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ANFORME DA DELEGAÇÃO DA SECÇÃO BRASILEIRA DO ICHUD HANOAR HACHALUTZI ÀS ATIVIDADES SUL-ANERECARAS

REALIZADAS EM MAIO DE 1953,

A O movimento brasileiro viu na realização do recón passado encontro suleamericano um impore
tante passo dado no sentido do movinento mundial, Já em nossa Veddá de Unificação, constatamos a necessidade
do máximo contacto direto entro as tnuotterritoriais, sempre que as condições. geográficas e de lingua o per=
aitissen,|afim de possibilitar um intorcambio estreito de vensamentos e experiências, fator importantíssimo

na evolução ecristalização dum movimento uno, Poristo, já desde então, quisemos e a Veida do Ichud o expreg

][ realizações sul-americanas, dentro do mais curto prazo de tempo possivel.

Por ser esta a primeira atividade continental do novo movimento, abribuimos-lhe um excopcig
nal signdficado e fizemos questao de enviar una delegação, quantitativa e qualitativanente o mais ae
iva. Foran indicados os chaverin Efrain Bariach, Sigue Friosel, Markin Tuder, Ervin Senmel, Chaim Yaski,

dolfo Sheinfeld e “Nuchem Fassay por falta de ו os três últinos não puderam participar, email bae

do-se assim uma delegação menor do que pretend amos, mas apta, no maior grau, a representar a inuá brasileira.
Os fatos, cremos, comprovaram o acerto de nosso empenho, pelo valor que o encontro teve o qual, pensamos,

transcendeu mesmo o da orden do dia. Na realidade poséa, ben melhor poderia ter sido o seu proveito: algumas
falhas houve, notadamente tecnicas e organizacionais, que impediram seu aproveitamento mais completo. Julga-

mos necessário registra-las para que, nas proximas vezes, possamos evitá-las, aumentando o rendimento dos tra
balhos.

Realizaran-se en Buenos Aires um seminário e una moatiã. Cheganos à Buenos Aires atrazas
Sy temas já havián sido dados. Estavas presentes as delegações do Uruguay, Paraguay, e o Chile chegou

O Seninário

Pela carta da Secretaria Latino-Americana provisória, que nos comunicou o plano das ativida

des, soubemos que a sua ordem do dia seria a seguinte:

Situacion política do Medinat Israel = Relator: UsKitrono Ge Kibutz Y Estado - Relos lalovyo
Situacion econombea de Medinat Israel - Relator: MaKitron, 1 Histadeuth y estado = 612:4

Je 0328], ק4"%|80 roctor de Molsraol - Relator: W,Kitrons 8- Fundamentos ideológicos ded movinieno
d= Fuentes y derroteros del socialismo Israelí = ויי" to - Relo a Kitron

LeviלולזאויARnay do diaאוצונר

que o seminário seria, na sua totalidade, desenvolvido por Pessoas não do movimento (juvenil). É indiscutivel
a capacidade de chaverim como Kitron, Arcavi, Lovf é Lapaco; cremos entretanto que un seminário de movimento
juvenil deve ser desenvolvido, pelo menos em parte rincipal, por sous próprios chaverin, Corresponderá assim
muito pais às necessidades e interesse do movimento na época; sorá algo vindo de sí próprio e nao de fora.
Sem dúvida aqueles chaverim deveriam participar e contribuir, com seu conhecinento, experiencia e talento, pa
ra a elovação do seminário; talvez dovessen inclusive desenvolver tenas especiais. Porês foi produndanente
errado, a nosso ver, planificar um seminário de movimento, de fora para dentro.

Outro defeito que logo constatamos foi no referente aos temase Um seminário deve constitu-
ir-se num bloco, numa unidade; A sub= divisão em tenas 1 conseguente e foita para juntifizar facilitar a trang
missão. Este seminário foi o contrário: uma sucessão de temas esparsos, muito interessantes cada qual per sí,
mas sem nenhuma concatonagáo. Ficamos mesmo sen saber a linha que O oriontava, pois ela não existia; nio ti=
nha pois ua finalidade.

  Ichud Hanoar Hachalutgi
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2 Corstatanos in loco orrosaquesalnda mate inpodirea o conploto sucesso do Soninarios a pagicipação ₪0 00880 era quese voluntária. So» que houvosson va músoro do participantes dotorminsdo, a cadasessao vinhas chavorin diferentes, na quantidade a mais variavol de so inacinaro 90800 08 uma unica sessao,o moviconto de entradas e sai as era grando e porturbador. 000-008 8 inpressão do quo qualcuer ouiro afazorera mais importanto do que assistir 6 participar, pois nos os dirigentes do novinento argontino foray conse

tantes Una realização de tal monta, para a quel se rotiran do seus Ispor antes dovares, dirigentes con-trais desovinentos torritorials, procisa sor, co máximo, concentrada e valorizada, De nencira nenbuna asy eunstanelas de lugar de realizagóo podos impodir a partieipagio Integral das delegagóes expresserento Tae6

Es םטהה Os tona que ouvimos foras muito ben dosenvolvidos; profundos o elucidativos. EgO". polo exposto acisa e pola manoira pola qual o soninário foi conduzido, foz com quo as sichot se ogelhasson cuito mais a conferencias do que a un soninários exposigces sem0 postorior, tarenas sgguidas por esclarosisentos do dúvidas 0 mal-entendidos), Polo que não se poudo chegar a con: luscos, seje deconjunto, seja nos tenas. £ nun soninário é 1 adavontal que so o faça: conclusões, ou ao nomos posições difinidas, ainda quo diforontos. A falta de dobates Inpodiã a troca do ópinicos sobre divorsos assuntos Isportantes lovantaddsdurante a exposição; un novia nto de caracter político tes que tor conceitos8o políticos rijos e 801884009, que sao não só o tomo do Bidoreneiacio con os desais, nas basicasonto sua caractorisagao e expressao do sous fins e cantinhos.

Apesar dos defeitos, ere=:s que q serinário fol do grande valor, pelo que dou de comhectemento o principalsente pos em contacto, ão podemos nes gabar de excesso de comunidado de opiniões. álias,de maneira nonhuca poleriamesesporar qo os novisostos, fruto la união de fnvot que ainda que senelhantos nofundamental, trilharas e cristalizarao tanbós diferanças (nasão que não mais fossem quo foraas 8 tradições),apresestasson conpicia unidado, poucos cesos após sua constituicao. A situação diferonto dos covisontos qacadaum Jos paises, o as particularidades quo tove a unificação es cada lugar, dotorminaras tenbón pesultas065 88 00208, 00000405: Fonsangato a forma 608008 0 podes ser frutos dum trabalho conjunto bon sais Ionefo, de upa pl. WSdiscussão de ióoias; onfio, de una maturação e cr stalização lentas, ese ainda cue nioO Este seninirio foi un bon po850, esperamos. Somente assim poderenos liaar as arostas e atiagir ysa maior unidade, não só continental, coso sundial,

  

, Bovido Es criticas que constotavos, (formuladas acêna), icaras sendo de maior inportáne0. os 16085 Funggoontos ideológicos o [undenentosEducativos, quo dovorian peogurar concentrar as 8principais do sesinarias Poristo exíginos dias aspeciais para o ssludo dos mesmos Por dificuliados de tespo, 08 701840608 1190780 00 sor substituldos o passaras a ser, ao invez dos chaverla £itron e Lovy, 05 chagerio Garkin Tudor o Sigue Friosoj, eospoctivasontos O decorror dos citados tesas o as discussões sucitadasjustificaras plenamente 3 importancia e o pavel que lhes atribuimos,

¿gatas
Ao Seninário, seguluese a 908426. Do sua ordos do dia original, que era a seguinto:

 

1) informo de la 1188882 , Informe de las tnobbh torritoriales; 2) ORGANIZACION: Estrutura; plande trabajo. Ponentez Julio Paz 3) JALUTZIUTAS Hahsharahz5 dostino, orientacion. Pons
061 4) ITORUTz Unidada chalutziana; Publicacionos. Pons Cotiuroviého 5) CAMINO (DEM0% = Y Ino EDUCATIVO DEL EOVIS P >og בכ aoo foras alho₪ sente retirados e não וש aunta. Assim sendoosta tonou um carator eonplotamento organizacional e sou assunto contral foi a 0etrutura do movimento sulegomoricanos

Quisenos levantar wa tonga 015608880 sobra a orientação geral dos tratalhos dos wovische
tos torritoriaise Trata-se do seguinto: U nosso movisento apesar do sor o malor do continente, não conglgo
nera sonas una porcontagos mínima de juventudo judaica da qual protende roprosentar os Intoressos e ser a

Ichud Hanoar Hachalutgi
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vanguarda conciente o divicontes8 poristo ampliar muito"SBleaneo. Em mossa opinião devorias 08 ngvimentos adotar cono Mana contral de sue agas o proselitismo. E principalnento des cana as mais velbas,Porque, atom de consequóneia normal do nossa definição, esta orientação é a única que poderia vir a resolver
alguns problemas gravos, com quo so dofrontas a saloria dos novinentos territoriais, mormente os pequenos,tais como a falta atual ¿e dirigentes e sa richin, dando maior perspectiva do sucossio e continuidado, eles
vando o nivel e aprofundando o eonteudo ¡ cológico, educativo e político, por ampliar o solidificar (quandonao criar) as camadas que o garanten, isto 8, as maloros. liseshichavot sonoros surgos e se desonvolven so-bar, osta baseé conseguentononte). losso intonto nesto debate era mais lovar o seu espírito à mostra, que
a rosolugoos, que poden con facilidade pormanccor nó papelz era convoncer o transsitir a conctoncia deSssidado de assio agir d dosportar o sentisonto de entusiasmo indispensavol para o resultado de sua aplic
686805 Não 60090001808 porém encontrar eco 38 nossas palavras, não pereobenos a vibração mscessória na rea

Poristo resolvenos ongorrar as discussões ao rador désto.pontos

Restou pois a discussão estrutural. Sobre este asounto a Veidá de Ichud nossa já se havia manifestado e esta fol a posição defendida por nossa delogação. Partinos cm nossa análiso da consideração
de dois pontosz 15 = a nocosgidado do fortalocer o novinento mundial, centralizandoeoo 4 direção contral
tom que ser valorizada é prestigiada o 5 condição nocossária para a sua oxistência

de

fafo, que, do modo ale
Sum, SO passo por cima do suas atribuições, dininuindo sua abbotiêndosx astoridado. Sus tarefas e atributo
sénsádoben ser bon doterainadas e respoitadas. A criação do blocos autónomos ou quaso=autónoaos dentro do
00106040 sundial trabia a seu onfraquecinento central; morsonteogn se trataddo de imórica do Sul, que cono
contra quase 702 do todo, quando entáo 80615 ה 0de ua organisao mais forto que a própria anhagã Elia
Ma, Rosao que formalmente subordinado, reduzindo sua agao a Luropa e Africa, tirandosiho auito, a razao de

ו 22º o como ja dissemos antes; a importancia fundamental de intenso Intereambio direto e 8
timo entre os novizsrtos qu que é facilitado +06016ב000%04 E nos roferinos não sononte ao movivento na ineo
rica Latinas (Dispensancenos de extender mais porque Já inforsamos amplasente nosso ponto de vista a respej,
to en eorrosponderás anterior.

à proposta síntoso a que chegamos en mosca Voldá de Ichud,$0 que levanes 3 Goatzá fois ao: do de uma secrotaráa continente), subordinada à Manhagá Elioná, con funções untcacento tevsicas e do eg
Ordenação Estas suas funções deves sor bes determinadas, e delimitadas, para ovitar que ontro es outrasquo não São suas

Os 000818 sovimentos dí continente concordaran eon a toso, Isto é, com a constatação da $
inportancia de ua organisao continental, ben cono de proestigiar e fortalo-er a central mundial para garantir
sua existencia factual.

Entretanto, no ostebclocinonto da estrutura deste cegantsmo e de sua atribuições, crla-
van tals que, coso consequência, negava complotanmonte a teso. Propunhon a constituição do va organisao de 83
três chavorio, entro os quais um do Brasil, con as soguíntos tarofass
lo coordonar o levar a efoito atividados conjuntas;
lo posolver os problemas de shlichut para 09 covinentos pequenos;
32 resolvor os problenas das hashsharot dos paisos pequenos;
4- editar o distribuir vaterial, publicações, programas, oie.

isto, conforme 61580009 antoriorzento, nega o princípio estabolecddo, polos seguintes nos
tivos:
do criava um organisas 60poderes, o que viria a onfraguecer a Hanhafá Elionás
2o trataría de questões quo norastoente sorian atri viçoesda contral mundial, quais sojas shlichut, publicas

gões, progras:e, transformando-a num organisso do existineia formal,
3 colocaria ou suas mãos problemas quo não está capacitada de resolver, como a indicação de um sheltach para /

tal ou qual país, desconhocondo as necessidades ¿e outros ou as eventuais convêniências da formação do ape”
vos pontos no continentes Til AH, HM / / | , 9
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4- aprosentaria o Inconveniente do tirar 3 militantos de seu trabalho nas respectivas ênuot, que nas circung
tancias atuais de falta do dirigencias nunorosas seria grandemento sentida por estas.

O calor o a dinênica dos dobates arrastousnos à discussão unicanento das funções, fazendo
con que pordessenos de vista os pontos cosuns que tfnhanos e Inpedindo que chogassesos a un acordo.

2 Rovinos depois a nossa proposta, chegando à soguindo, quo cresos sor a definitiva:
lo a criação 80 um plonus dos maskiria, que se rouna poriodicanonte ou quando houvor nocossidade;
2- à nomcação de um secretário executivo, que proposos soja 0 próprio saskte do acvinento argentino,
ves funções são as soguintes:

de orgunizar o planificar atividades conjuntas para os movinentos. Segundo proposta en mosca Velo
da de Ichud, serias as soguintes, para a Bmerica do Suls

é | cominario de 15 dias, anvalcento;
2= peguishado chinuch;

63» soninario de madrichin, cada 2 ou 3 anos; E
bo para cortas quostões, a eritério da lanhaga Elioná, ser o Intermediário entre esto organisao é os

₪001800408 00 08000407 60 0385

. Esta proposta não é apenas para os paisos sul=anerican 08, mas extendo»so a todo o movinen>
to mundial, Tratacso do estabolecor asua estrutura e, segundo nossa opiniao, o probloma devora ser levado 8
Volda Dlasit, para discussao e resolução.

Queremos, para terminar, oxpressar mais uma vez a nossa satisfação pola realização deste
primeiro encontra dos movimentos sul=anoricanos, assia 6000 saudar os demais movisentos que conosco participa
ram deste inportante emproeddinento, concitando-os a se osforçaros tanbêm no sentido de que possanos mais una
vaz nos encontramos e, para O futuro, es todas as oportunidades que houvers

2 Adel YAghshea

é 0
+ MARKIS  TUDER NUCRES Ho FASSA

Relator da dolugação Boskir Rashi

 


