
Избегличке кризе: Комунизам = Нема граница, 
избеглица, или депортованих 

 
Замислите свет у којем се нико истерани из њихов дом или приморани да 
беже за њихов живот. 
 
То је оно што међународни комунистички радничких Странка (ИЦВП) се бори за. 
Комунизам је права ствар, заснована на "од сваког према могућности, свакоме 
према њиховом потребе ". И ви можете да нам помогнете. Према медијима 
егзодус од средине 
 
Исток и Северна Африка је највећа миграција од Другог светског рата. Неки 60 
милиона људи, према УН. Било је много других криза током овог Период. На 
пример, рођење Индије возио 14 милиона људи из њихових домова и убијено 
пола милиона их. Оснивање Израела возио стотине хиљаде Палестинаца у трајно 
изгнанство. Додати ово су избеглице из Њу Орлеанса, југословенским рат, 
геноцида у Руанди, рат у Украјини, а држава спонзорише ксенофобије у Јужној 
Африци. Листа се наставља. 
 
Ови избегличке кризе ће се наставити све док капитализам постоји. На пример, 
влада Мадуро у Венецуела је бичевање до ксенофобију против милиони 
Колумбијци који живе у тој земљи. Има већ депортован на стотине. 
 
Капитализам производи континуирано мала, али вициоус ратове између 
регионалних сила. Многи су ратови проки између великих империјалистичких () 
сила. И повремено директни сукоби између великих сила насталих у Светски рат. 
Такође, њена хронична криза хиперпродукције доноси незапослености, 
бескућништво, и глади. И на крају, да добију јефтину радну снагу и поделите 
радничке класе капитализам шиба до расизам, сексизам и ксенофобије. 
 
Комунизам ће све то променити. У доба комунизма, као што смо то планирали, 
неће бити без новца и зараде систем. Свако ће рад колективно да задовоље 
потребе свих, укључујући и рад, хране и склоништа. 
 
Укидање система плата ће поцепати корење расизма и сексизма. Међутим, ови 
корови неће нестају сами. 
 
Крај расистичког супер-експлоатацијом ће отворити врата. Комунистички масовне 
мобилизације се онда елиминишу последњих трагови расизма наслеђене из 
старог система. 
 
У доба комунизма неће бити народа, нема границе, нема држављанство, и нико 
неће бити незаконито. У Истина, радници немају нације. Нације су капиталистички 
изум. Радници могу да се ослоне само на једно другоме широм света. 
 



Када имамо комунизам у једном делу света, ми ће дочекати свакога ко жели да 
нам се придруже. Они ће Имам посла, хране, и склониште као и сви остали. Они 
ће нам се придружити у борби против капиталиста. 

Многи од садашњих избеглица ће постати лидери у се бори за комунизма. Један 
број десетине милиона приморани да мигрирају у САД из Мексика и од Централна 
и Јужна Америка већ имају. 

У само последњих неколико недеља, избеглице су узеле води, узнемирио планове 
европских шефова. Суочавање полицију, марширају на хиљаде широм земље, 
они су инспирисали стотине хиљаде више. 

Шефови нам да је комунизам иде против људске природе; али опет догађаји 
имају показало их погрешно. У Аустрији и Немачкој хиљаде су навијали кад је 
стигла избеглице. Толико донели храну, одећу, играчке и да је Полиција шефови 
'почела да се окрену неким гостима. Железничка радници ставили у слободном 
прековремено да донесе избеглица тренира у Жена у Бечу организовао конвој. 
140 приватних возила на трајекту избјеглице из Мађарска у Аустрију. Дванаест 
хиљада што даље Исланд се добровољно пријавили да помогну, тако да План 
владе да прихвати 50 избеглица на срамоту. 

Јесу ли ово све за новац? Наравно да не. Јесу да у духу "свакоме према својим 
потребама". Комунизам је могуће ... али биће потребно много рада и борбе. То ће 
револуцију предводи масовна партија. Ви можете помоћи. 

За почетак, од кружи овај летак. ИЦВП је дистрибуцију овај летак широм света. 
Исто летак, где год да сте (на различитим језицима). Ако прођете је на чак још 
једном особом, која помаже. Ако копирате то и то дати многе, чак и боље. Можете 
маил линк http://icwpredflag.org/, поставите га на веб сајт, поставите га на 
друштвеним медијима, твеет везу, и тако даље. 

Следећи корак је да чита наш лист црвеном заставицом (Red Flag) и наш 
манифест "мобилише масе за комунизам". Ако се слажете, позивамо вас да се 
придружите ИЦВП. Такође, донирајте Какав новац можете да подржи Журка. 
Заједно ћемо изградити свет без граница. 
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