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Juventude Estudantil

Realizou-se nos dias 13 e 14 de Março a I Conferência Nacional dos Núcleos Estudantis da UDP que
reuniu mais de 200 delegados em tepÍesentação de dezena.s de núcleos de escolas espalhados por todo o
país. A Conferência decidiu formar a UEDP - União
dos Estudantes pela Democracia Popular - organiza-

ção que se filiou na UDP.

Contando no seu seio largas centenas de estudantes

revolucionários, a UEDP não surge repentinamente

no

movimento estudantil; as suas nízes temontam aos
anos combativos de 60, às grandes jomadas antifascistas e anticolonialistas em que a grande maioria dos
estudantes desempehhou relevante papel e em que se
esboçou o primeiro corte com o reformismo. Assim,
congiegando estudantes que n-o passado perfilhavam
variãdas correntes revolucionárias, a UEDP possui

válorosa tradição combativa que, apesar de erros e
desvios verifiãados, constitui indiscutível patrim6nio
revolucionário.

Sabetemos ser merecedores da nossa tradição combativa, combateremos para a elevar ainda mais alto.
Os estudantes, diáriamente confrontados com o
movimento das ciências, das artes e das lettas aspiram
profundamente a um ensino novo, progJessista e em
.harmonia com as realidades nacionais. Contudo, a sua
energia combativa ulttapassa largamente o quadro dos
seus problemas pr6prios e dá ao movimento estudantil
desde há muito um lugar de destaque na luta populat

antifascista e revolucionária.

Contta todos os que pregam as virtudes do sistema,
as virtudes da exploração, que defendem a moral decadente e espelham o vício e a droga, contra os qire
divulgam a cultuta. reaccionária, e espelham o veneoo
dos Jpressotes, a UEDP lutará pela formação da juventude estudantil nos ideais d'a paz e do progresso,
da Revolução, da liberdade e felicidade do povo, nos
ideais do internacionalismo fraternal paÍa com a luta

AVOLUMA-SE

de libettação dos povos e nações oprimidas de todo

o

mundo.

Contra os que PÍegam as virtudes das reformas e
negam a necessidade da revolução, a UEDP esfo_rçar-

-sã-à por formar a juventude estudantil de uma forma
revolucionária, promovendo a sua iniciativa e determinação combativa, formando-a revolucionariamente nas
lutas parcelares, na defesa e alargamento das conquistas democráticas, indicando-lhes ao mesmo tempo o
seu caracter limitado, apontando o objectivo final: o
Ensino Popular num Portugal no,vg, democrático e popular.'Não'somos pois inimigos das reformas, das conquistas parcelares. Nem tão pouco somos defensores
áa violência gratuita, antes desejaríamos uma solução
oacífica Dara os problemas nacionais. Mas estamos
àonscientàs da ganância brutal e violenta dos grandes
capitalistas e monop6lios internacionais e sabemos
que nenhuma solução real e duradoura pode ser conseguida para os problemas dd povo sem- que este conquisi*. o pôdet de Éstado e liquide Pela fotça a resistência
dos grandes capitalistas e agrários, de todos os fas-

cistas e teaccionários.
Contra os que se dizem nossos defensores mas
procuram sempÍe limitar as nossas lutas a objectivos

unicamente re?ormistas, que apregoam a aliança Povo-MFA, que pretendem limitar o nosso movimento à neeociata, que acabam sempre por nos trair quando levan-

ümos reivindicações revolucionárias, que pretendem
ainda fazer de n6s ttopa de choque ao serviço do social-imperialismo, a UEDP lutará pelo seu completo
.isolamánto, combaterá toda a sua influência e demonstratá que s6 a luta revolucionátia do povo the pode
ttazet a libertação, que este não precisa nem quer novos patrões.
Pàrtugal

e o Povo Pottuguês tetão a

Democracia

Popular. Os estudantes estarão na primeira linha de
.oÂb"t., ombro a ombro com o povo que trabalha e
sofre, na luta pot essa sociedade nova.

A AMEAÇA FASCISTA

A UEDP surge nas escolas num momento de particular gravidade para-o futuro do país e do povo' A ameaça fascista avoluma-se ensombrando o horizonte
e recebendo grandes facilidades da política govemamental.

As conquistas democráticas conseguidas pelo povo
português ao longo de l-8 árduos meses, são hoje alvo
àe ce"rrados ataqies da reacção fascista e do pr6prio
goveÍno que cede à sua chantagem e lhe abre caminho'
voltia reinar nos quartéis;
ó militaÀsmo feroz

mais de 1000 pides e fascistas que iá estão em liberdade, enquantô militares progressistas são mantidos
nas cadeias; reapaÍecem partidos nazis, outrora ptoibidos; fascistas infiltram-se em lugares vitais do aparelho de Estado e principalmente nas Forças Armadas;
a informação 6 controlada na sua grande maioria pela
direita reáccionária, enquanto baluartes da informação
popular foram encerrados e reprimidos; sucedem-se
àtáqre= à Reforma Agrária e enquanto os grandes a-

grários actuam em liberdade, aumentam as dificuldaães impostas pelo goveÍno a cooperativas agrícolas e
herdades ocupadas; inicia-se o processo,de recuperação dos sectôres dos monop6lios e grandes capitalis[as afectados pela luta popular, pelas nacionalizações,
e pelo controle operárió; ãumenta a criminalidade incentivada pelos grupos fascistas; face à passividade
do governo alastrã o terrorismo fascista por todo o país,
inslalando-se autênticos mini-poderes reaccionários,
como ,é o caso dos Açores e da Madeira e de certas
do País.
regiões
"No do norte
do ensino a realidade não 6 diferente'
"u*po
o lado se agrupam os filhos-famí1ias, os paraPor todo
sitas e depravados da pior espécie, criando seitas e
grupos nur-i=, atentando contra a democracia e as liEeràrde" nas escolas. No ensino secundário, onde
actuam mais à vontade, espalham o tertor e a depravaou
ção, perseguem combatentes antifascistas, impe-dem
b,ri.otam Ã reuniões democráticas, a informação pro-

-r-'

a'
gressista, Procuram tirar proveito da política demagôgica seguida pelos minist6rios, das promessas não
realizadas, das luta traídas, da anarquia que reina no
ensino e de que eles prdprios são hoje os principais
promotores. Exploram a degradação da vida democrática provocada pelas guerras de seitas entre a UE"C" e
o MRPP, exploram as ideias velhas que permanecem
em camadas menos esclarecidas. Contam principalmente com o apoio legal e descarado da JC e JSD, contam
com a ajuda dos provocadores da AOC para ganhat uma
certa capa. de esquerda. Eles pÍetendem acabat com a

vida democrática e associativa, criar ainda mais anar'
quia nas escolas para poderem apresentar-se como
ttsalvadores da crise provocada pela esquerda".
A par disto encontramos um Governo e um ministério
que permite a degradação do ensino, cede à pressão
dos reaccionários, não toma medidas que combatam'a
actividade dos reaccionários, pÍepara decretos que,
entre outras matérias, desferem severos. golpes na gestão democrática - principalmente no ensino secundá-

rio. Finalmente, é incapaz de resolver os

problemas

fundamentais das Escolas, arrasta ptoblemas como

a

colocação de professotes, não concede verbas que
petmitam melhorar as condições de ensino. Não tenha'
mos dúvidas, o caminho que o MEIC está a seguir, a
conciliação com as forças fascistas, levará ao ataque
frontal a muitos dos nossos direitos democráticos e
conquistas alcançadas.
A gravidade da situação que hoje pesa sobre todas
as forças democráticas e anti-imperialistas deve constituir úma preciosa lição para todos os revolucionários
sinceros, iodos os ástuàantes antifascistas. Não 'é
cedendo à chantagem da reacção, cedendo à pressão do
grande capital e do imperialismo que se evita o perigo
da ditadura fascista. Os últimos meses comprovaram
que s6 a luta revolucionária das massas, â acção tenaz
e incansável contra os inimigos do povo pode esmagar
de vez a besta fascista e dar ao povo o bem-estar, a
segurança e o pÍogtesso a que tem direito.

DEFENDER AS CONQUISTAS ALCANÇADAS, APROFUNDAR E ALARGAR
O MOVIMENTO DE MASSAS!
A hora grave que o país atÍavessa exige de todas
as forças democráticas e antifascistas a conjugação de
esforços para barrar o passo à ofensiva do grande capital e do fascismo, para defender as liberdades e as
conquistas populares alcançadas desde o 25 de Abril.
Também nas escolas ê urgente erguer uma poderosa
barreira à ofensiva reaccionária, levantar um impetuoso
movimento de massas capaz de rachar os dentes aos
fascistas, salvaguardar a liberdade e abÍir o caminho
a Ílovas e mais profundas transformações. Todos os
estudantes progressistas têm'o dever de erguer a sua
voz contra a política de cedência ao fascismo do MEIC
e pelo avanço do processo democrático nas escolas.
A unidade dos estudantes portugueses constroi-se
na luta diária, na acção concreta centÍa os principais
inimigos do povo e pela imposição de transformações
democráticas no ensino. Estabelecer pÍontamente os
objectivos imediatos para cada processo de luta, orientá-1o contra o fascismo, combater a política colaborante do governo e as suas medidas reaccionárias e enquadrá-lo na lúta mais geral do nosso povo pela Democracia Popular: eis o que assumirá particular importância na nossa actividade.
A unidade dos estudantes portugueses selá o fruto
da luta e da organização estudantis nos seus aspectos
poiíticos e associativo. A vitdria dessa batalha reside
àm grande parte na questão de saber quem terá mais
iniciativa, mais alternativas concretas e imediatas: se
nds, se os reaccionários.

A UEDP lutor6 poro que o ocção dos rovolucioná'
rios se foço sentir em lodos os írenles de luto êstudon'
til e poro que os suos porpostos de luto, de trobolho e
orgonizoção - poÍque vão directomenie oos.principois
inieressás e ospiroções dos mossos estudontis - orrebotem poro o compo populor o gronde moiorio dos estudontes portugueses!
A UEDP aponta desde já aos estudafltes alguns dos
principais objectivos de luta:
-combatet a anarquia e a paralização que só.servem
aos fascistas e lutar pela rápida cólocaÇão dos
professores;

-defender a gestão democnática das escolas, dar poder
às amplas assembleias e combater os gestotes
nomeados:

-defender intransigentemente a õão reintegtação dos
fascistas saneados ou a sua transferência de uma
escola para outra;
-defender um funcionamento pedag6gico de combate ao
individualismo, à competição, ao acriticismo e ao
teoricismo, e a criação de planos de estudo progressistas;
-defender nas Universidades uma política de investigação não enfeudada aos imperialismm e virada para
as necessidades do povo e pâra a luta pela independência nacional;
-alargar a rede escolar e aumentar a escolatidade básica, facilitar as condições de estudo âos estudantes
otiundos das classes trabalhadoras.

REERGUER O MOVIMENTO ASSOCIATIVO E UNITÁRIO DOS
ESTUDANTES
Movimento unitário

e

democrático dos estudantes,

desda há muito que o MA soube desempenhar Íelevante

papel na sua iut4 pela Liberdade, o Progresso e o
Ensino Popular. Tendo sentido as dutas condições da
ditadura faicista em defesa dos direitos democráticos
dos estudantes e contra o obscurantismo da oligarquia
dominante, o MA possui hoje nas novas condições
criadas ap6s o 25 de Abril um enormissimo raio de
acção nas escolas e um primordial papel na ÍormaÇão
progressista dos estudantês,

A UEDP considera que é no Movimento Associativo
que hoje reside a base fundamental da luta e da organizaçáo dos estudantes. Cabe-lhe não apenas encabeÇar as lutas pedag6gicas e as reivindicações imediatas
como ainda desempenhar relevante papel na formação

poiítica e cultural do estudante e ainda encabeçar ou
apoiar as movimentações estudantis de apoio às lutas
e asoiracões do Povo.
Cóntuào, a situação actual do Movimento Associativo está longe de coiresponder às tarefas que 'é chama-

-!
do a desempenhar. Assaltadas por grupos provocatdrios

e contra-revolucionários como a UE.C, e o

MRpp,
vítimas também de actuações sectárias de muitos estudantes revolucionários várias associações de estudantes têm vindo a perdet os seus hábitos democráticos, a
sua identificação profunda com a vida dos estudantes
e o seu carácter unitário. e apartidário. Transformando
as_
_associações de estudantes em feudos de grupos
políticos, impondo o golpismo anti-democrático nã vida

associativa e liquidando as diversas estruturas de
activa participação estudantil (C. de Curso, Secções,
etc), os grupos sabotadores mais não fizetam do que
favorecer o avanço da direita e do fascismo. Eis o que
realmente explica as recentes vitdrias de listas fascistas em muitos Liceus, a quase total inactividade do
MA nos liceus de Lisboa e a arrogância crescente dos
grugos abertamente nazis que aí se movimentam.
E tarefa inadiável de todos os revolucionários, de
todos os -estudantes progressistas, acabar com esta situação. E urgente reerguer o Movimento Associativo
nas escolas, dar-lhe o verdadeiro carácter unitário e
apartidário que lhe pertence, restituir-lhe os hábitos
democráticos e a total identificação com as aspirações
dos estudantes.
A UEDP pronuncia-se firmemente contra a ideia de

que as associações de estudantes poderão ser erguidas
apenas pela simples realização de eleições e pela
candidatura de listas progressistas. Apesar de rãconhecer um papel indispensável na eleição democrática

de direcções associativas e de denunciar todas as
estruturas fantoches que se pretendem impôr à vontade
dos estudantes, a UEDP suÀtenta a necàssidade primordial de se lançar um amplo trabalho unitário de
massas, susceptível de trazer de novo os estudantes
à vida associativa.
Neste sentido a UEDP considera urgente a dinamizaçáo e criação de estrutura pr6-associativas onde as
não haja, o incentivar de organismos amplos e democráticos de curso e turma, o ãstimular de imprensa associativa de escola ou de ano, a aplicação da mais
rigorosa e ampla democraticidade em toda a vida estudantil. Não basta a simples realização de actos eleitorais nem a existênçia de direcções representativas
para Íeerguer o MA. E Íundomentolmenfe no ocção de
mossos, no pàrticipoção dos estudonles nos mois vo-

riodos íormos do vido ossocioiivo, e no mobilizoçõo
octivo dos mossos em lulo por obiectivos concretos e
imediotos que os AAEE se podem'oÍirmor como verdodeiros ceniros de educoçõo progressisto dos estudontê s.

COM O MOVIMENTO OPERÁRIO E POPULAR NA DEFESA DAS
coNQutSTAS ALCANÇADAS, RUMo À OTUOCRACTA POPULARt
Grupo social heterog6neo, o sector estudantil sempre- s9 mostrou particularmente sensível ao Progresso

eà

Revolução.
Tendo partidipado activamente na resistência anti-fascista e em todas as grandes batalhas do processo
democrático revolucionário p6s 25 de Abril, os estudantes sãdtrole de novo chamados a combater ao lado
do povo em defesa das conquistas democráticas, da
Liberdade e da Democraçia. A defesa da Reforma Agrária no Alentejo, das nacionalizações e do controle
operário, o combate ao regresso dã capitalistas e sabotadores, a defesa das liberdades democtáticas, dos

orgãos de vontade popular e dos sindicatos, são hoje
tarefas essenciais sem as quais não 6 possível pensar
em desferir golpes mais profundos no grande capital e
no imperialismo, não é possível pensar na conquista
da Democracia Popular.
Convencida do acerto das posições que defende, a

UEDP convida todas as forças progressistas estudantis e em primeiro lugar os autênticos revolucionários
ao debate franco e leal destes problemas com vista à
união de todos aqueles que estão dispostos a agir para
travar o passo â ofensiva do capital e do fascismo.

I' CONFERÊUCII NACIONAL DA UNIÃO DOS ESTUDANTES PELA
DEMoCRACTA PoPULAR (UEDP)
14/3/76

