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Avante com a rebelião mundial contra o racismo e 
o anticomunismo do imperialismo! 

Desde o assassinato do Afro-americano George Floyd a 25 de Maio na cidade de Minneapolis, que a 
agitação das massas nos EUA se ampliou e intensificou. Por todo o país, sobretudo a juventude, 
levanta-se contra a violência policial e o racismo, reclamando por justiça. Entretanto, este movimento 
converteu-se agora num movimento internacional, com milhões de participantes. Os policias 
responsáveis pelo assassinato devem ser acusados e condenados! Por todo o mundo, o assassinato 
de George Floyd converteu-se num símbolo da opressão racista e as massas estão a tomar as ruas 
contra isso, como também contra o desenvolvimento à direita dos governos imperialistas - jovens e 
idosos, pessoas de diferente cor de pele, juntas!  

O racismo tem uma longa história nos EUA. As lutas a combate-lo, muitas vezes amargas, custaram 
a vida a um incontável número de pessoas. O racismo tem sido sempre usado como um método para 
dividir e assim contrariar o desenvolvimento da solidariedade da classe trabalhadora. A resistência 
dos Afro-americanos incluía a luta contra a violência policial durante anos. Porém, na actual agitação 
massiva, trata-se muito mais do que isso. A crise económica e financeira mundial levou a um forte 
aumento de 40 milhões de pessoas nos EUA, atirados para a pobreza e miséria, especialmente entre 
as minorias exploradas e oprimidas. Muitos já não podem pagar as suas rendas e perdem os seus 
seguros de vida a meio da pandemia. A crise do Coronavírus já custou a vida a mais de 100.000 
pessoas. A interpenetração da crise económica e financeira, da crise do Coronavírus, da crise 
ambiental e o retrocesso económico do imperialismo dos EUA geraram um enorme e profundo 
impacto. Isto está vinculado a uma crise política aberta e a uma agudização da polarização social. 

A população negra e latino-americana encontra-se particularmente afectada por estes 
acontecimentos. Grande parte dos trabalhadores que são particularmente explorados e oprimidos são 
os negros! São principalmente os jovens e as mulheres que vêem o seu futuro ameaçado e os que se 
levantam contra os efeitos deste sistema social imperialista! As manifestações têm enfrentado uma 
violência policial brutal. As pessoas tiram conclusões com isto. A amargura, indignação e ira são 
libertadas - mas sobretudo também a determinação para nunca mais tolerar o racismo como 
normalidade e o desejo de alternativas sociais.  

A classe dominante desencadeou uma campanha de propaganda de intimidação e divisão. De forma 
abertamente anti-comunista, Trump sustém, descaradamente, que os manifestantes são 
“esquerdistas radicais, anarquistas e antifascistas” e declara-os como “terroristas”. Com a 
mobilização da Guarda Nacional por parte de vários governantes dos EUA a mando de Trump e a 
sua exigência para a mobilização do exército dos EUA para reprimir os protestos, estão a ser 
praticados métodos abertamente fascistas. Trump demonstra que já está disposto a tudo. As pessoas 
dos EUA e de todo o mundo rejeitam a brutalidade policial e a crescente repressão e por isso põem 
em causa cada vez mais as condições sociais vigentes. Os protestos massivos diários por todo o país 
conseguiram, entre outras coisas, a retirada da Guarda Nacional de Washington por parte de Trump. 
Por toda a parte, há também policias que estão deliberadamente do lado dos manifestantes. 

Neste espelho se reflete de forma concisa todo o carácter de suscetibilidade do capitalismo às crises 
e a progressiva destabilização do sistema imperialista mundial. Este é um desafio para os 
trabalhadores e as massas nos EUA. Elas merecem a solidariedade inquebrável dos revolucionários 
e das massas de todo o mundo! A revolta nos EUA, em conjunto com as lutas travadas a nível 
mundial, têm o potencial para um movimento revolucionário e transformador da sociedade. É de 
particular importância robustecer as forças revolucionárias! A ICOR de tudo fará para alavancar o 
socialismo verdadeiro como alternativa à podridão do sistema imperialista.  
 
¡Organizar a solidariedade para com as massas combatentes! 

¡Viva a solidariedade internacional! 

¡Proletários de todos os países, uni-vos! 

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

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

 

 



 

 

Signatários (a partir de 3 de Março de 2020 , são possíveis mais signatário): 

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

2. UPC-Manidem Union des Populations du Cameroun - Manifeste National pour l’instauration 
de la Démocratie ( União das populações do Camarões - Manifesto nacional para o 
estabelecimento da democracia), Camarões 

3. CPK Communist Party of Kenya (Partido Comunista do Quénia) 
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 África 

do Sul (Marxista-Leninista)) 
6. PPDS Parti Patriotique Démocratique Socialiste (Partido Patriótico Democrático Socialista), 

Tunísia 
7. CPB Communist Party of Bangladesh ( Partido Comunista do Bangladesh) 
8. PCC CPI (ML) Provisional Central Committee Communist Party of India (Marxist-

Leninist) (Comité Central Provisional do Partido Comunista da India (Marxista-Leninista)) 
9. Ranjbaran Hezb-e Ranjbaran-e Iran (Partido Proletário do Irão) 
10. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro) 
11. PR-ByH Partija Rada – ByH ( Partido trabalhista – Bósnia e Herzegovina)  
12. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista da 

Alemanha) 
13. UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidade Comunista Lyon), França 
14. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (União Marxista-Leninista Proletária), França 
15. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique (Curdistão do Norte-

Turquia)) 
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. MLKP Marksist Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-Leninista 

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

Movimento da Classe Trabalhadora), Ucrânia 
22. БРП(к) Българска Работническа Партия (комунисти) (Partido trabalhista Búlgaro 

(Comunistas)) 
23. PCC-M Partido Comunista da Colômbia - Maoista 
24. NPCH (ML) Nouveau Parti Communiste Haϊtien (Marxiste-Léniniste) (Novo Partido Comunista 

do Haiti (Marxista-Leninista)) 
25. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguaio (independente) 
26. PPP Partido Proletário do Peru 
27. PC (ML) Partido Comunista (Marxista-Leninista), República Dominicana 
28. PCR-U Partido Comunista Revolucionário do Uruguai 
29. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista da Austrália 

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

Signatários adicionais (Não-ICOR): 

FRSO Freedom Road Socialist Organization (Fight Back), USA 


	Signatários (a partir de 3 de Março de 2020 , são possíveis mais signatário):

