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La lluita de classes és internacional
El POSI, com a secció de la Quarta Inter-

nacional, col·labora en aquests moments 
en una campanya per la llibertat d’Elie Domo-
ta, militant obrer de l’illa de Guadalupe.

Guadalupe és oficialment un “Departament 
d’Ultramar” de la República Francesa. De fet, 
és un enclavament colonial, amb índexs d’atur 
que doblen els de la metròpoli, amb els siste-
mes d’educació i sanitat encara més desman-
tellats, amb bona part de la població (100.000 
de 360.000) enverinada pel Clordecona (pesti-
cida altament tòxic) que ha generat una crisi 
sanitària i humanitària a Guadalupe i Martinica, 
presentant ambdues illes les dues taxes més 
altes de càncer de pròstata del món i una taxa 
de naixements prematurs quatre vegades més 
alta que la mitjana de França.).

Des de fa quatre mesos davant de l’intent 
del govern colonial francès d’imposar la vacu-
nació obligatòria i el passi sanitari, es va iniciar 
a l’illa una poderosa mobilització, organitzada 
per un col·lectiu d’Organitzacions de Lluita, a 
iniciativa del LKP (Col·lectiu contra la Brutal 
Explotació), que reuneix 50 organitzacions 
obreres, populars i culturals.

Domota és portaveu del LKP i fins fa poc 
ha estat secretari general de la UGTG, sindi-
cat majoritari. (La UGTG va ser un dels pri-
mers sindicats que es va pronunciar per la 
derogació del 315.3 del Codi Penal d’Espan-
ya i contra la repressió sindical al nostre país). 
Va ser detingut en una manifestació, en què 
la gendarmeria colonial va organitzar una au-
tèntica provocació.

L’internacionalisme, part essencial de la 
nostra activitat

La campanya per la llibertat de Domota és una 
acció internacionalista pràctica. Els militants 
del POSI practiquem l’internacionalisme no 
com un deure moral, sinó com una necessitat 
de lluitar pel front únic, i així construir-nos, ja 
que la lluita de classes és internacional en el 
contingut, encara que tingui formes nacionals. 
El nostre partit forma part d’un corrent inter-
nacional. Som una secció de la Quarta 
Internacional. El nostre partit és la internacio-
nal, l’acció de la qual no es pot entendre sense 
agrupar forces a escala internacional davant de 
la dominació imperialista. Amb l’Acord 
Internacional de Treballadors agrupem repre-
sentants sindicals amb motiu de la Conferència 
anual Internacional del Treball.

Combatim cercant l’acció comuna contra 
l’opressió colonial de l’Estat francès, de la ma-
teixa manera que lluitem per la devolució in-

condicional al poble del Marroc de Ceuta, 
Melilla i tots els enclavaments colonials d’Es-
panya a l’Àfrica.

En el marc europeu en què ens movem 
combatem contra la Unió Europea, instrument 
del capital financer, a la perspectiva programà-
tica dels Estats Units Socialistes d’Europa.

Així ho fem perquè no hi ha sortida espan-
yola a la crisi. Davant la descomposició del 
mercat mundial capitalista, la sortida no és 
“autàrquica”, no pot ser el pretès “socialisme 
en un sol país”, política estalinista que ha por-
tat, pas a pas, a la restauració capitalista a l’UR-
SS i als països del est d’Europa. Avui,el pretès 
socialisme en un sol país amenaça les conques-
tes obreres i l’expropiació del capital que va 
tenir lloc després de profunds processos revo-
lucionaris a la Xina, Cuba o Vietnam.

Un internacionalisme pràctic
Això implica no només grans afirmacions, si-
nó també practicar un internacionalisme pràc-
tic. Per tant, els militants del POSI i de totes 
les seccions de la Quarta Internacional desen-
volupem campanyes internacionals, campan-
yes de front únic, en defensa dels militants i de 
les reivindicacions, juntament amb altres for-
ces militants.

El gener del 1991 les seccions de la 
Quarta Internacional, i, entre elles, el POSI, 
partint de la crisi mortal que sacsejava l’apa-
rell internacional de Kremlin i tots els partits 
comunistes, i la incapacitat de la socialdemo-
cràcia que per les seves polítiques s’havia 
convertit a escala internacional pràcticament 
en una institució més de l’ordre mundial (sen-
se que això hagi canviat automàticament la 
realitat de cada secció nacional, llastrades per 
la col·laboració amb la pròpia burgesia), or-
ganitzem juntament amb militants, organitza-
cions i corrents que s’orientaven en una línia 
de independència de classe una Conferència 
Mundial Oberta a Barcelona. Estàvem en vi-
gílies de la guerra contra l’Iraq (on participa-
ven l’Estat espanyol i molts altres) i en aques-
ta Conferència es va aprovar un manifest 
“contra la guerra i l’explotació”.

Al novembre de 2017 en una Conferència 
a Alger,  l ’Acord Internacional  dels 
Treballadors i els Pobles, que es va formar a 
Barcelona,   va promoure la constitució d’un 
Comitè Internacional d’Enllaç i Intercanvi 
(CILE), a partir del qual, associant àmplia-
ment corrents obreres i internacionalistes de 
tots els continents, de diferents orígens i 
orientacions polítiques, impulsem totes les 

campanyes internacionals.
El 2018 una campanya internacional con-

tra el processament de dirigents catalans des-
prés del referèndum independentista va culmi-
nar en un acte el gener del 2019 a Madrid. 

Fa dos anys una campanya mundial, a més 
de 100 països, per la llibertat de Luisa Hanune, 
portaveu de l’AIT i destacada promotora del 
CILE, va aconseguir el seu objectiu.

A hores d’ara, a iniciativa del CNRR fran-
cès i de l’organització grega NAR, les seccions 
de la IV Internacional preparen una conferèn-
cia europea de militants, organitzacions i 
col·lectius que combaten pels drets obrers i 
contra la Unió Europea, institució al servei del 
capital financer .

Hem d’assenyalar que, dins del combat per 
la derogació de l’article 315.3 del Codi Penal 
i en defensa del dret de vaga, una comissió 
internacional amb participació de CCOO i 
UGT va organitzar una campanya internacio-
nal per la llibertat dels 8 d’Airbus i 300 sindi-
calistes més , amb un míting internacional a 
Madrid, i es van dur a terme delegacions a les 
ambaixades espanyoles a diferents països 
d’Europa i Amèrica. Un combat que va donar 
els seus fruits, primer amb la llibertat de la 
major part de sindicalistes encausats i després 
quan aquest article destinat a perseguir els pi-
quets de vaga va ser finalment derogat. Un 
acte a l’auditori de CCOO de Madrid va portar 
a continuar el combat internacional per la lli-
bertat sindical, el dret de vaga i la derogació 
de la llei mordassa.

En aquesta activitat internacionalista, bus-
cant agrupaments amb altres forces que lluiten 
per les reivindicacions i els drets dels treballa-
dors i els pobles,desenvolupem campanyes 
freqüents, que són un element pràctic de lluita, 
i que són també un element d’educació del 
moviment obrer. Com la que hem comentat al 
començament d’aquesta carta en defensa del 
company de Guadalupe, com les campanyes 
en defensa dels militants palestins i del sindicat 
de treballadors àrabs de Natzaret, la campanya 
contra la detenció del militant rus Igor 
Kuznetsov o com es va fer a la campanya per 
la derogació del 315.3.

Es tracta, en tots els casos, de campanyes 
de solidaritat obrera, una cosa molt diferent de 
les activitats de “cooperació”, dutes a terme 
per les ONG, organitzacions subvencionades 
pels governs, l’activitat de les quals està estre-
tament lligada a la política exterior dels gover-
ns dels països imperialistes Un batibull que 
agrupa els anomenats “cooperants”, els “mis-



sioners” i les intervencions militars “humani-
tàries” o les “missions de pau”, organitzades 
per una altra institució al servei del capital fi-
nancer, l’ONU…

Aquesta activitat internacionalista ens en-
fronta al règim de la Monarquia, una baula 
destacada de l’acció de l’imperialisme, en 
particular en relació amb l’Amèrica Llatina i 
el Magrib.

Com a estat imperialista, subsidiari de 

l’imperialisme dominant, el dels EUA, la 
Monarquia forma part de l’OTAN, participa 
en les seves accions militars (Líbia, 
Afganistan…) i posa a la disposició de les 
forces armades dels USA bases militars com 
la de Rota i la de Morón de la Frontera, que 
alberga un contingent de marines la missió 
declarada del qual és intervenir militarment al 
Nord d’Àfrica i la Mediterrània quan ho re-
quereixin els interessos dels Estats Units.

La lluita per la sortida d’Espanya de 
l’OTAN i pel tancament de les bases militars 
ianquis, abandonada avui per molts dirigents 
del moviment obrer, és part de l’activitat inter-
nacionalista que tota organització obrera i tot 
militant obrer conscient ha de mantenir. Per 
això, rebutgem la celebració prevista de la ci-
mera de l’OTAN, prevista a Madrid per al 29 
i 30 de juny de 2022, i participarem en les 
mobilitzacions que s’hi preparen.
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