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“Os estudantes em luta são os filhos da maioria negra” 

 

A palavra a Lybon Mabasa, presidente do Socialist Party of Azania (África do Sul) – 

SOPA  

 

Neste novo ano lectivo universitário na África do Sul, os estudantes – tal como no ano 

passado – mobilizam-se contra o aumento das propinas. 
 

A situação no nosso país é de novo explosiva: mais uma vez, os estudantes mobilizam-se em massa. Os Acordos de 

traição – assinados em Kempton Park, aquando da Convenção para uma África do Sul democrática (Codesa, 1991) – 

estão ainda no centro da situação. 

Os dirigentes brancos racistas do apartheid excluíram neles, deliberadamente, a maioria negra de qualquer acesso a 

estudos de qualidade, reservando-lhes uma espécie de educação destinada a reforçar os laços de servidão. Os Brancos 

ficaram com o direito a uma educação gratuita e obrigatória até à Universidade, tendo os Negros sido excluídos desse 

direito. 

A Codesa não pôs em causa os privilégios e a posição dos Brancos, embora tenha introduzido mudanças cosméticas 

que só tiveram um pequeno impacto sobre a vida dos estudantes negros que querem – e exigem das autoridades 

actuais – condições para prosseguirem os seus estudos. 

No ano passado, mais de 100 mil estudantes manifestaram-se, em todas as universidades, para exigirem a gratuidade 

dos estudos. São os filhos da maioria negra que foi enganada, pensando que o projecto de Mandela (em 1994) lhes 

traria a “liberdade”. A realidade é que nada mudou significativamente para eles, desde 1994: na sua grande maioria, 

eles continuam a ser desempregados, despossuídos de terra e de habitação. Os seus filhos são excluídos das 

universidades porque não podem pagar propinas de inscrição exorbitantes. 

 

São os “filhos de Marikana” que se manifestam 
 

Esta juventude que se manifesta são também os filhos dos mineiros de Marikana que foram brutalmente assassinados 

pela Polícia deste Governo pretensamente democrático, por ter pedido aumentos de salário para poder pagar os 

estudos dos seus filhos. Marikana continua a ser um concentrado das condições de existência da maioria negra. 

Mesmo após o derrube das leis do apartheid, a realidade do sistema baseado na propriedade privada dos meios de 

produção perpetua a noção de que os Negros não têm necessidade de uma educação de qualidade. Este sistema exclui 

os Negros, sob o pretexto falacioso que eles seriam incapazes de exprimir ideias e efectuar raciocínios profundos e 

elaborados. 

No ano passado, quando os estudantes saíram à rua para pedir “o fim das propinas”, o Governo comprometeu-se a não 

aumentar as propinas da inscrição neste ano lectivo e a estudar a possibilidade e os meios para implementar um 

sistema de bolsas de estudo.  

Enquanto o Governo continua a manter a pobreza, alegando que é incapaz de encontrar o dinheiro para ajudar 

estudantes negros, o saque de recursos a todos os níveis do Governo, a começar na Presidência, não tem fim. 

 

O ANC em causa 

 
O Governo continua a lançar programas que não servem à maioria negra, o capitalismo de compadrio continua na 

ordem do dia e indivíduos com ligações políticas efectuam um massacre financeiro quotidiano, em detrimento da 

maioria negra. 

O ministro responsável pelo Ensino Superior, Blade Nzimande – Secretário-geral do Partido Comunista sul-africano – 

anunciou que os custos de inscrição nas universidades aumentariam cerca de 8% no próximo ano. Também ofereceu 

aos estabelecimentos do Superior o direito a estabelecerem as subidas das propinas que mais lhes conviessem. Foi 

verdadeiramente – como diz o adágio popular – a última palhinha que partiu o dorso camelo. Existe um sentimento 

generalizado, no seio das comunidades negras, de que o Governo do ANC desvaloriza as vidas da maioria negra e que 

insiste em jogar à roleta russa com elas. 

 

Uma repressão herdada do apartheid 
 

A formidável mobilização dos estudantes, aos milhares – que se propaga através de todo o país – é o resultado directo 

desta insensibilidade o poder. Muitos estudantes participaram em manifestações e a Polícia comporta-se sempre como 



o fazia no tempo do apartheid: ela espanca, prende e abre fogo sobre os manifestantes. Contudo, os estudantes estão 

determinados: eles prometeram combater, apesar do terror desencadeado pelo Estado contra eles. 

Nós consideramos que estão empenhados numa causa justa, que revela a verdadeira natureza deste Governo capitalista 

“neo-apartheid”, cujo interesse é extorquir lucros para se apoderar deles. As lutas dos estudantes e as lutas dos 

trabalhadores complementam-se – elas não podem ser separadas – e é essa a razão por que continuamos a dar-lhes o 

nosso apoio incondicional, e que exortamos a maioria negra a manter-se firmemente ao lado dos estudantes. Torna-se 

claro e evidente, actualmente, que através da Codesa o nosso povo perdeu tudo, ao mesmo tempo que a dominação 

branca foi consolidada. Por conseguinte, a maioria negra e a classe operária negra devem intensificar a sua luta contra 

um sistema que se esforça por perpetuar a sua miséria. 

 

Todas as forças do SOPA com os estudantes 

 

Pela nossa parte, continuamos a apoiar todos os esforços dos estudantes, porque sabemos e compreendemos que nada 

pode ser conquistado se não for reclamado e arrancado com uma luta tenaz. Nós conseguimos, em certa medida, 

mostrar e demonstrar que a Codesa foi uma fraude. E isso ajudou os estudantes – assim como, naturalmente, todas as 

forças que querem combater o sistema – a reconhecer que a Codesa não foi uma vitória para o nosso povo. Ficámos 

lesados com ela e é por isso que a luta continua. 


