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Em relação à terra, o partido do galo negro 
que « a terra é o único património que as 
comunidades autóctones possuem.» Frisa, 
ainda, que não há independência nem 
liberdade para um povo sem a posse da 
terra, assim como não há Estado sem 
território, «também não há 
autodeterminação dos povos sem estes 
possuírem o direito de propriedade da raiz 
das suas terras. São os povos que 
conquistam a independência e não os 
Estados». 
Realça que os angolanos não conquistaram a 
independência para um «Estado predador» 
lhes espoliar a terra e alimentar os apetites 
latifundiários de uma nova classe de 
exploradores, que utiliza o Estado para fins 
privados. 
O povo pode ter e o Estado pode usar, 
dispondo e gerindo no interesse público as 
terra tituladas, «mas o proprietário e raiz é 
sempre o povo, povo porque o povo 
precede o Estado», reitera essa formação 
política. Ela defende que a Assembleia tem a 
responsabilidade de desenvolver e proteger 
os direitos económicos dos angolanos, 
garantir a igualdade de oportunidades e a 
eliminação de diferenças socioeconómicas. 
Para tanto, ajunta, tem de garantir os 
direitos de propriedade e posse das terás 
tradicionalmente ocupadas. A UNITA 
acentua que este foi o verdadeiro sentido 
colhido durante a consulta pública, 
apontando que a maioria do povo quer que 
a Constituição reconheça a terra como 
propriedade originária do povo angolano. 
«Não se trata de uma opção política, trata-se 
de um direito socioeconómico fundamental 
e inalienável do povo. 
Relativamente aos símbolos nacionais, esse 
partido da oposição defende que a bandeira 
do passado, que destaca como dirigentes a 
classe operária e a classe camponesa, 
simbolizadas pela catana e pela roda 
dentada, «não pode ser a bandeira do futuro, 
da III República,». 
» Ela favorece o MPLA nos processos 
eleitorais, porque a bandeira do MPLA é 

semelhante á bandeira da Republica», alerta. 
Sobre o Hino Nacional, a Unita aceita que 
se mantenha a melodia, ajustado a sua letra á 
verdade» da nossa história e ao regime 
democrático instituído em 1992. 

 


