Nos dias 6 a 13 de Dezembro, realiza-se o 18º Festival Mundial da
Juventude e dos Estudantes, no Equador. Uma grande iniciativa de
combate ao Imperialismo, um encontro de jovens de todo o mundo, que
lutam por uma sociedade onde a exploração e a guerra não existam.
Este festival é construído pela Juventude desde 1947, tendo sido, no
final da segunda Guerra Mundial, um grande tribunal de acusação
dos crimes do nazi-fascismo, da própria ditadura fascista que
vivíamos no nosso país, da dura repressão que sofriam aqueles que
contribuíram a Revolução de Abril.
Hoje, os seus valores continuam actuais. O Comité Nacional
Preparatório do Festival é constituído por muitas organizações juvenis,
e pretende divulgar os valores da paz à Juventude portuguesa e levar
ao Equador a realidade que vivemos no nosso país, as batalhas duras
que travamos pelo direito à Educação, ao trabalho com direitos, à
Cultura, ao Desporto e à Saúde e a uma vida mais feliz
Vem ao Acampamento pela Paz em Avis e vem também ao Festival
no Equador!
+ info:
18fmjeportugal.wordpress.com
cnp.portugal.18@gmail.com
facebook.com/18fmjeportugal

Comité Nacional Preparatório Português para o 18.º Festival Mundial da Juventude e dos Estudantes

Acampamento pela Paz
26, 27 e 28 de Julho
Barragem do Maranhão, Avis
Participa, traz amigos!
Está aí mais uma edição do Acampamento pela Paz, em Avis! Nas
últimas edições este acampamento juntou centenas de jovens
que durante três dias afirmaram os valores da solidariedade, da
fraternidade e da Paz. Concertos, debates, torneios desportivos,
canoagem na Barragem, arte e muitas outras iniciativas, num
ambiente de convívio e também de luta pelos direitos da Juventude!

A Juventude sempre lutou pela Paz, pelos seus direitos e aspirações.
A Paz é um direito, é uma luta de todos os povos do Mundo.
A destruição dos nossos direitos, o aumento da exploração e
dominação dos países e dos seus recursos em nome do lucro de
alguns, são a causa das guerras e dos conflitos.

Não aceitamos que o nosso Governo envie milhões de euros para
garantir os nossos direitos, para sustentar a ocupação de países
promovida pela NATO, enquanto continua a cortar na Educação,
Cultura, Saúde e Desporto, destruindo as conquistas de Abril e
pondo em causa o próprio desenvolvimento e a soberania do país.

Este Acampamento, é um espaço de partilha desta luta, de
afirmação dos valores da Paz, dos valores de Abril, de exigência do
cumprimento da Constituição, garantia dos direitos da juventude
portuguesa. É um espaço de resistência ao domínio da Troika sobre o
nosso país, de afirmação da nossa soberania, do direito de vivermos,
estudarmos e a trabalharmos com direitos num país que é nosso. É
afirmar que há alternativa, que não temos de viver pior.
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