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Het Internationale Revue is het theoretisch orgaan van de Internationale Kommunistische Stroming. Het verwoordt en

verdedigt de standpunten en politieke analyses van onze stroming op internationaal vlak. Het is bedoeld als middel

voor politieke verheldering en verdieping van het proletarisch klassenbewustzijn.

Het verschijnt driemaandelijks in het Engels, Frans en Spaans. Een keuze uit de artikelen wordt eveneens uitgegeven

in andere talen als het Duits, Italiaans, Nederlands en Zweeds.

De jaarlijkse uitgave in het Nederlands bestaat uit een keuze van artikelen waarvan sommige eerder en in een andere

internationale context zijn geschreven maar die hun algemeen theoretisch belang volledig behouden.

We hopen op deze wijze de best mogelijke antwoorden te geven op vragen rond het historisch bankroet van het

kapitalisme, in overeenstemming met de behoeften van de mensheid, en aan wie op zoek is naar een revolutionair

perspectief. Zo proberen we bij te dragen aan de politieke en theoretische verheldering van doelen en middelen van

de strijd van het proletariaat en de vooruitzichten te schetsen die daaruit voortvloeien voor de klassenstrijd.
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