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P

ara tornar-se membro da AVL discorre-se num
processo muito fácil e rápido, com requisitos muito básicos,
O primeiro requisito é a autoconsciência do cidadão em
aspirar fazer parte
da AVL reconhecendo que
a
organização faz parte do MOVIMENTO DE UNIÃO
NACIONAL.
A sua consciência deve reconhecer que o País carece de
uma mudança absoluta e imediata, e acreditar como nós
acreditamos que a mulher pode fazer diferença na
sociedade e sem a força da mulher nada pode ser
resolvido, e que tu és a peça fundamental para concretizar
o sonho de todas as angolanas da nossa Nação ``A PÁTRIA
dos nossos sonhos, dos nossos ideiais.. e que esta mudança
deve acontecer actuando como um elemento capital no
seio da AVL sentir-se angolano verdadeiro a sua raça o seu
sotaque o sítio de nascimento não nos importa desde que
tenhas ligação de sanguem, de historia com Angola saiba
que es bemvinda
QUEM DEVE SER MEMBRO?
A grande questão é de saber quem deve ser membro da
AVL?
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Aqui vamos esclarecer em 7 pontos quem deve ser membro
da Afrikaanse Vrou ligue AVL
1. Toda angolana nascida dentro e fora da Pátria, é
considerada angolana com direito de ser membro e
dirigente no seio da A.V.L.
2. Negras, Brancas e Mestiças são iguais perante a política
e a filosofia da AVL com direito a ser membros efectivos
e dirigentes no seio da organização ninguém tem
posição privilegiada no seio da NOSSA ORGANIZAÇÃO.
3. A filha do estrangeiro nascido em Angola portadora do
Bilhete de indentidade e o passaporte Nacional tem
direito a ser membra da AVL.
4. Todas as brancos nascidas em Angola ou que têm
parentes (pais e avós) nascidos em Angola e aqueles
que dedicaram as suas vidas na edificação do país
desde 1900 a 1975, as que tem ou tiveram Pais militares
vindo da Metropol para servir em Angola desde a
chegada do Dr. Salazar no poder tem direito e são
aceites como membros efectivos da AVL.
5. Toda as Umbundu, Kimbundu, Kikongo, Ngangela,
Kwanhama, Tchokwe, Ibinda tem direito de serem
Membras no seio da AVL porque este é a organizaão
de todos onde não importa a sua Província todos somos
angolanas e nos dedicaremos todas para o bem de
uma só terra ANGOLA.
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6. Toda as brancas nascidas na Europa ou America e que
tem conexção com Angola através dos seus
antepasados (Bisa-avô, Avô e Pais ) depois de solicitar
o Partido e mostrar a vontade de fazer parte na
Organização, são aceite como membros efectivos da
AVL na integra .
7. Toda a cidadã Portuguesa que dedicou sua juventude
na construção de Angola na era colonial: militar, civil,
político, religiosa e toda aquela que decide hoje tornarse Angolana são consideradas Membros da AVL.
8. Toda a mul;here a volta do Mundo que se sente
Africana e principalmente angolana,
*A AVL estabelece-se como Organização de todos para
todos onde o lêma é: MULHER NA LIDERANÇA DE UMA
NAÇAO.
*Todas as interessadas como podem ver
a nossa
Organização é estabelecida na base de:
1. não racismo
2. não tribalismo
3. não egoismo
4. não corrupção
5. não regionalismo
A AVL não permite a dominação de uma etnia sobre outra,
uma familia sobre outras, de uma raça a outra dentro da
AVL e posterioramente no FUTURO ESTADO que
preconizamos estabelecer, informamos lhe que a nossa
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organização é multi-racial, multi-etnico, multi-cultural; para
não assustares quando aqui tiveres a fazer parte como
Membra efectiva.
o teu líder direito pode ser negra, branca ou mestiça o que
importa é a Missão Sagrada que todas carregamos que é
de concientizar amulher trazer de volta s nossas famnilias
unida sermosa base para o re-erguer da Nacão e Devolver
a Pátria a sua Grandeza que consiste a: saude para todos
abolir o mau e vergonhoso habito de ir para Namibia ou
África do Sul para ser tratodo nos Hospitais deles.
queremos:
a) educação eficaz para todos
b) emprego e Casa para todos
c) segurança Social para todos
d) justiça igual para todos,
e) pão, âgua, luz para todos
f) sistema de transporte público em altura para todos
g) restabelecer a industria Agricola, Mecánica, Pesca,
Ordem, Discplina, harmonia, unidade Nacional,
Patriotismo absoluto, independência total de Angola
anível económico e político)

Isto é o que pretendemos devolver a nossa Pátria mas sem
mulheres capazes e decididas nada poderá mudar por isso
es convidada hoje de fazeres parte da AVL.

5

