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BOIETIM DíJ C0LITE DE REFUGI;'IJOS Na HOLANDn

rr'irRc oupÃo

A afluêncía de desertores e re-
i,rac bários portugueses na Errropu, tor
riou---se sensivel a partir de Ig6Irano
p::imeiro da guerra colonial. Verifi-
cou.- se no entanto que essa afiuência
-se f'Üz senti:: na iloland.a sbmente apartir de I)ô5, ainda ..ue o ritmo de
chegada*coetinuasse fraco ate- fins
.ic i96B 

"(-) auu.eiito const.,.nte d.os portugue
'jêL a partir desta data velo. pôr ãs -
autc::udades hol-and esas o problema dc
::co_l-himento ilesta nova ,,espdcie'r de
l cfr"lg-iaCcs; as medÍdas tornad.a.s pelo
govêi'no ho,l.andôs foram claramente in
sl,.f.,cj entes e são os portugu;ses c{uõ
atrave's Ce sucessivas acções (narca.
'lar,er;te no,; dois úttimos'anosj tâm-rini.o a pugnar pelo reconhecimento
cios seus direitos.

!'oram os niitodos usailos ate'à Oa
;a rneficazes na sua maior parte, e
-sto devl,l"o não sd às condipões que
temos de enfrentar como tambem dos
nej-os de que dlspômos, ar uêm das ne-
r:cssi-dade s. como e fàcilmente consta
halv el- o

Pensand,o qu-e ctualquer tentativa
jt:i:'.r. realtzar u.m trabalho coerente e',:itcaz" coil c firir de defender os di-.:eitos dcs r,efugiados nallolanda, de,).'r, sé'r rniciádo com a necess:ária
lorna'.rã"o bfsica, que permitisse uma
;r1.:,Lta.forrra d"e entend.imento comum d"e
. cu c-is cs nos$os problemas t Tasolve-
1l,l:i .i:euni_:: o maior número possível
.e rled.os reÍercntes a este- assnnto eiifundi-1os o tnar s largamente entre
Cs itoL:tugueSeS" -)

Luas ra.zôes nos levaram a agir

deste modo: por um lado a verificq
Fáo (em assembleias geraiQ) retc.);'de que a maior parte d"e nós não
possr-ri conhecimentos suficientemen
te concretos da situapáo; e por o{
tro que esses conhecimentos nos per
mitirãc encetar um trabalho muito -
mais nrofundo e profícuo em relacãr
h.s noêsas exigânôias. tp

(Extraído d.o Estudo elaborado por
um grupo d,e Desertores e Refraôta'r
rios Fortugueses em Amsterdam :i72)

Vairias etapas foram percorrid.as ató
a criaçâo deste bcletim, que cons-
tituira" o orgáo do Comite-d"e Refu-
giados Portugueses na Holand.a.

_ç'I

-- tpo{au; I cnraÇÃu DE ulvi cor\tlrrn'DE
REFUGIaIIOS ttia H0lr.trlDa?

À,,ais um Comite'de Drsertores, Refra
ta-iÍos e Refugiados-Políticos Por-
tugueses foÍ criado, este agora em
emsterdão, na Hofanda.
A crragã.o d,este Comite', significa
que caô.a vez, mais RefugÍados(de-
sertores e refr.,ctdrios), ar;ui che-
gam e chegarâo, e r.ue portanto me-
nos soldados iráo servi.r o exárcito
colonialÍsta português.
Em Setembro d.e 1972, serd posto em
vigorr uffi acordo entre Portugal e
a França, o cluai_ ira'controlar os
portugueses que entrem neste dtti-
mo paÍs. Ora 

-este acordo vtr{, co-
qo se prevô, impedir que os refugia
dcs portugueses tenham facilidades
em F.rang...
Fàcilment e se concluj- que r_os Refu-
giados portugueses, passarão " :í,



para a(luí , payà a Dlnamiirc.r, -Sudcia
e eventualmente outros países.

r,.te'este momento, não existe uma
outra organi zt"gáo portuguesa (tLr.,r se
encarregue ;e;rclusivamente dos :.efu--
giados cfre$aCos jl Holanda. llm lt{a.io
de ; I.970 r , vaír+as organi zag'6es hclan-
desàS par úilcul:ires, criaram o ',Advies
dureau voorii Portugezen,t e maÍs conhe-
cido, ,end,çe los ,rortugueses, como o brír

) reau' d.o 'BIainke. Est e bureau t en sidc
insuficiehte, na resolucáo cios prini
pais prob.]---------------gpa5 que ,se nos depairam, c.',
mo' se'j'iiriiri:'§1{r15i.lho, o alojaúento, e
o estud.o, Ísto dad.o o nr-írnero crescen-
te de Refugiados ciue nos últimos tem-
pos te'm chegado.

0 .llureau tem-se quase sempre 11mí*
tado a passar' uma carta, com a] qual

. o. refugi-adc portuguâ.s sá apreseiita à
polÍcÍa de estrangeiros" Tambem o cri
te'rio selecti--ro tém sido bastante dul
bejctivo"

Tudó Ísto acontece porque o gover-
no holanciê's nos tem renegáOo o Ésta-
tuto de Refngir,ido PoLítico, a que te-
mos direito.

Esta actuagão vai cont ra a Conven-
ção de Genebra a quai-a Holanda subs-
creveu. Segundo o ,rrt.Ir cap.I d.a di-
ta Gonvenção "E'Refugiaido aquel-? que
vive fora d.o pã,is de origemr p.Í re-
cear as consec,uê'ncias de uma p:rsegur_
gão por moti.,ro. Ce raÇa, religião, na-
cionalidade, sêr membro de um parti-
cular grupo social ou opinião politi-
c?, e que se encontra por esse,s ra-
zões Ímpedido de voltar á sua pátr:ia,J

A lei holandesa para estrangeiros.
no art" Í5, drz-nos:tr estrangeiros
que são provenientes de um paí's onrle
.por motivos funCamentados tenham a te
mer a sua pers.eguÍcão por causa da
,3rla religi ão,r o1.i convÍcções políticas
ou porque pertencem a uma raça ou de-
terminado grupo socia], podem atravd.s
do MinÍstro da Justipa, serem admiti-
d.os como riefugiad.os".

O governo holandês alega que não i,

temos d"irei.to a itsilo ?otít1."o r por-
(true o facto d"e rlj zermos náo "a guerra
colonial, não e' motivacált sufrõiente
para-se considerar este um acto polí-
tlco" Ora quen negar a sue participa*
gão na gueira colonial, serf julgado
e preso, logo portanto. perseguid,ol

Por outro 1ado, como se sâbe, a
guerra assassin.r l-errada. a cabo pelo

governo fascista português, eÊ4 ,,:ítgo-

la, fuloca.mbicl'.'c, Suine', foi varias
vezes condenaca pelas Àiacões Unidas"
Por outro laoo o"govárno'trotaAdôb
tem usad"o um c:rÍterio de'scriroinato'-
ric cyuaflto &os portuguesesr' pois'os
Reíugiad.os dr: iester por exemplor.
são aclui recebicos de braços abertos.
IVIas tod"a ei gente sabe q:ire- as razões
verdad,eiras deste r;rÍteírío, não sáo
as, api:esentadas 1-relo govárno holan-
dê's, mils outras; a l{o1and,a f az par-
L',: d.a ll,lTO, * ccmo ta t. grand"e'amiga
de Poriugal. Se el:,r reconhece?' oÊ
portugueses como liefugiadcs neste
momento, sera'o illcsnio que reconhecer
e condenar a polÍtlca fascista e im
perialÍsta do governo portuguâs, e
isso nãb the Ínteressa, porque h{ Lá
cilpi tai s a d ef ender ( Shelt , Phill ips)
Pel-as y'tizões aponi;"rclas se compreende
da necessidade da criacão do Comitá
E'sua intençáo lutar pãtn d.ef esa d.os
direitos a que os portugueses devem
usufruir na Holanda.
Ilias não sd, pois o seu trabalho fu-
turo sera-baseado na propaganda e
apoio da ]-,uta Revolucionária levad"a
a c;,bo em Portugill, tendente ao isg.
lamento do Goúerno portu§uâs; e apo*
ar totalmente os }/lovimentos de Liber,
tagãn d.as Coldnias, rêconhecÍdos pA_
la Organizagão da Unidade af rÍcaná,-

C,rIÍ^il"D,r.:

lilo estrangeiro podes 11i::igir-te as
seguintes moradas, onde te darao a-
jud.r;

!3r4.rlq" 1 Píerre Sorlin,-*-- T3, R. Pierre Nicole,
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9Y: lr.mud']n,"?..de.f ilinção dos. .. ne pois disto saL,e-se que os paoperários da fabrica para a ca!:-tríes'tâm tentado cespedir os uiAgoria de electr:icistas, o qug l.h.?me ntos mais activo. àu àonougãõ-permitiria pag,rr salúios mn is n1i áÀ À"ãuu I âHe agando_c.rs _c?m eirpu!xos do que ao:s metalrírgÍcos! -_.o.luI-àt"...11âs os op€rartos aten. Áo receber 9 pagãmento 1o. ;;;";.;;;;-;;-;âÃ"oIosto a esrdfim {g Janeiro, e'gue os opgra-rio" r";iiã, chantagista.verifÍcam â manob,rq {e que foram '-ü;i; uma luta rzitoriosa da clas
:Í!:::=: !?1= gs 1alfrió:" "o1ti- sé ffi;#;;,-J"ãr;';;;;;"t.il"q.;;""nuavam a Éer os mesmos. Houve, !.-À* füta o operariaOo- orga niioáã 

-",
gociapõe-" ao níveI de "sincjicato, ;;r;Ãcireftmas isso náo foi mais do'que uma
fachada do pÍttrohato, pois üudo
ficou como dnntes, '

No riia de prgamento da maier
or parte dos empregndos, (l de Fe
veret[ro ) , verif ica-se qus nÍida mu
doul Âí, os operírios da seca,io,

R]-tJ6Ê L
que já tinha sido page, pararam o
trabnlho, acção €m que foram ime-
diatamente seguidos pelos outros
tra bn th-l d ore s . Segu i u*se â oc upa-
,cão dos locais de trabalho I a r€
cu-cA do prcsseguimento do mesmor-
desde que não houvesse alteragão
n.?s resoluções da direcpão.

A dÍrecção para intÍmÍdar os,operários ameaga chamar a po1íeia
caso çstes não recomeçem a traba-
thar; como ã recusa continue, a
polícia e'chamada a intervir €
tenta obrigar pela forpa a conti-
nuaçáo do trabalho. Mas a unidade'dos grc'vistas e'mais fortel No dia
seguinte os patrdes promet-em um
auúento de 50%..,enqúanto a polt-
cÍa se retira.

Esta proposta e-oiscutida pe-
1os oper;-rios entre sir que r€cu-
sarn em bloco tal 'proposÍção.

So-com o aumento Ce 50% para os
homens e 75% pare as mulheres(pois
estas são mai-q mal prgas), e"qu€
os opera-rios se decidem a recome-
car o trabalho.

4. §RÍ,Ylr D4- GRU§DIo

Porquê a greve da Grundig
no rDé.serpãor, ágora guB algurns
meses são jí passados sobre tal
acontecimentor perguntarão muÍ-
t os?

-t§'simplesr pois a greve da
GrundÍgr' não e'mais uma simples
sreve mas d.=!???-se peIa.lrypgr-
Íâneia e'signifiôaOo ãa yitorra
alcangada.

tsla representa poisr üffi
exemplo qlte todos devémos târ em
conta para futuras lutas contra
a exploração e repressão capita-
listas, Razáo, porque, EUncil'--sê*
ra'de mais repetir como â luta
foi organizada e desenvolvida pg
1os opere?ios de Bragar [o priá:
cípio deste ano.

X'com a assinatura do novo
contrato dos Metalúrgicos em Ja-
neÍro de 1972r eue os patr6es a-
lemães da Grundig, tentam o tru-

I,B E DIVULGÁ
IIDESERCÁOII

I



fqiW
GRA}IDIOSA 1.iÀ}trIELJSTAÇAO COI.]TRA A

CARESTIA DA VIDA

A manifestaçao estava marcada

ra a Praça da Liberdade, àà fB,3O

Ao meio-d.ia já se podia assistir a

um forte dispositivo pôIicia}, r1âsro"

à paisana. Só às 17 r3O apareceranl

carrinhas e ir n veasrr cheias c1e PSPs

clue forrneram um cord.âo, em lrente
da Câmarardispersandà queür parava a

assistir à chegada e montagem c1o diq-

positivo rgpressivo. Às 1-8ir mantern-se

o cordâo, há muita gente nos passeios

a polícia já nâo dâ ord.eni de disper -
,sar e o número de pessoas (sobretudo
joven-s ) vai engrossand-o. O trânsito
quase interrompido é corta-do. CaIcu-
1a-se Om ll-C..OOO o nínrero d.e nanifes-
tantes.

Às 18 13O um grupo de pressoaê gai ;

do passeio da Praça. Aparece uma ban

deira'nacional, un cartaz sobre o ag

mento do custo de vicla c papéis pelo

â.7, Grita-se; r?Abailio a carcs-bia de

vidal tt, iiAutrcnto gepal de salários,l 1t

ilAbaixo as guerra.s coloniais ir? , ÍrFe-

riad,o no 1 de l.iaioJre, irAbarxo o fas-
ci-§morr,l A polícia carrega brutaliiten-
te.Os manifestantes reconcentran:-se
em grupos, noutros locais, nas r- po-
1ícia- carrega ^1ogo 

d"e novo, d.ispcrr.

sando. Hourre d.ezenas de 'feridos e de

prisôcs. .

A grandc agitaçâo feita, com audá-
cia e eficiôncia, as inscriçôes na rua,
.as colagens, pichagel.F.e o lançamento

tarjetas fora,m inportantes factores
i:iobilizaÇeo.

^-. ^-:- ^IJUS (JUTLH'l'li IS

MAFRÂ-

numero

Se ailre

dos Boo

d.e

dep3

a

Bstima"-se em torno de _129 o

de oficiais milicianos que nao
I a at.sentaram à úItina incorporaçâo

q.uc forart convoc:"dos'.

VENDAS NOVAS-

No jurarnento ô"e bandcira d.os cabos

rnilicianos, cerca de 1.OOo mui-tos foram
os clue nâo juraran. Dum modo geral hou

ve resistência clara ao juramento.

TAVIRA-

Os conandos organízaram'uma festa
nuil fÍm de senana e para obrigar os

instruendos e recrutas a ficar no

quartcl, rasgarl os p!.ssaportes de saí
dan à sua frcnte.Isto provocou grand.e

dcscontcntai,rcnto. Iritcc',iatantcnte se fize_

ran pinturas e t--'rjetas coril as palavras
tinâo queremos festai?, Íiquereiros firn de

sêmanart. Durante a tarde de sábado foi
d.ada a palavra dc ordei.r ?tida à fcsta,
mas silêncio totalii. Ningu6nr, dos
1.2O0 so1dadoS, 'lcateu palmas e o siIôn
cio era. totaln No intervalo gritou-se-
rrpassaport, passaportrr, houve assobios
e vaias.Os conandos ficarafi desorienta
clos, porque a ncçâo foi geral e orgr.nÍ
zad,a.

DrseRiões
#

Entre a-s várias dcserçôes registadas no princfpio d"o ano saLienta-se a de

ura Major d.c Infantaria - Viníiio Alves da. Costa e Sousa .


