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" Pé séculos que os

(Xlvos das colóni as são explor2dos e oçrimidos pelocoloniaF:?

!l!ÜPCd~guês cada vez mais associado ao imperialismo,

Os povos das colóni a:: semçre reagiram~ oçressão colonialista mas duma forma dQ
scrdenada, que' era abafada em sangue.
De(Xlis de uma experiênci a de cezenas de anos de luta desorganizada, os povos c.Q.
meçaram a crganizar-se an frentes de combate unit2ria na luta pela libedaç'ao nado-,
na1.
Deste modo; em 56

é fundado o PAIGC e c MR..A e em 1963 a FRELlfIl.),

PErante este esforço organi zati vo que t eve como resu ltado uma mai or éoes2o e o
cimentar de uma VErdadeira consci ência n~ci~nal por part e dos povos das colô"i~s, o
governo fascista çrocurava travar,EisSa luta: :rrendendo milhares de patriotasc "' 1 .

'

" .

•

Em r:f) f os est; vadores de Pi dguiti (port~ de Bi ssau) enJ~raram em g:,eve per 'âl':ne!!,
tos de salários. esta é abafada em sangue, Cm 1960 ááo-se os massacres de Mueda (110"
çambique) e da Baixa do Cassanje (Angola) onde fcrammortos 5 000 angolanos.

Estes crimes dos colonialistas não obtivEram os resultados que os seus mentcres
desejêr-iam. levaram, sim, as massas por:ulares ~ co~sciênéi a cl aradelue sóde êrmas
na mão seria possível destruir o colonialismo e -~ JÍ:eP2raçãb da insurre:çao amada
que tem início em 4 de Fevereiro de 1961 em Angola; elii63 na Guiné e eJ1 64 em Meçam·
b:ique o
Desde af os sucessos obtidos foram enormes tanto no terreno milHar como no pc••
lítico e diplomático, contribuindo Jl3ra o isolamento internacional do colon-ialismo e
do fasei sme.
Açrbclamação em 24 de Setembro de 73 da RepÚblica da Guine.Bissau reconhecida

já Jn' cerca de 80 Plíses é disso uma Çt'ova cabal. Os sucessos do MR.A e da FRELWO são
igualmente irrefutáveis. Á luta estend€-se já em M~la a 10 dos 15 distritos e em ~':o çambi!pe a 4 das 9 Çt'ovíncias,

Os movimentos de libertação, como únicos representantes dos povos da Guiné e Cabo
Verde, Angola e ~bçambique, substituem o Governo coloni al fascista português nas princl.
pais organizações internacionais.

A organizaçao polític<?social nas zonas libertadas dá goandes passos em frante cr-i ..
andc.. se uma vida nova ao serviço dos povos: construção de escolaz) hospitais~ cooperati
vas de Çt'odução e consumo, etc. que vão 1i Q_JÍ dando as fllsadas heranças de vár-ios sécu -.
los de opressão e exploração.

Amanutençáo Jn' parte do Governo desta guerra de agressão e genocídio aos povos
africanos J éuma das razões principais do Çt'ogressivo ag"avamento das condições de vida
do povo Portuguêso
A juventude portuguesa obri gada pelo governo fasci sta a defender os interesses !riCnQ
polistas e imperialistas ~~ África é duramente atingida per esta guerra: além dos mil~
res de mortos~ feridos e estropiadosp são as interrupções da vida er.colar e as incorporações -compulsivas, inCErtezas e dificuldades de empoego, etc, .

Ror isto e pela consc;ênc~a - cada vez maior da justeza da luta dos povos da Guiné,Qà
bo Verde i de Angola e de Moçambiql<9 e do S, Tomé e Fríncipe; os esbdantestÊm sido um
dos sectores mais aguerridoz de luta do povo português contra a guerra cJlonial e o co10:1iali smo,
O4 oe Fev~:ro terá de slJ!.....ill.ra tódo,2 nós umdia d§.Juta contra o colonialismo ~
!te solig~riedad8 ~ luta dos poVJS das colón;a~o ...
Ldemos pelo fim da guerra colonial: exijamos negociações imediatas com o ~1R.A: FRf
LI t1l e Governo da Rep;b1i ca da Gui n~Bi ssau, 1egrUmas representantes dos povos das colóni as, na base do direito dos povos à autc-determinação e independência; exijamos o r~
gresso imedi ato dos soldados.
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