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Declaração acerca da pandemia Coronavírus  

 

A pandemia do Corona transformou-se numa crise de saúde global com consequências drásticas e 
ameaçantes para a população mundial. É evidente que muitas destas novas doenças e vírus estão a 
surgir a um passo mais acelerado. SARS 2003, MERS 2012 e agora o COVID-19. A cada dia que 
passa, torna-se mais evidente que os países capitalistas e os imperialistas, respectivamente, criaram 
um mundo no qual o clima e o ambiente estão a mudar de tal maneira que existe uma ameaça real à 
Vida Humana. Em muitos dos países imperialistas, o principal problema do momento é a propagação 
exponencial do vírus. Isto coincide também nos países com uma situação na qual os sistemas de 
saúdes foram precarizados, orientados para o lucro máximo, a tal ponto que se encontram à beira do 
colapso ou já colapsaram. Há já anos que muitos países estão sem sistema funcional de saúde pública. 
A ICOR está nos seus pensamentos com todas as vítimas até agora, com os seus familiares e com os 
que se encontram doentes. 

Ao mesmo tempo, a pandemia do Corona é aproveitada para encobrir o desenvolvimento da nova crise 
económica e financeira mundial e amparado por ela, para descarregar o fardo da crise sobre as costas 
das amplas massas. Governos capitalistas dispuseram milhares de milhões à mercê dos consórcios – 
mas não para o sistema de saúde e as massas. Além do mais, é suposto que a produção industrial se 
mantenha a todo o custo, debaixo de condições de higiene completamente inadequadas e até com um 
aumento da exploração. Em Itália e na Espanha, nos EUA e China, greves foram desenvolvidas contra 
isto, greves que a ICOR saúda, promove e apoia. 

Exércitos estão a ser mobilizados internamente enquanto os direitos e liberdades democráticas são 
cada vez mais restringidas, por exemplo, cancelando ou proibindo manifestações e acções de protesto e 
ampliando a vigilância, como o rastrear dos dados de telemóveis. Apesar da urgência da situação, em 
muitos casos, cada Estado actua por si próprio contra outros no que concerne à investigação, 
diagnóstico e tratamento. Hoje em dia, grande parte do mundo encontra-se em confinamento. Nesta 
situação, mesmo as poucas tentativas dos governos em proporcionar às massas materiais vitais, têm 
vindo a demonstrar-se completamente inadequados. Alimentos, medicamentos e materiais médicos são 
disponibilizados com difícil acesso para as massas trabalhadoras. Os ricos e os que estão no poder 
ocupam-se da sua própria sobrevivência. 

Os embargos imperialistas contra países dependentes são outro crime que agrava a dramática situação 
provocada pela pandemia. 

Esta situação põe a nu a degeneração e incompetência do sistema imperialista mundial! Demonstra que 
o imperialismo entrou numa fase em que já não é mais capaz de ter futuro. O Socialismo é a única 
resposta. É por isso que a ICOR representa a coordenação e cooperação internacional de partidos e 
organizações revolucionárias numa perspectiva revolucionária e socialista em todo o mundo.  

Se é certo que o vírus não conhece limites de classe, os sistemas de saúde são sistema de duas 
classes. Hoje torna-se evidente, com toda a claridade, que o futuro da humanidade reside na sociedade 
comunista sem classes e na construção de uma comunidade mundial, sem a exploração do Homem e 
da Natureza. 
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A ICOR reivindica: 

 Medidas profundas na assistência médica das massas, pagas pelos lucros! Alimentos, 
medicamentos e outros bens essenciais para as massas! 

 Ampla criação de novos postos de trabalho no sistema de saúde! 

 Medidas de protecção amplas e imediatas para todos os que trabalham no sector da saúde e 
outros sectores essenciais. 

 Aumento imediato dos salários dos trabalhadores do sector da saúde 

 Esclarecimento médico profundo e apoio médico gratuito para o mundo inteiro! 

 Acabar com o egoísmo nacional e a competição na investigação das causas, no diagnóstico e 
tratamento! Debate científico aberto mas compreensível para as massas! 

 Nenhuma transferência do fardo da crise para as costas das amplas massas e da classe 
operária! 

 Demissão dos políticos e políticas que actuaram de maneira irresponsável! 

 Suspensão imediata da produção industrial social não essencial! Dispensa do trabalho aos 
operários e empregados, homens e mulheres, com compensação salarial completa! 

 Sempre e quando a produção seja necessária, desinfecção de máquinas e ferramentas e o 
cumprimento da distância mínima de 1,5 a 2 metros! 

 Ajuda estatal imediata e uma atenção de emergência às crianças e idosos e todos os que 
necessitam de ajuda. Ajuda imediata para pessoas sem-abrigo, refugiados, emigrantes sem 
documentação e pessoas em situação precária. 

 Criação de armazéns de emergência nacional em todos os países. Aí, deverão ser 
armazenadas provisões médicas de emergência, produtos químicos de protecção contra 
incêndios florestais, bombas de água para inundações e outros requisitos para fazer frente a 
pandemias críticas sem precedentes e catástrofes climáticas naturais, os quais deverão ser 
acessíveis imediatamente aquando necessitados. 

 Suspensão dos fardos da dívida pública nos países oprimidos! 

 

A ICOR propõe às suas organizações membro:  

 Informem sobre a situação das massas nos vossos países! Quais são as reivindicações que 
planeiam os vossos partidos? 

 Divulguem os protestos noutras partes da Terra! Propaguemo-los na página web da ICOR!  

 Informem sobre o vosso trabalho na ajuda de vizinhos, sobre novas formas de acção e os 
vossos debates sobre a alternativa social do Socialismo! 

 Informem como podem dar a conhecer e construir os vossos partidos, ganhar novos membros 
para a ICOR e participantes para a Frente Única Anti-imperialista! 

 Mobilizem cientistas e especialistas que conheçam para a investigação das causas do vírus! 

 

Junto com as massas populares a nível mundial, a ICOR agarra a iniciativa para: 

 Lutar contra a transferência do fardo da crise e a restrição dos direitos e liberdades 
democráticas!  

 Cooperação Internacional na investigação das causas, no diagnóstico e tratamento – em vez do 
nacionalismo, chauvinismo e racismo! 

 Lutar pela saúde, trabalho, pão e paz – Socialismo! 

  

¡Avante com a construção da ICOR – Avante com o Socialismo! 

 

 



   Signatários (até 3 de Abril de 2020, mais signatários são possíveis) 

 

1. PCPCI Parti Communiste Proletarien de Côte d'Ivoire (Partido Comunista Proletário da Costa do 
Marfim) 

2. ORC Organisation Révolutionnaire du Congo (Organização Revolucionária do Congo), República 

Democrática do Congo 

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

Proletária) 

4. PCT Parti Comuniste du Togo (Partido Comunista do Togo), Togo 

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

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

7. CPI (ML) Red Star Communist Party of India (Marxist-Leninist) Red Star (Partido Comunista da 
Índia (Marxista-Leninista) Estrela Vermelha) 

8. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletário do Irão) 

9. NCP (Marchal) Nepal Communist Party (Marchal) (Partido Comunista do Nepal (Marchal)) 
10. PPRF Patriotic Peoples Republican Front of Nepal (Frente Republicana do Povo Patriótico do 

Nepal) 
11. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro) 

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

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

14. UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidade Comunista Lyon), França 

15. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (União Marxista-Leninista Proletária), França 
16. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do Luxemburgo) 
17. RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos 

18. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista da Suíça) 
19. TIKB Türkiye İhtilalci Komünistler Birliği (União dos Comunistas Revolucionários da Turquia), 

Turquia 
20. TKP-ML Türkiye Komünist Partisi – Marxist-Leninist (Partido Comunista da Turquia – Marxista-

Leninista), Turquia 
21. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista Leninista Comunista 

Turquia / Curdistão) 
22. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de Coordenação do 

Movimento da Classe Trabalhadora), Ucrânia 

23. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rússia 
24. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Partido Comunista da Colômbia - Maoista) 
25. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguaio (independente) 

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

27. PS-GdT Plataforma Socialista – Golpe de Timón, Venezuela 
28. ROL Revolutionary Organization of Labor (Organização Revolucionária do Trabalho), EUA 

29. PCR-U Partido Comunista Revolucionário do Uruguai 

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

(Marxista-Leninista)) 

31. BP (NK-T)   Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Curdistão do Norte-
Turquia)) 

Signatários subsequentes: 
32. PPP   Partido Proletário do Peru 
33. CPB   Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista do Bangladesh) 

Signatários adicionais (Não-ICOR) 

34. Trotz alledem! (Alemanha) 


