Semana de solidariedade
com a lutado
POVO ANGOLANO eo MPLA

-------------------Camaradas :
Todos temos tido noticia, quer pelos jornais, quer pela televisao, da situa<;:ao que se vive em Angola.
Apos um conhecimento minima dos dados que ate nos chegam, e facil retirar as conclusoes que, alias, ja eram previsiveis de ha uns tempos a esta
parte : trata-se de uma investida generalizada do imperialismo, como objectivo de transformar Angola numa neo-col onia, onde seria passive! continuar a roubar as riquezas naturais e a explorar uma mao-de-obra barata.
E essa ofensiva imperialista e praticada directamente pela FNLA, «movi mento de libertac;:ao » enfeudado ao imperialismo americana, logo com projectos neo-coloniais, a que o governo zairense de Mobutu, porta-voz do imperialismo na regiao, da total e incondi c ional apoio .
Mas os crimes e os assassinios que se cometem em Angola nao sao somente,
resultado das provocac;:oes da FNLA . Tambem a UNIT A, que anteriormente mantinha relac;:oes estreitas com as autoridades fascistas portuguesas, joga um importante papel no xadrez do imperialismo.
Alias, tanto a FN LA como a UN IT A sao unanimes nos seus ataques a organizac;:ao popular das massas trabalhadoras angolanas e, nessa medida, estao igualmente de acordo na sua !uta comum contra o MPLA, que representa hoje a unica organizac;:ao implantada par todo o paise que da combate as manobras imperialistas e neo-colonialistas.
Par outro Iado, as constantes provocac;:oes e massacres da F N LA tern sido
beneficiadas par um pretenso descomprometimento das Forc;:as Armadas
portuguesas.
Camaradas :
Numa altura em que o imperialismo internacional acaba de sofrer uma pesada derrota no Vietname e no Cambodja, numa altura em que, par todo
o mundo, se desenvolvem combates contra a opressao e a barbarie capitalista, OS imperialistas procuram nao perder 0 controle de Angola, 0 mesmo
e dizer que procuram continuar a explorar a seu bel-prazer as massas trabaihadoras angolanas que demonstraram categoricamente, atraves de treze anos de !uta armada contra a dominac;:ao colonial portuguesa, a sua maturi dade pol itica e a sua vontade inabalavel em conqu istar a Iibertac;:ao nacional e social.
Par isso mesmo, esta na ordem do dia , hoje mais do que nunca, a forma c;:ao de um forte movimento de massas anti-colonial e anti -i mperial !sta, que

desenvolva a sua solidariedade activa com a luta do Povo Angolano e o
MPLA, contra as investidas do imperialismo em Angola.
Trata-se de uma tarefa a que nenhum revolucionario se podera esquivar,
pais 0 internacionalismo proletario nao uma expressao va, antes se torna,
cada vez mais, a certeza firme da vit6ria das massas exploradas e oprimidas
de todo o Mundo !
E neste sentido que a Aliane,:a Socialista da Juventude, LUAR, a Frente Socialista Popular, a Liga Comunista lnternacionalista, o Movimento de Esquerda Socialista, o Movimento Democratico Portugues e a Uniao dosEstudantes Comunistas vao organizar conjuntamente uma SEMANA DE SOLIDARIEDADE COM A LUTA DO POVO ANGOLANO E 0 MPLA, que
decorrera de 9 a 14 de Junho .

e

Na referida semana, as organizae,:oes indicadas desenvolverao iniciativas conjuntas, sobretudo ao nfvel das escolas, demonstrando a sua solidariedade
activa com a luta do povo angolano e reconhecendo o MPLA o unico mo vimento de libertae,:ao que combate as manobras reaccionarias do imperialismo .
Estas iniciativas passarao pela recolha de fundos para o MPLA, pela feitura
de jornais mura is informativos sabre a situae,:ao em Angola, pela realizae,:ao
de ex posit;:5es e col6quios documentais, pela passagem de filmes e ainda pe!a difusao da propaganda do MPLA.
Tal campanha , que sera feita sob o signa da UNIDADE ANTI-COLONIALISTA E ANTI -IMPERIALISTA, demonstrara categoricamente a possibilidade e a necessidade de uma actuae,:ao unitaria entre as varias correntes
progressistas, nomeadamente em torno da questao colonial.
Por ultimo, a campanha culminara com uma jornada de solidariedade em
que tera Iugar um comfcio central em que usarao da palavra as organizat;:5es impulsionadoras da campanha, bem como, possivelmente, membros
do PAIGC, FRELIMO, MLSTP e MPLA.
Desde ja se apela a todos os estudantes progressistas, enquadrados ou nao
pela organizat;:5es promotoras, para que deem o seu apoio a esta iniciativa
de forma a que ela seja, de facto, a prova inequ fvoca de que os operarios e
trabalhadores angolanos nao se encontram s6s na sua luta contra o imperialismo e o neo-colonialismo . Sera assim possfvel lane,:ar as bases s61idas de
um forte MOVIMENTO UNITARIO ANTI-IMPERIALIST A que prolongue
e mantenha a nossa solidariedade com a luta dos explorados e oprimidos,
vltimas de todas as miserias cuja causa ultima, sem duvida 0 capitalismo .
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ASJ (Aiianca Socialista da Juventude)
FSP (Celulas estudantis)
LCI (Sectores estudantis)
LUAR (Nucleos estudantis)
MDP/CDE (Bases estudantis)
MES (Celulas estudantis)
UEC (Uniao dos Estudantes Comunistas)
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