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A
entrevista sobre Angola, dada por Jerónimo de Sousa ao
"Avante" de 10 de Abril de 2008, merece uma séria discordância
da nossa parte.
É
extraordinário como se consegue analisar a sociedade angolana
sem um olhar mais objectivo sobre os conteúdos do regime, do
poder, da relação entre as pessoas, entre as classes...
sem sequer um olhar sobre as condições de luta dos
trabalhadores angolanos ou, tão só, sobre as mais
elementares condições do exercício democrático
e o papel do Estado. Era difícil fazer pior.
Opinião
de Alberto Matos, Jorge Silva (Juca) e Victor Franco.

Nesse
olhar sobre a sociedade angolana vê-se, à vista larga, a
consolidação de uma burguesia através da
pilhagem dos recursos minerais e energéticos, da privatização
(usurpação do património estatal) que,
interligada com monopólios e empresas transnacionais, assume a
"naturalidade" de um capitalismo que se quer modernizar violenta
e rapidamente.

À
cabeça dessa clique dirigente estão dirigentes do MPLA
e das Forças Armadas, com especial destaque para Isabel dos
Santos, a filha do homem que há 29 anos domina Angola. Isabel
recebeu, recentemente, uma mina de diamantes como prenda de anos e o
canal 2 da RTA, como prenda do mês; controla empresas na
hotelaria e nas telecomunicações; está associada
ao BES e ao Amorim; está lançada nos biocombustíveis
com a Green Cyber e Pedro Sampaio Nunes para uma biorefinaria em
Sines; controla muitas dezenas de milhares de hectares para produção
de óleo de palma no seu país e, muito mais... Isabel
dos Santos é um exemplo da neo-burguesia de Luanda: negoceia
com empresas portuguesas, chinesas, israelitas, russas, americanas,
francesas.... Uma burguesia sem complexos, ou, como diz Jerónimo
de Sousa, os angolanos "procuram novos amigos".

"A
corrupção é um retrato de um grupo social que se
tem vindo a constituir" disse Pepetela, acertadamente.

O
Estado angolano é pois um instrumento nesse processo. A elite
que o controla persegue sindicalistas, lutadores sociais, criminaliza
os protestos e a oposição política. Esta elite
aceita a escravização dos trabalhadores dos diamantes,
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banaliza os salários em atraso, expulsa centenas de milhares
de pobres das suas casas para especular com os terrenos e, para se
proteger, incentiva a violação dos direitos humanos
pelas forças armadas e policiais. Um Estado de uma elite que
censura as músicas e as letras opositoras, que se revê
na CARAS e na gente bonita das festas do Mussulo, mas desconhece 4
milhões de pessoas a morar nos musseques de barracas de
Luanda. Uma elite que recorre a exércitos privados, à
violência aberta e até ao rapto dos adversários.

O
Estado angolano não tem, praticamente, papel social. Uma em
cada quatro crianças morre antes dos 5 anos. Enquanto a
neo-burguesia acumula vertiginosamente riqueza, muitas vezes
transferida para paraísos fiscais, um milhão de pessoas
precisa dos alimentos do Programa Alimentar Mundial. Apesar do PIB
crescer 18% - um recorde mundial de meter inveja a "tigres
asiáticos", inclusive à China que é hoje um
dos maiores investidores em Angola - o desemprego atinge os 80% e o
país é o 12.º mais pobre do mundo. A Sida cresce
continuamente. A cólera e o paludismo persistem.

"O
direito à saúde e à habitação são
negados pelo estado social das coisas", canta o rapper MCK.

Como
disse Marx "historicamente o capitalismo nasceu com as mãos
sujas de sangue". Angola segue-lhe os passos duma acumulação
primitiva devoradora da força de trabalho e dum povo exaurido
por quatro décadas de guerra.

Percebe-se
pois a dificuldade de Jerónimo de Sousa: "no plano
ideológico não é fácil traduzir" que o
MPLA seja "uma força progressista de esquerda". Percebe-se
a sua dificuldade entre a "flexibilidade táctica e
estratégica", traduzida no contorcionismo das palavras:
Angola "tem economia de mercado, mas não quer sociedade de
mercado". Realmente não é fácil. Talvez fosse
melhor perguntar ao "camarada" Hu Jintao!

A
emergente burguesia angolana está minimamente consolidada e,
embora sobressaltada com as más novas do amigo Mugabe, acha-se
agora com condições mais seguras de promover as
eleições interrompidas pela guerra em 1992 e que,
alcançada a paz em 2002, foi sucessivamente adiando. Fala-se
que as legislativas serão em 2008 e as presidenciais em 2009.
Fala-se... Fala-se que o "amigo" Dos Santos será
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recandidato a mais um mandato. E por que não? Afinal, Jerónimo
de Sousa até nem é pela limitação de
mandatos...

Alberto
Matos, Jorge Silva (Juca) e Victor Franco
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