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Combatamos a catástrofe ambiental global!  
Lutemos pela unidade da Natureza e Humanidade no Socialismo!  

Estamos a passar por uma nova qualidade da transição para uma catástrofe ambiental 
global. A tremenda instabilidade do clima mundial, as secas, os incêndios florestais, as 
inundações, a falta de água potável, a contaminação das terras agrícolas pela 
exploração mineira, a ameaça à nossa saúde pelas toxinas ambientais, a crise 
alimentar mundial, a expansão renovada da energia de fracking e nuclear na sequência 
da guerra da Ucrânia - tudo isto tem uma causa: o capitalismo e o imperialismo. O 
imperialismo é o maior destruidor ambiental com a sua exploração implacável dos 
seres humanos e da natureza, a sua ânsia de lucro máximo e a sua insaciável sede de 
poder. Imperialismo significa guerra, e eles nem sequer se esquivam a uma guerra 
nuclear para combaterem na sua rivalidade. Por conseguinte, neste dia ambiental, 
lutamos muito conscientemente contra a destruição ambiental e a guerra 
imperialista! 

Não limitamos a nossa visão à ameaça de catástrofe climática, como fazem os políticos 
burgueses e pequenos burgueses. Esclarecemos as pessoas sobre a poluição dos 
oceanos, a proliferação de resíduos e o envenenamento da terra, a política de 
armamento imperialista e a preparação para a guerra nuclear combinada com as 
mentiras do efeito limitado das armas nucleares tácticas ou do uso civil, não 
problemático, da energia nuclear; também dirigimos a nossa atenção para a 
deterioração avançada da biodiversidade, o buraco de ozono, a morte devastadora das 
florestas... Limitar a visão significa trivializar a dimensão da ameaça aos fundamentos 
da vida. É precisamente a interacção dos vários factores que dá origem aos pontos de 
ruptura que ameaçam a vida. 

A humanidade há muito que criou um nível de forças produtivas e científico que poderia 
tornar possível o trabalho, a alimentação saudável, um ambiente saudável, a educação, 
a habitação e a participação na vida social e política para todas as pessoas - não fosse 
o pequeno núcleo do capital monopolista internacional que impõe os seus lucros e 
interesses de poder a todo o mundo. Temos de discutir isto de forma estratégica: só um 
mundo sem capitalismo e imperialismo poderá salvar a natureza e a humanidade! A 
classe trabalhadora é também a principal força na luta ambiental. Ela confronta 
directamente os principais responsáveis pela destruição ambiental - os monopólios 
internacionais. Nós contrariamos a mentira reformista de décadas da contradição entre 
protecção ambiental e luta pelo emprego com a ofensiva dos trabalhadores, dos 
jovens, das mulheres - os movimentos sociais militantes pela protecção ambiental e 
pelo emprego! 

 

Declaramos a nossa vontade de realizar acções descentralizadas simultaneamente 
a 12 de Novembro de 2022 em todos os países da ICOR e com as forças da frente 
unida anti-imperialista e antifascista, e de colocar um rosto militante à frente. Slogans 
unificados e fundamentais devem ser complementados com as exigências concretas 
nas empresas, dos movimentos militantes, e de acordo com as condições concretas. 
Meios descentralizados: nas grandes metrópoles e focos ambientais nos diferentes 
países mas também, de acordo com as possibilidades, na cidade e no campo. 



 

Adequados para acções são os locais onde o estado catastrófico do ambiente natural é 
particularmente visível: glaciares derretidos, zonas de seca, regiões de incêndios 
florestais, locais e regiões com cheias dramáticas. Adequadas também são acções 
directamente na sede dos responsáveis, na sede da empresa, ou nos locais das 
centrais nucleares, contra o seu funcionamento contínuo. 

Estamos também a considerar a realização de comícios como um tribunal onde as 
pessoas afectadas denunciem os responsáveis. Por exemplo, o movimento 
internacional de mineiros denuncia o desenvolvimento desumano e degradante das 
políticas energéticas e de matérias-primas.  

Queremos alcançar um efeito forte e generalizado através de protestos, greves e 
acções em empresas, universidades e escolas, nos bairros, nas ruas e praças.  

Ao mesmo tempo, a ICOR organiza acções de sensibilização, uma manifestação a 12 
de Novembro em Paris, com as delegações internacionais da ICOR e forças da 
"Frente Única". Paris que é o lugar da cimeira climática completamente fracassada de 
2015!  Sendo uma grande cidade de carácter internacional, é ideal para o efeito. A 
manifestação terá início às 14 horas na Praça da República. Enviem representantes 
ou mesmo delegações, de acordo com as vossas possibilidades! Enviem acusações! 

A situação de segurança no Egipto devido ao regime fascista de Sisi não nos permite 
fazer ali uma aparição pública militante. Por conseguinte, não podemos ir ao local da 
COP 27.  

 

 

Vamos levar os nossos slogans para os locais de trabalho, para as ruas, bairros, 
escolas: 

 

- Resistência activa contra a ameaça de uma catástrofe ambiental, contra uma 
Terceira Guerra Mundial e contra a transferência dos fardos da crise e da guerra 
para as massas! 

- Cessação imediata das hostilidades na Ucrânia! Nem um cêntimo, nem um 
homem, nem uma mulher para a guerra ou armamento! 

- Cessação imediata de todas as centrais nucleares! 

- Proibição e destruição de todas as armas de destruição maciça! 

- Não há socialismo num planeta morto! A ICOR defende a vida e o futuro 
socialista! 

- Expansão maciça e imediata das energias renováveis! 

- Nada de lavagem verde dos governos burgueses e muito menos do regime 
fascista de Sisi no Egipto! Libertem todos os prisioneiros políticos - no Egipto e 
em todo o lado! #FreeAlaa! 

- Combater a exploração neocolonial das riquezas de África!  

- O socialismo é a única solução para a unidade sustentável da natureza e da 
humanidade! 

 

 



 

 

Signatários (a partir de 9 de Novembro de 2022, são possíveis mais signatários): 

1. 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) 

2. MMLPL Moroccan Marxist-Leninist Proletarian Line (Marxistas-Leninistas 
Marroquinos, Linha Proletária) 

3. CPSA (ML) Communist Party of South Africa (Marxist-Leninist) (Partido 
Comunista da África do Sul (Marxista-Leninista)) 

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

5. CPB Communist Party of Bangladesh (Partido Comunista do Bangladesh) 
6. NCP (Mashal) Nepal Communist Party (Mashal) (Partido Comunista do Nepal 

(Marshal)) 
7. PPRF   Frente Republicana do Povo Patriótico do Nepal 

8. NDMLP New-Democratic Marxist-Leninist Party (Partido Marxista-Leninista da 
Nova. Democracia), Sri Lanka 

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

10. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido trabalhista - Bósnia e Herzegovina) 
11. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista 

da Alemanha) 
12. UC Unité Communiste (União Comunista), França 
13. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (União Marxista-Leninista 

Proletária), França 
14. BP(NK-T)Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique 

(Curdistão do Norte- Turquia)) 
15. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do 

Luxemburgo) 
16. RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos 
17. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa 
18. RMP Российская маоистская партия (Rossijskaya maoistskaya partiya) 

(Partido Maoista Russo) 
19. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista da 

Suíça) 
20. MLKP Marxist-Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido Marxista-

Leninista da Turquia/ Curdistão) 
21. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de 

Coordenação do Movimento da Classe Trabalhadora), Ucrânia 
22. UoC   União de Cipriotas, Chipre 

23. PCC-M Partido Comunista da Colômbia - Maoista 
24. PCP (independiente) Partido Comunista Paraguaio (independente) 
25. PC (ML) Partido Comunista (Marxista Leninista), República Dominicana 
26. PCR-U   Partido Comunista Revolucionário do Uruguai 


