VOTAR - CONTRA A DIREITA

VITÓRIA 005 r;S /Uol-\,N TE 5
VITÓPII-\ DA or;IVJOCRACIA
Realizou-s8 na 5ªfeira passada a lª volta das eleições para a DG da AAC.
Em campo três listas e três projectos relevantes para o ~~:
- a lista D, cujo projecto (que não os elementos)

é em

gran~e parte horrle!ro

da anterior D.Geral;
- a lista C, apoiada pela ' JSD, JC e demais direita em vias do promoçao, cujo
~rojecto

pode ser sinteticamente caracterizado "como acabar com a democracia em noe da sua

salvação";
/

- a lista B, cujo projecto assenta em três vectores fund amenta is:
um ensino dinâmico inserido num projecto ~pular definido na Consti~

,

f

tuiçao da Republica o' portanto, a recusa de uma "poll. tica

..J.-.

\,.: 3

f.

O Sp~rl.-

to" virada aos intoresses de uma restrita camada da populaçao portuguesa, com consequências nefastas para o presente

8

futuro do quem

e~

tuda ;
o defesa dos interesses e aspiraçoes da maioria dos estudantos, nos
c ampos peda gógico o social;
mei os de acçao que exprimam uma justa avaliação da r ol ação d8 forças
no

pl~no

f
,
"
politico
goraI que docida cm ultima
ana1
lise dã po 2 t'~CB

.
m~-

nisterial, não mendigando ao Poder a "concej3§oo II do quo são di....'ei tos
históricos dos estudantos, nem embarcando na r03cçao omocional e pr~
cipitada ao medieval o provocatório autoritarismo do MElC, p@r.~ da
a poio de toda a contra-revolução.

T(mt~mos f azer uma camp anha serena apresentandQ aos estudantes um pr oj ;Jcto ni tido
e claro, cnnfiôdos numa par alela lisura do processos das restantes iliistas. Vorificamos a gor a . que f omos of i.n3l

::J

alvo proforencial dos at aques t anto de massivos comuni cados dos or-

gan izações apoi ant8S da lista D, b?r alhando as verdade ira s razões da nosso aprfJs ent2.ção corno lista, como sobrotudo do um comunicado da lista C, saido após a lª volta , que com grande
dose de calúnias o insultos, rebemta o frágil vorniz "reformista" o põe a nú muito da formação ideológica o dos apoi os politicos de t al lista.
Consti tui

l3 SS Q

comunicado uma barulhenta tentativa de confundir, do onvunonar o

debate ideol ógi co , chogando à subversão do vocabulário. Senão vej 2mos: que a ut oridade pDde
invocar a lista C pElr a so afirmar a .lúnica lista democrática" (ler comunicôdn ) ou a núnica

LISTA

.:

aI terné~iva (?) dem:lcrótica "? N~o basta suj ei tar as pa lavras a tais t orturas conceptuais pa-

ra esconder o opoic, ontom explicito e hoje tácito , a inda que disfarçado , a 16 moses da politica de Cardia na r~ferentc a:
gestno
- planos de curso
rointegração de saneados (os homens da ditadura fascista, quü a lista C reconhece na pág.6 do programa)
crit~rio do selecção no acesso à Universidade

pDl{tica orç amentam pa ra o Ensino e serviços de apoio s ocial a estudantes, e
tantos outros aspectos.
Apoio e politica já responsáveis pelo agravamento da repressao o selecção pedagógira~; frequuncios oliminatórias do alunos, normas incorrectas de preceduncias o prcscrovêA

cias, ausência d~ democra ticidade nos m~todos do gestão ou mesmo ausência de qualquer gestão em Departamantcs cuj o realidade institucional

ó

ameaçada, destruição do ostruturas de A

paio a traba lhador es estuda ntes, graves dificuldades orçamenta is nas Escolas, etc., etc ••

e que inevitovalme ntu so a gravariam se a lista C f osso eleita, dada a suo t a ndê ncia repetidamente explicit2da de submissão se não de apoio ao bunker da "Kulturo ll •
Não bosta invocnr os fantasmas do (in8vit~vel) Gonça lvismo, dô a n8rquin c do social-fascismo (tempo absurdo este, em qu e regress am do Tarrafal os restos mortais CD democratas - essas sim - ossnssinedos pelo f ascismo, cm que os seus continuador as são apelidados de socia l-foscistos pol os pupilos dos "disside ntos" da União Naciünal do ontos do 25 do
Abril, e enqucnto os a ssass inos s ~ enviados em libordade pelos tribunais), pera f azer esquecer aos estudélnt.cs a coor5rlcia e constância dos elemontos da lista B na d<Jfosa do objectivos e m~todcs dGmucr~ticos tanto a nivol das Faculdades como da Acadomia . Palo contrário,
aviva a memóri2 estudcntil do r ocentes aliAnças dos "democratas únicos" cm list8s para Assemblei As de Ropr:;s ontant :Js com a J.Centrista (cuj as fronteiras com os rob ontos

.

......-.......

ostudant1s,~

da rede bombista dD MIRN, são dificeis de definir), que mesmo nestas ollJiç:;es, constituem
parte importélnte do s ou apoi o.
NãG

~ nlQtr:md c: nr:J mosmo saco as posit;oOS dos olomentos da lista
'

,

B o da Direcçâ'o

,

Gera 1 cessante qu e ficé:!m diluidas as divergências publicas quo mani fost am::'B um .l\ .Magnas a...

sua actuação no on::J lQctivo de 76/77, qU8 justificasso durante a presunto compa nha , ataques descabolad '-is du f~rçr::s Apo i a ntes da lista D, como a FER.
Concluindo:

nãc

são seguramonto t a is m~tQdos e apoi os que legitimam a afirmação

de democráticiJ a muito monos de única. exprosso pel a lista C. Assim o comprDender~m os estud antes que na lê v~ltiJ t t al c omo vêm f a zondo desdo 1958 recusaram a ~icria à lista d8
convergôncia d ~ dirJ ita (não domocr8tica?)
as abstensõDS cume V:Jt :JS nas lista s fi

8

l,:csmo não considora ndo, cemo o f a z a lista C,

D, o que a umentaria substa ncialmunte

éJ

SUE!

votação.

Enfre ntam- so na 2!! volta , na próxima torça-feira dia 21, duas listas: a B e a C.
cu ld a de J

Tu qua ,~s estudante ou trabalhiJdor estudante da U. C., conhecos-hos bom da tua FaAut c'" nomo J 5ecçao
- Desportiva J Ou qualquer c utra ca mpo du CCçé:!O
- os tuda ntil.
•
OrgelnJ..srnn

, a optar por um Ensine, que,
Sabes que ao votar lista B, estas

~a

-

suo dupla funçeQ

de formador, " de técnicos. retransmissor de valores. sociais, se pretende liga de

"êlO

deSl;ln- ?

volvimento do Pô{s, tendo em vista a progressiva libertação de dependências externas, [la
âmbito da cooperação e do intercâmbio com todos os Povos", isto

é, um projecto

~uo não OS~

conde, antQs proclama o seu empf6Phamento om inserir a i3Cç;O estudantil na exaltante tarefa
de transformação da sociedade portuguesa, na construção de uma Escola para a Vida.
Est~s a optar por um conjunto de colegas teus com provas dadas no terreno associ-

ativo em defeso dos teus interesses e aspiraç~os, e dos

ca

maioria dos teus cologas, inte-

ressas e aspirações emergentes de processos transp arentes c democr~ticos, colog8s co~ expressivo passadr. DO dir3cção de 5ecç~8s, Organismos Aut~nomos e outras estruturas de participação estuGontil no pl ano de gestão.
Est~s a optar por urna Ass ociação mais Forte, capaz àe resistir à t untnção de

S8

substituir aos estudantes lan~a~do-se om processos de luta que não lev~m em conta u actual
~elação de forças no M.Es~dantil e a consequente aliatoriedade da sua força d ~ massas.

Estás, enfim, a r ecusar uma politica ministerial que nao apresenta ao fim de quase dois anos um único traço positivo para o futuro dos que estudam nu dos que virQo a est~
na Universidado (antos tom tondência com a actual coligação governamenta l a r3forçar os

seu~

traços de regresso ao passado) o o "pragma tismo" dos que apenas se lhe cpõcm cm v6speras de
eleições, proforindo n~ tampo r estante "dar graxa" ao Poder esperando cuir na sua graça.
Estás n uptéJr por uma lista capa z do ganhar mais e mais estudanto$ pora a compreensao do que ~ a pol{-tica de Ensino, de que somos vitimas, que comprcmote criminCJ samonte o
futuro de milharQS do ostud antes, atraza a f urmação e distorce o perfil do f ormaçÉlo do técnicos que o Pais Gxige, agravando o subd~senvo lvimento do Pais e as dificuldadGs do Povo
Português.
Est6s oss im a cGnstruir a Unidade mais Ampla que permitir~ l evar à modific3ç~o
da tal politicél.
llM~ISCPLA
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