
CQÀ{TTÉ DE DESEBTORES PORTUGUESE§ NÀ SUSC]À
MAr,ivrÓ/LUND

NORUIA§ G.EiÊAIS D"Hl FUitIC{ONÂuEllÍu : '

À-cÀa.ê,crER1srrcAs Do c " D"p,

I-0 CDP é uma estrutut'à abêrta;i3tà-é,dele .poôeiâo' fàzer'parte inaividuôÊ
riceitando diferentcs tencâncias po1íticas.0s seus objectivos estáo expressos

I .ro* 3 pontos base :

f-Dar todo o apoir, possíveI aos desertores rrefractários e refugiados
politicos portugueses .

Il-Apoio e propaganda da luta revolucionáriâ em Portugal ra fi-m de iso-
Iar o governo portuguâsc. ,. ..

fff-Apoio aos novimeatcs de tibertacâo nas co1ónias portuguesas.

2-As 3 pontos base sâo uma plataforma politica à volta da qual se unem

todos os indivíduos interessados em por em prática os objectivos aí expres-
sos 

"

J-Peranto cada caso concreto o CDP toma a atitude po1ítica considerad.a

mais er:rreta dentro da linha dos 3 puntos baseoEssa atitude surgirá cono re-
sultado. drt discussào no seio do comité

4-O CDF consid.era a desercáo como um acto político 
" 

-* 
"*o' 

posicâo peran-
te e1a ó a seguinte:

I)A desercâr afecta moral e materialmente as forcas armadasrpr:-ncipal
supdrte da classe burguesá,classe exploradora das "iasses'trabalhadorasrtan-
to em i'crtugal como nas colónias

§c quo rospeita à prestacÉio do servico nilitar d a seguinte a posicáo
do CDp

a)Considera que náo é correcta a atitude de recusa pura e sinples
do cunprimento cro servico miritaropor duas razôes:19 porque dentro do exérci-

,,.:
to se podem adquirir treino e conhecimentos milj-tares rse pode fazer agitacâo

' polÍtica e se pode confiscar material que pode v-ir a ser útil ao rnovimento

ievolucionário"23 porque .essa atitude d fâcilmente confundida cúm o pacifismo"
: : b)Ccnsidera que o terrenc próprio para a revolucâo é làrtugal e nâo

o exilio ,razào porque perlsa que se deverá nor todos os neios tentar perrnane-

eer em Portugan-"

c)ltctualmenterperante o facto concreto de se ser obrigado a combater
'os povos das colóniasratravés de participacâo na guerra coloniaLro eaminho
mais correcto a seguir é o da d.esercâo com, armas.



ff)Levando em conta o antericrmente expostora desercâo érdentro d.e uma

posicáo cr)nsequentemente internacionalistarum apoio à luta revolucionária dos

povos das colónias contra a dominacào imperialista" -

B-ÀDiVITSSÁO DE NOVO§ MEMBRO§

Ântes d.e se poder ser considerado ruembro do Cnr deve proceder-se como se

segue:

l-Contactar a Comissáo de Apoio a fim de se informar sobre c que ó c CDv

e receber o auxilio necessário.
2-Manifestar perante a Comissâo de Âptio o seu agrrdo com os 3'pontos base

.e as ncrmas de funcionamentr- '

Deste modo a sua comparência na Assembleia Gera} do CDr significará a

aceitacâo dos seus princípios e uma vontade polÍtica de participar activa-
ilente nas sua,s actividades.

Adenda L -
a)Só poderâo ser consid.erados membros do CDP e assistir às suas A.G.s

cs ind.ivÍduos que estejam legalizados na Suécia ou en viaB de legalizacâo.
U)mao serâo auxiliados pelo CDP aqueles que estâo já legalizados nou-

tros paÍsesra nd.o ser que aqui aparecam como resultad.o de perseguicâo polí-
tica"Fcderáo no entanto fazet parte do CDl"

c)O COf, nàc faz qualquer distincâo de sexo ou nacionalidade para admis-
sáo de nüvus membros

Âdenda 2 -
Â Comissâo de Âpoio pode sujeitar â aprovacáo da AG a adnissào de um :

novo membro que rnâo infringindc directamente qualquer das regras dé admissâo,
possa considerar-se nâo integrad.o no espirito de trabalho dc cDr.

C-DEVERES E DIREITOS DOS ME1VIBRS§ DO Cl)T ]

DEVERES

I-Respeitar as decisôes da Â.G" e as Norrnas do Cjh

2-Bagar mensalmente a sua eota.Todo c membro se comprometerá a por em dia
a§ Buas quotas no princípio de cada /IG.Nâo será permitida a prcsênca na ÂG

a tcdo aquele que nd,o respeite este pri_ncipio
3-t'articipar activa e regularmente nas actividades do CDi'rintegrandc-se

numa das suas diversas comissôes de trabalho.
Âdenda -

A expulsâo de um membro do CDI" noderá ser proposta por uma comissâo,
pelo secretariado ou por l/4 dos elementos presentes na Â"G" anteriorrserá
discutid.a em a.G. e exigir-se-à uma maioria d,e 2/) na votacâo.



DIRET$OS

l-Direito a participacâo e voto na A"G"

2-Direito à consulta de todos os arquivos das ccmissiies e do secretariado,"

D.ÀSSEIIBLEIA GERÂL

1-À A"G" 6 o orgàlo náximo do CDP soberanc nas suas d.ecisóes e só ela pode-

rá alterar estas nofmas em reuuiáo especiaknente convocada para e§so efeito"
? 2-A A.ê. elege o Secretariado e os eLementos respon§áveis pelo trabal-ho de

cada uma. üas Gonissôes-

3-A Â.G" é obrigatôriamente ccnvocadarpor escritorpel: Secretariado de 2

em 2 iaeses.

§1-0 Secretariado pode convocar extraordiaàriamente a A"G" .

§2-Quatquer Cornissâo ou grupo d.e membros(no rníni-mc t/4 d.rs elementos -

presentes na última A.G.) poderáratravés do Seeretariadorconvocar uma A'G"r

apresentand.o a respectiva ordenn de traba}hos,

§l-.fl, e,.9' terá inÍcio obrigatàriamente após lL5 minutcs passados sobre a

hora'mar:aada seja qual frr o número de elementos presentos"

1-Â A"G. elege urna mesa ern cada reuniáo para e respectiva presid'ância.

§I-Â mesa é responsável pela elaboracâc da acta e a sua passagen à má-

quina em duas c6piasrno prazo máximc de J dias,

§Z-A acta serà autenticada pcr dois mernbros eleitos eno cada A.G.

5-Senpre que seja convoced.a um,n..A.G. extraordiaária deverá ser essa cfrr-
vocaeác acompanhada duna prcposta de 0rdem de Trabalbos rbem corao das prcpcstas

a discuüir,

E-SECAETÂRIÀDO

1-0 Secretariado é o orgâo dirigeute e coordenadcr das actividades do CDP .

2-0 §orretariad.o ó responsáve1 pelos seus actos perante a A"G"

3-0 Secretariado cogvôca as A.G.s e apresenta a estas relatSrios verbais

das suas activid.ad^es. ' :'

4-O Secretariado 6 ccnposto por 3 elemento§rgue serâo el-eitos em A"G" espe-

cialnente conv;cada para isso e por um perÍodo de um ano"Sertio eleit:s em blo-
co (tista) e por maioria absoLuta (t/z + tl..

5-0 :iecretariadornc todo ou em parterpode ser deuitido (pr,r naaioria absolu-

ta) em gualquer momentorem À"G' especialmonte convocada para esse efeito"

6-Âs funçóes e tarefas do Secretariado sâol
a-E responsável pela represeutaçâo do Cl)lr junto de outras orgaa:izaçôos

ou pessoas alheias ao CDT.



b-Dirigir e coordenar o trabalho de todas as üornissôes e prestar-lhes
o náximr de assistância pcssivel.

c-Criar sempre que necessári-r equipas de trabalho para execu8sâo de de-

. terminadas tarefas"
d-Cumprir e fazer cumprir estas Normas e as decisôes d,a A"G" ô

e-Facilitar a c3nsul-ta dos arquivos ,actas e ficheiros a todr : momcnto

e a qualquer neübrtr"

f-Adninistrar os fundts do CDP e apresentar um relatóri: anual srbre
as ccntas ,i: CDt. I

F.COfuiISSOES DE TRABALHO

I-Âs CT através d,,ts J elementos eleitos ero A"G, sâo responsáveis perante

e mesma e perante o Secretariada.
2-Âs CT trabal,harâo sempre sob a direcçâe e coordenaçâo dr §ecretariado.
3-Âs CT nàLo tâm autxcnuia finan.ceira a nâo ser quando especlficamente es-

tabelecid,> eun Â.G.

4-Cada CT deverà ser integrada obrigatôriamente pt;r I elemento dc Secret..
§l-Esto elemento existirà para alLém dos elementrs votad.os na Â.G. para

a§ respectivgrs CT e rrâo será necessàriamente um elementc de trabalh; concreto

§2-O elemento dc Secretariado presente nas Comíssôes,apresentarâL rela-
tirios ar: Secretariadr s:bre o trabalho das CT .

5-As CT só pcderâo representar o CDIr junt: de outras organi-zaçôes quando

dissr forem inccrnbidas pela É.G. ou pelo Secretariado.

Nota:Estae Normas foram aprcvadas e.mÂ.G,s realizadas em 7 e 14 de Outubrc L972


