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Resolução da ICOR                                                                 6 de Maio de 2020 
 

75 Anos de Vitória sobre o fascismo 
A 8 de Maio de 1945, a Segunda Guerra Mundial terminou na Europa. O Exército Vermelho da União 

Soviética Socialista derrotou o “Terceiro Reich” fascista e foi a força condutora da libertação de milhões de 
pessoas nos países ocupados, nos campos de concentração e nas prisões. Possibilitou a libertação de 
povos inteiros e a construção de democracias populares na Europa de Leste. 

 
No dia 8 de Maio de 1945, o fascismo alemão de Hitler capitulou. Durante seis anos, a Segunda Guerra 

Mundial causou uma destruição caótica em todos os Continentes, reclamando a vida a mais de 60 milhões 
de pessoas e mesmo anos após o final da 2ª Guerra Mundial deixou mortes e miséria incomensurável. No 
entanto, o resultado da heroica luta e vistoria sobre o fascismo foi que os povos dos países sob o jugo 
capitalista fortaleceram as suas lutas de libertação nacional contra o imperialismo e nos países das 
democracias populares intensificaram as lutas pela construção do Socialismo. Assim, Um terço da 
humanidade libertou-se do imperialismo e do capitalismo e foram construídas democracias populares e o 
Socialismo! 

 
Por razões anticomunistas, os Aliados capitalistas do Ocidente tinham hesitado durante muito tempo em 

entrar na guerra contra Hitler pois queriam que o agressivo imperialismo alemão lutasse e derrotasse a 
construção do Socialismo na União Soviética e os seus aliados entre os proletários e as amplas massas de 
todo o mundo. Isto não foi conseguido com a Guerra de Intervenção de 1918 a 1920 em apoio o Terror 
Branco. Uma vez mais não reconheceram a classe proletária e as amplas massas da União Soviética. Eles, 
juntamente com a heroica resistência dos comunistas e partisans dos países europeus, lutaram e 
derrotaram Hitler com a firme convicção da construção do Socialismo nos seus próprios países. 

 
O fascismo é inimigo mortal da classe trabalhadora e dos povos do mundo, do socialismo e do 

comunismo e as suas organizações. Imperialismo e colonialismo são o ventre no qual o fascismo ressurge 
novamente. Também no sotavento da presente crise do corona, os governos fascistas e protofascistas 
como na Hungria, Brasil, Israel, India e Turquia tentam organizar a transição ao fascismo ou construíram um 
sistema fascista. Também noutros países imperialistas como os EUA, Alemanha, França ou Inglaterra 
continua o desenvolvimento à direita dos governos e alcançaram a aceitação de ideias protofascistas em 
certas partes da população. À cabeça deste desenvolvimento está o imperialismo dos EUA. 

 
Em diferentes partes do mundo, o fascismo desenvolveu-se debaixo da cobertura da crise do Corona. 
 
Nos dias 8 e 9 de Maio, em conjunto com o 6 de Agosto (Hiroshima) e o 1 de Setembro (inicio da 

Segunda Guerra Mundial) constituem para a ICOR dias internacionais de luta contra o fascismo e a guerra. 
 
“Cada nação pode celebrar este dia à sua maneira. Porém, a essência mantém-se a mesma: Abaixo o 

fascismo! Abaixo as guerras capitalistas!” (duma chamada do KSRD Ucrânia). 
 
Como organização mundial revolucionária, a ICOR promove a Revolução Socialista e a construção do 

socialismo, da democracia e da liberdade em todo o mundo. Celebrar e aprender com os 75 anos da vitória 
sobre o fascismo significa, hoje em dia, fazer todos os possíveis no fortalecimento do movimento 
revolucionário mundial, tal como foi declarado na Resolução de Fundação: “ A aspiração e procura por uma 
sociedade libertada da exploração e opressão devem converter-se na força transformadora da sociedade, 
que supere os males criados pelo sistema imperialista mundial.”. 

 
Avante na construção da Frente Única Anti-imperialista e Antifascista! 
 
Avante na construção de partidos e organizações revolucionárias fortes em todo o mundo! 
 
Avante na construção da ICOR! 
 

Avante na democracia, liberdade e socialismo! 
 

 
 

(Coordenação Internacional de Partidos e Organizações Revolucionárias) 
International Coordination of Revolutionary Parties & Organizations 

 

 



 
 

Signatárias (estado a 5 de Maio de 2020, más 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. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour l’Instauration de la 

Démocratie (União das Povoações dos Camarões – Manifesto nacional para o estabelecimento da 

democracia), Camarões  

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

Proletária) 

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

(Marxista-Leninista) 

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

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

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

Índia (Marxista-Leninista) Estrela Vermelha) 

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

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. MIKSZ Magyar Ifjúság Közösségi Szervezete (Organização da comunidade da Juventude 

Húngara) 

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

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

20. VZDOR VZDOR - strana práce (Resistência – Partido Trabalhista), Eslováquia 

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. PCC-M Partido Comunista de Colombia – Maoista (Partido Comunista da Colômbia - Maoista) 

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

25. PPP Partido Proletário do Peru 

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

27. PCR-U Partido Comunista Revolucionário do Uruguai 

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

(Marxista-Leninista)) 

 


