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As catástrofes ambientais globais e regionais exigem uma mudança
de base do sistema, não uma gestão de crises catastrófica No Dia Internacional de Luta para Salvar o Ambiente, 6 de Novembro,
vamos desenvolver a luta ambiental! Promovamos um verdadeiro
movimento ambiental que mude a sociedade!
Em 2021 assistimos a um desenvolvimento extremo da transição da crise ambiental em
curso para um desastre ambiental global. Ondas de calor com temperaturas recorde
com incêndios florestais e secas, por um lado, e tempestades recorde com inundações
e deslizamentos de terras, por outro, têm consequências extremas para as massas. Os
glaciares nos Polos Norte e Sul e o gelo da Gronelândia estão a derreter mais
rapidamente do que nunca.
Centenas de pessoas morreram nas inundações por todo o mundo mas, nesta medida,
também pela primeira vez na Europa. Milhares de pessoas perderam as suas casas,
aldeias com distritos inteiros arrasados.
Ondas de calor na América do Norte, Mediterrâneo e Ásia estão a matar pessoas,
causando incêndios florestais e secas.
A alternância de calor extremo e seca com tempestades extremas acelera a erosão,
destrói valiosas terras aráveis e, por conseguinte, a subsistência dos agricultores e, em
última instância, a base alimentar da humanidade.
Como consequência desta crise - após o surto do vírus SARS e do MERS - a mais
grave pandemia de Covid19 está a criar caos a nível global, com as ameaças de vírus
mais desastrosos no futuro, ameaçando a existência da humanidade na Terra.
Este ano estamos a viver acontecimentos extremos em todo o mundo, na sequência da
catástrofe climática que se avizinha. Este não é um "acontecimento isolado do século",
mas uma indicação de que a transição para uma catástrofe ambiental global está a
progredir. Os super monopólios internacionais são os principais responsáveis por este
desenvolvimento. Já foram ultrapassados importantes pontos de ruptura e, por
conseguinte, foi iniciado um salto qualitativo para uma catástrofe ecológica. Como
todos os acordos anteriores, o Acordo de Paris também fracassou definitivamente. A
chamada "neutralidade climática" é um comércio perverso de direitos a poluir.
Tão impiedosamente como os monopólios internacionais estão a transferir os encargos
da crise económica e financeira mundial para a classe trabalhadora, as grandes
massas e os orçamentos nacionais, estão também a transferir os encargos da crise
ambiental global. A recusa dos governantes em resolver este problema premente para
toda a vida humana está a virar cada vez mais pessoas contra o capitalismo. "Mudança
de sistema - não mudança climática!" tornou-se o slogan do movimento das sextasfeiras pelo futuro. Mas, para obter uma perspectiva real é preciso esclarecer que esta
mudança de sistema só pode consistir em superar o imperialismo de forma
revolucionária e construir um caminho alternativo de desenvolvimento sustentável e
igualitário com todos os poderes para os povos, que muitas organizações da ICOR

associam à realização do socialismo através da luta em todo o mundo. É por isso que
há tentativas de excluir forças revolucionárias do movimento ambientalista com
orientação anticomunista. Só uma sociedade socialista pode restaurar a unidade da
natureza e da humanidade de uma forma sustentável!
As lutas mais avançadas desenvolvem-se frequentemente onde as lutas dos
trabalhadores e ambientalistas se combinam. Na América Latina, amplas massas da
população unem-se na luta contra a privatização dos recursos hídricos, dos sistemas
de esgotos, da água potável e contra a sua poluição. Na Colômbia, a união da luta dos
mineiros de El Cerrejón contra os despedimentos com a luta dos povos indígenas
contra a destruição ambiental, causada pela exploração mineira a céu aberto, foram
importantes lutas. Existem exemplos semelhantes a nível mundial. A promoção
consciente desta unidade é tarefa do movimento internacional Marxista-Leninista e da
classe trabalhadora. A ICOR tem trabalhado sistematicamente neste sentido desde a
sua fundação em 2010. A ICOR irá também discutir como a ICOR e as suas
organizações membros irão desenvolver ainda mais a luta mundial contra a ameaça de
catástrofe ambiental global. Este será um importante impulso para o desenvolvimento
do movimento ambientalista como um todo.

Avante com a transformação do movimento ambientalista num movimento
mundial de massas!
Avante com a unidade dos movimentos dos trabalhadores e ambientalistas!
Avante com a ICOR!
Avante com a construção do socialismo em todo o mundo, o que só abre o
caminho do desenvolvimento sustentável e igualitário na unidade da
natureza e da humanidade!
Signatários (a partir de 16 de Setembro de 2021, são possíveis mais signatários):
1. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista Proletário da
Costa do Marfim)
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 de India (Marxista-Leninista) Estrela Vermelha)
9. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletário do Irão)
10. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Partido Comunista do Nepal
(Mashal))

11. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal Frente Republicano do Povo
Patriótico do Nepal)
12. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party, (Partido Marxista-Leninista de Nova
Democracia), Sri Lanka
13. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da
Austrália (Marxista Leninista))
14. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
15. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido trabalhista - Bósnia e Herzegovina)
16. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista da
Alemanha)
17. UC Unité Communiste (União Comunista), França
18. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (União Marxista-Leninista Proletária),
França
19. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do
Luxemburgo)
20. RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos
21. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa
22. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista da Suíça)
23. TKP-ML Türkiye Komünist Partisi – Marksist-Leninist (Partido Comunista da Turquia Marxista-Leninista)
24. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-Leninista
Comunista da Turquia / Curdistão)
25. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de Coordenação do
movimento da Classe Trabalhadora), Ucrânia
26. UoC (União dos Cipriotas), Chipre
27. PCC-M Partido Comunista da Colômbia – Maoista
28. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguaio (independente)
29. BDP Bloco Democrático Popular, Peru
30. PC (ML) Partido Comunista (Marxista-Leninista), República Dominicana
31. PCR-U Partido Comunista Revolucionário do Uruguai

