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Paralelamente ao informe que o Governo angolano 
Prepara, em relação ao qual pouco ou nada se sabe, dez 
Organizações da sociedade civil apresentaram às Nações 
Unidas um relatório sobre a situação de direitos 
Humanos no país, denunciando o desalojamento, entre 
Os anos de 2001 e 2007, de mais de 30 mil cidadãos. 
Já em posse do Comité dos Direitos Humanos da 
ONU, o documento avança que em Julho do ano em 
Curso 3.000 casas foram destruídas num bairro pobre 
De Luanda, prevendo-se demolições em seis bairros de 
Benguela e do Lobito, cidades vizinhas, com o espectro 
De desamparo a tirar o sono a mil e 35 mil pessoas, 
Respectivamente. 
Tais bairros, acrescenta o relatório, serão dominados 
Por hotéis e complexos de luxo. Ainda sobre o "Direito 
102 À Habitação», o primeiro dos seis temas eleitos pelas 
Organizações subscritoras, lê-se que os recentes 
Relatórios oficiais endereçados aos sistemas regional e 
Internacional da ONU não fazem referência a 
Desalojamentos forçados e pagamento de indemnizações. 
Elas receiam que as reservas fundiárias e a aprovação, 
sem emendas, do Código Mineiro possam aumentar o 
número de desalojados em todo o país. Na sua óptica, o 
Código Mineiro pode dar lugar a zonas restritas para 
todos os recursos minerais, inclusivamente para a 
construção civil. O relatório/sombra das organizações da sociedade 
civil sublinha que o acesso às casas (1 milhão) 
prometidas pelo Governo na altura da campanha 
eleitoral não está claro, uma vez que se fala na compra 
de kits de material de construção, créditos especiais 
para jovens e outros elementos que complementam a 
«escuridão». Por outro, pergunta ao Governo, entre o conjunto de 
esclarecimentos indispensáveis à melhoria da situação, 
os mecanismos para uma justa indemnização das 
famílias desalojadas e as razões para a falta de títulos de 
propriedade a favor das mesmas. 
Quanto a sugestões, destaque para a criação de um 
plano director de habitação que possua uma 
componente direccionada aos desfavorecidos e a 
construção de habitações condignas para as famílias 
vítimas de demolições. • 


