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Aktywny na całym świecie opór przeciwko atakom imperialistycznych władców świata
na człowieka i przyrodę - Dla ratowania środowiska naturalnego z gospodarki

dochodowej!

W dniach 3-14 grudnia w Katowicach w Polsce odbędzie się konferencja ONZ na temat zmian
klimatu. Pomimo 23 światowych konferencji klimatycznych, które odbyły się w międzyczasie,
ludzkość zmierza poprzez imperialistyczny sposób produkcji w kierunku globalnej katastrofy
ekologicznej,  zagrazajacej  podstawom życia ludzkiego.  W 2018 r.  ponownie miały  miejsce
globalne okresy upałów i  susz, niektóre nawet ze skutkami  śmiertelnymi,  wzrost pożarów
lasów, obfitych opadów deszczy, powodzi i rekordowych burz. 

W wyniku zaostrzenia międzyimperialistycznych sprzeczności i tendencji do imperialistycznych
przygotowań wojennych, środki ochrony środowiska są skracane na korzyść sfery władzy i
wpływów oraz zysków międzynarodowego kapitału finansowego, a ataki na człowieka i naturę
rosną. Jednochesnie rządzący szerzą  błędne przekonanie, że masy mają do wyboru tylko
pomiędzy  mącicielem  Trumpem  a  pozornie  "bardziej  umiarkowanymi  imperialistami".
Społecznym szowinizmem jest polegać w kwestii pokoju, środowiska lub pracy na jednym lub
drugim imperialiście, jednym lub drugim koncernie albo nawet pozwolić się mu wykorzystać do
jego własnych celów.  

ICOR (Międzynarodowa Koordynacja Partii  i  Organizacji  Rewolucyjnych) wzywa, promuje i
wspiera 8 grudnia wspólny dzień walki o ochronę środowiska z bojowniczymi manifestacjami,
wiecami i działaniami na całym świecie.

Ruch ekologiczny potrzebuje bojowników na całym świecie i  jedności robotników, chłopów,
kobiet,  młodzieży  i  rdzennej  ludności  oraz  penetracji  aktywnego  oporu  w  celu  ratowania
środowiska  poprzez  walkę  z  wojnami  imperialistycznymi,  wyzyskiem  i  uciskiem.  Budowa
międzynarodowego  zjednoczonego  frontu  przeciwko  imperializmowi  i  wojnie,  przeciwko
niszczeniu środowiska jest wymogiem chwili.

Niezbędne są konsekwentne natychmiastowe działania! Niezbędna jest zmiana paradygmatu
w sposobie produkcji, konsumpcji i życia z wytyczną jedności człowieka i natury, która wymaga
rewolucyjnego  przezwyciężenia  imperializmu/kapitalizmu  z  perspektywą  wyzwolonego
społeczeństwa socjalistycznego. 

8 grudnia zorganizuj i weź udział w światowym dniu walki o ochronę środowiska naturalnego,
aby uratować środowisko od gospodarki dochodowej!

Wzmocnienie ICOR i jego organizacji członkowskich! 

Zostań przyjacielem ICOR!

Weź udział w rajdzie w Katowicach na Placu Wolności 8 grudnia 2018 r. o godz. 12.00.
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Worldwide active resistance against the attacks of the imperialist rulers of the
world upon humanity and nature – for saving the natural environment from

profit economy!
The UN Climate Conference will meet from 3 to 14 December in Katowice, Poland. Despite the
23  world  climate  conferences  that  have  been  held  in  the  meantime,  humanity  is  drifting
towards a global environmental catastrophe because of the imperialist mode of production.
The existential foundations of humanity in general are so being called into question. In 2018
again, there were partly deadly periods of heat and drought in the entire world, increasing
forest fires, heavy rainfalls, floods, as well as record-breaking storms.

In  the  course  of  the  intensification  of  the  inter-imperialist  contradictions  and  a  tendency
towards imperialist  war  preparations,  measures for  environmental  protection are being cut
back drastically for the spheres of power and influence and the profits of international finance
capital, and the attacks upon humanity and nature are being accelerated. The ruling powers
spread the misleading impression that the masses only have the choice between the instigator
Trump and the seemingly “more moderate imperialists“. It is social-chauvinism to rely on one
or  the other imperialist,  or  on one or the other corporation,  in  the question of  peace,  the
environment or jobs, or even allow oneself to be used by them.
The ICOR (International Coordination of Revolutionary Parties and Organizations) calls up to,
promotes and supports conducting a joint day of struggle to save the natural environment in
the entire world with militant manifestations, rallies and activities on the 8th of December. 

The environmental movement needs the militant worldwide union of the workers, peasants,
women, youth and indigenous people and the interpenetration of active resistance to save the
natural environment with the struggle against imperialist wars, exploitation and oppression.
The  construction  of  an  international  united  front  against  imperialism  and  war,  against
environmental destruction is the order of the day.
Decisive  and immediate  measures  are  necessary!  A change  in  paradigm in  the  mode of
production,  of  consumption and the way of  life,  with  the unity  of  humanity  and nature as
guideline, require the revolutionary overcoming of imperialism/capitalism with the perspective
of a liberated socialist society.

Organize  and  participate  in  the  worldwide  environmental  day  of  struggle  to  save  the
environment from profit economy on the 8th of December!
Strengthen the ICOR and its member organizations!

Become Friends of the ICOR!
Join the rally in Katowice starting at Plac Wolności on 8 December 2018 at 12 am!
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