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Convocatória da ICOR para o Dia Internacional de Luta contra o fascismo e a 
guerra no 8/9 de Maio, 6 de Agosto e 1 de Setembro de 2019 (Resolução da ICOR) 

Há 74 anos, no 8 de Maio de 1945, selou-se o fim do fascismo hitleriano e da 2ª Guerra 
Mundial. Foram sobretudo o Exército Vermelho, dezenas de milhares de Partisans, 
população civil, mas também as forças dos Aliados que empregaram todos os 
recursos para derrotar, arriscando as suas vidas, a besta fascista.

Pouco despois, los E.U.A., dirigidos pelo medo da espansão da influência Socialista da 
União Soviética, lançaram as primeiras bombas atómicas da História: no 6 de Agosto de 
1945 sobre Hiroshima e no 9 de Agosto de 1945 sobre Nagasaki. 100.000 pessoas 
morreram de imediato, pelos menos 130.000 até ao final de 1945 e incontáveis mais 
nos anos vindouros.

Há 80 anos, no 1 de Setembro de 1939, o imperialismo alemão, com o seu regime 
fascista de Hitler, desencadou a 2ª Guerra Mundial Os mais de 55 millhões de 
mortos aquando desta guerra imperialista advertem-nos! ¡O movimento mundial pela paz 
tem que se fortalecer e coordenar a nível Mundial!

Em memória destes 3 acontecimentos, a ICOR organiza anualmente o Dia contra a Guerra 
nas diferentes regiões: o 8/9 de Maio, o 6 de Agosto e o dia 1 de Setembro.
Hoje em dia, especialmente, as crescentes contradições interimperialistas constituem a 
causa para a guerra. Neste momento, o principal instigador de guerra é a superpotência 
mais forte, os E.U.A., com o seu presidente fascizoide Trump. Porém, a luta contra a 
guerra imperialista de que dirigir-se contra os preparativos de guerra  ou actos bélicos de 
dosos os imperialistas 
¡Hoje, a construção de uma frente única mundial, antiimperialista, antifascista, contra o 
fascismo e a guerra é mais urgente que nunca! Com este propósito, a ICOR iniciou 
uma convocatória Internacional em Novembro de 2018. 
A inamizade mortal do fascismo de hitleriano dirigia-se contra a União Soviética Socialista 
e as forças revolucionárias do Mundo. Hitler havia anunciado com popa e circunstancia a 
"total e completa aniquilação do Marxismo", o que culiminou com uma dura derrota do 
anticomunismo reaccionário; surgiu o campo socialista. Hoje é necessário que a luta pelo 
Socialismo tome um novo impeto. Só e apenas com a vitória mundial do Socialismo, se 
superará a causa do perigo de guerra e que os povos vivam conjuntamente em paz e 
harmonía com a Natureza.
Não obstante, actualmente cresce a tendência geral da preparação da guerra 
imperialista. Os focos do perigo de guerra seguem sendo a Síria e Ucrânia. Os 
E.U.A. intensificam a sua preparação para a guerra com o Irão. Os E.U.A. 
ameaçam agressivamente a soberania da Venezuela. Já travam uma guerra contra o 
povo venezuelano: uma situação catastrófica de abastecimento destinada a justificar uma 
invasão "humanitária", uma situação de permanente ameaça e medo. Um perigoso jogo 
com o fogo e o perigo de uma disputa militar com confrontação directa de diferentes 
forças na luta pela influência e possibilidade de acesso ao país com as maiores reservas 
de petróleo do Mundo.

Com a suspensão do tratado do INF, que deveria limitar os misseís nucleares de alcance 
intermédio entre os E.U.A. e a Russia, incia-se uma nova ronda de corrida armamentista 
nuclear.

(Coordenação Internacional de Partidos e Organizações Revolucionárias)



O regime fascista de Erdoğan ameaça abertamente com o ataque a toda Rojava/ Norte da 
Síria. Desde o começo, a ICOR esteve do lado da Revolução Democrática em Rojava 

Com o reconhecimento dos Altos de Golán, o presidente dos E.U.A. Donald Trump, 
contínua as suas provocações violadoras do Direito Internacional em apoio a Irsael 
sionista. Demagógicamente, difama toda a justa crítica ao Estado de Israel e ao seu 
governo reaccionário como sendo "antisemita".
Face às eleições de Maio, a União Europeia (UE) esforça por se mostrar como uma 
potência pacífica. Na realidade, a UE é um bloco imperialista que luta, cada vez mais, 
para ser uma potência mundial independente. O seu carácter agressivo torna-se mais 
claro com a construcção da estrutura militar mediante a "Cooperação Estruturada 
Permanente" (PESCO). A ICOR Europa participa nas eleições europeias segundo a 
consigla: "¡A Rebelião contra a UE imperialista é justificada! ¡Viva a Solidariedade 
Internacional - Fortalecer a ICOR! 

Cada vez mais governos e partidos burgueses a nível mundial se viram para a direita, o que 
aumenta o perigo de guera. Entre ele não figuram apenas Donald Trump dos E.U.A., mas 
também Narendra Modi na India, Recep Tayyip Erdoğan na Turquia  ou o Jair Bolsonaro no 
Brasil. 
¡Porém, mulheres e trabalhadores, os camponeses e a juventude do Mundo não se 
deixam conformar! Milhões de pessoas se levantam, pela paz, na luta antifascista, na 
resistência contra a ameaçadora catástrofe ecológica e contra o desmantelamento de 
direitos sociais e políticos. Isto é demonstrado a nível mundial com as crescentes lutas da 
classe trabalhadora e das massas populares.

¡Às ruas contra os belicistas imperialistas! 
¡Todos os imperialistas - fora da Síria!
¡Solidariedade com a luta de libertação Curda e Palestina!
¡Mãos fora da Venezuela! 
¡Pela construção de uma frente única internacional anti-imperialista e 
antifascista! ¡Pela paz, a liberdade e o Socialismo!
¡ Avante com a contrução da ICOR! 

http://www.icor.info/



