.ANA M. CARR I ÇQ·
---·--·-····--�

;::;L )\ J\J C DE
(

TRAGA L 1-fÇJ :jt.t�Eif�C/fEVEGEIRC/M�RCO'

COMISSÃO EXECUTI

�

DO C.N.

DA UJCR )

L Introdução

I

I

___________j

Realizámos vitoriosamente o nosso 12 Congresso há um mês. Antes de apon
tar os objectivos do trabalho da União nos pr6ximos tr�s meses interessa de

finir resumidamente a situaçã.o 'eo que nos encontraaos. Para d�finir essa si.;.
tuação ioporta verificar se os objectivos traçados no anterior plano, de a
cordo com as decisões do II Encontro, se foram ou não cumpridos.
Pode-se dizer que ?S objectivos traçados no �nterior plano foram integ���
mente cumpridos. Em primeiro lugar porque-traçamos para o terreno espec1fico
-ãã.- �ft'lããsnã-Juveni s, uma linha clora e mobilizadora decorrente da linha r-=vol];_
cioná.ria do Partido. Determinámos as tarefas que cabem à. juventude na Revolu
ção em Portugal. Hoje temos uma UJCR coo fisionomia política própria e com u
oa arua. decisiva para a mobilização revolucionária da juventude portuguesa - a. Resolução Política. Em segundo lugar porque consgrá.mos a um tempo o cara.s:,

ter aberto e amplo da União e a sua fidelidade e unidade oilitante coo o Par
tido. Hoje teoos una UJCR pronta a. embrenhar-se profundor;:ente na_juventude e
a. empenhar-se na mobilização de milhares· e oilheres de joven[. Eo terceiro ly
gar porque colocámos no o:mtro da nossa actividad� o probl�ma das reltJçÕes i!,!
ternacionalistas entre asorgBniz:1ções da juventude norxista.s-leninistos e en
tre a juventude progressista e avançada dos dif._;rentes países. Hoje temos uma
UJCR consciente das suas responsnbilid.adeP e tarefas de.solidariedade e inteE_
nacionalistlO para coQ a juventude de todo o oundo.
No entanto, o anterior plano, apesar de ter constituído um bom auxiliar
para o cunprioento vitorioso dos objectivos traçados pelo CN, encerráva al

guns erros e deficiências que deveoos analiza.r, retinmdo as -.devidns lições
para a actividade futuro. Sendo um plano que portin da realidade qu·e a organ_i
z.ação vivia, perr.ri tiu uma intensificação da acção política da Uniso. No entag
t�, ele n'To foi acompanhado por indicAçÕes precisas àcerca da. forr::1s cono o a

plicar no campo de acção de ceda organis�w. Não basta. dizer que é preciso ir
às massas é necessário plano e indicaçõe� concretas precisas, que permitam a
cada. mouento intervir de acordo coo a situação política e coe maior acutil5�
cia. Banir toda a rotina na aplic .ç5o dos planos

é

a nossa 1ª lição.

Da mesma forna se deveo b�nir todas as resistências à alteração dos pla
nos quando a situação polÍtica o exige. Os planos servem para orientar e en
quadrar a. actividade da organização de acordo com a situaçJo polÍtica e o IDQ
vimento real das �assas e n5o para paralizar a organiz11çio e desinserí-la da
realidade.
Por ultimo a Comissão Executiva do CN, constatou que a fraca concretiza
do anterior plano, da parte dos Conselho& Regionais, licitou em grande parte
a actividade da organização o qu� exige um maior esforço de todos os CRs para
concretizar � dar indicações mais rigorosas sobre a aplicação dos objectivos
gerais e.das tarefas de cada frente do actual plano.
Este plano será cocpletado por planos específicos en cada frente de acti

vi dade quando a situação o exigir. Compete agora às Conissões Executivas e ao
CN acompanhar toda a actividade d"l organização e dar-lhe direcção executiv8 e
política persistente.
2.0bjectivos �rais

1º

Congresso
Os objectivos deste plano estão indissoluvelmente ligados ao
da UnH5o e à. Declaração da V Reunião do CC do Partido.
.
O objectivo central de todo a actividade da Unj.ão nos pr:X::Lmos três -me.ses
é a luta contra a vira em � direita actualmente eo curso no país, visando a

i

��uGnurnç�0 �� un governo uais reaccionfrio e vendido ao icperialisuo. Desd
e :·):i:::i..r..e:!.:::-0· h1-re. não se cJeven dar tréguas a este governo e à sua l)0lÍtica, Zl.Q
b iL zanclo paJ::.s isso asr;los sectores da juventude trab-:Jlh0dora, camponesa e es
·
..
"·u-"3·",..;1
..

�r

" '-' ;��e�b<Jr t:Yla a org·ani zação na ac

luta inedi8ta e 3 jorncida de luta
�anta pari defender as conquistas de
:r: e itJ
da

•

-

O de t:laSSBS, reguendo OS qua tr:> ;)Ontos
ci�nal é o c�minho que o Partido nos a
ril e barrar o passo à ofensiva da di=

I
J

·-t

Mas nao nu� podenos licitar � agitação e propaganda eu torno desies ODJG�
tivos. Todos os cas� CZs . e N�cleos devea fazer esforços no sentidd da ligar a
linha gerel do Pnrtido � definição das reinvindicaç5es concretas da juv&ntude
decorrentes d�s tarefas da Uni�0 aprovadao no Congresso. Apontacos cooo ban
dei�_E 'E_2.1Í ti.2_B.�_Bais iaJ?ortan�-�..!L�uta c_?_r,ttra_ S?J)E. c.i_sra o nas -�-1?.92las._ _.-� . 2. _d'3
_ balhador? .·:g nestes car.rpos de actividade que tereuos
�i�lfE.fi?-�a j_�::st�l.de tra
õ.e conseguir ê:xi tos ·ioportantes. Ê neles que e, juventude se nostra capaz ds ·J
cJ
" np:rir un papel �ctivo e eonbativo · contra a direita e o fasci·sno.
.
Farc.1 que ost3s tarefas sejan levad.tas adiante c::Ju êxit�, toda a \hiílo deve
]):.:t 'CSi,;-;::,,�U:;_:c U"2a fir:1e }}OlÍtice de unidade
e luta. COfil todos OS an. tifascistas e
.
r8voluci�..m3�ios, incluindo os bases dos p1rtidos e orgenizgçÕes ela juvGntude
· ssidade da unidade a."ltifo.scista, é levantando a
lr�n:-gues&s. � f1.pcntando o. nece
·oanc,eira. do. ü.nidade pê>pul=Jr que a noss_a organização :p0de dar p ssos seguros
"lO. s·L,D. lign']ão às a'.:lplas nessGs juvenis. :1!: assio que da agitação e propaganda
se :i:)Ga�:a:rá. à ac·?(:;;:, IJ'ÜÍ tica de oassas tão necessária na actualidade
__

__
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.

•

Eo. tGda 8 União se dven COl:1bater as tendências para fazer lY)lÍtica di� "pe
�uc�os.orgenizador�s''· A nossa política e a nosso alternativa correspondes
.10s c:mseiGs de r::ilh::.res de jovens. t: para eles que nos devenos dirigir. t a �
_· _es q_,;..o tel,l!.Js · ie r1obili�3rl)
-

t

A r�ac·tiv�ção do nos�o trab3lho nes Associações de a�tudantes e a inter
VtmçJo n �, movi;:wnto sindical· juvenil mostrar:1--se irJ�irescindÍveis para a qoa e
x3cuç�o dos nossos objectiv�s.
P6ra al�� doe objectives acica exposto� que deven ser o cotor da nossa aQ
·civi.dacla ll•) 3eio de o.assas juvanis, apontemos ainda os seguintes objec·tivos
L·,prx:·':· vantes rJ.ur<.mte este plano:
1
��12. as decisõas do Congresso às nassas sob o leua "uu Congresso pa
:::-a a luta ela juventude" através de C.ezenas e dezenas de sessões que 1igueu o
,,
J
.e s
·as grano
.
1. a e v:Lva
/>�{sJ:>eBso a' Sl'1cu.aça.o 1· w ".LJ.'' t.•
,1.ca9 que t r<1ns f·:>rueo. en rca l"cld
,·,a::cefas fixad.as lielo Congresso;
-·

"

2��en§_!o:c��ªE o esclarecir::ent·::> e a . intervenç?ío crescentes eo. acção poli
2
tlca de nassaG� realizar toda a n0ssa actividade na perspectiva da realização
�:.3 acções unit<rias antifBscistas;
-

3
N:) d.ec-�l.rS;) desto activida.de ini:;ensificar a caupanha de recrutanentos
··:.,uís Ca:r·.t::ool". A caopan'ha deve ser seguida e Bantida coE! constantes infor;Ja:
.:ôas sobre os res;_ll te.dos parciais obtidos. É prt;ciso gal·.rani zar toda a �)rgan.i.
zr..çi:\o ra:�G. : rscru·;
: asen"'c:) de cent<::nas e centenas de jovens conbatentes revol�
clona:::-:. os;
.
'
4 ·� C o;r;.so ltdar e ap:!:'ofunclar o traoalho dos Conselhos Regionais :bl preciso
, �p;.�<:.-f'.:üç.08 r'08-ü"4t.!bclos de direcção. � inprescindível iançar actividade en no
,r&s f:c.-entes;
·-

:

.

.

'

•
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a ReGolu.ção do Congresso no processo da sua �plicação.

Juventude trabalhadora
Gé!:Ld3 ÜE: un rà;,mif0st0 osslnado p o;r co;!lissões de juventude e j•.wens sindi
·�e.iistas q>:'h fonente a participaç?io a'- juventude nos sinclicatos e que afirh��
çr;:r.rente sindical rs-rolucicnária no s�io da juvent"J.cle 1 este Manifesto servi
;:á. t&nbén parg ir:>pulsion.;Jr o novimAnt<J ·c-Jntra o deseoprego junto da juventude.
- Prer)a.:r'FJção dur6nt8 este plano de Enc�mtr'>s R<:egionais da juventude cles2D�)

-·

_ ,

.,

_Jregada (Lisboa·

·

Porto)

- Grande car!lpanha ·:'.e
ção de sessões;

a realizar

luta

cont r a

no pr0xio:-' ·plano;

decret::l das inder::mizações coD a realiza

o

- Levantar a exigência da roalização ·. · C.e Enc:>ntros Regionais do ooviBento
sindicai juv�mil na
ersp.ectiva da jo�ada de luto a nível naci<;nal.

p

- Preparação de uu texto especÍfico

b) Frente-Antifascista
- Criar unidade co:,! outras forças
.
tude (MES9 JEC e FO);
de

t

obr
�
·

ánt-ifascistas

.

- Preparar encontros r•::gionais(Lisboa,

( pgrtindo

a iniciativa

trabalho sindicai

o

juvçnil.

e r2v-:Jluci0ná.rias da juven-

Porto e CoL1br a)

de luta da juventu

das escolas)·contra o fascisuo;

- Estas iniciativ as deverão ser aC')ffil)<=mf:lada s pela divulgação da

pular;

- Criaç ãn· de couissões antifsscistas (eventuais oú não)
organizado n este QOVioento;

corpo

- .SnÍ9.�

de un text·"J s�bre "O que

-_>inti-iaperialista
.
-Pro?Rgahd.ü :.nti-i�.'.p<.::ric.listn

Brigada da

NATO

e

é

o

que cor.1eceo e

der

faecisuo?".

con grande incidtncis n!'JS

o FMI;

Cultura Po-

eBcolo..>; c,)ntra

a

-Conício anti-ioperia.lista en L isboa a · 21 de Fevereiro.
-SaÍda de uu texto alusivo.
-Unidade Povo-soldados

1

Semana de unidade. solda.dos trabalhadores de
a 7 de Fevereiro sob o lema
"Reviver a unidade Povo-soldados";
"'
- Pe:.ssa.gern d"' filmes, elides e exp osiço e s nas escolas, sindicat o s , colectivi
dades e bFJirr0s;
-

SaÍd� de UI:l texto aJlusiv'c;

- Sessao de encerramento a
- •-s. Regiona1is

para o que a CE

c)

7

de Fevereiro; .

de· Lisboa e o Regionrul do

dará.

algumss indicaçÕes;

Porto devem concretizar esta seoana

.Agitação e Propaganda.
SaJ:fda

da

it1prensa �entra.l da.

juventude no fim do plano;

·,

SaÍda da Revista do Congresso e da Resolução Política;
Intensificação ela agit-prop anti-fascista nas escolas;
Agita;çâíc entorno da campanha. r:le recrutamentos "Lu"ís Caracol";
Preparar comícios da UJCR para o Porto, Beja e

Coimbra:.

d) Estudantil
Preparação duo&. resolução do CN

sobre a criação da UNEP;

Divulgação duo manifesto prouovido por AEs,
que retone

s nossa iniciativa no movinento

·erga as bandeiras da defesa. da liberclade,

con carácter -de anpla unidade,

associativo anti-fascistaJ e q u e

dA.

Constituição e

das

con quist as

de Abril nas es c ol a s ;
Intensificaçffo do conbate ao avanço do nazi-fa·scisno nas escolas sob a pa
lavra de orden "Nas escolas o fas<"l i s no não passará!";

desencadear 'acçÕes cen

trais eu Lisboa e Porto;
·-

Partici�açã.o en ali anç a com outras forças e sectcJres anti-fascistas nas

eleiçÕes
deve

associative.s flUe têu lugar no decurso deste plano;

esta participação

consolidar frJ.r+.enente a nossa inpla.ntaçã:u nn superior e ouclar a cor:r�lg_

ç ão de f 0 rç a s

·a favr.n· fl os

Desenvolvl.t::tentn

de

;ud;i-fa.sc1stas

no

secund8.rio;

no secundário que alargueo a nossa intervenção e inicia:tiva polítL.,�
deoarquem bem fundo

a

E

caopo fascista. do canpo anti-fascista;

ã.f �b d.e1sencadeamento de a c çõe s
ção da cultura popul a r e rev � l�� ionár � ; neste campo cabe. p apel
secções cuJ. turais das AEs e c;, L � PI R
;
- Participaç8o activa

na prepar a ç

.

C:.;

..L·;·;.J

·

g�J··

.

e)Campo
Actividade cultural anti-fascista;
Preparação e realização do Encontro da juventude caGJponesa

::caiü.::.::;i.:ll'

n

,·,::

antecedida dum activo camponês da Uniã.o;

meio do Plano,

Intensificação da participação nos sindicatos

e

no M.A.fu"i;

Penetração en novas aldeias e centros camponeses.
f)

Organização
·

Consolidar as estr1itturas Regionais, dando estabilidade aos orga.t·.:.
lhorando os seus métodos de direcção eiJ íntioa ligaçã.o coo a acç[h (�

":.>· -'

t

.-

,,

wl•.- '•

1:.c:...,

e praticando o controle colectivo e individual;

- Elevação idc:,lÓgioJC da União através da a.ssinilação da sua RAsJ.!.:-. ,;·..
tica; no campo de elevação ideológica destacan-se

dois

a sp e.ct c s

portantes :luta contra o revisionisoo e o oportunisoo e estudar
juventude na Revolução,

o

tomando como exemplo a heróica juventude

: ....

.'.-:J.

:,J

p:>� ·<
_ .�(1\-,
:�l·v·_.:,-;

Koosoool leninista;

o

- Desen·f'olver esforços na inplantação da União nos grandes centre.:.
no s grandes centros estudantis e rasgar novas frentes no secund á ·d. c
,

:·c·::,:::·.·.·

•.:::.

::-:r.c.····

.

VJ.nCJ.ai;
- Penetração nos campos do Norte e nos assalariados agrícolas da :,_,:i··).··: ..
Agrária.

1)..
�té:

Calendário

20/l
16/l
17/l
7/2
21/2
26/2
5/3
8/3
li/3
25/3

-

Discussão e concretização

-

Saída do Manifesto sindical
Saída do Manifesto estudantil
Col!lemoração
· do" 1 de Fevereiro"

(unidade Povo--sold2..do8;

cooício anti-imperialistn

controle de execução e balanço parcial
Aniversário da morte

de Staline

Dia Internacional d:1 M·u.lher
Aniversário da vitória popular sobre o golpe
B�lanço final do Plano.

.·

