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�ARGAR, REF.OIJ.ÇAR E REVOLUCIONARIZ� CONTI�l:1TE -�UJCR.
A UJCR está destinada a cumprir um papel de grande importância:.

aea pelo entusiasmo e combatividade da juventude, o destac _amento de ferro
e o fiel continuador da luta revolucionária do proletariado e do povo sob
a direcção do Partido Comunista.
·

sociedade capitalistat dilacerada pelas suas pr6prias contra
dicções afunda-se na decadência, na guerra e opressão. Clamam as
""forgas
do progresso com o proletari.Mo à cabeça apontando o rumo da aboliçãO
do
áistema ·de :exploração .,do homem pelo homeni e da divisão. da sociedade em oa.m
pos opos�oa. A revolu�ão, o socialismo e. o comunismo são o futuro certodo
nosso povo e de toda _á humanidade. A UJCR domo verdad�ira organi�ação re
volucionária de vanguarda da juventude portuguesa ins
· creveu esses objecti
vos nas suas bande:i.:rias de luta e nunca os deixará cair.
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A UJCR,

não é pois, nem um partido,

nem uma organização

" fora

doa partidos ", para a alienação da juventude como tantos outros instru mentos da classe dominante. Muito menos s�:> ass�melha às organizações "ju..;..
venis" dos partidos ourguE::ses. A UJCR é o destacamento juvenil do PCP (R),
� a verdadeira união fraternal e combativa da juventude portuguesa, cria
da para a luta pela revolução, o socialismo e o comunismo.

Çomo verd.adaira 9rganização ,9.�_!!!_!3.s.sas do pt;p (R), a UJCR luta pe
la unidad.e de toda a juventude progressista em defesa dos seus interesses
e aspirações; bate-se pela participação da juventude na luta mais geraldo
povo português, luta pela organização nas suas fileiras de toda a juventu
de revolucionária disposta a combater sob a direcção do partido ?omuni,stã.
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UJCR

Como verdadeira brie;ada de choque do PCP(Rl., a
colooa.wse
com orgulho nas primeiras filas das mais duras batalhas; detentora da e
pergia revolucionária da juventude, a UJCR coloca-se ao serviço da revolu
ção seguindo a tradição gloriosa das juventudes soviéticas nos anos memo�
ráveis da revolução russa, da juventude albanesa na luta de libertação na
c1onal e na construção do socialismo.
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Como verdadeira escola do Pt;P R , a UJCR luta para trazer à ju
ventude os ideais do comunismo e defende consequentemente o marxismo-leni
nismo1 doutrina sempr� jovem e cientifica. Assim nas fileiras dos
jovenã
comunistas forjam-se os futuros membros do Partido Comunista, crescem as
raizes do hom�m novo da. soci�dade socialista. São estes os fundamentos da
as suas missões rçvolucionárias. E um dever de toda a organização ,
d o Conselho Nacional aos núcleos fazer delas a bússola orientadora de to

UJCR,

da a actividade.

necessidade de realizar a revolucionarização na UJCR vem
da
necessidade de colocar a nossa organização à altura das suas responsabili
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dades. Trata-se de uma tar8fa de primeira importância e sempre actual.Com
bater em todos os campos a influência burguesa, temperar sempre mais
ã
UJ R nas qualidad�s comunistas, eis o objectivo da revolucionarização.
No momento actual toda a organização deve dBr a máxima atenção
a cinco aspectos da nossa revolucionarização.
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seu
a) _§�J.:r;.,.con.;?.�quentep�nt�---�-ª'-����ç��--<:lo Pa;rtido e ser
forte auxiliar.
UJCR n"i�· se limita a aceitar a direcção do Part.ido em teoria
e na linha po1ítica� Toda a UJCR deve trabalhar esforçadamente para inte
grar a sua adtividadet na acividade do Partido, aplicar as suas palavras
de ordem e directivas, concretizando-as à situaç'ão particular da juventu
de. Toda a UfCR d�ve assimilar a estratégia e a táctica do Partido a apre�
der os métodos de acção e organização dos comunistas em cada região,Zona,
Empresa, escola, etc. E o Partido que controla a organização da juvent�
Cada militanta deve com;·reender que seguir e defender o ,P.artido represen
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ta tomar actitudes firmes a favor do proletariado e da revolução; não o- fa
zer seriamente, desviar-se desse caminho, colocar-se mesmo que �nconsoien
.
�emente � mercê das correntes politicas burguesas.

Do mes mo modo é profundamente errado desmembrar a vida própria
UJCR a pr etex t o de acolocar a9 serviço do Partido. Isso correspo nderia
a limitar a UJCR às p8quenas tarefas, a secar-lhe o e spirita revolucioná
rio. São de co mb ater as tendências para a apatia e indecisão quando fal
da

tam as directivas do Partido. São de combater as visões acanhadas que ne�

gam à. UJCR {3. c ap ac i dad e para preparar, desencadear e dirigir gr andes ac
ções de massas:se seguissemos estas opiniÕes em breve deixnrinmos de ser o
precioso au:#J.iar do Partido !fira passar a ser um peso amarrado a seus pés.
b)C:olocar g. juventutíe proletária forjada na luta nQs psotos de di
reoçao da m:CR
Qú�l o.sector mais consequentemente revolucion�rio da juventude é
do qual devemos fazer a t:ruve mestra. da nossa organizaçao?
Contráriamente a certas correntes pseudo-revolucionárias que def�
8.ém'-'S"er· as est}-ldantes a vanguarda na época áctual,nós os comunistas,não .sú-....
bestimando as nossas responsabilidades revolucionárias da juventude estudan
til, agarromO..:.nos a justa posiçio mar.rista-leni.nista de colo�ar os quadros pí'Q
letários,forjàdos n,_.,_ luta,nos postos de direcção.Esta posiçao muitas vezes
comprovada.pela prática dos Partidos Comunistas e em particular do PCP(R) é
na genero.lidade compreendida e aceite na UJCR más nem sempre é consequente
mente levada à. prática.
Deve-se gene:ra.lizar em toda a UJCR um critério justo na. escolhacbs
quad:ros:,assente na finneza,dedicação,espirito de iniciativa,compreensnô da
linha po�tica e ligação às massas., demonstradas em �ctos e não s6 em pála;.:.
vros .Deve--sé adoptar cromo �regra em toda a organi�açao um persistente traro"'"
lho de educação politicá para dar acesso aos' jovens comunistas e em particu
lar aos ope:rári.os" a teoria revoluciorutria�o Dev�se recrutar e forníar quadros
na luta,nas acçÕes de massas1nas tarefas mais dii'(ceis.
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c)Implantar a UJCR na juv.entMde

.

À medida que se agravam as condiçÕes de Vida do pOVOJÕ. rnedida _que

�
a burguesia e o imperln.lismo avançam no seu enca±niçado oomrote as conquis.-..
tas populares cresce o descontentamento entre o proletariado e o�povo,cr.i�·
-se condiçoes para erguer a luta contra o fascismo e a recuperaçao capitali�
ta,alarga-se o campo popular.Isto é particulannente claro entre a juventude,
Atacados pelo desemprego crescente pelas medidas reaccionárias do goyerno1
nas escolas pelo estr.rungular das liberdades,os jovens perdem as ilusoes nas
alternativas burguesas,revoltam-se contea este estado de coisas,procuram um
caminho que lhes abro as portas do futuro do progresso,liberdade e so· �alis
mo a que aspiram.
� dever da UJCR saber tmir e organizar essa enonne fon;a da juven
tude e orientá-la para a revolução,o socialismo e o comunismo.A experi�ncia
da juventude comunista noutros paises: e a nossa própria experifulcia,,d2ffions�
-nos que é possível unir e organizar essa fon;a se fizermos da UJCR nao uma
pequena organização que só aceite os jovens já formados politica e ideologi
camente,mas uma ampla organização de massas que dê no seu se�o uma formação
comunista e revoluciomria à juventude;não ser uma organizaçao voltada para
dentro,alheia à luta de classes,mas uma organização di.n&nica e combativa,ca
pa.z de participar em cada luta,capaz ,de chamar através dP.s mais variadas foJ::
mas,centenas de mf!.bnres de jovens aderirão à Eolitica revolucionária.
Estas sao as li..,1.bas .gerü.is de actuaçao da U.JCR entre as massas pa-..
ra revolucionar a org?-n:.i.zação;
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d)Fazer da UJéUi ·úmo. escola do marxj.JJmo
O fortalecimentopolitico c organizativo da.UJCR tem que ser acom� �

..:.�·sm

nhado pelo seu fortalecimento ideolÓgico na base do ma�ó-leninismo e do

lhnte:roacionalismo prolet&rio �·
A U.JCR só sem capaz de se colocar col).sequentemente no seu posto oo
vanguarda se estiver penetrado do Conselho Nacional aos núcleos da ideologia
de vangua rda.
No entanto os nossos militantes e simpatizantes têm,natur.almente
uma débilpNpo.ração ideolÓgica;Sendo ainda jovens estão em vias de formar a
sua responsabilidade4j-�.bro.çara.m as ideias do comunismo mas são influenciados
pela ideologia burguesa_ das diversas f'o;nw.s.,P� li1Ul- in,ssp�rlênoia politica
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compreendem totalmente o. estratégia e a táctica do proletn.riado1nem domi•
as ideias do marrismo--leninismo.Por isso n.o mesmo tempo que alargamos as
fileiras com novos combatzntes1temos que re�liz�r um ·esforço mui.t� sé•
.
r.J... o pennanente em todos os escaloes da nossa orgruu.zaçao para elevar o I13:Vel
ideologico da nossa organização e combater as ideiasburguesas e decadentes que
penetram no nosso seio..
.
Nho o fazer corresponderia a por a UJCR a reboque da infiu�ncia de.ê_
sas ideias nas massas. do, juventude, corresponderia a abandonar os seus object4,
vos revolucionários.•
Nesse sentido é necessário organizar e praticar o estudo colectivo
e individual do marrismo-oleninismo e fazer dele Uma actividade fundamental na
UJC�.A .elevação politica deve ligar-se à vida1e ab:Itlnger toda a organização;
sem cair no intelectuniismo abstra.cto.Não se deve de modo nenhum limitar peJ1?
dicamente o estudo dos documentos do Partido e das obras dos principais clás•
sicos.
� medich que melhora o nosso nível politieo devemos estar sempre
a altura do objectivo de forjar quadros comunistas na �uta com uma sóiida
cultura mar.xista-lenihista.
Por. outro lad9,a elevação ideológica na UJCRnão se pode limitar ao
�studo teórico, e �s reuniões, antes deve estar presente em toda · a vida da or�
�Iúzaç'ão
. .da juventu�e: na fonna de encarar o Povo e a revoluç'ão1 na disciplina;
has relações d.é cnmuradagem, no amor entre cumara.das, nas questões arlisticas,em

e)��var a combatividade da UJCRno.fogo da luta
Pílra poder ser a brigada de éh�que do Partido a UJCR necessita ga
nhar mais combatividade � todos os campos,, As batalbas de classe que se ap�
rimam adivinham�se violentas e prolongadas• Só uma organizaçtto �guerrida e :f\�
me pode enfrentar a ofensi'vu da burgue_sia sem cair .na vacili:tç�o. E esta é apg
nas uma batalha, duma luta mais geral e mais prolongadll entre e:Scplorttd os e ex..;
ploradores. A oi'ganizaç?!o d.a juventude deve ter,� em po.rticul.ar·;· as li_{lla]idades
da generosidade e espirita aguerrido dos jovens e p8-los nas primeiros filas.
Ntto se tem dado a devidn imporMncia a este ponto.
A UJCR deve aproveitar todas as ocasiões, todlls as lutas,- os orf§!los
de agitaç'âo e propagandn, etc, para gradualmente mas finnemente elevar o desta
cumento da juventude á altura. das suas responsabilidades também neste campo.;
Ao aumentar da combatividade deve corresponder o aperfei.çoar da di§.
ciplinn na organização • . Combater a indisciplina e o liberalismo � outra ta�
fa de grande importância.

