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Promovida pela Federac;:ao Jl·· undial
d a s J t1ve n tudes Democratiras
(FMJD), v~o efetuar-se em v~rios paises, n o pr6ximo dia JO, uma jor
nada ~e solici a riedade com o povo brasileiro~ Se g undo o secretaria~~
daquela or g anizac;:ao , esta jorn ac'la acontece 11 depois Cia derrota so frida nas 6ltimas eleig~es parlamentares, num momenta em que, desde
meados ~e janeiro; a ditarlura fascist a vern dese ."lcadeando uma granc'le
vaga repressiva contra os sectores democraticos do povo brasileiro".
B::1 tretanto em ""'evereiro, diversas organizac;:oes juve,<is interna
cionais enviaram uma carta aberta ao ~ overno brasileiro, em que pr~
testam energicamente contra a vag a Cle repressao contra a juventudee o povo brasileiros"
Nessa carta ma.•·1ifesta-se ainda a solidariedade com"os deputados
parlamentares da oposic;:E'w" e repudia-se"qualguer tentativa de os im
pedir de exercer a sua actividade nas c~ m aras do f'arlamento". ' do::cumento, subscrito pela Juventude Democratica-·Crista c>a America T.... a tina, Uniao Internacional dos Jovens Democratas Cristaos, movimento
lnternacional de Estudantes das Na<;~es Unidas, Conselho dos Comi{@s
da Juv entucle Europeia, 1'-! ov iment o Pan-Africano da Juv entud e, Uniao
- lnternacional de l<,;studa.ntes e ~<'ederac;:~o Nundial de Bstudantes Cristaos e ~edera9~o N1ndial das Juventudes Democraticas, termina lan c;:ando os se~uintes a p elos:
"Que cessem as Cletengoes ile g ais, a tortura e os assassi ~ ios.
Que se pon~am, imediatamente, em liberdade, de acordo com os mai~ e
lementares direitos humanos; os presos politicos. q ue se respeite a
vontade do povo, manifestada nos resultados das ultimas eleigoes
parlamentares, restabelecendo as liberdades democr~ticas e revo g a.ndo o Acto lnstitucional nQ 5 e o Decreto-~ei 477~
Unamos nossas vozes as de todas as forgas da paz e progressis-tas ~ue se levantam em solidariedade ao Povo Brasileiro, ha onze anos oprimido pela ditadura militar fascista, representada pelo g oveE
no fantoche de Geisel, a servi~o do inperialismo, dos monop6lios
e
dos latifundios".
Uniao Anti-Fascista Brasileira

·--------;
I

.-;

\~ \:::-\\ \
JJ-____
\\ ·- -\\

