
International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations 

 

                     
                              (Coordenação Internacional de Partidos e Organizações Revolucionárias) 

 
 

Resistência activa contra o desenvolvimento à Direita da U.E.  

Rebelião contra o Imperialismo Europeu/ Imperialismo da U.E. é justificada! 

 Viva a solidariedade Internacional! Fortalecer a ICOR! 

 

A União Europeia não serve os trabalhadores! 

Os representantes da U.E. gostam de apresentar as suas propostas como “pombas da paz”, 

humanas, sociais, ambientais e em favor da democracia e liberdade. Porém, a U.E. não é uma 

alternativa progressista às políticas da Ultra-Direita da Rússia, India, China, América ou 

qualquer outro Imperialista! A U.E. é uma aliança de imperialistas, capitalistas e exploradores 

da Europa. 

 

A U.E. – Que representa o escalar da exploração! Milhões de pessoas foram empurradas para 

o desemprego e para a pobreza aquando a crise económica e financeira mundial de 2008 até 

2014. Apesar de o número de pessoas consideradas como desempregadas ter sido reduzido 

para os 18 milhões, ainda perduram na Grécia uns 20,1%, na Espanha 15,8%, na Itália 10,7%, 

na França é 9.1%,… As taxas de desemprego jovem são um claro indicador do sistema 

capitalista: a nível Europeu, cerca de 2,4 milhões de jovens com menos de 25 anos estão ainda 

à procura de emprego. A U.E. é uma máquina de produzir pessoas trabalhadoras pobres, o 

desmantelar de direitos dos trabalhadores, no escalar da flexibilização do horário de trabalho 

e da privatização dos serviços públicos! 

No entanto, por toda a Europa, os trabalhadores entram em greves pelos seus interesses 

políticos e económicos. 

A ICOR luta contra a destruição dos direitos sociais e contra a crescente exploração dos 

trabalhadores! Pelos postos de trabalho e direitos sociais! 

 

A U.E. – Que representa a corrida ao armamento e à guerra! Com uma agressiva politica 

internacional acresce ao aumento da exploração dos trabalhadores! Países como a Inglaterra, 

França, Alemanha são forças agressivas que interferem em numerosos conflictos e guerras – 

Iémen, Síria, Líbia, Mali, Afeganistão,… Argumentando sempre com as mentiras do “combate 

ao terrorismo”. Estas guerras expressam a crescente rivalidade Inter-Imperialista mundial e 

são executadas para defender ou conquistar esferas de influência. Em 2017, os 29 países da 

NATO (dos quais 22 são da U.E.) gastaram aproximadamente 900 biliões de dólares em 

militarização – isto perfaz 52% dos gastos mundiais em armamento. Em Novembro, 23 dos 28 

países da U.E. assinaram um pacto militar para a fundação do PESCO (estrutura de cooperação 

permanente). Foi acordado entre ele no aumento regular em gastos militares, o continuo 

desenvolvimento de armamento e das forças multinacionais armadas como as Euro-Corps com 

60.000 operacionais armados ou das manobras da gigante NATO. Por todos os países 

Europeus, têm havido demostrações contra o militarismo, o chauvinismo, contra as guerras e 

em conexão com o aniversário da 1ª Guerra Mundial. 

A ICOR impõe-se resolutamente numa luta contra todas as políticas de guerra imperialistas! 

 

 

www.icor.info 

www.amigosicor.pt 
 

http://www.icor.info/


                            
 

 

A U.E. – Que representa a destruição do meio ambiente. Mesmo que a U.E. goste de se fazer 

apresentar como protectora do Ambiente – A U.E., sendo a 2ª maior potência económica 

capitalista, é uma das maiores responsáveis pelo desenvolvimento acelerado para um desastre 

ambiental global. Na Europa, pesticidas letais são ainda permitidos, a energia nuclear é usada 

em larga escala, há toneladas de lixo electrónico, são produzidos solos, ar e água 

completamente poluídos. As emissões de CO2 crescem continuamente sem parar. As lutas 

contra a destruição da Natureza estão a ganhar força! E são essenciais! 

À custa dos lucros, o capitalismo explora a Humanidade e a Natureza. A ICOR luta por 

ambos, pelos postos de trabalho e pela protecção à Natureza. 

Pela protecção do meio Ambiente contra a economia de Lucro! 

 

A cada dia que passa, as políticas da U.E. tornam-se cada vez mais reacionárias. Apesar das 

lindas palavras da U.E. ser “a boazinha”, nos países que a compõem, os direitos democráticos e 

as liberdades têm vindo a ser violados todos os dias. A polícia Europeia tem vindo a perseguir 

pessoas progressistas e Revolucionárias e as lutas dos trabalhadores têm vindo a ser 

criminalizadas. Conduz uma política racista – transformando o Mar Mediterrâneo numa vala 

comum! A “fortaleza europeia” tem bloqueado barcos humanitários que salvam vidas. Os 

refugiados são encarcerados em centros e campos de detenção. A U.E. abriu as portas a um 

palco político para as forças de Extrema-Direita, permitindo assim que as organizações 

fascistas e neofascistas se desenvolvam. 

Centenas de milhares de pessoas manifestam-se contra o Governo de Orban na Hungria, na 

Polónia lutam contra a restrição de direitos democráticos e de liberdade e na Alemanha lutam 

contra as leis policiais, por uma política progressista de refugiados e por rendas acessíveis.  

A ICOR Europa defende o Direito à fuga/a escapar! 

Pela defesa das liberdades e direitos democráticos! 

Apoiamos as lutas de libertação Revolucionárias como as dos povos Curdos e Palestinos. 

Parem o desenvolvimento à Direita dos governos Europeus 

 

A nossa oposição à U.E. é de ESQUERDA e é REVOLUCIONÁRIA. A reacção e os partidos 

fascistas têm aparecido por toda a parte, aclamando-se oponentes da Europa. No entanto, eles 

também defendem a burguesia, apenas com diferentes tácticas. 

Nós pensamos que o problema fundamental não é em “Bruxelas”. A U.E. é uma coligação de 

exploradores que se apoiam mutuamente. Não se trata de “outro tipo de imperialismo”, é 

uma aliança de estados imperialistas como a França, Alemanha, Itália, Espanha,… que 

subjugam os outros! Os estados mais poderosos ditam ordens que os mais pequenos têm que 

acatar, apesar de lhes deixarem umas migalhas de vez em quando. A U.E. é um instrumento 

para redividir o mundo e não abdica do uso do crime e da guerra para tal! Grandes grupos de 

monopólios como a Volkswagen, a Total, A Orano-Areva, a Rheinmetall-Borsig entre outras, 

determinam a agenda Europeia bem como os dos estados nacionais. 

 



                            
 

 

 

Posto isto, a solução não recai simplesmente na saída da U.E. Com o Brexit na Inglaterra, a 

crise da U.E. está a aprofundar-se. Os poderes dominantes irão sempre tentar fazer recair o 

fardo da crise nos trabalhadores e nas massas. A nossa resposta é a seguinte: 

A preparação para a Revolução Internacional Socialista e a fundação de uma união livre dos 

Estados Socialistas do Mundo. 

As organizações e partidos da ICOR usaram as eleições Europeias de Maio de 2019 para 

discutir amplamente esta alternativa de esquerda e protestar contra as políticas imperialistas 

da U.E. e levá-la até às ruas. Nós convocamos para debater e contruir, em todos os países, uma 

ampla frente unida antifascista, anti-imperialista e para resistir resolutamente contra todo o 

fermento bélico imperialista. Unidos conjuntamente na ICOR, iremos superar o sistema 

capitalista-imperialista mundial de forma Revolucionária, pela construção do Socialismo. 

A ICOR rege-se pelas Palavras de Ordem de Karl Marx: 

Proletários de todos os países, uni-vos! 

Trabalhadores de todo o mundo, uni-vos! 

Como tal, renunciamos todas as ilusões reformistas e revisionistas existentes que creem ser 

possível preservar o capitalismo e transformar a U.E. numa aliança “pacífica, democrática e 

amiga do Trabalhador”. 

Avante/Fortalecer a ICOR – Torna-te “Amigo da ICOR” 

Fortalecer os partidos revolucionários na Europa 

Viva a Solidariedade Internacional! 

 

 

 

 

 

 

 

       amigosicorportugal@gmail.com                           www.amigosicor.pt 

A coordenação Internacional de Partidos e Organizações Revolucionárias (ICOR) foi fundada em 2010. O propósito 

comum desta organização mundial revolucionária é o apoio mútuo na luta de classes e na construção de organizações 

Marxistas/Leninistas Revolucionárias. Somos já 54 partidos e organizações unidos pelos 4 continentes. Na Europa 

contamos com 24 organizações. A ICOR organiza 4 dias internacionais de luta no ano inteiro – Pela Natureza (Dezembro), 

pelos direitos das Mulheres (8 Março), 1º Maio e contra a Guerra e fascismo (Maio e Setembro) 

Para mais informações em www.icor.info e www.amigosicor.pt 

http://www.icor.info/

