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Vai-se iniciar . um_ novo · ano lecti v,.., .A situação nos liceus e escolas técnicas
é igual à do ano antcrior-�ou em alguns aspectos pior.
-Os fascistas e re�eit•ário� de t"da -=: espécie contin1J.aJ!t-- a l'assea.:P-G·e pelas
esc111las dee-e�val� cada yez de· forma mais descarada a sua �M-pa.ga•d..-'l _a.JI'\ti-popE:_
lar ..
·-Os regulame�t•e repres�iv•s, que existiam no temp�- de fascisme �ão foram ·abt
lid•s e • goverrin reacionário da burguesia exige que sejam aplicados cnm mais du
reza pelas C�mi•�Ões·de.Geatão.
Impedom na prática reuaiõe� para diec�tir-m•s �s P.esso� pronlemae e para �ue
nos organizemns.Não permitem que se. desenvolva propaganda política dentro das es
colas;não podemos destribuir comunicados nu vender jornais.
-A participação verdadeiramente deme.-rática na gestão dal:l eocola� con'ti•ua . a
ser-l"'..m:J negada através do decreto sobre a gestão do ensino secundário.:t>assam-nos
um ate:;;tad� de imaturidade, as nossas decioÕeG f'l•lec.tiva:: l'\ãn têrp qualquer poder
deliberativo.
A luta contra esta situaçãe, já iniciada o ano passado em vários liceus e
escolas do país, vai eontinuar e �evem•-nos preparar para ela.
-As medidas re-pressivas da burguesia vão intensificar-:3e .Já não lhe- chegam as
·
mentiras e as� �alúnia� lançadae junto dos trabalhadores ::obre ae n•s�ao lutas e
vem agora aí a lei dos cassetetes da políciao
O 6º governo começou o seu"trabalho" lançando.;..se eom fÚria contra as conqui_2.
i;as·da.s massas trabalhado.ras e não se esquecem dos estudantes.E assim, lançam cá
para ·-·rcn:a o decretl"l já elabe:rado pelos lacaios nos social-fascistas de P!'C"P n0
- as para manter
quinto governo,.que permite a entrada da polÍcia e da GNR naE �t-:;;col
a "orél.em" 9 nos chamados11casos de emergência".
Mas o povo já se apercebeu que a crise do ensino burguês, claramente evidente
neste- início· d• ano lPctivo, n�o é da no·ssa responsabilidade, mas da política reac
cionária dos suces�ivos ministérios que não têm dado nenhum passo sério nem estão
interessados em fazê-lo, no sentido de transformar radicalmente o ensino e coloc�
-lo veTdadeiramente ao serviço nas largas massas operárias e campone�as do nosso
país
.
-Os .métodos de ensino� o ti�o de·aulas, as faltas, as notas9 etc, não ti�eram
a nível geral ·nenhumas ·alteraçõesp e as poucas conquistas que obtivemos terão de
ser defendidas deséle já com firmeza. ·As modificações de conteúdo do8 programas90u
foram praticamente inexistentes ou substituíram o palavreado fascista pela_- verboE,
reia reformista e. revisionista da UE"C11/P"C"P sobre "aconstrução do socialismo''
sem o-pede:e do� trabalhadores da cidade erflo campo.
.
E tudo is-to sem fp.
_ lar na ideologia reaccion3:ria e decadente. i:Mtitucionaliz�
da nàs e·scolas e do papel que cumprem as "Assnciações de Pais", na sua maioria
controladas por conhecidos reacciqmários do P11PD" e do C"D"S, que em colaboração
directa com--as Comissões de Gestão organizam o policiamento diário às actividà.fles
.
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Para iim!'rentarmes este estado de coisas9 para avançarmos eom as noasas justas
reivindicações e defendermos algumas conquistas já alcançadas temos de nos unir,
organizar e definir objectivos prognEsistas pelos quais n�s_orientemos para as 1�
tas que se yão levar a cabo.
A situação na maioria das escolas, é que nos encontramos desorganiza�osp- não
existem Associações de estuàar:ites9 g�{�h��� resentantes nossos nos anos e nas turmA.s.
�
Sem organização não poderemos àe for�a viJ2�s� os nossos. problemas nem re
eistir de forma conseg�en�e ?9 �� s��o op�essivo da burguesia.
_
-Temos de criar associações nas escolas onte não existam, e avançar desde já
nas eleições �os nossos representantes �ndA já existam.
Sem criarmos as AAEE e elegermos os nosso·s por,.:a-vo�es não poderemos intervir
nos problemas que hoje ae levantam 3 nível regional e nacional no movimento estu-

d.:=tn-ril9 nao poderemos ligar de forma organizada a nossa luta à dos trabalhadores e
·
G.os seus órgãos de unidade popula� ·( çomissões de moradores9 as�embleias populares9
etc.).
Nas não chega compreender � necessidade e a importância de construirmos as AAEE
em todas as escolas9 é necessário sabermos como e quais os objectivos correctos fi.Ue
1evem mostrar no seu trabalho.
Para que as direcções das AAEE sejam represent�tivas e possam ser reconhecidas
pelos estud.antes9 devem ser eleitas çlemocraticamente e. com..:bà.se: num programa.� Não
·
devemos e�ege·r as pessoas pela? ,$uas ·caras indepenétentenrente · das ·posições _.que. defen
ã.em Biâs "devem propôr-se levar à prática um de terminado . _programa · e não9 coinq acon
teceu nQ .. �no anterior nalgumas esc.olas9 que era,.m ele itas pessoas que de·f�ndi"am prin
.
.
c{pios Q. ife.rentes e pro·g rP.ma:s." diferentes9 o que resultou9 na maioria dos casos, nã(;'
,
poderem funcionar pois ninguém se entendia para fazer fosse o que fosse.
Devem as AAP.E ter um funcionamento democrático9 isto é9 devem as posições es
tar de acordo com a vontade da maioria dos estudantes da escola. Devem as suas ini
ciativas estar abertas à participação dos est'-1.dantes progressistas e não enfeudad;s
a este ou aquele -grupo ou p:-rtiào político.
.
A linha sin0.ical revolucionária deve nprte .a.r-se �e105a il.e"@.li"ntel? object:Cvo·s -ge
.
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.. A- luta E2r · U:l!leffi:ns±no ao Serviço do Povo
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Contra a repressão e oplB3são do ensino burguês. . ,
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Contra.o co�tiÚdo reac�ionário oas matérias- por uma reestruturação rev�luci�
-•onária - pela·ligação dos estudantes à vida e aos problemas �o-peva;�
Contra a s:-lecção e os métoclos do ensi!}� burguês..
. .. . . ,
.
.c<lnt.ra . a g&.stão F�acc:íori<ft'ia . do ·1\W.ÍC !. por um:-. gestão democrática.�
Pelo saneamento dos fascist�,s - pelo desmascaramento e esGorraçamento dós so
--cial-fascistas da li1�11C11 das gestões e. das AAi!iE.
.
E_ar uma c..ultu� e- arte ·ao SérviÇo do �ov_o_
Contra a penetração cul-tural dos imperialistas americanos e- social-imper-i·a"lis·
- ..
•'"
.· .
.
tas russos.
··
Pela liila�ão dos estudantes à�uta revolucionáli�o- Povo
Contra o poder da bur!jtiesia.
Pela Democracia Populer e · o Sociali�mo.
A
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Os estudantes têm cu.rnprido um :�apel importante ao lado da claroJse- operária e do
>ovo9 -�TJ,g:r:-o�sando .as .f.i;leir�s da Revolução, nas lutas que se têm travado contra
a
.aminação da burguesia e qS manobras das superpotências i��erialistas�Não houve iu
.as importantes - nas quais os estudantes revolucionários e progressistas .não tenham
ste.do presentef;l :eara es.te avanço na consciência das verdadeiras
tarefas dos estu.:.
.
antes progressistas face à luta revolucionária do povo9 têm contribuÍd0 embora ai�
a haja muito a avançar neste sentido, as organizaçõe.s de massas
estuda�tis- nàs es�
.
.
ol�s nas suas estruturas representativas ,as AAEE.
Na situação política actual em que a disputa entreas duas superpotências9 ame
icanos e russos9 conduzem a um agudizar ela luta de class�s .�m Portugal e em que d"9:_.
.
as lutas se avizinham para a classe operária e o povo9 põe-se-nos hoje como uma ras
arefas importantes criarmos as nossas estruturas representativas verdadeiramente
orta-voz
_ es da nossa vontade9 e lig.Rr-mo-nos de forma organ;i.zada à luta revolucion.f
ia do povo.
Camaradas:
�
todos
os estudantes revolucionários e progressistas cabe neste momento agar
.
:tr com firoeza a tarefa de levantar um fo·rte movimento associativo9 importa!'lte •pa
so para mobilizar os estudantes dos liceus � escolas técnicas para a luta revolu
ionárii,
}
ao ],ado .da �ç.lasse operária e do povo pela n.::mocracia Popular e o Socialis
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LEVANTEMOS UM FORTE M .A.NOS LIC'':US E ESCOLAS T:gCNICAS!
ESTUDANTES AO LADO DO POV09 CONTRA O ENSINO BURGill:S-POR UM ENSINO AO SERVIÇO
DO POVO!
•

3/11/75

A Comissão Central da
UNIÃO DA JUVENTUDlíj ESTU"DANTIL COMUNISTA MARXISTA LENINISTA
(destacamento estudantil da
. OCMLP)
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