
A Carta da Liberdade
Adoptada no Congreso do Pobo, Kliptown, Suráfrica, o 26 de xuño de 1955  

Nós, o pobo de Suráfrica, declaramos para que todos no noso país e o 
mundo saiban:

– que Suráfrica pertence a todos os que viven nela, negro e branco, e que ningún 
goberno pode con xustiza reclamar autoridade se non se basea na vontade de 
todo o pobo.

– que  o noso pobo ten sido desposuído  dos seus dereitos de nacemento á terra, á 
liberdade  e  á  paz  por  un  xeito  de  gobernar  baseado  na  inxustiza  e  a 
desigualdade.

– que  o  noso  país  nunca  será  próspero  e  libre  deica  o  noso  pobo  vivir  en 
irmandade, gozando de iguais dereitos e oportunidades.

– que  só  un  Estado  democrático,  baseado  na  vontade  de  todo  o  pobo,  pode 
asegurar a todos o seu dereito de nacemento, sen distinción de cor, raza, sexo 
ou crenzas. 

– E polo  tanto,  nós,  o  pobo  de  Suráfrica,  negros  e  brancos  unidos  e  iguais, 
compatriotas e irmáns adoptamos esta Carta da Liberdade

– E comprometémonos a loitar xuntos, sen aforrar nin forza nin coraxe, deica 
gañar os cambios democráticos que aquí se expoñen:
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¡O Pobo ha de Gobernar!

– Cada home e cada muller ha ter dereito a votar por e para presentarse como 
candidato a todos os organismos que fan as leis;

– Todas as persoas terán dereito a tomar parte na administración do país;

– Os dereitos do pobo deberán ser para todos os mesmos, independentemente 
da súa raza, cor ou sexo;

– Todos os organismos da minoría gobernante, os organismos consultivos, os 
consellos  e  as  autoridades  deberán  ser  substituídos  por  organismos 
democráticos do goberno autónomo.

¡Todos os Grupos Nacionais Terán Igualdade de Dereitos!

• Deberá haber igualdade nos organismos do Estado, nos xulgados e nas 
escolas para todos os grupos nacionais e as razas;

• Todo o pobo ha ter o mesmo dereito a utilizar as súas propias linguaxes e 
a desenvolver a súa cultura popular e os seus costumes;

• Todos  os  grupos  nacionais  deben  estar  protexidos  por  lei  contra  dos 
insultos á súa raza e o seu orgullo nacional;

• A prédica e a práctica de discriminación e o desprezo racial ou de cor 
será un crime punible;

• Todas as leis e prácticas do apartheid se desestimarán.

¡O Pobo Ha Compartir a Riqueza do País!

• A riqueza do noso país,  o patrimonio dos sudafricanos, será 
devolvido ao pobo;

• A riqueza mineral  subterránea,  os bancos e o monopolio da 
industria  deberán  ser  transferidos  na  súa  totalidade  á 
propiedade do pobo;

• O resto das industrias e o comercio deberán ser controlados 
para axudar ao benestar das persoas;

• Todas  as  persoas  terán  os  mesmos  dereitos  para  comerciar 
onde  queiran,  para  fabricar  e  para  entrar  en  todos  os 
comercios, artes e profesións.

¡A Terra a Compartirán Quen a Traballen!

– As restricións á propiedade da terra sobre unha base racial deberán rematar e 
toda a terra deberá volver a dividirse entre os que a traballen para eliminar a 
fame e a fame da terra;

– O estado deberá axudar aos labregos con implementos, sementes, tractores e 
encoros para coidar a terra e axudar aos que a cultivan;

– A liberdade de movemento deberá ser garantida para todos os que traballen 
na terra;

– Todos deberán ter dereito a ocupar a terra onde eles elixan;

– Á xente non se lles roubará o gando, e o traballo forzado e os cárceres de explotación deberán ser  
abolidas.



¡Todos Deberán ser Iguais ante a Lei!

– Ninguén deberá ser encarcerado, deportado ou restrinxido sen un xuízo 
xusto;

– Ninguén  poderá  ser  condenado  por  orde  de  ningún  funcionario  do 
Goberno;

– Os tribunais deberán ser representativos de todo o pobo;

– A condena a prisión deberá ser unicamente para os delitos graves contra 
do pobo, e deberá aspirar á reeducación, e non á vinganza;

– A policía  e  o  exército  deberán  estar  abertos  a  todos  en  igualdade  de 
condicións e deberán ser os axudantes e protectores da xente;

– Todas as leis que discriminan por motivos de raza, cor ou crenza deberán 
ser derrogadas.

¡Todos Deberán Gozar de Igualdade de Dereitos Humanos!

– A lei deberá garantir a todos o seu dereito a falar, a organizarse, a reunirse, a 
publicar, a predicar, a venerar e a educar aos seus fillos;

– A privacidade da casa das redadas da policía deberá estar protexida por lei;

– Todos deberán ser libres para viaxar sen restricións do campo á cidade,  de 
provincia a provincia, e de Suráfrica ao estranxeiro;

– Aprobar  as  leis,  os  permisos  e  todas  as  outras  leis  que  restrinxen  estas 
liberdades deberán ser abolidas.

¡Deberá haber Traballo e Seguridade!

– Todo aquel que traballe deberá ser libre para formar sindicatos, para 
elixir  aos  seus  dirixentes  e  para  acadar  acordos  salariais  cos  seus 
patróns;

– O Estado deberá recoñecer o dereito e o deber de todos de traballar, e  
de aspirar a beneficios de desemprego;

– Homes e mulleres de todas as razas deberán percibir un salario igual  
por un traballo igual;

– Deberá  haber  unha  semana  de  corenta  horas  de  traballo,  un  salario 
mínimo nacional,  vacacións pagas anuais e licencia por enfermidade 
para  todos  os  traballadores,  e  a  licenza  por  maternidade  con  soldo 
completo para todas as nais traballadoras;

– Mineiros, empregados domésticos, traballadores agrícolas e os funcionarios públicos deberán ter os  
mesmos dereitos que todos os que traballan;

– O traballo infantil, o traballo complexo, o sistema de adición e o contrato de traballo deberán ser  
abolidos.

¡As Portas da Educación e a Cultura Deberán Abrirse!

– O goberno deberá descubrir, desenvolver e fomentar o talento nacional para a 
mellora da nosa vida cultural;

– Todos  os  tesouros  culturais  da  humanidade   deberán  estar  abertos  a  todos, 
mediante o intercambio gratuíto de libros,  as ideas e o contacto con outros 
países;

– O obxectivo da educación deberá ser ensinar á xuventude a amar á súa xente e 



á súa cultura, a honrar a fraternidade humana, a liberdade e a paz;

– A educación deberá ser gratuíta, obrigatoria, universal e igual para todos os nenos; o ensino superior  
e formación técnica deberá ser aberta a todos por medio de subsidios do Estado e bolsas outorgadas 
sobre a base do mérito;

– O analfabetismo nos adultos deberá ser rematado por un plan de educación masiva do estado; os  
mestres deberán ter todos os dereitos do resto dos cidadáns;  A división por cores na vida cultural, no 
deporte e na educación deberá ser abolida.

¡Deberá Haber Casas, Seguridade e Confort!

– Todos deberán ter o dereito a vivir onde eles elixan, ter unha vivenda digna 
e de criar ás súas familias en comodidade e seguridade;

– Los espazos de habitación non empregados se poñerán a disposición do 
pobo:

– Alugueres  e  prezos  deberán  baixarse,  a  comida  abundante  e  ninguén 
deberá pasar fame;

– O Estado deberá poñer en curso un sistema de saúde preventiva;

– Un sistema de saúde gratuíto e hospitalización deberá ser  provisto para 
todos, con especial atención ás nais e aos cativos;

– Os barrios  marxinais  deberán ser  demolidos e  os  novos barrios  que se 
constrúan garantirán a  todos transporte,  estradas,  alumeado,  campos  de 
xogo, garderías e centros sociais;

– Los anciáns, os orfos, os diminuídos e os enfermos deberán ser coidados polo Estado; 

– O descanso, o lecer e a recreación deberá ser dereito de todos;

– Os lugares valados e os guetos deberán suprimirse, e as leis que separan ás familias deberán ser 
derrogadas.

¡Deberá Haber Paz e Amizade!

– Suráfrica  deberá  ser  un  Estado  completamente  independente,  que 
respecte os dereitos e a soberanía de todas as nacións;

– Suráfrica deberá esforzarse por manter a paz mundial e a solución de 
todas as controversias internacionais mediante a negociación, e non 
coa guerra;

– A paz e a amizade entre todo o noso pobo deberán estar aseguradas 
pola  defensa  da  igualdade  de  dereitos,  oportunidades  e  status  de 

todos;

– A xente  dos  protectorados  de  Basutoland,  Bechuanaland y  Swaziland deberá  ter  liberdade  para 
decidir por si mesmos o seu propio futuro;

– O dereito de todos os pobos de África a independizarse e auto-gobernarse debe ser recoñecido e debe  
ser a base dunha estreita cooperación;

– Deixemos a todas as persoas que aman ao seu pobo e á súa nación que digan agora, como dicimos  
aquí:

ESTAS SON AS LIBERDADES POLAS QUE IMOS LOITAR, MAN 
A MAN, DURANTE TODA A NOSA VIDA, DEICA GAÑAR A NOSA 

LIBERDADE.
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