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10 anos de ICOR – um grande passo:  
Avante na contínua construção da ICOR 

 

Queridos amigos e Camaradas de todo o mundo! A 6 de Outubro de 2010, noventa anos depois da 
Revolução de Outubro e da fundação da III Internacional. Celebrámos a fundação da ICOR em 
Berlim. Desde então que a ICOR se tem consolidado e fortalecido e cresceu para mais de 60 
organizações membro em todos os cinco continentes do mundo. 
 

A base do crescimento e da força de atratividade da ICOR são os fundamentos e princípios 
aprovados com visão para o futuro, quando estes são realmente vividos e realizados: 

Face as muitas diferenças ainda existentes entre os revolucionários do mundo, organizámo-nos 
sobre uma base de questões chaves ideológico-políticas: superar de maneira revolucionária o 
sistema capitalista/ imperialista; a perspectiva do Socialismo/ Comunismo; a necessidade da 
ditadura do proletariado; o papel dirigente da classe trabalhadora; a clara linha divisória contra o 
revisionismo, anarquismo e trotskismo, os ataques hostis e surtos anticomunistas, como a 
campanha difamatória contra o chamado “Estalinismo” ou “Maoismo”. 
 

Cada organização decide por si mesma em que actividade da ICOR irá participar de forma activa, 
uma vez que tenha assumido o compromisso. 
 

Passo a passo, unificamo-nos ideológico-politicamente pela via de seminários, contribuições 
mensais para debates na página web e por últimos, mas não menos importante, através de 
resoluções. A ICOR é financeiramente independente! Cada um paga de forma fiável uma quota 
determinada pelos mesmo. Financiamos o nosso trabalho com doações e actividades financeiras 
criativas. Praticamos uma cultura de debate proletária, respeito mútuo e estima pela soberania das 
organizações membro e uma política de portas abertas para a cooperação com outros. 
 

A principal tarefa da ICOR é a coordenação e cooperação prática sobre estas bases. Passos 
importantes foram dados nesta direcção: 

 Nos quatro Dias Internacionais de Luta da ICOR as organizações da ICOR pretendem actuar 
juntas com manifestações, reuniões e publicações para consciencialização. 

 Organizamos a solidariedade prática na luta pela democracia, a liberdade e o socialismo, tendo 
como farol o Pacto de Solidariedade com a luta de libertação Curda. 

 Um ponto alto foi o conjunto de actividades relacionadas com os 100 anos da Revolução de 
Outubro com um seminário internacional (60 organizações participantes de 40 países) e as 
actividades em São Petersburgo. 

 As coordenações continentais organizam campanhas conjuntas ou seminários como na questão 
do meio ambiente, sobre os novos fenómenos do sistema imperialista mundial, por exemplo, 
sobre a controversa questão dos países neoimperialistas. 

 A ICOR é uma parceira activa e força motriz para associações não partidarizadas ou campanhas 
com outros parceiros a nível mundial. Assim, por exemplo, da Coordenação Internacional dos 
Trabalhadores Mineiros, dos Trabalhadores do Sector Automóvel e das Mulheres de Base do 
Mundo. Preveem-se conferências mundiais dos camponeses e trabalhadores rurais. 

 Conjuntamente com a ILPS, a ICOR tomou a iniciativa e criou condições prévias essenciais para 
a construção mundial de uma Frente Única Antifascista e Anti-imperialista. 



 

 A ICOR apoia a construção partidária nos diferentes países e de acordo com as suas 
capacidades, fortalece a voz dos revolucionários. Os seminários da ICOR, a permuta de 
experiências e as delegações para ocasiões relevantes, foram e são uma importante ajuda 
mútua. 

Com orgulho podemos afirmar que: A ICOR tornou-se no exponente vivo e primário das 
associações revolucionárias do mundo. Sem divisões, sinais de decomposição ou querelas 
liquidacionistas.  
 

Porém, em relação às tarefas que o futuro reserva aos revolucionários do mundo, a ICOR ainda 
está na sua infância e ainda tem muito que aprender e desenvolver. Tem que por em prática os 
seus fundamentos e princípios de forma consequente e a todo o momento. Sobretudo, deve 
continuar a desenvolver-se na verdadeira cooperação e coordenação prática, reconhecendo de 
forma ainda mais resoluta e a tempo as questões ideológico-políticas premente do momento, 
debate-las, esclarece-las e fazer um trabalho consequente de consciencialização e organização. 
 

Actualmente vivemos a crise económica e financeira mundial mais profunda, agudizada pela 
pandemia do Coronavírus. A transição para uma catástrofe ecológica global está a acelerar. A 
pobreza massiva, o desemprego massivo, os movimentos de refugiados de milhões de pessoas, a 
fome, as epidemias e as guerras atacam e ameaçam os fundamentos da vida humana. A luta 
competitiva inter-imperialista entre um crescente número de forças imperialistas cada vez mais 
agressivas, agrava-se de forma muito perigosa. 
 

Contra isto opõem-se importantes lutas e movimentos pelo mundo, do proletariado industrial 
internacional, das mulheres, dos combatentes pelo meio ambiente e da juventude mundial! Porém, 
o socialismo científico ainda tem uma influência relativamente débil entre elas. 
 

 Por isso, devemos centrar toda a nossa atenção à dialéctica entre a persistente construção do 
partido, em cada país, e o fortalecimento decisivo da nossa cooperação internacional na ICOR e na 
Frente Única Antiimperialista. O anticomunismo, na actualidade, demonstra ser cada vez mais um 
obstáculo decisivo na consciência das massas, para o desenvolvimento da consciência de classe e 
para a decisão a favor da luta pela democracia, a liberdade e o socialismo. 
 

A ICOR observa o futuro com optimismo. Vivemos, trabalhamos e lutamos pelo nosso ideal 
socialista, comunista de liberdade. A situação política mundial clama por uma solução. Nunca antes, 
junto às imensas forças destrutivas, tenham sido tão evidentes os pré-requisitos materiais para a 
construção do socialismo como hoje em dia. Trabalhemos com mais afinco ainda para cumprir 
com o nosso histórico papel social! 
 

Organizações Revolucionária do Mundo - Unam-se à ICOR e à Frente Única Antiimperialista! 
Tirem as vossas conclusões de que hoje em dia, o sistema imperialista mundial só pode ser 
combatido e vencido através da coordenação além-fronteiras. Ultrapassar as dúvidas ou o 
septicismo e confiem na força do nosso processo de aprendizagem conjunto, crítico e autocrítico! 
 

Chamamos as organizações membro da ICOR: Ganhem decididamente membros - para o partido 
no vosso país, para a ICOR e para a Frente Única Antiimperialista! Invistam mais esforços dos 
vossos partidos no trabalho internacional! Fortaleçam as iniciativas e actividades na verdadeira 
coordenação e cooperação prática, particularmente a nível continental e regional. 

Em 2021 fará 150 anos da fundação da Comuna de Paris, a primeira experiência na ditadura do 
proletariado a nível mundial. Discutamos as lições em Paris com outros revolucionários do mundo, 
apliquemo-las à actualidade e unamo-nos ainda mais estreitamente! 
 

Avante na construção da ICOR, da Frente Única Antiimperialista e de fortes partidos 
revolucionários em todos os países! 

Proletários de todos os países e povos oprimidos, uni-vos! 

Avante na luta pela democracia e liberdade, avante até à revolução socialista internacional! 



 

Signatários (a partir de 12 de Novembro de 2020, são possíveis mais signatários): 

 

1. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour l’Instauration de la 

Démocratie (União das Populações dos Camarões - Manifesto nacional para o estabelecimento da 

democracia) 

2. CPK Communist party of Kenya (Partido Comunista do Quénia) 

3. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas Marroquinos, Linha 

Proletária) 

4. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da África do Sul 

(Marxista-Leninista)) 

5. PCT Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista do Togo) 

6. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista), Tunísia 

7. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista do Bangladesh) 

8. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido Comunista da Índia 

(Marxista-Leninista) Estrela Vermelha) 

9. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Partido Comunista do Nepal (Mashal)) 

10. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da Austrália (Marxista-

Leninista)) 

11. БКП   Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro) 

12. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido Trabalhista Búlgaro (Comunistas)) 

13. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido trabalhista – Bósnia e Herzegovina) 

14. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista da Alemanha) 

15. UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidade Comunista de Lyon), França 

16. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (União Marxista-Leninista Proletária), França 

17. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do Luxemburgo) 

18. RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos 

19. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa 

20. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rússia 

21. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista da Suíça) 

22. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana Prace (Partido 

Comunista de Checoslováquia – Partido trabalhista Checoslovaco), República Checa 

23. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (União de Comunistas Revolucionários da Turquia) 

24.  KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de Coordenação do Movimento 

da Classe Trabalhadora), Ucrânia 

25. PCC-M Partido Comunista da Colômbia – Maoista 

26. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguaio (independente) 

27. BDP Bloco Democrático do Peru 

28. PC (ML) Partido Comunista (Marxista-Leninista), República Dominicana 

29. PCR-U Partido Comunista Revolucionário do Uruguai 

30. PS-GdT Plataforma Socialista - Golpe de Timón, Venezuela 

31. MLOA Marxist-Leninist Organization of Afghanistan (Organização Marxista-Leninista do Afeganistão) 

32. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicana do Povo Patriótico do Nepal) 

33. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista Proletário da Costa 

do Marfim) 


