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150 Anos – Viva a Comuna de Paris (1871)!
Organizemo-nos para o socialismo revolucionário!

A conferência continental da ICOR EUROPA no início de 2020, sob proposta das suas
organizações membros em França "Unité Communiste" e "Union Prolétarienne MarxisteLéniniste" decidiu, em unanimidade, levar a cabo uma campanha de forma a celebrar o
150º aniversário da Comuna de Paris.
Este aniversário para nós não é um "assunto histórico", não é um fetiche. Com Karl
Marx, nós dizemos: "A Paris dos trabalhadores, com a sua Comuna, será para sempre
celebrada como o glorioso presságio de uma nova sociedade”, libertada da ditadura dos
exploradores, dos capitalistas, dos coveiros do progresso humano. Isto é particularmente
importante face às crises sociais globais que já surgiram em alguns países, mostrando assim
que as massas estão à procura de alternativas.
A Comuna de Paris foi uma poderosa chama ardente, a violenta explosão do
sofrimento, raiva e esperança do povo de Paris. Foi um meteorito cintilante de 18 de
Março a 28 de Maio de 1871. Ainda que por pouco tempo, foi uma ruptura importante que
os revolucionários souberam realizar a fim de estabelecer a sua própria ordem.
Uma ordem de justiça e democracia, de liberdade, igualdade e paz. A Comuna de Paris
foi um terramoto que, após as revoluções de 1830 e 1848, procurou não só a liberdade
burguesa, mas também uma nova sociedade socialista e internacionalista.
A revolução da Comuna de Paris em 1871 é um exemplo brilhante, de uma fundamental
alternativa social ao capitalismo em crise e ao sistema mundial imperialista:
- A Comuna de Paris criou o primeiro governo dos trabalhadores, a primeira ditadura
do proletariado e lutou por regras e características importantes desta democracia dos
trabalhadores e do povo. Serviu como uma experiência indispensável para os
revolucionários no século XX. No entanto, a Comuna de Paris era ainda demasiado tímida
na repressão dos opressores e inimigos da revolução e da sua base, como o Banco de
França.
- A Comuna de Paris mostrou a necessidade de derrubar o capitalismo através da
revolução socialista. O Estado burguês não pode ser simplesmente reformado ou mesmo
dominado; Marx e Engels extraíram a lição: “Os revolucionários têm de o esmagar.”
- A Comuna de Paris mostra a necessidade de uma organização forte, clara, unida e
determinada para vencer e assegurar a vitória. Esta foi e é uma luta importante contra as
dúvidas sobre a organização e a confiança no curso espontâneo da história. A falta de
uma liderança comunista clara foi uma das razões para o derrube da Comuna de Paris
pela burguesia, após apenas 72 dias.
- Por último, mas não menos importante, a Comuna de Paris confirmou a necessidade do
internacionalismo proletário para a estreita ligação das futuras revoluções: embora
inimigos, as potências francesa e prussiana enterraram as suas diferenças para esmagar

a tempestade revolucionária da Comuna. Pois a Comuna de Paris representava uma
ameaça ao capitalismo, ao imperialismo emergente e aos velhos impérios autoritários na
Europa. No futuro, os Estados socialistas do mundo irão criar a fase de transição para
uma sociedade sem classes, o comunismo.
Hoje, nas numerosas crises do sistema mundial imperialista, torna-se cada vez mais óbvio
de que a ditadura da burguesia tem o fascismo dentro de si. A classe dominante está
novamente a tentar manter o seu sistema ultrapassado através do fascismo e da guerra.
Nesta situação, a nossa campanha pretende ser uma "chama": uma chama brilhante para
uma alternativa social, um Estado socialista, a ditadura do proletariado. As condições para
este Estado dos trabalhadores estão hoje mais maduras do que nunca.
Nós, as organizações da ICOR na Europa, tomamos a iniciativa de em 2021:
 Organizamos actividades atractivas, conscientes e visíveis nos nossos países,
relacionadas com questões actuais. Combatamos o anticomunismo em todas as suas
formas - Viva a Comuna!


Fortalecemos as nossas organizações e a ICOR com novos camaradas e
organizações membros! Reforçamos a nossa cooperação! A importância da ICOR
está a crescer de forma a coordenar as lutas e orientá-las para uma solução
revolucionária.



Encontrar-nos-emos em Paris em Maio de 2021 para unir as nossas forças,
mensagens, talentos e iniciativas para um fim-de-semana digno da Comuna.



Uma campanha de angariação de fundos financiará as nossas actividades com o
objectivo de reforçar a ICOR. Cada organização membro, todos os Amigos da ICOR,
deve estabelecer um objectivo financeiro a este respeito.



A nossa campanha irá, em todos os seus aspectos, respeitar as medidas sanitárias
da epidemia da Covid e será adaptada ao desenvolvimento da crise sanitária.

Vamos organizar-nos para a Revolução Socialista! Avante com
a ICOR!
Viva a Comuna (1871)!

Signatários (a partir de 29 de Janeiro de 2020, são possíveis mais signatários):
1. БКП Българска Комунистическа Партия (Partido Comunista Búlgaro)
2. PR-ByH Partija Rada - ByH (Partido trabalhista – Bósnia e Herzegovina)
3. MLPD Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (Partido Marxista-Leninista da
Alemanha)
4. UCLyon Unité Communiste Lyon (Unidade Comunista de Lyon), França
5. UPML Union Prolétarienne Marxiste-Léniniste (União Marxista-Leninista Proletária),
França
6. BP (NK-T) Bolşevik Parti (Kuzey Kürdistan-Türkiye) (Partido Bolchevique
(Curdistão do Norte-Turquia))
7. KOL Kommunistische Organisation Luxemburg (Organização Comunista do
Luxemburgo)
8. RM Rode Morgen (Amanhecer Vermelho), Países Baixos
9. UMLP União Marxista-Leninista Portuguesa
10. MLP Marksistsko-Leninskaja Platforma (Plataforma Marxista-Leninista), Rússia
11. MLGS Marxistisch-Leninistische Gruppe Schweiz (Grupo Marxista-Leninista da
Suíça)
12. VZDOR - strana práce (Resistência - Partido trabalhista), Eslováquia
13. KSC-CSSP Komunisticka Strana Cheskoslovenska – Cheskoslovenska Strana
Prace (Partido Comunista de Checoslováquia – Partido trabalhista Checoslovaco)
14. MLKP Marxist-Leninist Komünist Parti Türkiye / Kürdistan (Partido MarxistaLeninista da Turquia/ Curdistão)
15. KSRD Koordinazionnyj Sowjet Rabotschewo Dvizhenija (Concelho de
Coordenação do Movimento da Classe Trabalhadora), Ucrânia

