DOM'NGOS MALULEQUE
( 10 anos)
Entao os Matsangas chegaram.
Depois chamaram 0 papa e a
mama e quando 0 papa saiu
para fora pegou-me pela mao
e saiu comigo. Tres homens
entraram dentro de casa e
mataram a avo aqui dentro,
puseram petroleo no corpo
dela e tambem na casa e
incendiaram. Depois
levaram-me a mim
ao papa e a mama.
JA'ME PAULO
MUNGUAMBE ( 12 anos)
- Eies querem saber se tambem
estivesle com aqueles que iam
para a estrada queimar carros.
Eu ia!
- Tu lambem queimasle carros?
Sim.
- Em que silio faziam isso?
Numa zona perto de Chibuto.
- Jaime ! Como e que que
conseguiam lazer isso?
Malar pessoas, queimar carros,
queimar casas?
Que coisas vos diziam para
vor;es lazerem isso?
Diziam que venceriamos.
VANESSA PH'R'
Chegaram e precisaram das
minhas filhas para manterem
relar;oes sexuais com elas ...
Eu disse näo, näo podem
levar as minhas filhas.
Eies insistiram. Disseram:
"Precisamos das tuas filhas
para manter relar;oes com elas.
Como estas prohibir as tuas
filhas vamos levar a tua
roupa e tres sacos. "
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DAV'D MACH'NE (Ex-membro da Renamo, Amnestlado)
o recrutamente das crianr;as e ordem mesmo.
Tem que recrutar crlanr;as porque estes adultos ja tem idefa de fiear em easa eom a sua
familia. Aquele que e ainda muito miudo näo pensa nas mulheres, eie pensa s6 em lutar.
Quando e mandado de ataquar 0 seu objectivo e de ataquar e assaltar.
Um senhor de 30, 40 anos pensa que deixei a minha mulher em casa, esta doente,
deixei a minha crianr;a em casa, pois esta no combate eom medo, ou fugir,
näo vai ser activo no combate.
Por isso estäo a recrutar esses miudos.

FRAN'SSE S'GAUQUE
(8 anos)
- Mas voces lutavam para que?
Era p ara matar pessoas.
- Era s6 para matar pesssoas?
Matavam por que motivo?
(silencio)
- Era para ganhar 0 pais
ou 0 que? Du era s6 para
matar pessoas?
Era para vencermos.
GOVANE (escultor)
Eu sei que muita genta
passa este sofrimento mas
näo s6 isso. No ano
passado mesmo aconteceu
com a minha familia na
regiäo de Marracuene.
Apareceram pessoas e
caregaram a minha famflia,
uma tia e algumas primas.
Foram amarradas, maltratadas, bateram ale morrer.
Acontece que uma tia
sobreviveu. Portanto esta
uma noticia viva do
que que acontece.
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Groupo Cultural

.."e'o-Pi'e'o"
Bom dia, lei da amnestia
continua ate a paz.
A luta continua
ale a vitoria final.
VOfe que esta no mato
a tua mae chora.

DR. LEONARDO S'MÄO
(Ministro da Saude)
A nossa politica e
procurar tao rap idamente
quando possivel estas crianfas
voltam a ter um meio familiar.
Porque a reabilitafao social destas
crianfas passa necessariamente
pela sua reabilitafao afectiva.
Por isso abandonamos a
institucionalizafao destas crianfas.
Uma crianfa esta numa instituifao 0
tempo necessario ate n6s localizarmos
a pr6pria familia dessa crianfa.
E se isso nao e possivel como acontece
em grande parte das vezes porque a familia
foi toda ela morta pelos bandidos a nossa politica e
encontrar uma familia substituta. Por isso encorajamos
as familias das communidades a adoptar crianfas.

Diariamente
em MOfambique, de Norte
a Sul deste pais cl beira do Indico,
pessoas de todos as idades e sexos säG
raptadas, mutiladas e massacradas.
Mais! Dentro desta paisagem dantesca ha ainda a
acrescentar um crime maior. crianfas sao brutalmente transtor.
madas em assassinas, chegando a matar os seus pr6prios pais e irmäos, a
incendiar as suas casas e aldeias inteiras, a massacrar popu/afaO inocente.
Instrumentalizadas para a pratica do terror mais barbaro,
estas crianfas de MOfambique sao um dedo acusat6rio apontado
a consciencia de todos os Homens do mundo.
Contudo, este drama ho"ive' continua praticamente mudD
nos orgaos de intormafäo do mundo. Porque?
o silencio sobre esta gue"a nao dec'arada nao e tambem criminoso?
Porque este silencio?
Sera por que se trata de crianfas negras?
Sera por que se trata de um pais africano que teve a ousadia, 'ogo ap6s a
sua ascensäo a Independencia, de mi'itar activamente contra 0 "apartheid"?
Sera por que e a Africa do Sul que esta por detras de todo
este sangue de"amado?
Ca'ane da Si'va

