Editorial de Abril
Nos Países em conflitos: Escreve-se guerra, lê-se fome.
Alarme da ONU sobre a crise: "Em situação de risco: 124 milões"
Em Moçambique: escreve-se crescimento económico, lê-se fome…. E,
a situação de Pobreza absoluta aumenta
“A FAO e outras Agências das Nações Unidas apresentaram um relatório conjunto: fome e
escassez de alimentos não são causadas apenas por eventos naturais, mas acima de tudo por
conflitos! A FAO chama de "crise alimentar", ou em seus documentos fala de "insegurança". Às
vezes a palavra "fome" aparece. A linguagem é a das agências da ONU, portanto, de uma
necessidade fria, quase asséptica, tendencialmente imparcial. Mas palavras que permanecem
abstratas no Terceiro Milênio não são mais suficientes: talvez valha a pena começar a usar
termos como "famintos"… a fome não é um destino, não vem por acaso para os mais
desfavorecidos da Terra. A fome vem através de responsabilidades humanas muito precisas”.
Era o caso de Moçambique logo depois da Independência com a introdução do Metical no País,
pela falta total de alimentos nos mercados e a seguir durante o conflito armado, demasiado
longo, que levou inúmeras pessoas a se deslocarem das terras de produção, vivendo o dia a dia
num estado de insegurança alimentar demasiado acentuada.
Agora o conflito acabou, mas continua ainda o interesse pessoal dos políticos a ter lucros
pessoais avultados, o suborno e a corrupção, a incapacidade e burocracia judiciária, que
prejudica somente os pobres … e as leis de crescimento económico não favorecem a classe pobre
do País.
Assim o desemprego aumenta, não existe uma análise do êxodo dos jovens do campo para as
cidades, não são propostos programas sérios de luta contra as doenças endémicas, somente
paliativos associados à fontes de financiamento externo, e tudo que é o crescimento social, está
sempre conjugado com o crescimento partidário e de favoritismos…
O que preocupa mais é a falta de clareza em tudo. Não se consegue saber a verdade nos
diferentes setores económicos, ou, ao menos, não é dita oficialmente, quando é claríssima no seio
do povo e nos circuitos de comunicação. Há tantas faltas de comunicação em todos os setores e
se houvesse clareza das situações sociais e económicas, poderíamos ajudar muito e entrarmos
numa séria colaboração.
“Outro gráfico da fome é a "insegurança" por razões climáticas… Mas mesmo se quiséssemos
atribuir responsabilidade total à fome e à seca, não se deve esquecer que as capacidades
produtivas do planeta, se administradas adequadamente e sem guerras, são mais do que
suficientes para alimentar até os mais desafortunados”.
É o caso de Moçambique: fala-se de Seca, enquanto temos água seja vinda do céu, que não é
aproveitada, seja do subsolo. Moçambique não é um deserto! Falta o seu uso racional e técnico.
Fala-se de mudanças climáticas, se organizam Plataformas especializadas em matéria e se
continua a realizar reuniões para aprofundar este fenómeno da parte de Organismos das Nações
Unidas e da Sociedade Civil Moçambicana, mas quanta gente luta contra estes riscos? Quanta
gente conhece as formas de ultrapassar metodicamente estas situações que criam calamidades

constantes? Cada um trabalha à sua maneira, vinculado à fundos saltuários externos e sujeitos a
mil e uma regra burocrática, sem que haja a pesquisa das melhores práticas já aplicadas por parte
das melhores ONG’s existentes no Pais. Até que vai vigorar a forma de lançamento de concursos
por parte dos Doadores… o crescimento económico será efémero e momentâneo. A expertise de
ganhar concursos e depois da sua realização, lavar as mão e espera por um próximo concurso… é
a atitude de muitas ONG’s estrangeiras, imitadas por várias nacionais. Acabado o programa…
todos desaparecem e tudo volta como antes! É isso chama-se “apoio ao desenvolvimento” dum
País?
Nesse caso seria melhor que não houvesse fundos de cooperação, cujos especialistas agora são
somente avaliadores da burocracia administrativa e financeira e não investem em nenhuma
capacidade de análise de crescimento conjunto social e económico! Esta atitude, porém, não é de
todos os Doadores. Ao contrário! Basta, a título de exemplo a cooperação da UNICEF nos
programas de Água e Saneamento…Excelente!
Se tivéssemos acesso a um diálogo aberto e sem medo com todos, sejam eles Organizações
internacionais e mesmo Doadores,…. Como as situações no terreno iriam mudar! … e qualquer
quinhenta oferecido daria o seu fruto!
“As pessoas afetadas pela "insegurança alimentar" no mundo atualmente são 124 milhões em
51 países. E a FAO sublinha: "Não devemos esperar nenhuma melhora significativa na
segurança alimentar global até que a paz retorne nestes Países". Mas quem decide sobre as
guerras, geralmente tem o estômago cheio”.
E, no caso de Moçambique?
Deve acabar a decisão unilateral por parte dos Políticos no Poder sobre s politicas de crescimento
económico, deve acabar o sentimento de vítima por parte das pessoas que poderiam ter um
impacto social, deve acabar a inércia por parte das ONG’s na busca de soluções, mesmo quando
não há fundo de cooperação, deve acabar a nossa atitude de espetadores, esperando sempre
decisões do alto!
Juntos podemos fazer a diferença!

