na 2ª volta, que nenhum voto de esquerda se perca!

CONTRA f-\ D-\RE)TA, VOTA

B1

Realiza_se amanhã a 2ê volta das eleições para a AAC. Depois de uma lª volta que foi a mais concorrida de sempre, os estudantes de Coimbra vão ter amanhã que opt~r entre as listas B e C. A opção entre esqueE
da e direita é,pois, clara.
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qUE NOS MOSTRARAM OS RESULTADOS DA lê VOLTA

Dos resultad~s da lª volta, há a destacar, sobretudo, dois factos
extremamente importantes:
Em primeiro lugar, no quadro da maior votação de sempre (4.503) v~
tantes) ficou claramente demonstrado que e direita é minorit~ria na Ac~
demia. Derrotada já nas eleições da Assembleia de Representantes, a direita foi mais claramente derrotada na lê volta, ficando assim evidente
que aqueles que se pretendem arvorar em porta-vozes da maioria dos estu
dantes, não passam de uma corrente minoritária. Ficou também demonstrado que os estudantes de Coimbra, apesar do peso da desmoralização da~
derrotas passadas, se mantém firmes numa opção de esquerda, numa opçao
de luta contra a politica reaccion~ria e anti-estudantil do MEC e do Go
verno.
Mas os re~ultados da lª volta demonstra~am também outro facto de
não menos import§ncia: o considerável n~ de votos na lista D (1077), fi
que ficou apenas a 49 votos da lista B, mostrou claramente que continua
a existir na Academia uma forte corrente de luta, que esteve na vang~a!
da das Greves do ano passado, e que este ano se mantém disposta a mobili
zar-se sempre que seja necessário opôr uma barreira à ofensiva do MEC do
Cardia,pa1a dfender as nossas conquistas.
Apesar do descréditp de alg~n~ . que preferiram optar pelo voto em
branco, á Lista D demonstrou que erô possível levar à frente um proje~
tn de alternativa às posições conciliadoras da UEC, uma alternativa que
continuasse a corre nte que se formou, o ano passa do, em torno da DG ce!!
sante, ~ das lutas que estivera~ à beira de abalar o poder do Cardia.
POR UM VOTO MASSIVO NA LISTA B!
Mas retirar as lições da lª volta não basta. Amanhã decorrerá a 2~
volta,
e a opção que agora se coloca é muito clara.
A ASJ e o "Contra a Corrente" chama~ todos os estudantes, e particularmente aqueles que votaram lista D na lª volta, a votarem agora,
sem hesitações, na lista B.
Mas este voto, não pode ser um voto sem condições. Tem de ser um
voto que exija à lista Be ~ futura DG uma actuação segundo a vontade
dos estudantes! e~pressp ~elas sups estruturas.das escolas, as Comissões
de Curso, ~ pmrt1cular~ente nas suas Assemblelas de Massas, AGEs e Assembleias Magnas, e que rão remeta as suas decisões às paredes das salas
da DG. J~m de ser um voto que deixe bem expressa a vontade de remeter a
direita para o lugar que ela merece, mas que mostre tamb~m que as lutas
da Academia ainda não terminaram, que s6 a mobilização e a luta poderão
servir para enfrentar a cfensiva que o MEC do Governo PS/CDS prete~de
lançar sobre todos n6s •
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COLEGA:
Amanhã, não podes heaitarJ O teu voto na lista B ~ absolutamente
~~ ~ ss~rio para ~errota1 a direita pela 2ª vez! Vota, pois, R! Mas vota
l ciente que depois das elições, a nossa luta, a tua luta, vai conti.
. 'ALIANÇA SOCIALISTA DA JUVENTUDE (org. de juventude do PRT)
" CONTRA A CORRENTE" (pela construção de uma org. revoluc-ionária de

,

j uve nt de ).

