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Comissão Permanente da Assembleia Popular 

Resolução n* t / 8 8 

Concede a titulo póstumo a Ordem «Eduardo Mondlane » 
do 1o Grau a Olof Palme 

COMISSÃO PERMANENTE DA ASSEMBLEIA POPULAR 

Resolução n.° 1/88 
de 27 de Fevereiro 

Duas décadas medeiam o tempo da morte de dois ho-
mens ilustres da Historia da Humanidade O moçambicano 

Eduardo Mondlane e o sueco Olof Palme Ambos lutadores 
intransigentes pela causa da paz e emancipação dos povos 
e ambos barbaramente assassinados pelas forças da reacção 

Eduardo Mondlane dirigiu o seu povo na luta de liber-
tação nacional, arquitectou a unidade do povo moçambi-
cano e for fundador da Frente de Libertação de Moçam 
bique 

Ao criar uma Ordem a que se atribuiu o nome de 
Eduardo Mondlane, a Republica Popular de Moçambique 
pretende com ela enaltecer os actos extraordinários de 
solidariedade na luta contra o colonialismo, o racismo o 

fascismo e outras formas de exploraçao e de opressão, 
assim como reconhecer acções de grande mérito a favor 
da paz, amizade e solidariedade entre os povos 

Olof Palme, destacado dirigente do Partido Social Demo-
crata Sueco e varias vezes dirigente do Governo Sueco for 
um grande amigo do povo moçambicano 

Nos dias difíceis da luta armada de libertação de Mo-
çambique, Olof Palme trouxe a FRELIMO a ajuda huma 
nitaria, moral e material, e mobilizou as forças democra 

ticas do seu pais a favor de uma solidariedade activa para 
com as aspirações de liberdade e independência do povo 
moçambicano 

O aporo, a solidairedade, que o povo sueco deu a futa 
do povo moçambicano for também fruto do encontro destes 
dois homens que a historia aproximou em vida, forjando 
na sua amizade, respeito e admiração mutuas a indestru 
tivel amizade entre o povo sueco e o povo moçambicano 

Ligado por uma profunda amizade aos povos empenha 
dos na luta contra o subdesenvolvimento, Olof Palme pug 
r ou pela igualdade entre os Estados e pelo estabelecimento 
de uma ordem económica internacional mais justa 

Estadista eminente, Olof Palme dedicou a sua vida a 
luta pela paz mundial 

Olof Palme for um defensor incansavel do desarmamento 
e da segurança internacional 

Politico esclarecido deu uma grande contribuição a luta 
dos povos pela libertação nacional, à luta contra o a par 
íheid e contra todas as formas de opressão e discriminação 

Por ocasião do segundo aniversario da morte de Olof 
Palme, em homenagem à sua memória, recordando a sua 
acção impar a favor da paz no Mundo e expressando o 
apreço do povo moçambicano pelo seu contributo activo 
a causa da independência de Moçambique e da reconstrução 
nacional, a Comissão Permanente da Assembleia Popular 
nos termos dos artigos 11 e 13 da Lei n ° 8/81, de 17 de 
Dezembro, concede, a titulo postumo, a Ordem «Eduardo 
Mondlane» do 1 ° Grau a Olof Palme 

Aprovada pela Comissão Permanente da Assembleia 
Popular 

Publique-se 
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