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t'ol iorefis são d f,o!ç@ nais d,êtioq e dinânica na aocíe-
dade. São os que nais qnbieíoncn aprender e alo oê ne-
noe conse?uadàtes ,1a fianeita de peiear, e isso á eepe-
cial ente oe"dade na era do Socíalietuo. tepe?dfloe que

\ as otqanízações do ParÍrid.o,em tados os Loêai,, que t"a
bal,han en êofiiunto con ds orga.fiizqçõeê- d.e Líg-a d_a Juoen
t de, pre€ten una atenção papticuTa" à questao de põ"
etu nooi,nênto toda a ene"gia da flosea iuúentude e que
não se Xíníten a adniti-La, íqtotando 46 euaa ca?acte-
listicas, É elaro que d iunektude deoe aprendet' con
dê péB6oq6 noiê oel-ha6, e tanto quanto poaaitel' deue
tefita" obter o eeu aeovdo para fàzer coieaa úteiel'

(lÍAo TsÉ-TUNc, votuME v, pãgina 3I3 )
'1 o juve rrtrdc tratloll-iodoro .", urno Íorç c

dacisivo Xct Qq,voluçdo
No Di6trito dê Li6boa, exi

tes, quê pelas suas caractériêt
imprês cindivê1 da Revolução.

stêD Íoilhares de jovens ttabalhado-
icas, constituêú uEá foÍça eôorlle e

Essa a razão porque toda a. butguesia, pê!ticularúeote o te _

vieionismo a pretêodeE colroúirêr,rêcênâodo-lhe con a ideologia ve-
tha e caduca d.o iroerialisoo de do 6ocía1-iDperialisoo, nr 6errtido
de a ilesviar cla Revolução, da ooIÍtrca e da áirecção do ?roletariá
do, trrocuÍândo obstar a que se coÍrstitua numa foÍça irresistivêl e
áváü(ada, cspez de arÍástar a6 anplas aa6sas do povo oo caoinho dà
6ociedede novê, do Socialismo ê do Comunisno.

2 qlanhor a )uvQr'*Ludv porci o polltlco
do F)rola'i.Gri cdo i^zvoluqonóri o

l'lo sêio da juventude trâbalhadora, 6êE duvidê que os joven6
operãrios, ouê desile muito ccdo se veêm obrigados a vender ê sua
foÍçâ dê trabalho ao capital , constituera o sector de vanguarda,
-iuDto do qual os corounistag aleveE degenvolver o dâis intêÍ16o êg-
forço ,-com viEtê a
Revolueâo. pêÍÂ a Do1íticá do nosso partido.

3 Le' cm conío os cGr(lctcrlsttCos
do luvcntude

No noa60 trâbalho, ileveEos ter erE. coatá não s6 o papel da ju-
vêotudê trâbalhadora cono collooneate do ]:ioviÍnento OperáÍi.o e ?opu-
Iar no seu conjunto, ruas tarabár as 6,ua6 cárêctêristicas pr6priae,
as suas necessidadê6 cultu!aie, recreêtivas e de6po!tívâ§, os pro
blemas dos t!abâlhodoreê-estud:!otes e dos jovens desêEpregadosretc.
e es suas otganizações, única via oara obtêr o seu apoio e ganha-
-lê Dara a Revoluçâo.



À) OS 4 ORGÃOS DE I'IÀSSÀS DÀ JI]VENTUDE TRÀBALHÀDORÀ

O t!â1râ1ho úo seio da juveítude trabalhêdora aleve âsÊêntât Írâ
luta contrâ o rêvi6ionisno iela conquistai reforço e criação ôos 4

otgãos de nassas:

1-0s n6cleos de juvêntuale, 6êcções culturáis, tíc1eos de activi-
drde desoortiia, culturel e rêcreêt:iva nos elubês e colectivi

' dâilês, pã1a defesa ile um ilesporto e saútle de mas6âs, Po!-uBa
qgltuÍa e êEtê aó serviço dà povo, coIno forÍna ile ôcupagão^--
dor tem!os livres do6 jovens no dê8êovolviEeato dê actividádes
cultúrai6' têctêativas, asaociativas e de6Portivas ao §eu ser
viço e das aBDlag IIa6ôâs.

2-os organismos gindicais da juveBtudê" êrl torno dês reiviadica-
çõee prõprias !:ara a juvêntudê, e iguâ1rneate, oo deseÁvolvi -
1!ênto dê actívidâdes culturais, tecleêtivêê ê desPortivâ6 Pa-
ra os j ovens trêbalhadores.

3-Às associaçõe6 alê tÍebâ1hado!es-esttralaEte§, lutâfldo pot um en_
sioo ao sãrviço alo povo ê pela conquiota doe oeios indespens!
veis oo desenvolvinento doô 6eua coohecíoeÍrtos e ila suê cultu
ta.

4-Naa conrigeãee dê desênpregedos (existentes e a cliêr), oa 1utâ
cont!s os aÍêspedi&entos e o de6eÍflpÍegor alêdo que â juvGIltude
coÍlstituiu umr importante sector dos de6empregaalos.

B) DUÀS ORIENTAQõES PARÀ O TBÀBAI.1'O

1-lilo ltosso trêbe1ho, dar rnoEtras de graÍrilê câpacidadê de inicia-
tiva,na criação desses orgãos dê massas, na luta Pela cooqüi6
ta dout!o6 e no ilêsêívolvifiento das nais divetssag actividêdes
ao eerviço do povo e da Revolução,

2-Dado que â êshêgadorê oaíoria dos jovens é activa e dinâoica,e
está ansiosa de desenvolvêÍ as hais divêrsâs actividades ítei6'
develoos utilizâ! Íto rroaao trêbs1ho u!]a correcta po1Ítica de
frente íaica, dê folma a uqiÍ os Dêi6 va6tos eectores da ju _

ventude tÍe1rs1hadora.

4 nos orlonisrnos do luvotrtuclc,corrÚqtor
O rZviSrOniSrr,ô. C tOdq O burgucsio

§êldo uB sector disputsdÍssino por todâ e butgesia, ã o revi-
6iooisoo aquê1a .lue maior e ![ais füíesta influôBcia exetce sobre a
juventude trabalhadorê. A troarê têrefa, ne 1utâ pela coÁqnista do
direcção, dêve-se dar esDecial dê6taque ao coúbate ã ideologia Íe
visioEista, beD couo à ideoloSiá, hábiEo6 e práticas do iEperialis
oo, coú quê a burgue6ie procura minat ê juvetrtude.

Na luta por couquistal ê coísolidar posiçõee nos orgãos da ju
vêtrtude trâbalhêdo!ê, devê_Be desênvolveÍ uEê luta de oorte co!rtra
o revisionismo e o sêu destácáúento oará a corropcção dâ juventude



(á üJ"c'r )

Ter
estatâis
e êxi gi r
bâ1hâdora

bem cooo os destâcamentos dos outlos pâxtidos burguese6.

êltr corta o de6nascâramento e a
pârá a juventude (dondiaâdos PeLo
o con!ro1^ dos fundos e nâtêriac

orgonizclr G Juvcntudc

1ut â coÍrtÍa os orgaúisoos
ievis ionismo) coEo a FAoJr
por PErrte dâ juveBtudê tÍa

t rcbolnCldo5

I

Iistla a rêce[te criação da organização do Partido para a juven
tuae, devê-se começâr Dor constituir o nícleo dirigeate Para o Di6
trito (o !eDêrtamenEo da Jüventude Trabslhadora) que dirija e cen-
trâ1i zê toilo o trâbâ1io.

o DepartâmeÍtto deve tooar em náos, ouma primeira fase, a cotrs
tituicão de Comissões concelhias de juventude e a noüeaçáo dos Re8_
noasáíeis Delo trÂb4lho da juventude oos Conitãs Locais, conitás de
sector e Eraccões cindicais, coÍÍr vista á ?odê!, nuEê faÉte posterioÍ,
orTanízar as óã1,rIas dos orgãos da juveotude ao ÍIÍve1 dá base.

1§a organização da juveotude trabalhadora no Paltido, ecmo tra
bâ1ho espêcÍficô -Dârâ um dos 7 0rgãos de Massas, ter senote eo con
tâ "os alois conttolos" e "as iluas responsabilidades'i o cootrolo
vêrticâ1 ilo Departâmênto e o controlo horizootâ1 da organização do
Part ido ao nivel resoectivo.

I-isboa 24 de Março dê 1q78

O GRUPO DÀ JUVENTUDE TRABÀÍ,HÀDORÀ

PÀRÀ O I ENCONTRO DOS ORGÃOS DE

l,ÍÀssÀs


