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Conakry foi, de 2l a 24 de ,Abri1, ponto'de encontro da iuventude, unida para tomar deci-

.õr. ror.r.tas' de auxilio aos movimentos da 'libertagão nacional africanos',

pela primoira vez intogr"arla la cielegação da FI4JD, a UEC esteve presente e.,participou act!
vamente. Houve encontros ce trahi iiro carn à F,RELtÍ'10 e o itiPLA. A,,nossa delegaçao teve oportunf

tJarle de visitar o jaiCim."escclr, e cscola,'piloto e as instalaçoes do PATGC em Conakry. A re-

cepção dos pioneircs ,ja esi:cla p,1otc foi..entusi.ástica. irlum encontro-r nessa mesma escciarcom

jovãns do PAlGC,. clemos intorr,raçri:s sobre- a nossa iuta, Foi distribufda uma folha com extrac-

tos do rUt0r referentes ã guerua colonial, Foi a nossa de'legagáo que saudou os pioneirog e

'leu o lApelo à.lLrventude rjrr l'lundor no mceting de oncerra§ento do Encontro.

1t1o decurso de,stel Brn r:crimdnia roalizada no rnausol6u aos heróÍs nacionais 11a Repüblica

da üuiná, onde está sepultaclo Ami'icar Cabrai,, foi atribui'Ca a tftulo pdsiumo, a este nosso

,uru.oàr'rítima do crimincsg liando cclonialista portuguôs. a medalha da Fl{J["

No discurso que prr:feriu, o presidente Stikou Tourd aludju ac apoio dos países socialistas
à justa luta dos povos africanos peia sua independôncia, e referiu-ss e;n termos eloglosos à

luia dos democratas portugueses e á acçao do PCF"

Â soiidariedadc ã luta dos estudantes portugueses, foi um aspecto tamb6m presente no En -
contro. Uma das Recon:endagões api"ovadas; incita a rApoiar tanto no plano político cotrlo Ír0 trâ*

terial a juventud,; portuguesa que se efipenhou no conbato contra o regime fascista e colonla*
1 i stal

A panticipação da UtC neste Encontro dorto seí' um estfmulo
dos estudantes por{ugucses contra 3 guerra cojonial.

Que a nossa resposta ao Âpu1c seja utl vigotoso reforço de

dicação tão scniirja por todos os estudantes IriBAiX0 A GUERRA

para . intensificação da luta

toda a nossa ucção pela reivin-
COLONI AL! O



Jovens do mundo!

Depois de longos anos de oprusrão e de exploraçâo hárbaras,Portugal, actjvamente apoiâdo

pelas potânci.as ímperialistas, nomeadamente os U.S"À", a iiepübiica Fedenàll da AJema'nha, a

Franga, a lnglaterra e a ltá1ia; persiste na s,ua guerra colonial em África. Beneficiando de

,r, turóo apoio politico, diplomàtico e militar da parte destes países, Portugal mantdm mi-

thães de p0ssoas num estad.l de'escravatura colonial" As crianÇas, os jovensrtodas.as popuig.

çüás vivemlo sob a opressão colonlal Portuguôsa em Anqola, om iioçambique, na Guind'Bissau e

'nas flhas de 6abo Verde, sofreram e sofren o analfabeiismô e osião subnetides à explcração

fiais cruel. Presentemenle, óonhecem os bornbardeamentos, as tortunas, os tnassacres, todas as

espécies de crimes de genãcí,lio perpetnarJos pelos coionialistas portugueses. Ao mesmo teirpo

0s povgs africanos tla África do Sui, da llamfbia e-do Ziml:abue,'continuan sugeitos a urira ex'

ploruçãri,.losmesurada, de degr.adaçã0, dt pr.ntnEuição q de discriminaçâo racial sob a sua fol
mã mais desumanas o apartheid, A"África ào Sui cãntinua a ser o.basiião principalda r,:ac(-
e do imperialismo na lfrica. 

, t.A 
persistôncia do colonialismo port'uguâs.e dos regimes racistas na África d incompativel

co11 u1na África realmente independente e trabalhanr.lo para a suê unidade, ê reprêsenta um pe'"

rigo permanentorincluind0 para os tstados indepenCentes, Ce que são testemunho a invasao da

nníUUii.u cla Guin6, os bombarr]eamenios do exárcito colonial poltugubs contra os temit6rios
da Íaniânia, da Zâmb.ia, daRepública Popuiar dó Congo e clo Senogal, os ataques e manobras

do regime racista de lan Snith contra i Zãmbia,

lilas o imperialismo já não á senhor dr'hiôt6ria" Gráças ã sua firrra determinação nr'luta
armada, ao apoio polftico, material e móral dos povos afnicanos, dos países^socialistas e

.dê todas as forças progressistas do mundo, sob a direcção dos movimentos autânticos de li^
bertaçã0, o, poro, ln Ãngota, de [ioçambique, da Guiná-Bissau e das lihas de Cabo Verda,al "
cançarari grandes viiórias nos planos miiitar" pclítico e dipiomàtico"

lTamb6m 
a juventude progr.essista do mundorjuntamente.com as outras forças antí-imperiali§

tas. contrituiu para estas vitórias,i!as, perante a obstinagão dcs coloniaiistas portugueses'

;;;ir;r; prius potôncias irnperialistas àa 0TAÍ,l, perante a intensificação da po'lítica racis'

ta e de apartheid, para refoi.çar a nesistância e contribuir duma manoira mais activa para e

vit6ria dsfinitiva dos povos aflicanos, podemos '; rievunros fazer mais!

1116§, paniicipantes no tncontro lnternacional para o !esenvolvimento da Solidariedade Cof
creta coni os ilovimentos cle Libertação lrlacional ti'frica,ros" organizado pela FilJ0 e pela JRDÀ-

reunidos ern Conakry - capital da Repüblica Denocriticl da Guin6"de 22 a 24 de Abril de 19?3,

apolamo-vos a:

- apoiar mais ectivamente a justa causa rios povos rle Angoia, de |loçanbique, da Guinê*8is-

,uu"..d6 llhas de Cabo Verde, que luta,r para se libertar ria opressão colonial, pelo respei.

to'do direito sagrado de escolherern eles mesmos a via de dosenvolvimento e a forna cle cnqa

,irri;, rorirf, .oiiot*,r*tnte às suas prdprias aspiraçães, pela sua plena e iguai afirinaçiio

no piuno internacional. Ê este, pàra a juventude do mundo, o-melhor mio do prolongar a ac"

ção libertadora e 0s nobres ideais de Amí'lcar Cabral, secretário garal dc PAIGC cobardemen"



te r*rrrlmlo pe los cojonialirtrt portugueses e 0s saus agentes.

a-

e variadas, as acções de solldarie.
husranitâri á aos movimentos autânti-
e nas llhas de Cabo Varde, FRELI$IO

assegurar a sua vit6ria deJin'itiva

. intensificar onl tocia a parte, sob formas múltipias

dade política, apoio moral e ajuda material concreta e

cos de líbertaçãol í'lPLÀ ern Ângcla, P;iGC na 6uind''0issau

em l4oçambique, na'sua'luta.. aju;a írssa necessária para

contra o coloni alisnro;

^ intens.ificar as iniciativas de solidariedade conr os movimentos rJe libertaçã0, o Ât'lC da A'-

frica do §ul, o Si.iAP0 da Namíbia, o ZAPU do Zimbabue, que travam um duro e difíci1 conibate

contra o colánialismo, o racismo e o apartheicl, pela libertação nacional e os Cireitos fun-

damentais dos povos africanos desta regiao;

.. fazer do I Festival Panafricano da Juventude e do X Festival da Jul'entr:de e iJos Estudan'

tes novas e poderosas manifesiaçües de solidariedade miiitante da juventurie.cotrr 0s movimen'

tos rje liberiação nacional africanos, contra o coloni:alisnio, o neo-coioniaiismo o o itnperig

iismol

." pedir aos governos, à 0litl e aos seus departamontos especializados, à C|UA, que apoier,r não

somente do ponto de vista moral e po1ítico, mas tambdm matorial, 0s p0v0§ qua lutam pela li
quidação do juço coionial, A ajurl.a concedida a estes povos deve ter"em con{a as nec.e;sfdaCes

reais t!os movirnentos rje libertacã0, as suas pr*ocupuçães para'libertar os'seus pai'ses, refa

zer a êc0nomia, melhorar; situação no domínjo da saúde e do ensino,'liquidar o subdesenvcl

vimento e a misária;

* organizar em toda a parte, na majs larga unidadergrandes acço'es'para impulsÍonar a solidg

riedade política e rnaterial índispensâvei aos moviÀentos de libertação^nacional africanos,

para reforçar a vigilância da juventude contra todas as forças neaceionârias que tentari.am

enfraquecer as forças progressistas e os movimentos de libertagão e a empreender uÍIla acça0

imediata no sentido da unidade das forças revolucionârias e progrossistas mundiais.

Saudamos calorosamente as lutas travadas pela juventude do nundo contra o imperialismo,

occlonialisnloê0ne0-c0ioniaiismororacisno,oapartheidrosionismorofascismoeaex-
ploração monopolista, pela libertação e a indepenciância nacional. a democracia, o progres'

s0 c a paz.

Flt'l da guerra colonial de.Portugal, apoiada pelas potôncjas da 0TAN!

Trabalhemos juntos para pôr fii,i ã po1ítica de discriminação racial e de apartheid.!)'r'

Reforcemos e desenvoivamos rra unirla,:io, a solidariedade concreta com os llovimentos de Li"'

bertagão ilacional Africanosi

0 Encontro lnternacional cla Juventude para o 0esenvolvimento da Solidariedade

Concreta con os tiovÍlenios de Libertação Nacional Africanos'C0lilA|(RY - Capi-

tal dr Repíblica da iiúin*i, 24 de Abril de 1973"
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RTCOÍ,IEI|OAÇOT§ OO ENCOIÍTÍiO INTERNACIOl,lAT OA JUVE|\ITIJOE PARA

0 DES$,Ii/0L'/tr'iEt,lTo DA SotloARtt0A0E C0i|CREIT Con 0§ ilovt-
lttt,lios 0E LTBERIÂçÃo l\lAil0Nl,L ÂFRtCÂN0S:

0s participantes do [NC0I.{TR0, reunidos Ce 22 a 2lr r]o AbrÍi em Conakry -,Capital da Repú-

blica 0enrocrática da Guin6, roafirilranr a sua soiidariedade militante s a de toda a Juventudo
progressista e anti-imperialista do mundo con a luta da liberiaç'ão nacional dos povos ainda

sob a dominagão colonial portuguesa ou sugeitos â discriminação racial e ao apartheid.

- Consirierando que a situação política no mundo particularíirsntê em flfriça caracteriza.se
por unta agressividade cada vez mais acentuada do imperialismo,

* Constatando com satisfrção uu grandes vitdrias alcançadas peios povos de Angola,.gt r{g

çarnbique, rJa Guind-.Bissau e das llhas de Cabo Verde, assinr c0m0 a sua firme determinação de

continuar a luia arrnada contna os coloniaiistâs poriugueses atd à vit6ria definitiva t ,

- Considerarirlo que o regine racista da África do Sul pro§segue e intensifica o aparthid,
a expimação e a dismiminação da popuiação africana e que r'ocusa os direitos nacicnais fuç.

damentais à maioria nsgra, que o regime racista rJa A'frica do Sul,,continua a ocupar ilegai-
mente a Namí'hia, despresando o direito internaciona'l e as o'ecis'des da OÍlU e a perpetuaçao

do colonialismo no Zimbabue o as tentativas da Grã-Bretanha para logalizar o regime racista
ds Smith-

.'eonsideranclo'o massivo apoio pc,litico, dipiornático. financeiro e militar concedido a

Portugal, país sub-rlesenvolvido, pelas potâncias imperialistas da 0Ttll,l, nomeadamente os Es-

tados Unidos, a Repúbiicr Federal Alemã, á Franga, a lnglator,'a e a ltália.

- Considerando a Íntroduçâo de novos mátodos,como a infiltração de agentes do imperiaiig
mo,.para enfraquecar as forçac do progresso e da liberdade"

* Apreciando o rico balanço registado nos últimos tempos polos movimentos e as organiza..

ções da juvantudo, nac'ionais s internacíonais,en função,ias suas possibilidades é condiçães

ospecíficas, na solidarierJade com os inovimcntos de libcrtação nacionai africanoso

- 0onsírlerando a rosoluçfio-programa da Comissão de assistância aos llovimentos de Liberta

Eão Uo mnl realizarJa em Ccnakry em 0utubro Ae l9?e, as rescluçóes e di,cisães do Comitd txe'l
cutivo da U"l,E. em Sdfia em l4arço de l9?3 e as resoluçiíes e decisães do Comitd txecutir-
da Fl,lJD em f'loscovo em Novembno dc l9'/2"

0 Encontro sublinha a necessidade de desenvolver o reforçar a soJidariedade politica e

matoriai aos movincntos dc'libertagão nacional africenos e pode a todas as organizaçtes da

juventude para I

[/ Fazer da preparação.e da realizaç'io do I Fostival Panaíricano da Juventude e do X teg
tival l4undial da Juventucte s dos Estudántes grandes e poderosas manifestaçãos de solidario*
dado activa da juventude progrossista e anti-imperialista do nundo corn os movimentoc de li-
bertagão naclonil de Ífrlca. Í{o quadro das iniciativas preparat6rias que terão lugar ern di-
vsrsos pafses e n0 programa prôpriamente dito dos dois Festivais, o desenvolvimento das lu.
tas pola libertação nacional, em particular nos países sob dominação cclonial portuguesa e

na firica Central podo e dove ser reflectído duma forma correspondente, de acordo coiit aspg



sibllldades reais do acção da juventude

2! lrganizar, na nais ampla uniila'je ,
jut'onturie de soiidrriedrde con os i;rovi:,

c 0r,.,: nc: nc er : .; " '::ii:s de rirssas:- i.l,)'j';l ,ilOr^il3il]1i1.1 , .,
- iiocl araçl:s icit ii. li Çücs e0s g0r;irnos c'JC apoi a,n

''-;§airi3 1íi(.íjl3rA üü iüd3 r aJucA pC!-,rlC:1 r úl;llCi:lAilCa L)

aindr Pnrturla'1, pai"a thes pedir a ceg

nllitar q::c lhc permÍte ccntinuar a

"1l:;"dida !i.iriri"t cololriel c:l lifrila;
,'cclh:ite cjc fi;;rdrs d',:iirt-::s ats t.:ovii;;llntos clc libcrtagã0"

j,i,ilntin,;si. c intlirsif ir::,n :s rcçics óoncretas C: ajtrirr finince ira o mete:"i;il; colcc*
1:'i dlirrriio:., l,;; ict'íal Ji:::ll.;', n;dicamerrtcs. v-'s',lri: it, u'it"

.,li in,,t'i ar: brigatilrs iir lcrnr;icriris clc jcvcns eslccÍilistls dij saüd0, de oCuôaçãc.parar 9rl
iul;ã.r ri:r suas nlc.lssidados, apoiar concnetailen{o os esfcr'ços dos noviinentos de iibortaçao
ncs t;s rir; ini:s"

)f Cc:'rl:lib*íii cil n:aioi mcdjda c em fungão cias nrrccssidatlus ccncre'lur Ae cada iiovisiento
ri; libcrtaçã0 para a foli;ação de quadros ó espocialis:rs, 1;ui:r concessão de bolsas cls estu-
do e de espeoializaçã0. , i

6/ Envir,r dele;rçors inter"nacionais tJa juvcntude l,; zonrs Iibll'iad;s de Ango'ta, de l'10çaq

iiio:l,r " . ;r,ir,6--jis":u s u'as iilr":s,ji Cabo Vcrrj,;. I fj:: {d'cx;rrinir a solir,lrriec}rCe da ju-
ycn'iu;l ,.:ir ir'irir'li.i cc,ln a luta deste,s p0vüs e recolhcr ttstoi,riinhos dcs cri rnos ,lcs coJonlalis.
tas rc . ,r. :.'"'7' " ,:,i I :, "r'0 suc03s, da próxina iiiiciativa clc sol;r.:'i;u!r? ccí,r a juveniurle i: 0s p0V0s

da Âfricl ,,us'lral, qu3 se rea'i izarâ no nôs de .iunlir e;r Ii,:ilagÍsquur.

Bi Pi"eparar a realizaEão nc dacurso Ccste ano, elr ParÍs, cir;la iiijeiiitiva sobrc o racis-mo

e o aparilcid na lÍrica rlo Sui.

9l ü:"iri" as cor;diçi.,; parir a pr:'tic'ipaçio ilcs r;ovin"rnlrs do I jber-tação nacional nas'difg
ri,;itcs injriaiiva'i jritcrnrrion;,'i: c rcgiolrais clr juvc:rtudorpira que eles pcssefil exprimír cs

sr:;s pc;r'lrs d: visi.r c infu'na;" rs crganizaç'ics de juvlntuci:. a opi""iic púb1ica inicrnacio,
nll slii'': a si''iuaç'io cia iu'ia i,; 1i lertaç?,c,

til il'iilizar túdos cs ncios rillni'miiraçic e de propaganda:
..ilip:''ensa
,' rÍdío e televisãc,
. ;i nema

- ,'rposiçães d+ Í otr;;":f ir.r
.pi.rblicação de tii"rci:ui"ir; ' Cossiens iccunenie,jcs.. parr, in'ior"nar e ncbilizar ainda

ira-'is a juventude e as suas or,ganizações para a justr causa dos fit..';ir:si;i,:s de iibertaçãong
cion,li,

l1/ Fazer das Jorna.Jrs !n'lrnecjonais de soli.iar:'edadô con os movimantos de libertação
nac'icn:l aÍricmot, grin,Jes jlrnâCas de apoio â sua 1uta, ci"ganizando manifestaçães 0aclc.
nris de solÍdarleCaCa e desvnv.;l\,'íri rrírl rnpla campanha rie solidainÍeCáde po1ítica e matería'l
pcr:

lviPLA.4deFevcreiro

e das suas organizaçtes.

C; ?5 a 3l ds l4ai o u'e 
.l973, 

una rscinanâ
rd

:;rtos de libertaçao nacional africanosn,

.lÍ- ,

de acção da

que poderá
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Àl{C . 26 de Junho

PIIIGC -JdcAsosto
FRELlll0. 25 de Setembro

Sl{ÂP0 - 26 de /igosto
ZAPIJ - l7 cic l'larço-

Convidar as organizações internacionais,regionais e nacionrris da juventude e dos êstudag
tes a comernorar âs datas de clesaparocimento dcs líderes ilos llovimentcs de Libertaçã0.

l2/ 0enunciar por todas as formas pcssíveis e e.tiiudc rlos governos que apoiam os cclonig
listas poriuguôsÊs o os racistas ci.". África dc Sul, ncmeadamonte o dos Estados Unidos, da

RFi\, da França, da Grã-Bretanha c itália, Ce lsrael, do Brasil, do Japã0, e denunciar a ce-
lebração m 6009 aniversáric,Ja aliança entre i' Grã-Bretanha c Portugal nomeadamentc púr 0,.

casiãc cle visita rJe llliRüELO C/'ETÀN0 organizando poderosas manifestaçães unitárias de prcteg
to. \v

l3/ 0enunciar a criação pelos colonialistas portuguccrs dls pseudo-estados de Angola, de

l4oçambique, da Guinrí-Bissau e las ilhas rJe Cabo VerCc,

l4/ Participar rctivamente nas actividades dos Comi{ís i'i;ciunais de Solidariedade com os

movimentos dc liL,crtação nacional jí coustituírlos, contribuir pera a constituição de novcs

comitás tendo tn ccnia as possibilidades,o as condiçãqs rje cacJrr país.

15/ ilpuirr''i:nts nc plano político como rrlatoriaJ a Juuentu,-,'ir

no corttbite con'ira o reliir;r fascista e colcnialista.
Portugal que se emoenhou

l6/ ilultiplicrrn as consultas, encontr0s, reuniôes dc trabalho entre as organizações naci

onais, regionais c internacionais da juventude a f-irlt de estudar as meihorcs possibi'lidades
tle acç,ir c,rrlurn piil"a reforçar a solidarieCacic miiitante, po1ítica, moral e material com a ju
ventudc e 0s pev0s quc'lutarn contra o colonialisrlo e 0 racisÍno, pela sua libertação nacio-
nai.


