sobre'

·a coligaçao PS/CDS
com Cardia no MEIC

;uecl

.

.1;::,; Tomoit }:)o~ae -.o-Gové~o PSjCDS. A cotíga~
çã~ go~~:rname:nta.l d? Partido Socialista com·
~· ~xtrema.

direi ta da. Assembleia da Repdbli-

ca t~m merecido um vivo

repÚdio de dezenas

d~, ~ilhar de portugueses • A União dos EstE_

~

.

vic'l a es-eo-lBJ' e universitária cÓntrâriaa

ao

regime ' democr~tico e aos princi<pios~ constitucionais.
Tratou-se de uma polit:lca anti-juvenil

da,r;:t~s c~iínüd.staa ~ ·a.ss~cia;..;·se · a iiste vasto

porque interrompeu · o grã.nde - ~eàeP:volylinen
to da actividáde -desportiva:, · recreativa,

~~;;;~~t;·- d.e "C>piniã;;· ~ublinharido · -· qrie â~

cultural e de convívio que os a.nteriorés

conduç[o, no ?ovo Governo, de Cardia como

governos tinham impulsionado

_,

<.

Ministro merece vi v
,;rova9ão da esmagado
rà maioria. dos estudanies portugueses.

atrav~s

da

DGD e FAOJ •

Tratou-se de uma política de desemprego
da juventude estudantil porque tornou o

si~

dir~

tema de ensino num dos principais ~or.neced~
res do exército de d~~empregados com a ina~

ctamente relacionadas com os resultados e o

ti tucionalização do ''numerus clausus" e de ·

"saldo'~

outras formas de sele<:)_ção

2 - Esta reprovação e indignação estão

~

da política do MEIC de Cardia no

anti-pedag~gicas

e arbitrárias como os exames nacionais e de

teriorgoverno.
Tratou•se de uma l!,gl!tioa de permanente

aptidão; a . substiuição d:as

m~dias

atentado a.o direito ao ensino, porque- expul. ·

sa -nei Curso Complementar do Ensino

soti.~em

rio,etc.

16 meses, mais de 16 OOOestuda.ntes

de v4rios graus de ensinoJ porque- en-cerrou
e extinguiu vários cursos e escolasJ porque

de dispe!l
Secund~

Tratou-se de uma política de desemprego

liquidou vários organismos estatais absolu-

de professores, porque seguiu uma errada P2
Htica de colocações, destruiu os projectos

tamente necessários
a uma maior abertura e
-r

de reestruturação da carreira docente e lB.;U.

democratização do ensino.

çou no desemprego milhares de professores ..

Tratou-se de uma política, antí-d.emoor<it.,i
ca porque limitou e procurou. liquidar a

p~

___Tratou-se de _uma política -qu:.e a.gravou a
crise do ensino em todas as suas dimensões

1;1-ci:jYa.Ção /estudantil na ge stão das e scolas

e tornou ainda mais dif!oeis ' as condições

~).:.d§s~~çadeou m~qdidas.

de vida da juventude estudantil com as

_r:,epre_9a:fvas S9bre a

~

I

~~_j;am -~-::>ias±~<.:i!::_~ta~-~~'5 de violê'n-

ticas reduçõe s orçamentais.!.. de •Jignada.-·nent e
quarrto
~·

-~ po11i;,ica
. . .:-:-• .
. : .

sociai ci.e a:)oio aos estu-

·~

~ éi

dantes o

tuação,

ri'ratou.- se de uma. pol:fti?,a de .complac@n-:cia e de impunidade par-a com os bandos neo-:nazís que perturbam a v ida e a
de escola:f

ape sar d3.s _coniv@ncias. . gue, na nova s1,
acç0es poderão ter ,dentro do

ta~is

pr6prio Governo.
#''·

est abilid~

(a par cia/boHtica-"'d.e". ~eOUJ)61Ja.- ·

4 - ' As aspiraçõe s e reivindicaçõe s

.uma vi

ção· oapi talista, agrária e imperialistaçlo

da _me.lhor

~

governo PS sozinho) a pol:!tica de Càrdia

tudant il

bam oomó a con5~ruçào dum ensino

fo i verdadeiramente de sastr osa para a . ju-

no caminho de Abril são postas em causa pe-

ventude estudantil.

lo previs!vel

A sua manutenção

~

frente do :MEIC , ago-

ra em cbligaxão com o CD§, exprime o prop6~

sit o de prosseguir esta politica e de a
... _._ ...

gravar.

-- .....

maia ;feliz para 13. juventude es-:-

pr oss eb~iment o

e agravamento

da pol !tíca de recuperaç ão capitalista,agr!
ria e imperiali sta do novo Governoo As condições de estudo e de vida irão sofrer novos ataques e os perigos da sua maior degra
dação são reais.
I

A.Uni ão . dos Estudantes 'c9munistas confia

3-

A entrada do CDS no Governo significa a

partilha das re s ponsabilidades governaweu=
~

por um partido que võtou contra

tituição e cuja orgaDiz ação de
Juventude Centrista-

à

Con_ll

j~ventudé

-

que não será com conformismo e passividade
..
-.
.
- .
que os es.:t;ud.an-t-e.s

encararão tal

si tuaç iloo
Pelo contrário, o desenvolvimento e a

-a

:e,~ticipa, ,a~tivamente.

por;~ugueses

crescente f orça e

influ~ncia

da corrente

na onda de violência ne o-nazi qv_e se desenw

unitária no mov1.mento estudantil (bem ex.,..

vo1 ve nas esc.o las do Ensino

pressa nas vit6rias em 9 das 12

Sec1md~io .

a gestão

eleições · p~

em altas esferas do poder,

versidade ) evide:nciar.J as amplas perspecti-

os jovens centri s t as arruace iros pr ocurarão

vas de acção e de coml?!'tte ~ 'inov:~'~ ed,;L.çã.o ..

intensificar as suas acções provocat~ria s e

da pol!tiQa ant i-estudantíl, anti-juvenil e

Estimulados pela entrada no Governo, sen
t indó protecç õ~s

viole:r-J.tas-.,qt;(~ ' désestabilizaw.

a vida escolar

ra

r ecentemente r eali zadas na Uni-

reaccionária do Govg~no , PS/CDS~

e pedag~gica, violentari1 as conscithlcias .,e ..
contrariam os interesses mai s profundos da
juventude estudantil .
Há que oper-lhes a força da unidade estu
dantil, dos grofessores e dos pais_oontra a
viol~cia

e o 6dio nazis. Hã que r eivindi-

car e i mpOr ao Governo a adopção de medidas
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