·

Uf\1\ D/\DE nu /~CCAO
AJ\JTI F/~,SC IS TI-\
/

I - A lJeE"C. sa~da os estud.antes de Coimbra , pelas firmes posições que ' ''maram fao~ à
ofensiva da direita fascista hem como a unidade e oombatividade demonstradas na manifes
tação do passado dia 2 de ~ezembroo De destacar espeoialmente que tenha sido possível concretizar essa unidade em formas dEi. luta avançadas, Como a manifestação, apesar de
da a esp~cie de manobras divisionistas y. e das tentativas de modificar o eixo e a dire ('i~ ·
ção de luta principal dos estudantes de Coimbra e das massas populares. Esse papel coni;.r~
revolucionário coube a organizações oomo a FEC e NíRPP, (l1.le são neste momento a viva voz
da direita na Universidade, desenvolvendo activamente todos os esforços para sabotar o
oresoimento e a unidade da acç~o alnifasoista dos estudantes o

is.

2 - Alguns aspeotos oentrais caraoterizam neste momento a nível geral a táctica da di
reita. Por um l ado acentuam-se as medidas repress ivas e intimidatórias sobre organizações
e elementos progressistas, bem ~, omo , sobre as massas populares, ao meSmO tempo que organizações fascistas como o ELP e fIDLP desencadeiam e organizam novas acções terrorista~.
A total manipulação da informação por outro lado, que faz reviver apressadamente em t odo",
os mass-media o ambiente pré-25 de Abril e leva a exageros absolutamente escandalosos a
tend.enciosidade de toda a informaç~o fornecida.
~ssume um particular r elevo em todo o esforço de desinformação da direita e de mistifi
caçao das massas, o uso e abuso do ant i-comunismo, desde o an~ti i-comunismo "aggiornado",
de esquerda, etc. at~ ao mais descarado "agarra que é ladrão!" com farta utilização da
mentira, da calúnia, da provocação etc •• Aleri amos partloularmente- os -estudantes- contra
este aspecto, porque (l1lalquer FEC, qualquer MRR, qualquer fascista, quando já não tiver
nen.'J.mn argumento, poder~ ainda reoorrer ao mágioo arse r..al do anti-oomunismo posto à sua
disposição pela máquina ideológica capitalista.

3 - A situação polítioa comporta gr8:'.TeS riscos o A ameaça do fascismo pesa sobre o no~
so povo. A U.E.C. reafirma a t odos os estudantes progressistas e revolucionários, a todos os anti-fascistas o propós ito da acção unida, da unidade de combate oontra os inim~
gos do nosso povo. Pensamos que secundárias divergênoias de pormenor ou quI" diversos ro
tulos partid~rios não devem impedir a acção unida das massas estudantis.

A V.E.C. por outro lado assume as suas respons abilidades neste momento, mas melhor

0~

far~ se todos os estudantes dispostos a defender a Revolução se organizarem nas suas fi-

leiras .
C2marada, o lugar dos estudantes revoluoionários mais consequentes é na D.E.C., lutan
do sob a direcção do Partido da Classe Operária, o P.CcPoo
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