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Carta aber ta da Federaçãp de estudantes chilenos a todas as

organizaQões de estudantes

universitários do mundo.
A fECH, actualmente

fora da lei, dirige-se aos irmãos de todo o mundo denunciando

perante a civilização o criminoso barbarismo que ~ actualmente infligido
A

•

ao nosso pars

N

em sequenc1a da sangrenta usurpaçao de poder perpetrada pela junta militar fascista
que se auto- instalou no governo do Chile.
Todos os povos do mundo conhecem já hipocrisia e crueldade da grende~.ZBi.x
burguesia chilena, a qual, tal como anterio:rmenle em outros pa!se8, apoiads pelo
imperialismo yankee, não teve quaisquer escru~los em escravizar a história do pa!s
porque os seus interesses estavam ameaçados

pelo processo revolucionário. As uni-

versidades chilenas estão hoje pa gando ca~ a eua tradição de liberdade, o seu desejo
dep~gresso eocial, e as suas

permane ntes e estreitas ligaçÕes com o povo.

Os estudantes universitários chilenos sempre ligaram as suas organizaçÕes e as
suas lutast as suas r eivindicaç; es e veemente des ejos com o destino de todas as lutas

".

do povo. Hoje os direitos ganhos em dez enas de ano s de luta foram esmagados pelo fogo
de artilharia.
Duranle os últimos anos as Universidades chiLlenas gozavam da mais completa autornomia académica, financeira e administrativa assim como a inviolabilidade das sues
(

)

.

Resumindo, o poder na universidade era exercido democratiicamente e todos os menbroa
da universidade ~ sem excepção---- profassores, estudantes e funcionarios gozavam dos
mais latos direitos pol!ticos.
Os reitores e todas as autoridades assim como todos os orgaos colegiais responsáveis pelok governo da universidade, ( com a partiCipação de professores estudantes
e funcionários) foram escolhidos por meio de eleiçãao directa e secreta e todas as
tendencias e forçss de opinião tinham o direito de se exprimir nesses orgãôs.
Todos estea principios

estavam consagrados nos estatutos universitários que

foram convertidos a lei de Républica.Essa l ei. destinava ainda uma percentagem estável

...

do orçamento nacional as uni versidades.
I"

Os membros das universidades chilenas gosavam de absoluta e irrestrita liberdade
de expressao, reuniao e ax,xw..ã.x

associaç~o. Os assentos (cátedras) universitário

eram l ocais onde todos podiam acreditar no que desejassem , sem limites.

Hoje estas conqistasf que no processo da su a aqu i s iç~o tinham unido todos os membros
da universidade, foram reduzidas a nada pr::l i'l
bota
::"'"
~f ' i'l e ns an g u en tada
da ditadura
fascis ta.
A "honorável" ditadura militar t em (trampled)

nas unifersidades com

i ncr !vel. insolencia, substitui ndo a democracia interna, a reflexão::- e as trocas
criativas pelo (truncheon). Autonomia, inviolabilidade do solo universitário, o seu
II'

orçamento estavel e a democracia interna tudo isso foi destrufdo.
A FECH, que agrupa 40.000 estudantes universitários chilenos foi posta fora da
lei, e os seus bens confiscados.
Chorudas recompensas são oferecidas pela captura dos seus leaders, tal como foram
oferecidas pela captura dos leaders degoutras organizações ode massas. O seu presidente foi incluido na listadas personalidades maia procuradas pelos ditadores.
No sentido de sobre ele lançar o descrédito foi acusado de roubar 3.000 dollars
semelhantes e primárias acusações foram feitas a outros dirigentes revolucionários . •

A FECH foi criada em 1907

at~ hoje nenhum governo, por mais reacçionáX2o e repressivo,

tinha ousado bani-la. Entre aqueles que se formaram nas suas fileiras, conta-se
Pablo Neruda, que com a sua "Cancion de Fiesta" ganhou a distinçãogde poeta laureado
da FECH em 1920.
,
Des suas tribunas falou Salvador Allende em 1970 para centenas de milhares de
chilenos que o tinhem

eleito para presidente. Ao longo da sua longa história as

ruas de Santiago testemunharam passagem das suas gloriosas fileiras gritando:

"

~dellanda

adellande obreros y estudiantee"

• Salvador Allende •

foi tambem um

dos seus leaders.
Todas as federações de estudantes universit~rios experimentam hoje a mesma
•

IV

#IV

,

sl.tuaçao com excepçao da univers idade catolica cont r at ada por fascistas.
O viveiro de brigadas

volu n t~rias,

de trabal ho e de C' studo

de desportos ecançoes

foi atirado para a negra noite da clandlistinidade e lágrimas pelos camaradas cardos
Para trás ficam

Aqueduto Cabildo, a plantação de arvores em pleno deserto

os paVilhões de alimentaçãoo
de (maije)

efruta

de pássaros, as campanhas de alfabetização, as co lheita,
todas essas esplendidas realizações da juventude

durante o governo popular.
As conquistas estudantis em turmas de estudo (boarding), almoços, vestuario
e assistencia m~dica, que já existiam

como regras institucionais estabelecidas nas

Universidades foram varridas por algumas linhas dum decreto g da junta militar, que
dá ao reitor

"gorila"

a prerrogativad de " estabelecer os direitos e

pessoal e dos estudantes".

A larga cantina do edificio onde se realizoua . a confe-

rencia sobre comercio e e desenvolvimento UNCTAD
Governo Popular

deveres do

III e que fora

oferecido pelo

à FECH, à FEUT (federeç;o de es tudantes da UTE ), e à CUT ( con-

federação unica de trabalha dores) , onde mais de L 10. 000 estudantes e trabalhadores
comiam diáriamente) e que era tanbern

U =? 02

foi retirada a esta beneficiando dela a

n?r a as comemorações da juventude

j u n~a

e a s ua bu rocracia.

A recemtissima

se~e da FECH que Salvador Allende oferecera aos estudantes

é aciualm

mente usada pela sinistra guarda que protege os chefes da junta.
As regras sobre carreiras académicas e de funcionários que haviam sido impostas pela
luta dos membros da universidade na ultima decada para garantir B promoção dos mais
capazes e mais esforçados professores e fu nc ionári os , assim como os concursos
pars aeeeso a pos tos e cátedras , fo r am t ambem va r ri dos dum gol pe.
Finalmente tudo isto se torna per f eit?mEnte cl ~ r

p e l a c i ta ç~o do decretD-lei

promulgado pela Junta, referente às prerr oga tivas do Rei t or mi l itar da Uni versidade
do

Chile( publicado em 4de Novembro de 71)

no El Mercurio de Santiaga )

DECRETO_ LEI
Artigo 1
As estipulaçÕes deste decreto -lei terá caracter especi al com
a todas as outras regras aplicáveis

à

respei

Universidadelldo Chile e permanecera em fun-

cionamento até que outra lei ~rgânica seja adaptada aquela eorporaç~o .
Apartir ds data da publicação deste ~ecreto-lei o Reitme dele gao.

Artigo 2

pela Junta governante para a universidade do Chile e~ ercerá as funções e deveres aqu
aqui enumerados, r espeitango todos os as sentos
1)

Os referidos no decreto l ei 50

E'

Ide

es t r ut ur as e orgãos dessa corporação

OlJ~utr',

de 73 e decreto supremoxpcixXQx
X

n2 1308 do nenistário da Educaçã o de 3 de outubro de 73.
2)

Todas as f unções e prerrogati vas que a legislação interna da uni versidade do Chile

e outras , regulamentos.

e decretos de qualquer natureza a ela aplitaveis adscrevia âs

ass emblei as de Universidade e autoridades colegiais ou individuais dessa ~orporação
e os seus chefes de serviço .
COMENTXRIO DA FECH

Em outras palavras o poder que

anteriormente era exercido colectivamente através do

concelho de delegados, e as eleiçees
da Univers idade passaram para

8S

efectuadas por mais de ~

mãos de sse

70.000 membros

i gnorante " gorilal" agora director

omnipotente.
3)- Todas as pr e r rogat i vas e f un ções que as l eis, regulamentos e estatutos davam ao
diréctório da C orp o raç~o da T e l evis ~o da Univer s idade do Chile, aos seus presidente e director
- geral, incluindo o poder de modificar os Estatutos daquela corporação.
C O~1E NTi\"R IO DA FECH

Omnipot~ncia para capaci tar o "gorila" a fa zer o que qui -

zer com os canais da TV Universit~ria.
4)- Todas as prerrogativas e funções que a lain nl117 86 e as ·~'suas by...la1l'Js dão ~ Cemissão

Permanente de Pequenos Direitos de Autores da Universitade do Chile •
$)- O po der p a r a resolver toda s ii n s quest~ es

versidade do Chile

e

da Corpo ra ção

de

TV , aos Sra s

" J; é ~ e re nte s

(J "T P i t o s

..ê

situação do pessoalda Uni-

e deveres, assim como para exer-

cer completo poder disciplinar sobre este pessaal; o poder pa ra declarar que determinados
postos e funções são da sua exclusiva compêtencia; o poder de suprimir ou criar postos e contratos; de

drawing~

e rescindir prematuramente de contratos, pagamentos por serviços e

~ ; de suspender as funções do pessoal, 'com ou sem parcial ou total remuneração, por pe

rIodo indefjnido de tempo, e de transferir tal pessoal para outros serviçBs da Universidade
em qualquer parte do paIs por razões de utilidade de serviço. O Reitor pode ainda efectuar
colocações não sujeitas ao regulamento de concursos, e pode impor hor~rios de trabalho a pee~ soal professional e empregadw em full-time que goze de reduções no hor~rio de trabalho, exce~to

' quando esse pessoal seja r emunerado

â

hora .

c or\jlE Nl~RI.O DA rEC H

Este artigo constitui a ma is brutal at aque aos direi t os ganhos pelos funcion~rios da Universidade. Est abel ece um regi me de escrava t ura no r:ual o trabalhador não pode abrir a boca para exprimir a s ua opi ni ão , e sob o r ua l

p' P

"'oc4e

total impunidade. filfosdira ainda o r epugnan t.e cin i smo

px l or ado da forma mais cruel em

SFl'

r 'o

-

" qoril a" da junta que anunciou depois

do golpe que "todos os direitos dos trabal hador es s erao r espei tados".

6)- O poder de nomear quem quer que seja como substituto do Reitor; denomear um Secretário Geral substituto, pera terminar um contraito de Secretária Geral antes da expiração
~. legal do perIodo para o qual fora nemeado f assim como para estabelecer sisteMas de substi4

tuição entre outras autoridades e funcionãrios.

7)- O poder de impor largas medidas disciplinares aos estudantes

univerSit~rios,E~M~~

incluindo avisos, suspensões, cancelamento de matrfculas e expulsões.
C Oí'-1 ENT~Rro DA FECH

A universidade est~-se a transf ormar numa caserna. Os estudantes devem ser mansos cordeiros; de outro modo serão expul sos , i ndepencf'ntem cnt e

(1

cu rso que estudam ou das s uas apti

dões como estudantes .

Artigo 111- Os poderes e funções a que este a rtigo se refere serao delegáveis, mesmo
quando o não fossem pelas leis exis tentes até hoje, com excepção dos referentes ~ assembleia
geral, e a prerrogativa de nomear um substituto para o Reitor assim como para o Secret~rio
geral. O Reitor delegado"erá empossado para autorizar expressamente estes funcienários d~
legadas para, por sua vez, dele garem as prerrogativas que tenham recebido.

Artigo IV-

a

Reitor delegado poderá ordenar a publicação no jornal oficial dos regulamentos

ou decretos que ele tenha ditado para

dos seus poderes, e que será feita sem despesa

para a Universidade.
Artigo V - A partir do dia de publicação deste decreto ae assembleias gerais da Universidade,
e outros corpos colegiais, incluindo a estrutura governamental da Universidade do Chile ficam

di~

solvidos; ficam tamb~m dissolvidos o Diréctório da Corporação de TV da U.do Chile e a Comissão
Permanente dos Pequenos Direitos de Autor.
Rara todos os efeitos legais, entendeu-se que o Reitor que estava em funções, quando as suas
funções passaram a ser exercidas por um Reitor delegado, completou o per!odo legal para o qual
fora eleito.
Os postos de autoridade individua

continua r;'o a pxistir at~ que o,g Reitor delegado decida

su primi-los, mas as s uas fun ç;)es ficar ão lim i ~ a oa s

i'l

qu e o fIlPsmo R.D. l he definizr segundo o es-

tipulado no Art. III.

A.rtigo VI- A aprovação expressa do R. D. deverá ser requerida par a a validade e o cumprime!2
e decisões adopt adas pelas autoridades col egiais e individuais entre 11/9/73

to dos

e o dia de pu blicação deste decreto, sem a qual aprovação, estes

e decisões serão

nulas.
Artigo VII- ~ uma incumb~ncia do R.D., 'constituir uma ou mais comissões que o aconselharão
no estudo da reforma que sofrerão os estatutos da Universidade, no sentido de estabelecer o regulaMe
menta administrativo e governamental da Universidade.
COMENT~RIO DA FECtl

,

~era

Noutras palavras o "gorila",
sózinho!tem o rlireit
,
pr~viQs
bom recordar oue os ,.Rp~~e9- es ta tu tos fo n~ ~~ I"

e dita r os novos estatutos da Universidade.
a , os em 71 após di scussões, consultas e

.-;lebi scitos em que toda " Univ Ersirl 2( 1? par t i !:' i , " u ,

a Congresso Nacional adoptou estes est t ut os po r unani'1iiclade, devido ~ larga discussão hav!

4a

na Universidade.
Como se supõe, a aplicação daete crit~rio, levou ~ expulsão de milhares de membros (p ro fess~

