
.iI PROPUSITU DÀS ,E]L.HJICÔ,E§ PÂR.A O S.dCRdT.jTl..lO DO CO,viITg DiI !.ub.IiiRr.OT{x;S PO$TTIGUg§.EjB
Nrr SUiICIá (rv1/:-Lrr0LUrVD) .
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OqueéoCDp?

Tal cos,o está escrito nás núroas o cDt é una estrutura aberta. J.le1e poderâo fazerparte individucs aceitando diferestes tendencias politicas. lilâo qucr istã no entantc,dizer que o cDF segue siaultaneanente várias tepdencias politic"" ]o* qub para evitar se-guir una delas se deve re;aeter à apoliticidade, O Clp teiá forcosanen{e qüe se,,uir u,üadeterminada linha ;o1itica. ilssa linha surgirá coi*ô resultado da luta puiiti"* uo seiodo CD!. O facto.de diferentes tend.encia" prritj."as podereÉ cre.xi.etir no seio do-CDp si-gnifica apenas que existeo objectivos ("-u: pontos base/ que essas tendencias aceitam co.mo comun§ e á volta das quais 6 possível- uma coordenacâo.dã esforcos
;l' eleicá.o do secret" mais do que u.na escolha de individuos, é a escolha de uma ceteria

minada linha politica e o repúd.io de outra" Que duas diferentes concepcôes se teru debati;.do no CrJr é u,r facto" aá pessoas que pretendeo red.uzir as diveri;encias.existeates a sim-
,. _:: óai-os pessoai,s ou peqrruaas 1útrLs de prestÍgio. rstÀ náo coiresp,nde á verdade, mesE- certo que §3 os gue estâo uo clr há mais teopo é que disso se terâu ji apercebido.

'i'- razâo princi'pal destas linhas é o facto de haver uuita ,,ente ehe.ad.a lxí pouc: te;rpoe também rsuitos que apesar de já cá estarem há basta;rte temp i,ro"r ;iü;-";;recid.o noComit'é. Í inportante que tcdos fiquem ao corrente da lutapplitica que se tràva no seio
.v CJr "

taual a. linha politica que o uecretariado se propôe seguir? iiual o prugraÂa
politico pcrra a sua realizttcá"o'l Vanos sebruceir-nJs sobre os 3 pr,ntos-bas:(parte 1; e sobre as r.)omissôe-s de Trabalhe (par^terr;.

1-
9.§,os,nbora o CDi-' tenha surgi"do da necessiaàae ae-una defesana-suéciar hcje em di,a as suas actividades alargaraio*se

e ))o

dos interesses dos desert. alui
a cutros câ:lpos (p-ntos-base 2

:lâo tem, até ag,orarsurgido grand.es problemas de orrdem jurídica acs desert" e ()s que;jur-giram resolveraxr-ser a naior parte das vezesrfavorável;rente.
.)Lltros aspectos do. a,_,oio a:s desert. teem si.do d.escurados pelc C,i!r. r,roblenas co.rro infor_macôes sobre a sociedade sueca, irossibilj.dades de e;oprego ôu de esiua;s, êtc. ten sicicresolvidos airavés de iaicrativas individuais, através áe c:nheci.uentos'ou a,l,!zades. Àle-cessário se turÍrà no^entia.nto que exista u.la co,iissâo gue se ocupe destes probleuas, queos cstude, Que se informe e que esteja pre.)arada para fornoc"" o* auxilro efectivo aJr .- ertor que arcaba de chegar ou àqueLe que já cé está há basta-rte te.ei-:r,.ras ccntinua ai;er dificuldades" Sensaüos nis que este trabalho pcde ficar a carüo dá -o.aissê.o á",.nr,ioe itecepcáo já existente

2-i:ropa.,and,a e,apoia à luta revolucionária ç.x irortugal a fin de isolar o Governo rort.i\=luta revolucionária eÀ r'ortutal é a ruta contra o regi,ae fascista port. , ccntra a Çue-rra colonial, pela solidariedaàe dos trabalhadores pori. co,rl cs povos das c,,I.iui;;r-F;i;
'inclepend'eucia total- e j-ncond.ici-onal das coI5nias, pela revolucá: denocrática pcpular eüi-o{tr*ga] .;i luta contra o regiae fascista port. e crntra aguerra colo.lral sdo necessária-
';eàte a luta ccntra o ,rperialis;ao e contra. os raoacpólics iãter;:aci,nais. .ti luta arití-i;a-periarista é necessárianente a luta contra : re.,i,ne capitalista es cada paÍs, luta pela
revoluc.r.o de.iocrática popular, luta pelo sccíalis;o. * luta a-rti-i.aperiaiistá, a luta pe-lo- socialismc é necessá"icimunio luta contra rodos os refornismos e àportunis-rnos.A*'iictividade de propaganria e apoio a esta luta será 

"o*or.,riã* r.o seoiido nâo só de divul.;-.r
Sar e fortalecer estas posicôes entre os pcrt. como também de apelar para a solid.ariedadeiri'ternacional,dos trabarhadores, incentivàndo a condenacáo do rl6irne ãapitalista e colo-nialista port" e o apoio efectivo às lutas populares em pc,rtugal"
No momento actual d.as l-utas populares eE Portugal consideramos que d.eve ser dada especialatencáo aos seguirtes pontos;

a) propagand-a e divulg.Lcáo da posicâo Qo CDP perante a desercâo, já aprovad.a" eueremosaqui ;il.i--gixq-yt:z.-inaislrr-Aum:pbalo bastante discutido: a d.esercâo coin âraas. Desertar
com armas é tomar claramente uma posicei,o politica. Desertar du.rr quartel- ccm urna arma teráuiia relrecursâo, exercerá wna influ.:ncia sobre os que ficam, muiio maior do que a simplesdesercáo' Uma atitude destas chega sempre ao conheciment.: de todos os soldados de u.mquartel. Iesertar com ar&as do exército capitalista-coLonialista é náo só recusar-se a.:ier-''i-l-c raas aind"a provar-lhes que um dia ú,r*,ro" de voltar as ar!]as ccntra eles.



b) divulgacÊlo da existencia dos CDP na Europa,e d.as p:ssi'biridaCes 1:ráticas de lesi"si-a,

c) a todo o trbalho de imprensa (boletin, panffet.os), d.istrJ.ou-;,các de ,:ro1:ag;anc1ü, màni..-
festacôes, meetingsretc. que sirsa para divulgar as posicôes do C.!P, as l-utas popuJ-ares
em Portugal e a luta de Iib. nas colónias.

d) preparacâo e mobilizacâo dos nembros do CDi" e de todos os rsflr.giados em üeral atrao
vds de grupôs d.e estudo e da participacâo acti-va nas activi,lades do Co*ité"

e) Apoio eos presos politicos. Consideranos q-üe o CDP é uma estrutii.-:a preparader para
fazer o que for'neôessário como sclidarieda,le com os presos pcliticos: propagarida con-bra
o governc prt., denúncia da repressâo, peditórios, etc. Ach.arnos no enta,nto que o CIP riâ,c
deverá tomar"partido ajudando.&penas os presos politicos que periencâm a detern:-nada o:' -.
ganizaeâo, O'CD! deverá ser solidário eom todos os presos polit,icos que jazem ltâ.s llta,stuor".
raBrda"Pide, independentemente da organizacâo a que pertencain. l,lensamos nós que a lnc.l-Lo.:'
maneira de ajudar os que estâo na prieâo 6 futar contra o fascisno câ fora c1a pri-s.io.
Os peditór'ios, c-,s abaixo-assinados, as peticôesr por si sósr 4ünca tirar:in ninguôn d:
Frlsâo.

' ).- *\pgio eos mov; - de libertacáq
Â nossa p,osicáo perante ôs mov" de lib. das coldnias é de q..re s,,r^ü(- i)s povc)s rlets coll-ras

que conquistarâo i:, sua independenvia. O'nossc apcic, aos fllov. Cs lj-'t" dt.ric seI' l-nconrlici-o,"
nal e guiado pelos pri.ncicios do internacionalisno proletário"

Co'nsjderamos que, actualmente, é incorrefo estar a apoioei:: d.e-üei':ninadcs ilov" ,s niic
apoiar outros.-Âchamos que serâo os povos das colóniaÁ quc d-e.re::âo clcc. d.ir ,qr-lt:-s (,,s 'v.
de lib. que os representam e nâo nós" Com c <i.esenvolvimentc da lute. pi,de:'á vil a suràar
uma situacâo em que o correcto será tomar pcsicâo por u.ns contra oli'r,r'os mas não peJisc-
r]Ios ser êssa a situacâo actual,

TornaLremos uma atitude d.e crÍtica sempre que necessário, denuncianCo especár,;iente todo
e qualquer mov. de caracteristicas neo-col-onialistas.

}retend.emosestreitarrelacôescomoSmov"de1ib.afimdecome]-ç:snod:r.moscr.j-:rbo'
r:r o mais regularmente pcssÍvel

go"tlTISSOllS D.ir trRrrdiúiiü

-' 0RGÁlVIZriCa.O lNfulBlil+i

' 
"ê. actividade do CDP deve assentar no trabalho das Cornissões" Há que mcd i.icar ü cstil-,

de trabalho segui:rdo atd aqui e que..teve como consequencr-c! uma soLl';c:rgtr" üc'bar"e.i .rs so.
bre o Secretariado.será através da direcáo e cor-tl.enacác exercidas pe1,c §ecrstariacc nu"
poderá hav.er ume centralizacâo das activiclades do CDr, sqguin,lc'uoür"i-i:.s C:rlissôes un
ru-no identico"

Âs Comissôes rleverác ser orgáus actôvos aonde se discutuir'"l a politica do C-l-:1 ' e: slí:s
e"ctividades e realizacôes, c trabalho do Secretariadc e c. das out:'ts Cor-i s:,:ôc5,r:tc "

As Comissôes nâo rleverât, limitar-se a esperar as dir;cti-vas tlo Secret. rL.m:ndl i ini-
ciativa sempre gue isso se torne necessáruo pera o rnelhor:r.niliirnr;tit; io:l {,r;ba.l. l:rls"

i{ apresentacâo de pr )DL,stas concretas à riG e ao Secret. de'ierà ser ulc:. d ; 'b..r';h:s
.J^ 

-u:*S UJIIISSOeS "

| , Deverá haver um contact.o directo e frequente entre o Secre t. \l âs Íoniir s-'-)Í1 " Só :.

i'd ,,,ir*"1ã a*necessár:-a.rigirancia pclitica que deverá existi#%s'ti,rersos .-rgà-sr ..)

a) fumissiio de .0.Boi9-e-Besgpcáo
.4.Iguns projectos existem des,le já e outros surgir'âo no fuiitr"o" Qrreremo-q,les'r,eca.r c3 -

;raj-s iroportantos:
-' Dcssier com ntme s lqoradas e telefona.s de tod:ls r,s pitss,.,ir.s 'tl1 ,:ti6l:inizaciai; c:;o Pcd.:*' ::âo ajuclar os desertores nos mais diversos essuntos(legalizacá,:, +,:'i.Lul-'.c, estucos,eic)

' - Dossier com a legislacâo sueca e port. relativa :.os prcb--!r;i,i'-r,: dos rJ.cs,;r " ; reÍróc^
- .- Cii'cu.}ar a enviar a todas ns organizacôes que pocie::áo vi-.:'it'l.t:fr,t'tl.r''. o.l ncss.Ê itr-
tcri.;sses , exi:ondc-Ihes as nossa si_tuacáo'geral .

- iiluguer d.e un local(para já em t,und,'*** tambórn em rvlal-rlô i-cg,-r que possivel) qre scr-
viri,: ie pnto de eneontro dos membrcs do CDF" Es be local s"::vj-riar nao só pi,.ra oonr":1'ric
nras tanbém para reali zacàa das tarefas do CD|'. Logo que possírrel esle I oci:.} (cu lcc:ris)
seri-a apetrechado com máquina de escrever, ccpiaCor, bibliotcci,rtc

- ilezr,l tzacac d.e ô*npánbas informativas" (;xpcsicôes, filr-res , ne ct-i-:i;;i -.-l-,c " .) a fin C"r

inf f,rrrar e alertar a opiniâc pública sobre os problemas dcs desert" c :'ef::.l c. p:rl . na
c,.;i..i ^Lruvu-,-oô

s s i-in



?

Eora do ambito desta Comissáo e como iarefa de todo o CDL' terernos o caso riarticu-,c.r dlrdefes a dcs deser" cu ref. gue corram o risco de expulsâo.
,-Será preocupacâo constantJ do Secret. o exigir que aos deser. e ref" pori. seja :on,:er-dido asilo politicol pcis que n6s consid.eramos que a d.esercâo é um actr: politico, -,'ara
,iá está-se a trabalhar nesie sentido em colabcrá""o ser] r'§ocialistisk. Jurister', a$sc, -
cicâo de juristas suecos que se dedicam aos problemas dos refugi-ados.

b) Comissâo do Boletim.Inforuacâg q yr,rpasanêa
iensamos que a Comissâo clo Boletim, Inf" e lrop. é uma das mais imporiantcs e qlr() omalor númerc possível de membros do CDr' nela deve riam colaborar. Um dos trabalhcs 4.cs;sa

Conissâo deveria ser e elaboracâo de panfletos relativos a todos os acontecj-n:ntcs in .

pcr+,antes da luta revolucicnária em ?ortugal e nas Cclónias (greves, demonstracôes r r.C -.
pressâo , guerra colonial ), Especialmente tud.o o indicad.o no ponto 2 e 3 deverá ser prco*
cupacâo deste Comissao

c ) Comissão de Arggiv,>
Esta Comissáo deve estar sempre pronta a fornecer elementos de trabalho às outras Cc-.

rnlssôes e a membros do CDir quedeles necessitem para qualquer trabalho que pretend.a fa:e,-.
lom ela deveraio tod.os colaborar entregando-lhes recoites, o',-r indican.lc qual-quer. artigo*ou publieacâio de interesseo Esta Comissáo é funclanental pera. o fnncicnáu-renio da CrI
^ d^ne {./Lr]l

d) Cgglss,ã,o de Grupos de EFtudo
Esta Comissd,o d"eve apresentar temas de interesse para seren sujeitos a

-membros d"o CDi', estar pronta a indicar que livros nà aisp:nÍveis onCe os
a criacâo de grupcs de estudo" ?er em aiencáo c clefenido no ponto 2"

estudo pel-os
há, e ince-.'rj-var

COLÂBOBIICAO COIiOS UUTRUS C}r

E irnportante esta colaboracrio assente em realizacôes concret:r.s e nai.o se -l-iirrite er';.nàtroca de correspond.encia e informacd.:.
Nomeadamente assentou-se em rtmsterdáord.urante a Ia. reuniáo do CDr na cu:upar eue srÉli:ia

publicado um Boletim Írimensal . Este Boietim ccnteria arti-gos de to,f,os os Cfl,-e cl.;; ri;;.
responsabilidade. Considerou-se que actualmente seria dificil a realizeca.o ,-lc un: Ri:,Lr,tim
que fosse d.a responsabilidade de uma s,3 Comissao iLe Redacáo en que tod.rs cs CDrs es'rat,j-aii
Icpresentados..'ens a-se no cntanto que este é um objectivc Dara quc s: der;e tende-: no
futuro.

fmpôem-se que trabalhemos em ccnjunto com os outros CIP a f:-m oe qir-e o problema do des.port" seja do conhecimento geral e cs próprics deser. "u equeles que querem c1eserta:: sj-n-
tam que existe uma organuzacâo que os defende e thes dá uma oc,:Itunidad.e ir: trabal-irareri:
-,o1itj-camente e de 1utar pelos seus interesses"

0 Secret' desenvulverá toda a actívidacle necessária para a cri-i-.các c1e uina forte uni;.c
'-ios CDP nc sentid,: de uma organizacáo única para toda a Eurooa.

CULÁts0furCAO CLrrvl URG.,I'I1Z,.CÔr,S rOLI'IIC..S SUgC,*S

Para defesa dos deser., para prcpaganda da luta rorrclucicnária em rrortugai, peira p:o*'r"ganda da luta nas Colínias terá o CDr'muitas vezes de recorrer à colaborrr.câ: de d:-fe-.
tes organiz.,,.côes politicas suecas. Em muitos cssos concretos aconi;ccrá, c:n: já'.u.r

acontecido, que organi-zacões tend.o perspectivas pcliúicas qu,e nós considerar:s ir:,coi'r'e-'bas p:derâo no entanto apciar-nos (", receber o nosso apoio ern iniciativas r,r.óprlas r;
específicas ) "
. É ncssa opiniac que o CDr poderá corabcrar ccm tcclas as organizacôes suec:.:j ri.es,J..,, qu:,
isso seja feito d.e accrdo com os principios estabel-ecidos pelo CDj: e desde oue cssR co,-à*
bor:Lcác náo reoresente na prática um apoio a p:,sicôes pclitieas cont::árias ar.r; eo Clritj"
,. decisâo terá que ser tomada em cada caso cctlcrcic"
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