Esquerda.Net

Dossier Eleições em Angola
04-Set-2008

@page {margin: 2cm; }
P{
MARGIN-BOTTOM: 0.21cm
}
Sexta feira, 5 de Setembro, realizam-se eleições legislativas em Angola. Decorrem dezasseis anos depois das eleições que
terminaram dramaticamente na continuação da brutal guerra entre o MPLA e a UNITA, num período de acentuado
crescimento económico, onde as injustiças sociais e as limitações às liberdades continuam a ser gritantes.

Neste dossier, o artigo 14 partidos e coligações apresentam-se ao voto apresenta a listagem dos partidos concorrentes e
uma breve descrição de cada um deles.

Em A transição em Angola Boaventura de Sousa Santos alerta que Angola tem muito pouco tempo para se tornar numa
sociedade mais justa.

Luiz Araújo, activista social angolano que vive actualmente em Portugal, em entrevista que deu ao esquerda.net, e no
seu artigo Uma lágrima pelo povo e pelo Estado de Angola faz uma forte denúncia da situação social e política no seu
país.

Os artigos Silêncio, que se vai votar em Angola, Não há eleições justas sem respeito pelas regras do Estado
democrático de direito... e Angola: Eleições livres e justas em dúvida denunciam o controle do poder sobre a
comunicação e as fortes limitações às liberdades no processo eleitoral.

Depois, as razões de voto de diversos partidos: FpD (partido em que o deputado Fernando Rosas do Bloco de Esquerda
esteve presente na principal acção de pré-campanha - ver artigo no esquerda.net: F. Rosas: Estamos solidários com a
luta da FpD de Angola pela democracia e pela justiça social), MPLA , UNITA , FNLA, PLD e uma entrevista em vídeo com
o presidente do PRS .

Neste dossier, ainda pode ver vídeos de tempos de antena da FpD, do MPLA e da UNITA e Links para meios de
comunicação social, partidos políticos e blogues de Angola .

Organização do dossier de Carlos Santos.
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