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Φαντάσου έναν κόσµο όπου κανείς δεν
οδηγείται στο να εγκαταλείψει το σπίτι του
και κανείς δεν αναγκάζεται να γίνει
πρόσφυγας για να σώσει τη ζωή του.
Αυτός ακριβώς είναι ο σκοπός για τον οποίο
αγωνίζεται το Διεθνές Κοµµουνιστικό
Εργατικό Κόµµα (ICWP): o πραγµατικός
κοµµουνισµός, ο οποίος βασίζεται στην
αρχή «από τον καθένα ανάλογα µε τις
δυνατότητες του, στον καθένα σύµφωνα µε
τις ανάγκες του». Κι εσύ µπορείς να µας
βοηθήσεις.
Σύµφωνα µε τα ΜΜΕ η έξοδος από τη Μέση
Ανατολή και τη Βόρεια Αφρική αποτελεί τη
µεγαλύτερη µετανάστευση µετά το Β'
Παγκόσµιο Πόλεµο. Η έξοδος αυτή έχει
πλήξει περίπου 60 εκατοµµύρια ανθρώπους
σύµφωνα µε τον ΟΗΕ.
Έχουν υπάρξει πολλές άλλες κρίσεις µετά
το Β' Παγκόσµιο πόλεµο. Για παράδειγµα, η
γέννηση της Ινδίας πέταξε 14 εκατοµµύρια
ανθρώπους στο δρόµο και οδήγησε στο
θάνατο µισό εκατοµµύριο από αυτούς. Η
ίδρυση του Ισραήλ οδήγησε εκατοντάδες
χιλιάδες Παλαιστίνιους σε µόνιµη εξορία.
Πρόσθεσε σε αυτό τους πρόσφυγες από τη
Νέα Ορλεάνη, το Γιουγκοσλαβικό πόλεµο,
τη γενοκτονία στη Ρουάντα, τον πόλεµο
στην
Ουκρανία,
και
την
κρατική
υποβοήθηση της ξενοφοβίας στη Νότιο
Αφρική. Η λίστα των κρίσεων είναι ιδιαίτερα
εκτενής.
Οι προσφυγικές κρίσεις θα συνεχιστούν όσο
υπάρχει καπιταλισµός. Για παράδειγµα, η
κυβέρνηση Maduro στη Βενεζουέλα ενισχύει
την ξενοφοβία ενάντια στα εκατοµµύρια
Κολοµβιανών που ζουν σε αυτή τη χώρα,
και έχει ήδη απελάσει εκατοντάδες.
Ο καπιταλισµός παράγει συνεχείς µικρούς,
φαύλους
πολέµους
µεταξύ
των
περιφερειακών δυνάµεων. Πολλοί είναι στην
πραγµατικότητα πόλεµοι και περιστασιακές
συγκρούσεις
µεταξύ
των
µεγάλων
(ιµπεριαλιστικών) δυνάµεων. Επίσης, η

χρόνια κρίση της υπερπαραγωγής φέρνει
ανεργία, έλλειψη στέγης και πείνα. Και
τέλος, για να αποκτήσει ο καπιταλισµός
φθηνό εργατικό δυναµικό και να διαιρέσει
την εργατική τάξη, χρησιµοποιεί το
ρατσισµό,
την
ξενοφοβία
και
τον
σεχταρισµό.
Ο κοµµουνισµός θα τα αλλάξει όλα αυτά.
Σύµφωνα µε τον κοµµουνισµό, όπως τον
σχεδιάζουµε, δεν θα υπάρχουν καθόλου
χρήµατα ούτε µισθοί. Όλοι θα εργάζονται
συλλογικά για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες
του καθενός. Ο καθένας θα έχει δουλειά,
φαγητό και στέγη.
Η κατάργηση του συστήµατος µισθών θα
σκίσει τις ρίζες του ρατσισµού και του
σεξισµού. Ωστόσο, τα ζιζάνια αυτά δεν θα
εξαφανιστούν από µόνα τους. Το τέλος της
ρατσιστικής υπερεκµετάλλευσης θα ανοίξει
την πόρτα. Οι Κοµµουνιστικές µαζικές
κινητοποιήσεις µπορούν στη συνέχεια να
εξαλείψουν τα τελευταία αποµεινάρια του
ρατσισµού που έχουν κληροδοτηθεί από το
παλαιό σύστηµα.
Σύµφωνα µε τον κοµµουνισµό δεν θα
υπάρχουν έθνη, δεν θα υπάρχουν σύνορα,
υπηκοότητες, και κανείς δεν θα είναι
παράνοµος. Στην πραγµατικότητα, οι
εργαζόµενοι δεν ανήκουν σε έθνη. Τα έθνη
είναι µια καπιταλιστική εφεύρεση. Οι
εργαζόµενοι µπορούν να στηρίζονται µόνο ο
ένας στον άλλο, από την µια άκρη του
κόσµου ως την άλλη.
Μόλις έχουµε κοµµουνισµό σε ένα µέρος
του κόσµου, θα καλωσορίσουµε όσους
θέλουν να ενωθούν µαζί µας. Όλοι θα έχουν
δουλειά, τροφή και καταφύγιο και θα
ενωθούν µαζί µας στην καταπολέµηση των
καπιταλιστών.
Πολλοί από τους πρόσφυγες θα γίνουν
ηγέτες στον αγώνα για τον κοµµουνισµό.
Ένας αριθµός από τα δεκάδες εκατοµµύρια
που αναγκάστηκαν να µεταναστεύσουν στις

ΗΠΑ από το Μεξικό και από την Κεντρική
και τη Νότια Αµερική έχουν ήδη γίνει ηγέτες.
Τα αφεντικά λένε ότι ο κοµµουνισµός
πηγαίνει ενάντια στην ανθρώπινη φύση.
Αλλά και πάλι τα γεγονότα τους
διαψεύδουν. Στην Αυστρία και τη Γερµανία
χιλιάδες άνθρωποι επευφηµούσαν τους
πρόσφυγες κατά την άφιξή τους. Τόσο
πολλοί ήταν οι άνθρωποι που έφεραν
τρόφιµα, ρούχα και παιχνίδια, που η
αστυνοµία αναγκάστηκε να διώξει κάποιους
από αυτούς. Εργάτες του σιδηροδρόµου
έκαναν υπερωρίες για να φέρουν τα τρένα
που µετέφεραν τους πρόσφυγες. Μια
γυναίκα στη Βιέννη διοργάνωσε µια
φάλαγγα 140 ιδιωτικών αυτοκινήτων για να
µεταφέρει πρόσφυγες από την Ουγγαρία
στην Αυστρία. Δώδεκα χιλιάδες Ισλανδοί
έχουν
προσφερθεί
εθελοντικά
να
βοηθήσουν, ντροπιάζοντας το σχέδιο της
κυβέρνησης τους που σκόπευε να δεχθεί 50
µόνο πρόσφυγες.
Μήπως οι άνθρωποι τα κάνουν όλα τα
παραπάνω για τα χρήµατα; Φυσικά και όχι.

Όλα αυτά έγιναν στο πνεύµα του «στον
καθένα σύµφωνα µε τις ανάγκες του». Ο
κοµµουνισµός θα έρθει αλλά θα χρειαστεί
πολλή δουλειά και πάλη. Θα χρειαστεί µια
επανάσταση υπό την ηγεσία ενός µαζικού
κόµµατος. Μπορείς να βοηθήσεις.
Μπορείς να ξεκινήσεις κυκλοφορώντας αυτό
το φύλλάδιο. Η ICWP διανέµει αυτό το
φύλλάδιο σε όλο τον κόσµο. Το ίδιο
φυλλάδιο, όπου κι αν βρίσκεσαι (σε
διάφορες γλώσσες). Αν το δώσεις σε ακόµη
ένα άλλο πρόσωπο, αυτό βοηθάει. Αν το
αντιγράψεις και το δώσει σε πολλούς,
ακόµα καλύτερα. Μπορείς επίσης να
στείλεις το σύνδεσµο icwpredflag.org, να
τον δηµοσιεύσεις σε µια ιστοσελίδα, να
στείλεις το σύνδεσµο µε tweet, κοκ.
Το επόµενο βήµα είναι να διαβάσεις την
εφηµερίδα µας Κόκκινη Σηµαία (Red Flag)
και το µανιφέστο µας "Kινητοποιήστε τις
µάζες
για
τον
Kοµµουνισµό».
Αν
συµφωνείς, µπορείς να ενταχθείς στην
ICWP, είναι τόσο απλό. Μαζί θα χτίσουµε
έναν κόσµο χωρίς σύνορα.
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