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Groot gevaar door imperialistische oorlogsstokers –
wij roepen op tot actief verzet in heel Europa in de strijd voor de wereldvrede!
Op de ochtend van 24 februari begon het imperialistische Rusland met de militaire invasie
van Oekraïne. Dit is een nieuwe verscherping van de tussen-imperialistische
tegenstellingen midden in Europa. Het gevaar bestaat dat de troepen van de VS, de NAVO
en Rusland elkaar direct zullen treffen.
In de strijd van psychologische oorlogsvoorbereiding proberen het VS-imperialisme, de
NAVO en het imperialistische EU-bondgenootschap zich voor te doen als vredelievend. Dat
is meer dan hypocriet gezien de al maanden toenemende omsingeling van Rusland met
700 militaire bases, de voortdurende bewapening van de NAVO tot meer dan $ 1000
miljard (Rusland zit op $ 61,7 miljard), het verplaatsen van NAVO-troepen naar de
Baltische NAVO-landen, naar Roemenië en gezien de oorlogsdiplomatie.
De achtergrond van de huidige escalatie is de aanhoudende wereldwijde economische en
financiële crisis, waarin de verschillende imperialistische blokken strijden om de
herverdeling van hun machts- en invloedssferen. Met name de kapitalistische
grondstofcrisis belemmert de economische ontwikkeling.
Tegen het afwentelen van de lasten van de oorlog op de arbeiders en de massa's!
Op de escalatie van het conflict over Oekraïne hebben de internationale concerns
onmiddellijk gereageerd met een drastische verhoging van de aardgasprijs. Op de ochtend
van 24 februari is deze met 30% gestegen. Over de rug van de massa's moeten de militaire
budgetten ‘van de ene dag op de andere’ worden opgedreven. Tegen de wil van de massa's
voor vrede, kon de enorme verhoging van de militaire uitgaven in het Westen tot nu toe
niet worden doorgevoerd. Nu moet het er worden doorgedrukt met het argument van de
imperialistische politiek van Rusland. Wat tot nu toe mislukt is door de vredeswil van de
arbeiders, de vrouwen en de jongeren, moet nu gerechtvaardigd en afgedwongen worden
met het imperialistische politiek van Rusland.
Tegen alle pogingen in om het volk te winnen voor de keuze voor de ene of de andere
imperialistische politiek, roepen de ICOR-organisaties op tot actief verzet tegen elke
imperialistische agressie en oorlog - of die nu komt van de VS/NAVO, de EU of van Rusland
en zijn bondgenoten! De lid-organisatie van ICOR in Oekraïne, KSRD (‘Coördinatieraad van
de Arbeidersbeweging van Oekraïne’) heeft een paar dagen geleden hiertoe opgeroepen:
"Wij, de proletarische revolutionaire organisaties van de wereld veroordelen krachtig het
militarisme van de imperialisten. Want achter hun beweringen van rechtvaardigheid of
‘vergelding’ verbergen zij hun eigen belangen en de wens hun doelen te bereiken ten koste
van het leven van de arbeiders… In werkelijkheid moet de arbeidersklasse zichzelf
organiseren om voor haar eigen belangen te strijden, ook internationaal."
De situatie vereist een nieuwe, wereldwijde vredesbeweging, die zich tegen elke
imperialistische politiek keert. De ICOR, als revolutionaire wereldorganisatie, is met
haar 28 lidorganisaties in Europa in 18 landen, waaronder Rusland, Oekraïne, Wit-Rusland,
in staat om hiertoe belangrijke initiatieven te nemen.
Wij doen vooral een beroep op de militante arbeiders, havenwerkers en transportarbeiders,
arbeiders in de grote concerns, om de ruggengraat te vormen van het actieve verzet.
Evenzo worden de strijdbare vrouwenbeweging en de rebellie van de jeugd opgeroepen.
De ICOR-resolutie van 14 februari 2022 roept op tot het organiseren van protestacties,
rally's, verzetsacties in alle landen bij het uitbreken van oorlog.
Proletariërs van alle landen, verenigt u!
Proletariërs van alle landen en onderdrukte volkeren, verenigt u!
Strijd voor vrede, vriendschap tussen de volkeren, socialisme!

