President Armando Guebuza‟s use of the term “generation of the turning point” to
characterise the current generation of Mozambicans.
Rebelo, who was head of the ideology department of the ruling Frelimo Party throughout the 1980s, first
indicated his disagreement with the term at a meeting with members of the Youth Parliament on 16 June. His
views have now been published in a lengthy interview with the weekly paper “A Verdade”. (The printed version
of the paper carries extracts – the full interview has been posted on YouTube).
Guebuza divided recent Mozambican history into three generations. First, came the generation of 25 September,
referring to the launch of the war for the country‟s independence on 25 September 1964, followed by the
generation of 8 March – referring to the speech given on that date in 1977 by the country‟s first President,
Samora Machel, urging young people to leave their studies, take up positions abandoned by the fleeing
Portuguese settlers, and keep the country running.
There is not much controversy about these two generations – but Guebuza‟s description of the current
generation as the “generation of the turning point (in the fight against poverty)”, has come under criticism from
several quarters. Both Guebuza‟s predecessor, Joaquim Chissano, and the vice-chancellor of the Eduardo
Mondlane University, Filipe Couto, have said they are not sure what the concept means.
Rebelo went rather further. He told “A Verdade” that it was “not possible to characterize this generation with an
adjective, whatever it is”.
He found the entire discussion about generations irrelevant, and suggested “we should put a full stop to this
debate, and look at what is really essential. It is the tasks of the coming generations that should be defined”.
He listed those tasks not only as the fight against poverty, and the fight against corruption, but also “the fight
against boot-licking, flattery and adulation”.
Rebelo added that participation in political struggles should not be undertaken in the hope of material gain, but
should be “disinterested and spontaneous”.
He denied feeling disillusioned with the young Mozambicans of today, who are allegedly not interested in politics
and in noble causes. Some youngsters “have assured me that this generation is not uninterested, but there
some people who promote this lack of interest, this distancing. Young people complain that they have no space
to show their commitment to improving the life of the population”.
He urged young Mozambicans to act for themselves, “instead of waiting for the chiefs or someone from outside
to open a space inside the system and invite them to come in”.
Rebelo acknowledged that many youngsters are ignorant of the country‟s recent history. Some, for example,
confused the date of independence (25 June 1975) with the start of the armed liberation struggle.
“It‟s not that they aren‟t interested”, said Rebelo. “In my contacts with them, I find that they are interested. What
is missing is action, perhaps by Frelimo, perhaps by the Ministry of Education, to divulge the history”.
Lack of initiatives to write and teach Mozambican history objectively, meant “our young people don‟t know, and
this is worrying”.
As for corruption, Rebelo noted that a rush to enrichment among Frelimo members began shortly after the
death, in October 1986, of Samora Machel. While he was alive, Machel was able to hold back the floodgates of
greed, and also prevented former guerrilla commanders from rejecting the peasant women they had married
during the years of the liberation war.
Rebelo recalled that when Machel discovered that some Frelimo commanders wanted to remove their wives in
favour of more “sophisticated” women, he warned that anyone who behaved like that would be expelled from
Frelimo. But after Machel‟s death “there was a wave of divorces”.
Rebelo recalled discussing with Machel early signs of a thirst for enrichment within Frelimo. Machel was deeply
worried by this trend and warned “If this happens on a large scale, it‟s the end of the revolution”.
(AIM) Pf/ (681)
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“Discussão sobre a denominação das
gerações é irrelevante”
Escrito por João Vaz de Almada Sexta, 25 Junho 2010 11:24
A propósito dos 35 anos da
independência nacional @
VERDADE ouviu Jorge Rebelo,
talvez a maior reserva moral da
Frelimo. O antigo ministro da
Informação do governo de
Samora Machel defende que
procurar rótulos para as
gerações é uma perda de tempo
e acha bem que a história seja
rescrita se for para “contar a verdade.”
@Verdade (V) O Presidente Guebuza chamou à geração pós-8 de
Março, a que presentemente tem entre 30 e 40 anos, a da viragem.
O senhor preferiu chamar-lhe a geração da verdade. Porquê?

?
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Jorge Rebelo (JR) - Em relação a isso há uma grande confusão. Esse conceito
de geração da verdade não é meu, li no jornal Savana uma carta de um
leitor, salvo erro Vali, em que ele defende que o termo próprio para essa
geração seria geração da verdade. Mais tarde apareceu um outro conceito, a
geração da consciência. Pessoalmente, entendo que esta discussão devia
cessar porque é absolutamente irrelevante. Isto só cria confusão e é
supérfluo. Em vez de estarmos a discutir isso deveríamos estar concentrados
nos assuntos realmente importantes e que interessam ao país.

http://www.verdade.co.mz/destaques/nacional/discussao-sobre-a-denominac... 02/08/2010
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(V) - Porque é que Vali defende que se devia chamar a esta geração, a da
verdade?
(JR) - Ele chamou a atenção para aspectos importantes como os jovens
pautarem pelo patriotismo, unidade, serem contra a corrupção, por isso se
chamaria geração da verdade. Achei isto interessante e falei aos jovens
desse assunto numa palestra para a qual fui convidado.
(V) - Mas como é que classificaria então esta geração?
(JR) - Não é possível caracterizar esta geração com um adjectivo, seja ele
qual for. Se chamarmos a esta geração, a da viragem, então também temos
de ir buscar nomes para as gerações anteriores.
(V) - Mas essas já têm nome: geração do 25 de Setembro, geração do 8 de
Março...
(JR) - E as anteriores? O Ngungunhane também fez a guerra contra os
portugueses! Qual é a geração dele? Devia-se colocar um ponto final nessa
discussão e atender- se àquilo que é efectivamente essencial. As tarefas das
próximas gerações é que deviam ser definidas.
(V) - E quais são essas tarefas?
(JR) - Em termos gerais, toda a gente sabe, que é o envolvimento na luta
contra a pobreza, na luta contra a corrupção, na luta contra o lambebotismo,
a bajulação, a adoração. E, talvez este seja o principal, o envolvimento na
luta de uma forma não interesseira em termos materiais. O engajamento
deve ser desinteressado, espontâneo.

(V) - Está desiludido com a geração actual?
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(JR) - Não. Às vezes alguns jovens perguntam-me porque é que esta geração
não se envolve na política, em causas, parece estar perdida, a vaguear.
Outros asseguram-me que esta geração não está desinteressada, acontece
que há quem promova esse desinteresse, esse afastamento. Os jovens
queixam-se de que não têm espaço para manifestar o seu compromisso para
com a melhoria das condições de vida da população.
(V) - Quem é que, em seu entender, está a promover esse
“desengajamento”?
(JR) - Não se pode dizer que haja alguém intencionalmente a pôr de lado os
jovens. Quando ouvimos as declarações dos nossos chefes vimos que eles
apelam constantemente à juventude para que esta se envolva. Talvez não o
façam com o vigor e interesse que deviam, mas os jovens também não
podem estar à espera de que os chefes ou alguém de fora lhes abra um
espaço dentro do sistema e diga: - Entrem, fiquem aqui. Até porque esse
chefe, seja quem for, já tem os lugares preenchidos. Há muito tempo, na
altura em que era discutida a segunda Constituição, tive um encontro com
um grupo de militares.
A dada altura perguntei- lhes: - Vocês acham que deve haver outro partido
em Moçambique além da Frelimo? Todos disseram que só devia existir a
Frelimo até porque muitos deles eram da geração do 25 de Setembro, não
estavam por isso interessados na existência de um novo partido. Até que se
levanta um lá no fundo da sala, acho que era sargento, e disse: - Acho que
devia haver outros partidos. Fez-se um enorme silêncio, porque a opinião
dele ia contra a dos chefes.
Depois continuou: - A Frelimo é uma espécie de um clube e todos os lugares
já estão preenchidos, por isso eu, jovem, se quiser tem um cargo
importante, sendo desconhecido, não tenho hipótese ao passo que se houver
outro partido filio-me ou crio um meu próprio partido e pelo menos posso ser
chefe desse partido e ter um lugar de destaque na nossa sociedade o que
existindo só a Frelimo não podia ter. A motivação dele era ser chefe.
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(V) - O senhor indigna-se amiúde com a falta de conhecimento da história do
país por parte da juventude. Acha que os jovens actuais não estão
minimamente interessados naquilo que se passou?
(JR) - Não é que eles não estejam interessados. No meu contacto com eles
reparo que até estão interessados, o que falta é uma acção por parte não sei
se do partido Frelimo ou do Ministério da Educação ou seja lá de quem for no
sentido de divulgar e inclusivamente introduzir isso como uma disciplina,
penso que noutros países se faz isso. A história de Moçambique não é dada
de uma maneira objectiva, deve-se escrever o que se passou, e penso que
isso, neste momento, não se faz. Isto é muito preocupante, principalmente
quando tomamos em conta aquilo que são os momentos da história recente.
Por exemplo: Moçambique ficou independente. É um acontecimento muito
importante. Se perguntar aos jovens da escola secundária e mesmo a
universitários muitos vão-lhe dizer que aquela data corresponde ao início da
luta armada.
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(V) - Ultimamente certos factos da historiografia oficial têm sido postos em
causa, nomeadamente o autor do primeiro tiro, quantas pessoas morreram
neste ataque, as circunstâncias que rodearam a morte de Eduardo Mondlane,
etc. Acha que a história deve ser reescrita, uma vez que se diz que ela está
demasiado associada à Frelimo?
(JR) - Não vou dizer nenhuma heresia nem nenhuma inverdade. Quem está
no poder é que normalmente interpreta os acontecimentos. Há aquela fábula
em que o leão e o homem passeiam juntos e, na conversa, o homem diz que
os humanos são muito mais fortes do que os leões. O leão defende o
contrário. Por fim chegam a uma estátua onde se vê um leão caído no chão e
um homem com o pé em cima da cabeça do animal. O homem diz
imediatamente que a estátua prova que o homem é mais forte do que o leão.
Este, contudo, rebate a afirmação dizendo que se fossem os leões a fazer a
estátua seria o contrário: o leão em cima do homem. Isto para dizer que a
história é sempre feita pelos vencedores.
(V) - Então haverá a necessidade de reajustá-la daqui a uns anos.
(JR) - Não vejo mal algum nisso, antes pelo contrário. A história, tal como
aconteceu, precisa de ser conhecida.
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(V) - O senhor foi ministro da Informação numa altura em que esta era
altamente controlada pelo partido único. Como é que se sentia na pele de
censor-mor?
(JR) - A censura, naquela altura, era exercida em defesa dos interesses
superiores da nação. Achávamos que ninguém de fora tinha o direito de
chegar e vir-nos dizer que estávamos errados ao cortar este ou aquele
artigo. Não reconhecíamos esse direito a ninguém. A nós que estávamos ali é
que cabia decidir o que efectivamente era melhor para o país. Mas é evidente
que hoje a imprensa é muito mais útil para a sociedade do que naquele
tempo.
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O Xiconhoca já virou a regra
Colaboração de Armando Nenane
Sexta, 18 Junho 2010 09:40

Savana

O antigo combatente da Luta de Libertação Nacional, Jorge Rebelo, entende que os desafios que os jovens têm
que enfrentar hoje não têm nada a ver com a libertação do país tal como aconteceu com a sua geração no
passado. Falando na manhã desta quarta-feira por ocasião dos 35 anos da Independência Nacional, num
encontro promovido pelo Parlamento Juvenil de Moçambique, o também antigo ministro da Informação no governo
de Samora Machel defendeu que o mérito conquistado pela geração que trouxe a Independência ao país também
podia ter sido alcançado pelo jovens de hoje caso tivessem vivido no mesmo contexto.
Jorge Rebelo chamou atenção aos jovens no sentido de não olharem para os antigos combatentes com tanta
veneração. “Muitas vezes tenho sentido que os jovens encaram os antigos combatentes dessa forma, mas é
preciso reparar que eles fizeram o que fizeram porque sentiram que a Pátria precisava deles para libertarem o
país”, elucidou.
Acrescentou que hoje já não é preciso libertar o país. No passado, os jovens da Frelimo tiveram que ir à escola
aprender a pegar em armas, a estudar a posição do alvo, a disparar, mas hoje os jovens devem direccionar a sua
inteligência, conhecimento e coragem para outros combates, como o combate à pobreza, ao analfabetismo, a
SIDA, à corrupção, a descoberta de novas formas de aumentar a produção agrícola, a comercialização, assim
como criar mercados internos e externos.

Geração da Viragem vs Geração da Verdade
Rebelo disse não compreender muito bem o que é Geração da Viragem, uma vez que nunca ninguém apareceu a
explicar muito ao certo se a tal viragem significa virar para onde. “É para frente? Não percebo como é que se pode
virar para frente”, disse. Para se expressar melhor diante dos jovens, o antigo combatente recorreu a um artigo do
jornalista Bayano Valy, publicado na última edição do SAVANA Rebelo concorda com muitos aspectos colocados
pelo jornalista, o qual propôs, ao invés de uma geração da viragem, uma geração da verdade.
No referido artigo, Valy refere que a Geração da Verdade seria uma geração de jovens pensantes, com vontade e
consciência própria, que não se preocupassem em defender as cores de seja qual fosse o partido politico, raça,
religião, etnia, mas sim as cores da bandeira nacional, visando promover o bem-estar cultural, social, económico e
politico. Bayano Valy, parafraseado por Rebelo, defende uma geração que colocaria as ferramentas científicas ao
seu dispor na busca constante da verdade, comprometida em promover a cidadania e alargar o debate na esfera
pública, uma geração que promoveria ideias pelo seu mérito e não pela sua atracção política, religiosa, racial ou
étnica.
Espírito aberto e combater dogmas
No entender de Rebelo, os jovens também podem encontrar inspiração para a construção dos seus ideais na
Carta Africana da Juventude. Jorge Rebelo avisou que é necessário que os jovens tenham um espírito aberto e
que saibam aceitar as posi-ções dos outros, mas combatendo sempre os dogmas através do questionamento
constante das soluções aca-badas. Isso, segundo ele, tem que ser feito da maneira mais científica possível,
quebrando tabus.
“O contrário disso atrofia a análise e leva-nos a aceitar tudo o que vem como certo, incontornável e indiscutível.
Aceitar tudo equivale ao lambebotismo, que é o maior mal que graça a nossa sociedade, onde as pessoas tendem
a querer agradar o chefe, com todas as artimanhas possíveis”, precisou.
Rebelo disse ter aceite o convite do Parlamento Juvenil de Moçambique pelo facto de ser uma organização de
jovens que tem sido conotados como rebeldes. “Foi isso que me atraiu a vir ao debate. Primeiro porque sou um
rebelde, não aceito soluções acabadas. E, segundo, porque esta é a maneira de lutar e corrigir o que está errado.
Se é verdade o que se diz, que vocês são rebeldes, então estamos juntos”, disse o antigo combatente, arrancando
uma enorme ovação entre os presentes.
Muito lambebotismo na Frelimo Jorge Rebelo também abordou questões que dizem respeito ao seu próprio
partido. Quando se fala da Frelimo, segundo ele, a tendência é sempre dizer que é o melhor partido do mundo,
que é o mais perfeito, mas também é preciso analisar porque é que somos membros da Frelimo.
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“No meu caso, sou membro da Frelimo por razões históricas: já estou no partido há 50 anos. O que farei é apoiar
o partido para que siga os ideais inscritos nos seus programas. Mas quanto aos outros: estão no partido por
inércia?, comodismo?, oportunismo?, falta de alternativa?”, questionou, acrescentando que é preciso não perder
de vista que a Frelimo é que está no poder e é ela que deve ser o centro das atenções.
Lamentou, ainda, que há uma grande resistência à crítica no seio do partido, referindo que tal se deve ao facto de
existir muito lambebotismo. “Há uma orientação no sentido de se fazerem apresentações pela positiva, nunca pela
negativa”, destacou, acrescentando, em resposta à jornalista Bordina Muala, que "há muito lambebotismo e
quando as botas já estão limpas não há nada a fazer". No concernente ao combate à corrupção, Rebelo referiu
que estamos em presença de uma palavra que tem que ser analisada sob ponto de vista histórico. Basta reparar
que aquilo que se considerava corrupção no passado hoje já não é, o que era comportamento negativo no
passado hoje é normal. “Hoje já não existe o xiconhoca, que ontem era a excepção hoje já é a regra”,
demonstrou.
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