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1º de Maio de 2022 e 8/9 de Maio - Dias Internacionais de Luta pelos Direitos 
dos Trabalhadores, Paz, Liberdade e Socialismo! Resistência Activa contra 

qualquer guerra imperialista e o perigo da Guerra Mundial! 

O 1º de Maio de 2022, como dia internacional de luta da classe trabalhadora, é 
ensombrado por uma invasão bárbara à Ucrânia pelo imperialismo russo e por um perigo 
generalizado de guerra e de uma guerra mundial. Os países ou blocos imperialistas da 
Rússia ou dos EUA, como principal belicista no mundo e em aliança com a NATO, 
confrontam-se directamente de formas diferentes em território ucraniano - criando o 
potencial para uma Terceira Guerra Mundial. 

8/9 de Maio representam a vitória dos Aliados, sobretudo do Exército Vermelho da União 
Soviética Socialista sobre o fascismo de Hitler em 1945. As massas na Rússia e na Europa 
de Leste celebram este dia até hoje e a ICOR elevou-o a um dia de luta antiguerra.  

A classe trabalhadora internacional, especialmente o proletariado industrial internacional, é 
desafiada a formar a espinha dorsal decisiva na luta das massas, dos trabalhadores, 
mulheres, jovens, ambientalistas e antifascistas contra o imperialismo e, hoje em dia, 
especialmente contra o perigo iminente de uma III Guerra Mundial nuclear. 

A interacção entre a persistente crise económica e financeira mundial, a pandemia da 
COVID-19, a corrida aos armamentos que se intensifica agora a nível mundial e a transição 
acelerada para uma catástrofe ambiental global afectou as vidas das massas mundiais ao 
ponto de questionar os seus fundamentos da vida. A inflação está a aumentar rapidamente, 
tornando a vida incomportável para cada vez mais massas de pessoas. Estima-se que 17 
milhões de pessoas tenham morrido de COVID-19. Muitas delas poderiam ainda estar vivas 
se tivessem recebido uma vacinação. No entanto, os países imperialistas e os monopólios 
continuam a guardar avidamente as suas patentes lucrativas à custa da vida de milhões de 
pessoas. 160 milhões de pessoas foram adicionalmente empurradas para a pobreza. Em 
mais de 100 países, os benefícios sociais e os serviços de saúde duramente conquistados 
foram reduzidos ou mesmo totalmente revogados durante a crise. Milhões de postos de 
trabalho foram destruídos ou destinados a serem eliminados.  

As massas estão a ripostar em manifestações, acções de resistência, greves e 
movimentos semelhantes a revoltas. Em revoltas e lutas contra a inflação e a política de 
preços monopolistas das empresas do sector energético, defendem os seus interesses 
existenciais. 

A ICOR posicionou-se claramente. Agora é necessário seguir as palavras com actos: 
O 1º de Maio é sobretudo o dia em que fazemos o balanço do reforço da ICOR e de 
todas as nossas organizações membros, a fim de tornar o apelo inconfundível em 
todo o mundo: avançar para o socialismo e o comunismo! Só com a tomada do poder 
do proletariado se abre o caminho para que as guerras imperialistas, a exploração e 
opressão dos trabalhadores e das grandes massas, a destruição ambiental e a falta de 
perspectivas para os jovens pertençam ao passado. 

Resistência activa:  



Não à guerra de agressão da Rússia contra a Ucrânia! 

Não a qualquer política imperialista - Intensifiquemos a luta anti-imperialista contra a 
ameaça da Guerra Mundial - Reforçar a Frente Única anti-imperialista e antifascista! 

Lutemos contra a deslocação do fardo da guerra e das crises para as costas dos 
trabalhadores e das massas trabalhadoras! 

Pelo direito à autodeterminação das nações! 

Viva a amizade entre os povos ucraniano e russo! 

Lutem em todo o mundo pela democracia, pela paz, pela liberdade e pelo socialismo! 

 

Signatários (a partir de 27 de Abril de 2022, mais signatários são possíveis): 

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

2. 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)  

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

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

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

11. CPA/ML Communist Party of Australia (Marxist-Leninist) (Partido Comunista de Australia 
(Marxista Leninista))  

12. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Bulgaro) 

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

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



15. UC Unité Communiste (Unidade Comunista ), 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. RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) (Partido 
Maoista Russo) 

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

22. MLKP Marxist-Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-Leninista da 
Turquia/ Curdistão)  

23. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de Coordenação do 
Movimento da Classe Trabalhadora), Ucrânia  

24. UoC União de Cipriotas, Chipre 

25. PCC-M Partido Comunista da Colômbia - Maoista  

26. OAPCM Organização Apoiante do Partido Comunista do México 

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

28. PPP Partido Proletário do Peru 

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

30. PCR-U Partido Comunista Revolucionário do Uruguai  

31. ROL Revolutionary Organization of Labor, USA 


