campagnes en acties binnen hun eigen invloedgebied op te brengen. Is er sprake van gemeenschappelijke kosten, dan worden die
evenredig gedeeld.

Regel 11

Reguliere bijeenkomsten van het comité vinden minstens eenmaal
per jaar plaats; daaraan moet de meerderheid van de leden persoonlijk deelnemen. Actuele bijeenkomsten van het comité over
open kwesties, die door minstens een meerderheid van de leden
voorgesteld worden, moeten via een videoconferentie worden gehouden.

het eenheidsfront

Regel 12

Door het internationale verbond wordt een coördineringsstaf aangesteld die door de president in functie wordt vertegenwoordigd.
De organisatie van de jaarlijkse bijeenkomst gebeurt eveneens door
de organisatie die op dat moment de president levert.

Regel 13

De president zorgt voor tijdige informatie aan alle leden van het
overlegcomité en voor de beraadslagingen onder hen. Hij verstuurt
regelmatig rondzendbrieven met informatie van het comité aan alle
deelnemers van het Eenheidsfront. Alle deelnemers aan het Eenheidsfront hebben het recht voorstellen aan het comité te doen en
daar antwoord op te krijgen.

Regel 14

De samenwerking geschiedt met wederzijds respect, in een democratische strijdcultuur en beslissingen worden op basis van consensus genomen. Een verbond is niet verplicht aan afgesproken activiteiten deel te nemen zoals dat bij democratisch centralisme het geval zou zijn. Na een toezegging om mee te doen moet echter betrouwbare medewerking volgen.

Regel 15

Aan het eind van iedere belangrijke periode, maar ten minste iedere
twee jaar, roept het comité een forum bij elkaar om verantwoording over zijn werk af te leggen en voorstellen te doen voor de hoger ontwikkeling van het werk van het Eenheidsfront en eventueel
van de structuren. Op basis van de besprekingen in het forum zal
het overlegcomité zich verder beraden en consequenties trekken.

brede coalitie
tegen

imperialisme
opbouwen

internationale verbonden.

Aangewezen vertegenwoordigers van belangrijke nationale organisaties en leidende persoonlijkheden kunnen op uitnodiging van het
overlegcomité (verder ook comité genoemd) bijeenkomsten van het
comité als waarnemer bijwonen.

Regel 7

De functie van voorzitter van het comité, president genoemd, wisselt volgens een vastgelegd schema. Het eerste presidentschap
wordt een jaarlang door ILPS en ICOR gemeenschappelijk uitgeoefend. Daarna wisselt het onder degenen die dan lid zijn van het comité volgens de alfabetische volgorde van de namen van de internationale verbonden die het comité vormen.

Regel 8

Doel en doelstellingen van het comité:

a) anti-imperialistische en democratische groeperingen van elke
omvang en doel die het eens zijn met de bovengenoemde oproep
voor de opbouw van het Eenheidsfront, via hun vertegenwoordigers
bij elkaar brengen,
b) de eenheid onder hen versterken, makkelijker te maken en te
bevorderen door praktische samenwerking evenals door overleg en
overeenstemming over inhoudelijke vragen,
c) inhoudelijke verklaringen uit te geven en op te roepen tot gecoördineerde acties en campagnes,
d) bij behoefte de vorming van thematische platforms binnen het
Eenheidsfront te stimuleren met het oog op coördinatie en acties zoals bijvoorbeeld van vrouwen, van arbeiders, van inheemse volkeren, van onderzoeksinstituten enzovoort.

Regel 9

De campagnes en acties van het Eenheidsfront waarover het comité het eens wordt betreffen: opkomen voor doelen, onderzoek,
publicaties, congressen, conferenties, seminars en maatschappelijke en politieke acties.

Regel 10
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De vertegenwoordigers in het comité nemen op eigen kosten deel
aan de bijeenkomsten van het comité. De verbonden die ze vertegenwoordigen zijn ervoor verantwoordelijk om de middelen voor de
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voorstellen en activiteiten waar het comité zich mee bezig zou moeten houden.

Regel 5

De taken van het voorlopig overlegcomité bestaan uit:

• Publicatie van de oproep en de voorgestelde regels; wat de regels
betreft moet onderscheid worden gemaakt tussen het deel van de
regels waarover consensus bestaat tussen ICOR en ILPS en delen
waarover nog geen definitieve duidelijkheid is;
• Winnen van deelnemers aan het Eenheidsfront op basis van de
documenten;
• Verzamelen van voorstellen om de documenten te verbeteren;
• Ontplooien van de discussie over meningsverschillen;
• Indienen van de definitieve documenten met daarin verwerkt de
verbeteringsvoorstellen en de discussie daarover;
• Mobiliseren tot meewerken in het overlegcomité (aanmeldingen)
• Organiseren van een democratische methode om het overlegcomité samen te stellen;
• Plannen van de oprichting en de start van het Eenheidsfront, wat
voor eind juni 2020 plaats moet vinden;
• Gedetailleerd vastleggen van het uitnodigingsproces en van de
methoden van het oprichtingsforum.

Voorgesteld wordt het stichtingsforum zo mogelijk in de laatste
week van mei 2020 te laten plaatsvinden, gecombineerd met een
wereldwijde anti-imperialistische actieweek.

Regel 6

De eerste bijeenkomst van het overlegcomité tijdens de periode van
oprichting/start van het Eenheidsfront besluit over de implementatie van ‘Oproep’ en ‘Regels’, overlegt over meer gedetailleerde
werkmethoden en besluit over een gemakkelijke korte naam. De
deelname van andere krachten aan het Eenheidsfront wordt door
het overlegcomité bevestigd.

Vertegenwoordigers van genoemde internationale verbonden, die
het eens zijn met de Oproep en de Regels, vormen het overlegcomité van het Eenheidsfront.

Het aantal leden van het overlegcomité moet beperkt worden tot
een hanteerbaar aantal van 10 tot 15 vertegenwoordigers van deze
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Een nieuw
wereldwijd
verbond
Beste kameraden,
Beste vriendinnen en vrienden, overal in de wereld,
We nodigen jullie uit om deel te nemen aan een nieuw wereldwijd
verbond: het Anti-imperialistisch en antifascistisch eenheidsfront, kort gezegd: ‘het Eenheidsfront’.

Dit initiatief komt op een belangrijk moment in de huidige ontwikkelingen op de wereld. Overal strijden de mensen - vooral het
proletariaat en de andere werkende massa’s. Het Eenheidsfront
zal ruimte bieden voor gemeenschappelijk handelen, voor discussie en uitwisseling, zowel voor de verdieping van ons wederzijds
begrip als ook van de analyse
van de problemen op de wereld en de bevordering van de antiimperialistische strijd.

De oproep voor dit Eenheidsfront en de regels van het Front staan
hieronder. Zij werden ontwikkeld gedurende een maandenlang
overleg en uitwisseling tussen de Internationale Coördinatie van
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Revolutionaire partijen en organisaties (ICOR) en de International
League of Peoples’ Struggle - twee internationale anti-imperialistische verbonden.

Jullie reacties, verbeteringsvoorstellen en vragen over de oproep
en de regels zijn natuurlijk zeer gewenst. Maar de tijd dringt.
Daarom het verzoek van de initiatiefnemers ICOR en ILPS aan internationale verbonden, nationale organisaties en individuele personen om het voorlopig overlegcomité (gevormd door ICOR en
ILPS) te laten weten, of jullie onderdeel willen worden van dit
grootse project.

Wend je tot een lid van de ILPS en/of ICOR of tot het voorlopig
comité via het formulier op de website van de ILPS (ilps.info), of
zend het hieronder weergegeven formulier ingevuld per e-mail terug aan ICOR (coordinationint@yahoo.co.uk).
Het Eenheidsfront wordt voor eind juni 2020 opgericht.

Met de meest hartelijke solidaire en revolutionaire groeten,
ILPS en ICOR
ilps.info
icor.info

Regels voor het werk van het
internationale anti-imperialistische en
antifascistische eenheidsfront

Regel 1

Als initiatiefnemers van het internationale anti-imperialistische en
antifascistische eenheidsfront (verder ‘Eenheidsfront’ genoemd) geven de International League of Peoples’ Struggle (ILPS) en de Internationale Coördinatie van Revolutionaire partijen en organisaties
(ICOR) bijgaande oproep uit en nodigen andere internationale antiimperialistische en antifascistische verbonden ertoe uit zich bij het
Eenheidsfront aan te sluiten.

Het eenheidsfront is een beweging van met elkaar verbonden organisaties, zonder democratisch centralisme en zonder kostbaar apparaat.

Regel 2

In de eerste fase, bijvoorbeeld in de eerste helft van 2020, wordt
een voorlopig overlegcomité gevormd dat bestaat uit telkens drie
vertegenwoordigers van ICOR en ILPS. Aan het eind van deze overgangsfase moet het voorlopig comité verantwoording afleggen. Voor
de samenstelling van het overlegcomité moet een voorstel worden
gemaakt, dat recht doet aan de dan zeker uitgebreidere samenstelling van het Eenheidsfront.

Regel 3

Het voorlopig overlegcomité vraagt om aanmeldingen voor deelname van internationale verbonden, organisaties en individuele personen uit ieder maatschappelijk of geografisch gebied die het eens
zijn met de oproep en de regels van het Eenheidsfront. Het comité
neemt die in ontvangst en keurt die goed. Alle deelnemers aan het
Eenheidsfront, inclusief degene die vertegenwoordigd zijn in het comité, geven zelf invulling aan hun lidmaatschap.

Regel 4

4

Verklaringen van deelname aan het Eenheidsfront moeten vóór 31
maart 2020 gebeuren bij ILPS en ICOR. Deze verklaringen kunnen
vergezeld gaan van voorstellen voor verbetering van de documenten, verzoeken tot samenwerking in het overlegcomité evenals van
5
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beidsomstandigheden die hun
gezondheid bedreigen; ook
kleine boeren en landarbeiders
en andere, heel grote delen
van de bevolking worden sterk
getroffen door overstromingen,
wervelstormen en droogten.

De strijd voor arbeidsplaatsen,
betere arbeidsvoorwaarden en
hogere lonen moet verbonden
en gecoördineerd worden met
de strijd om de redding van het
milieu van de ongebreidelde
kapitalistische winsteconomie!

Miljarden bijzonder onderdrukte vrouwen moeten hun
strijd voor gelijke rechten, tegen het patriarchaal-feodale
karakter van maatschappijen,
voor de bevrijding van de
vrouw, verbinden met de antiimperialistische strijd en met
de arbeiders- en revolutionaire
beweging.

De jeugd van de wereld ziet
haar toekomst bedreigd. Zij
staat vaak vooraan in de strijdbewegingen van de massa’s.
Haar energie en daadkracht
moeten worden versterkt
door een helder anti-imperialistisch bewustzijn en hun vorming tot standvastige strijders
voor de toekomst.

Wij roepen op om het oprichten
van het anti-imperialistisch
Eenheidsfront te verbinden met
een strategiediscussie over hoe
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een van uitbuiting en onderdrukking bevrijde maatschappij
door strijd kan worden bereikt.
We gaan er vanuit dat veel
krachten die hier aan deelnemen het socialisme als alternatief zien.
Strijd tegen het
imperialisme!

Weg met de imperialistische
plundering, het staatsterrorisme, de fascisering van de
staat, het fascisme,
buitenlandse militaire
interventies, ondermijning
en agressieoorlogen!
Proletariërs van alle landen,
verenigt u!

Proletariërs van alle landen
en onderdrukte volkeren,
verenigt u!
Voor de bevrijding van de
mensheid van uitbuiting en
onderdrukking –
voor nationale en sociale
bevrijding, democratie,
vrijheid en socialisme!

30 december 2019

Oproep tot de opbouw
van een
anti-imperialistisch
en antifascistisch
Eenheidsfront
Bouw een internationaal antiimperialistisch Eenheidsfront op
tegen imperialistische plundering, staatsterrorisme, fascisering, fascisme, buitenlandse
militaire interventies, ondermijning en agressieoorlogen! Voor
nationale en sociale bevrijding,
democratie, vrijheid en socialisme!
De wereldwijde economische
en financiële crisis van 2008
werkte als een katalysator voor
de strijd om het opnieuw verdelen van de wereld. Het
agressieve, volksvijandige VSimperialisme is nog steeds de
sterkste imperialistische macht
en de belangrijkste oorlogsstoker.

Er is echter een multipolaire
wereld ontstaan. De concurrentiestrijd tussen de imperialisten
verscherpt zich. Alle imperialis-

tische machten dringen agressief naar voren in de strijd om
de zeggenschap over goedkope
grondstofbronnen en arbeidskrachten, markten, investeringsgebieden en invloedssferen. Onder de imperialistische
grootmachten woedt een hevige strijd om een nieuwe verdeling van de wereld. Het gevaar van een wereldoorlog
neemt toe.

Nieuwe machten zijn opgekomen, terwijl andere terugvallen. Dat is de wet van de ongelijkmatige ontwikkeling. Onder
de verhoudingen van het imperialisme is het noodzakelijke
gevolg een onverbiddelijke concurrentie onder de imperialistische machten.

Eensgezind zijn ze alleen in hun
uitbuiting en onderdrukking
van het proletariaat en de
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mensen van de wereld - dat wil
zeggen: in hun vijandigheid tegenover de bevrijdingsstrijd
van de uitgebuite en onderdrukte massa’s, in het bijzonder tegenover de revolutionaire
arbeidersklasse en de revolutionaire partijen van de wereld.

Daarom is de tijd rijp voor een
kracht die georganiseerd en
met groeiende eenheid positie
kiest tegen dit imperialistische
wereldsysteem: in een anti-imperialistisch Eenheidsfront tegen imperialistische plundering,
neoliberale eisen, staatsterrorisme, racisme, fascisering,
buitenlandse militaire interventies, ondermijning en agressieoorlogen – en voor nationale en
sociale bevrijding, democratie,
vrijheid en socialisme! Het is
hoogste tijd dat het onderdrukte proletariaat en de volkeren van deze wereld zich met
hun specifieke en nationale bewegingen aansluiten bij deze
gemeenschappelijke, groeiende
en toekomstgerichte beweging
die de wereld omspant.

Opheldering over het karakter
van het imperialisme, discussie
over de veranderingen in het
imperialistisch wereldsysteem
en consensus, besluiten en de
juiste conclusies voor de strategie en tactiek van de democratische krachten op de wereld
zijn de fundamentele
taken van het anti-imperialis-
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tisch Eenheidsfront.

Overal op de wereld - zoals in
de Oekraïne, in Syrië, in Jemen, in Venezuela, in Oost-Azië
en elders - wordt de imperialistische strijd om de dominantie
in de wereld over de rug van de
volkeren gevoerd. De algemene
tendens van voorbereiding van
imperialistische
oorlogen verscherpt het oorlogsgevaar. Zij komt steeds
meer tot uiting in het opkomen
van fascistische bewegingen, in
handelsoorlogen, massale bewapening, grote militaire manoeuvres, gerichte provocaties,
dreiging met invasies, lokale
conflicten tot en met directe
confrontatie tussen imperialistische landen - en leidt uiteindelijk tot het dreigende gevaar
van een derde wereldoorlog.

Het anti-imperialistisch Eenheidsfront moet een antifascistisch Eenheidsfront zijn. Fascistische en fascistoïde leiders als
Trump, Erdogan, Modi en Bolsonaro - maar ook de verrechtsing van regeringen en burgerlijke partijen in de meeste burgerlijke democratieën, zowel
als de fascisering van het
staatsapparaat moeten beslist
en strijdbaar afgewezen en gestopt worden. Deze opgave is
urgent.
Imperialisme betekent reactie
over de hele lijn. Daarom zet

het anti-imperialistisch Eenheidsfront de strijd voor behoud en uitbreiding van de democratische rechten en vrijheden op de agenda. We richten
ons speciaal tegen het anticommunisme van de heersers,
dat probeert het socialisme als
alternatief voor het imperialisme in diskrediet te
brengen.

De arbeidsters en arbeiders
van de wereld hebben te lijden
onder steeds slechtere omstandigheden van uitbuiting en onderdrukking onder de heerschappij van neoliberalisme en
staatsterrorisme. De revolutionaire productiekrachten worden
onder het imperialisme bij alle
maatschappelijke en technische
vooruitgang uiteindelijk toch in
hun tegendeel veranderd. Op
alle continenten zijn er dag na
dag stakingen, die meer en
meer verbinding vinden met de
volksstrijd van de brede
massa’s. Toch worden deze gevechten grotendeels geïsoleerd
gevoerd, binnen het kader van
een land - en zonder voldoende
uitwisseling van informatie en
wederzijdse ondersteuning van
de revolutionairen en de arbeiders over de hele wereld.
Alleen verenigd en gemobiliseerd kan de internationale arbeidersklasse met als kern het
moderne industrieproletariaat
tegenstand bieden aan het im-

perialistische wereldsysteem
en dit overwinnen! De internationale arbeidersklasse moet de
ruggengraat en de leidende
kracht van het anti-imperialistisch Eenheidsfront zijn.

Het wereldproletariaat heeft
het bondgenootschap nodig en
zoekt dat ook met alle onderdrukte volkeren van de wereld
– met de arme boeren, de inheemse volkeren, de vrouwen,
de jeugd, de vluchtelingen, de
arbeidsmigranten, de minderheden en alle anderen die voor
democratie en vrijheid strijden.

De strijd voor bevrijding in veel
landen in Afrika, Latijns- Amerika en Azië, de strijd voor bevrijding van het Filipijnse, het
Koerdische, het Palestijnse en
andere volkeren hebben in het
internationale financierskapitaal
hun gemeenschappelijke imperialistische tegenstander. Ze
oefenen een revolutionaire invloed uit en hebben een op de
toekomst gerichte uitstraling.
Hun ervaringen moeten aan
alle uitgebuitenen en onderdrukten ter beschikking worden
gesteld!
De extreme uitbuiting van de
natuur versnelt de overgang
naar een globale milieucatastrofe, die de fundamenten van
het menselijk leven in gevaar
brengt. Vooral getroffen zijn arbeidsters en arbeiders met ar-
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beidsomstandigheden die hun
gezondheid bedreigen; ook
kleine boeren en landarbeiders
en andere, heel grote delen
van de bevolking worden sterk
getroffen door overstromingen,
wervelstormen en droogten.

De strijd voor arbeidsplaatsen,
betere arbeidsvoorwaarden en
hogere lonen moet verbonden
en gecoördineerd worden met
de strijd om de redding van het
milieu van de ongebreidelde
kapitalistische winsteconomie!

Miljarden bijzonder onderdrukte vrouwen moeten hun
strijd voor gelijke rechten, tegen het patriarchaal-feodale
karakter van maatschappijen,
voor de bevrijding van de
vrouw, verbinden met de antiimperialistische strijd en met
de arbeiders- en revolutionaire
beweging.

De jeugd van de wereld ziet
haar toekomst bedreigd. Zij
staat vaak vooraan in de strijdbewegingen van de massa’s.
Haar energie en daadkracht
moeten worden versterkt
door een helder anti-imperialistisch bewustzijn en hun vorming tot standvastige strijders
voor de toekomst.

Wij roepen op om het oprichten
van het anti-imperialistisch
Eenheidsfront te verbinden met
een strategiediscussie over hoe
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verenigt u!
Voor de bevrijding van de
mensheid van uitbuiting en
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bevrijding, democratie,
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de zeggenschap over goedkope
grondstofbronnen en arbeidskrachten, markten, investeringsgebieden en invloedssferen. Onder de imperialistische
grootmachten woedt een hevige strijd om een nieuwe verdeling van de wereld. Het gevaar van een wereldoorlog
neemt toe.

Nieuwe machten zijn opgekomen, terwijl andere terugvallen. Dat is de wet van de ongelijkmatige ontwikkeling. Onder
de verhoudingen van het imperialisme is het noodzakelijke
gevolg een onverbiddelijke concurrentie onder de imperialistische machten.

Eensgezind zijn ze alleen in hun
uitbuiting en onderdrukking
van het proletariaat en de
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Revolutionaire partijen en organisaties (ICOR) en de International
League of Peoples’ Struggle - twee internationale anti-imperialistische verbonden.

Jullie reacties, verbeteringsvoorstellen en vragen over de oproep
en de regels zijn natuurlijk zeer gewenst. Maar de tijd dringt.
Daarom het verzoek van de initiatiefnemers ICOR en ILPS aan internationale verbonden, nationale organisaties en individuele personen om het voorlopig overlegcomité (gevormd door ICOR en
ILPS) te laten weten, of jullie onderdeel willen worden van dit
grootse project.

Wend je tot een lid van de ILPS en/of ICOR of tot het voorlopig
comité via het formulier op de website van de ILPS (ilps.info), of
zend het hieronder weergegeven formulier ingevuld per e-mail terug aan ICOR (coordinationint@yahoo.co.uk).
Het Eenheidsfront wordt voor eind juni 2020 opgericht.

Met de meest hartelijke solidaire en revolutionaire groeten,
ILPS en ICOR
ilps.info
icor.info

Regels voor het werk van het
internationale anti-imperialistische en
antifascistische eenheidsfront

Regel 1

Als initiatiefnemers van het internationale anti-imperialistische en
antifascistische eenheidsfront (verder ‘Eenheidsfront’ genoemd) geven de International League of Peoples’ Struggle (ILPS) en de Internationale Coördinatie van Revolutionaire partijen en organisaties
(ICOR) bijgaande oproep uit en nodigen andere internationale antiimperialistische en antifascistische verbonden ertoe uit zich bij het
Eenheidsfront aan te sluiten.

Het eenheidsfront is een beweging van met elkaar verbonden organisaties, zonder democratisch centralisme en zonder kostbaar apparaat.

Regel 2

In de eerste fase, bijvoorbeeld in de eerste helft van 2020, wordt
een voorlopig overlegcomité gevormd dat bestaat uit telkens drie
vertegenwoordigers van ICOR en ILPS. Aan het eind van deze overgangsfase moet het voorlopig comité verantwoording afleggen. Voor
de samenstelling van het overlegcomité moet een voorstel worden
gemaakt, dat recht doet aan de dan zeker uitgebreidere samenstelling van het Eenheidsfront.

Regel 3

Het voorlopig overlegcomité vraagt om aanmeldingen voor deelname van internationale verbonden, organisaties en individuele personen uit ieder maatschappelijk of geografisch gebied die het eens
zijn met de oproep en de regels van het Eenheidsfront. Het comité
neemt die in ontvangst en keurt die goed. Alle deelnemers aan het
Eenheidsfront, inclusief degene die vertegenwoordigd zijn in het comité, geven zelf invulling aan hun lidmaatschap.

Regel 4
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Verklaringen van deelname aan het Eenheidsfront moeten vóór 31
maart 2020 gebeuren bij ILPS en ICOR. Deze verklaringen kunnen
vergezeld gaan van voorstellen voor verbetering van de documenten, verzoeken tot samenwerking in het overlegcomité evenals van
5
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voorstellen en activiteiten waar het comité zich mee bezig zou moeten houden.

Regel 5

De taken van het voorlopig overlegcomité bestaan uit:

• Publicatie van de oproep en de voorgestelde regels; wat de regels
betreft moet onderscheid worden gemaakt tussen het deel van de
regels waarover consensus bestaat tussen ICOR en ILPS en delen
waarover nog geen definitieve duidelijkheid is;
• Winnen van deelnemers aan het Eenheidsfront op basis van de
documenten;
• Verzamelen van voorstellen om de documenten te verbeteren;
• Ontplooien van de discussie over meningsverschillen;
• Indienen van de definitieve documenten met daarin verwerkt de
verbeteringsvoorstellen en de discussie daarover;
• Mobiliseren tot meewerken in het overlegcomité (aanmeldingen)
• Organiseren van een democratische methode om het overlegcomité samen te stellen;
• Plannen van de oprichting en de start van het Eenheidsfront, wat
voor eind juni 2020 plaats moet vinden;
• Gedetailleerd vastleggen van het uitnodigingsproces en van de
methoden van het oprichtingsforum.

Voorgesteld wordt het stichtingsforum zo mogelijk in de laatste
week van mei 2020 te laten plaatsvinden, gecombineerd met een
wereldwijde anti-imperialistische actieweek.

Regel 6

De eerste bijeenkomst van het overlegcomité tijdens de periode van
oprichting/start van het Eenheidsfront besluit over de implementatie van ‘Oproep’ en ‘Regels’, overlegt over meer gedetailleerde
werkmethoden en besluit over een gemakkelijke korte naam. De
deelname van andere krachten aan het Eenheidsfront wordt door
het overlegcomité bevestigd.

Vertegenwoordigers van genoemde internationale verbonden, die
het eens zijn met de Oproep en de Regels, vormen het overlegcomité van het Eenheidsfront.

Het aantal leden van het overlegcomité moet beperkt worden tot
een hanteerbaar aantal van 10 tot 15 vertegenwoordigers van deze
10

Een nieuw
wereldwijd
verbond
Beste kameraden,
Beste vriendinnen en vrienden, overal in de wereld,
We nodigen jullie uit om deel te nemen aan een nieuw wereldwijd
verbond: het Anti-imperialistisch en antifascistisch eenheidsfront, kort gezegd: ‘het Eenheidsfront’.

Dit initiatief komt op een belangrijk moment in de huidige ontwikkelingen op de wereld. Overal strijden de mensen - vooral het
proletariaat en de andere werkende massa’s. Het Eenheidsfront
zal ruimte bieden voor gemeenschappelijk handelen, voor discussie en uitwisseling, zowel voor de verdieping van ons wederzijds
begrip als ook van de analyse
van de problemen op de wereld en de bevordering van de antiimperialistische strijd.

De oproep voor dit Eenheidsfront en de regels van het Front staan
hieronder. Zij werden ontwikkeld gedurende een maandenlang
overleg en uitwisseling tussen de Internationale Coördinatie van
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internationale verbonden.

Aangewezen vertegenwoordigers van belangrijke nationale organisaties en leidende persoonlijkheden kunnen op uitnodiging van het
overlegcomité (verder ook comité genoemd) bijeenkomsten van het
comité als waarnemer bijwonen.

Regel 7

De functie van voorzitter van het comité, president genoemd, wisselt volgens een vastgelegd schema. Het eerste presidentschap
wordt een jaarlang door ILPS en ICOR gemeenschappelijk uitgeoefend. Daarna wisselt het onder degenen die dan lid zijn van het comité volgens de alfabetische volgorde van de namen van de internationale verbonden die het comité vormen.

Regel 8

Doel en doelstellingen van het comité:

a) anti-imperialistische en democratische groeperingen van elke
omvang en doel die het eens zijn met de bovengenoemde oproep
voor de opbouw van het Eenheidsfront, via hun vertegenwoordigers
bij elkaar brengen,
b) de eenheid onder hen versterken, makkelijker te maken en te
bevorderen door praktische samenwerking evenals door overleg en
overeenstemming over inhoudelijke vragen,
c) inhoudelijke verklaringen uit te geven en op te roepen tot gecoördineerde acties en campagnes,
d) bij behoefte de vorming van thematische platforms binnen het
Eenheidsfront te stimuleren met het oog op coördinatie en acties zoals bijvoorbeeld van vrouwen, van arbeiders, van inheemse volkeren, van onderzoeksinstituten enzovoort.

Regel 9

De campagnes en acties van het Eenheidsfront waarover het comité het eens wordt betreffen: opkomen voor doelen, onderzoek,
publicaties, congressen, conferenties, seminars en maatschappelijke en politieke acties.

Regel 10

2

De vertegenwoordigers in het comité nemen op eigen kosten deel
aan de bijeenkomsten van het comité. De verbonden die ze vertegenwoordigen zijn ervoor verantwoordelijk om de middelen voor de
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campagnes en acties binnen hun eigen invloedgebied op te brengen. Is er sprake van gemeenschappelijke kosten, dan worden die
evenredig gedeeld.

Regel 11

Reguliere bijeenkomsten van het comité vinden minstens eenmaal
per jaar plaats; daaraan moet de meerderheid van de leden persoonlijk deelnemen. Actuele bijeenkomsten van het comité over
open kwesties, die door minstens een meerderheid van de leden
voorgesteld worden, moeten via een videoconferentie worden gehouden.

het eenheidsfront

Regel 12

Door het internationale verbond wordt een coördineringsstaf aangesteld die door de president in functie wordt vertegenwoordigd.
De organisatie van de jaarlijkse bijeenkomst gebeurt eveneens door
de organisatie die op dat moment de president levert.

Regel 13

De president zorgt voor tijdige informatie aan alle leden van het
overlegcomité en voor de beraadslagingen onder hen. Hij verstuurt
regelmatig rondzendbrieven met informatie van het comité aan alle
deelnemers van het Eenheidsfront. Alle deelnemers aan het Eenheidsfront hebben het recht voorstellen aan het comité te doen en
daar antwoord op te krijgen.

Regel 14

De samenwerking geschiedt met wederzijds respect, in een democratische strijdcultuur en beslissingen worden op basis van consensus genomen. Een verbond is niet verplicht aan afgesproken activiteiten deel te nemen zoals dat bij democratisch centralisme het geval zou zijn. Na een toezegging om mee te doen moet echter betrouwbare medewerking volgen.

Regel 15

Aan het eind van iedere belangrijke periode, maar ten minste iedere
twee jaar, roept het comité een forum bij elkaar om verantwoording over zijn werk af te leggen en voorstellen te doen voor de hoger ontwikkeling van het werk van het Eenheidsfront en eventueel
van de structuren. Op basis van de besprekingen in het forum zal
het overlegcomité zich verder beraden en consequenties trekken.

brede coalitie
tegen

imperialisme
opbouwen

