
Convite
ILPS e ICOR, 30 Dezembro 2019

Caros amigos e camaradas de todo o mundo,

Convidamos-vos a tornarem-se parte de uma nova aliança global: The Anti-Imperialist
Anti-Fascist United Front (AIAFUF) - (Frente Única Anti-imperialista e Antifascista )
ou simplesmente, Frente Única.

A iniciativa chega num momento importante da história mundial recente. As pessoas do
mundo, especialmente o proletariado, outras massas trabalhadoras e os povos oprimidos,
combatem vigorosamente e estão a construir uma poderosa frente anti-imperialista mundial
unificada.

A Frente Única providenciará um local para acções conjuntas, discussões, permuta e
aprofundamento no conhecimento mutuo e análise das questões mundiais bem como a
luta anti-imperialista.

Em anexo a esta carta, encontra-se a convocatória e as regras da AIAFUF. Estas foram
desenvolvidas nos últimos meses em debates e permutas entre a Coordenação de
Partidos e Organizações Revolucionárias (ICOR) e a Liga Internacional da Luta dos Povos
(ILPS), duas formações anti-imperialistas internacionais.

Os vossos comentários, melhorias ou questões sobre a convocatória e as regras são
certamente bem-vindos. No entanto, não temos muito tempo.

Para este propósito, os fundadores, a ICOR e a ILPS, solicitam que formações
internacionais, organizações nacionais e pessoas individuais, informem o Comité
Consultivo Provisional ( configurado pela ICOR e pela ILPS) até antes do 31 de Março de
2020 se quiserem fazer parte desta grande empreitada.

Contactem qualquer membro da ILPS e/ou da ICOR mas também o Comité Provisional,
pelo formulário no Website da ILPS (https://ilps.info) ou entreguem o formulário preenchido,
via e-mail, para coordinationint@yahoo.co.uk.

A Frente será lançada antes do final de Junho de 2020

A mais calorosa Solidariedade e Saudação Revolucionária,

Enviado pela:

ILPS e ICOR
_________________________________________________________

mailto:coordinationint@yahoo.co.uk


Por Favor, completem este formulário

Podem registar-se online com o formulário providenciado no website da ILPS
(https://ilps.info) ou enviar este email após o preenchimento deste formulário que se segue
para coordinationint@yahoo.co.uk.

Por Favor escrever de forma inteligível

Caro Comité Consultivo Provisional da Frente Única Anti-imperialista e Antifascista
(AIAFUF),

1. _______________________________ aceita fazer parte da AIAFUF.

a. (Nome da pessoa do Contacto (se for organização):

b. Correio Postal:

c. Número(s) de Telefone (incluindo o código do país):

d. email(s):

e. Website:

f. Somos uma organização Internacional___, Nacional___, Regional___, Individual___ (Por
favor confirma uma)

(Por favor, providencia o máximo de informação possível para que o Comité possa entrar
em contacto)

2. Se a entidade acima mencionada for uma Formação Internacional, gostaria de fazer
parte do Comité Consultivo?

a. SIM _____

b. NÃO _____

c. NÃO APLICÁVEL _____

3. Comentário e Sugestões: 250 palavras no máximo.

mailto:coordinationint@yahoo.co.uk

