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El CATP en la lluita contra la guerra
Aviat es complirà un any des del co-

mençament de la invasió russa 
d’Ucraïna (la guerra a la regió es va ini-
ciar, al Donbàs, el 2014). Un any en què la 
guerra ha portat la mort de milers de joves 
russos i ucraïnesos, la destrucció d’Ucraï-
na, la misèria creixent per a la població 
treballadora de tota Europa, aixafada per 
la pujada dels preus de productes de pri-
mera necessitat, la destrucció de bona part 
de la indústria europea. I els dirigents dels 
EUA i l’OTAN defensen la continuació de 
la guerra “fins a la victòria total” d’Ucraïna 
(que suposarà la destrucció total de bona 
part del seu territori).

En tot aquest temps, els militants i organit-
zacions que participen en el CATP han lluitat 
per guanyar més companys i agrupar-los per 
al combat contra la guerra.

29 de enero, conferencia del CATP
El 29 de gener de 2022, quan ja sonaven tam-
bors de guerra, la conferencia del CATP, cele-
brada a Madrid, aprovava una declaració amb 
el títol “No a la Guerra de l’OTAN”

En ella s’assenyalava que  “l’ampliació 
d’estats membres de l’OTAN no te res a veure 
ni amb la pau, ni la seguretat d’aquests estats, 
si no que obeeix única i exclusivament als in-
teressos de l’administració americana que vol 
refermar la seva hegemonia mundial en l’ac-
tual guerra comercial  amb la Xina. El perill 
d’un conflicte bèl·lic és contrari als interessos 
dels pobles europeus, que el que necessiten és 
pau i cooperació entre ells mateixos, per poder 
conquerir o salvaguardar els seus drets socials 
i democràtics”.

I afegia que “la decisió de multiplicar les 
despeses militars en aquest any 2022, per part 
del govern, és contraria a la necessitat de satis-
fer les necessitats socials, en particular, la sa-
nitat i l’educació, i a reintegrar a la Seguretat 
Social les decenes de milers de milions utilit-
zats per pagaments aliens a les pensions”.

9 d’ abril, conferència d’ urgència
El 9 d’abril, poc més d’un mes després d’ini-
ciar-se la invasió de les tropes de Putin, el 
CATP va agrupar companys per participar en 
una conferència europea d’urgència, convoca-
da a iniciativa del Nou Corrent d’Esquerra 
(NAR), de Grècia, i el Partit Obrer Independent 
(POI), de França, que es dirigien “a tots els 
militants, grups i organitzacions que rebutgen 

veure’s arrossegats a la guerra desencadenada 
per Rússia, els Estats Units i l’OTAN, guerra 
que els pobles no volen, i que rebutgen la unió 
sagrada que reclamen els governs implicats en 
la liquidació de totes les conquestes socials”. 
La crida del POI i el NAR partia del fet que 
els trust i els oligarques s’enfronten brutalment 
pel repartiment d’un mercat mundial sobresa-
turat. I de com aquesta competència econòmi-
ca pel mercat mundial es tradueix en l’acció 
dels governs al servei del capital financer: “El 
Govern nord-americà i el seu braç armat, 
l’OTAN, uneixen el carro a tots els Governs de 
la UE (…) Sota aquesta pressió, els estats ma-
jors dels monopolis imperialistes estan com-
promesos en un gir, coordinat per les institu-
cions europees, que amenaça de destruir l’apa-
rell productiu dels països europeus i totes les 
relacions socials basades en el reconeixement 
de les conquestes polítiques i socials de la clas-
se obrera. Aquest gir condemna a l’atur, a la 
misèria ia la guerra milions de treballadors i 
les seves famílies”. La crida assenyala la nova 
etapa oberta per la guerra: “La guerra a Ucraïna 
marca l’entrada en un nou període en què les 
rivalitats entre capitalistes desembocaran cada 
cop més en el recurs a les armes. La intensifi-
cació d’aquestes rivalitats amenaça la mateixa 
supervivència de la humanitat”. I també l’opo-
sició dels pobles a la guerra i la seva utilització 
pels governs per imposar els plans del capital 
financer: “Els pobles no volen la guerra. Ni el 
poble rus, ni el poble ucraïnès volen la guerra”.

“Els governs al servei del capital exigeixen 
la unió sagrada en nom de la guerra. La patro-
nal espanyola ha declarat: “La realitat és que 
estem en guerra (…). És un moment molt im-
portant per fer una contenció salarial”; o bé la 
primera ministra sueca que explicava, a la 
Cimera Europea de Versalles: “M’agradaria 
molt invertir els diners dels contribuents en 
escoles i pensions, però hem de gastar-los en 
defensa”. Assenyalant així la relació entre gue-
rra i guerra social, entre lluita contra la guerra 
i lluita en defensa de les conquestes socials i 
per les reivindicacions. La conferència es va 
pronunciar contra les crides a la unió sagrada 
declarant que “Truquen a la unió sagrada per 
intentar emmordassar els assalariats i les seves 
organitzacions en el moment mateix en què 
s’anuncien les mesures més brutals contra les 
pensions, contra els drets socials, contra els 
serveis públics, contra tots els acords col·lec-
tius sobre el contracte laboral (…) Amb la unió 

sagrada, els Governs exigeixen als treballadors 
que renunciïn a les reivindicacions ia les lliber-
tats (…) Nosaltres diem: Aquesta no és la nos-
tra guerra, s’està lliurant pels interessos dels 
trust i de les multinacionals. Els pobles no 
poden esperar res, no poden guanyar res amb 
la competència imperialista, amb els governs 
promotors de guerra, siguin on siguin.

I la necessitat d’ajudar a organitzar el re-
buig a la guerra de la població treballadora: 
“Hem de contribuir, a cada país del vell conti-
nent, a ajudar els treballadors a rebutjar la unió 
sagrada, a agrupar-se al terreny de classe per 
derrotar els plans de suposada «reorganitza-
ció» de la producció i de les relacions socials. 
Aquest és lúnic mitjà per aturar el mecanisme 
de la guerra”.

Madrid, 25 de juny 2022, Trobada 
Europea contra la Guerra: “ni Putin ni 

OTAN”
En una trobada que va reunir militants de di-
versos països europeus, coincidint amb la ci-
mera de l’OTAN, aprovàvem una declaració 
que deia, entre altres coses: “Nosaltres, que 
hem exigit des del primer dia un alto el foc i 
la retirada de l’exèrcit de Putin d’Ucraïna, vo-
lem denunciar el torrent de mentides amb què 
ens inunden cada dia. Aquesta guerra no és ni 
una guerra per defensar Rússia, com pretén 
Putin, ni una guerra “en defensa dels valors 
d’Europa”, com pretenen Biden, Scholtz, 
Johnson, Macron i Draghi. La guerra que de-
vasta Ucraïna enfronta, pel control de la distri-
bució de matèries primeres, els oligarques 
russos representats per Putin amb els caps dels 
monopolis imperialistes, representats pels caps 
d’Estats membres de l’OTAN”. L’endemà de 
la trobada, la majoria de participants s’unia a 
un seguici internacional a la manifestació con-
vocada contra la cimera de l’OTAN, manifes-
tació entre els convocants de la qual es trobava 
el CATP i que va reunir desenes de milers de 
persones. En coherència amb la declaració 
aprovada: “L’OTAN és la guerra, és la inter-
venció directa de l’imperialisme nord-americà 
a Europa, trepitjant tota sobirania dels pobles, 
imposant el vertiginós augment dels pressu-
postos de guerra. La Unió Europea i els gover-
ns europeus voten més i més milers de milions 
per a la guerra i els detreuen de l’ensenyament, 
la sanitat, les pensions, “La declaració assen-
yalava, encertadament, les greus conseqüèn-
cies de la guerra per a la classe treballadora: 
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“La guerra combinada amb l’especulació 
comporta penúria i pujades de preus que su-
men milions de persones a la misèria, a Europa 
ia tots els continents ”.

Però no es quedava al terreny de la denún-
cia. Incloïa una crida a l’acció de militants i 
organitzacions obreres: “Els nostres governs, 
alhora que ataquen totes les conquestes so-
cials, pretenen que les organitzacions sindicals 
renunciïn a les reivindicacions més immedia-
tes, a les reivindicacions fonamentals: pen-
sions, protecció social, serveis públics ( ...) És 
responsabilitat de tot militant obrer, de tot 
demòcrata, tirar endavant la lluita contra la 
guerra, unificar el moviment antiguerra amb 
la lluita pel pa, la pau, la salut i la llibertat, per 
la congelació de preus i el augment de salaris, 
contra els governs i el capitalisme bàrbar”.

Gener de 2023: Manifest Alto a la 
Guerra! Alto el foc immediat, sense 

condicions!
En aquests moments, recollim suport per a 
un manifest per un alto el foc immediat, sig-
nat per centenars de militants de tot Europa, 
que va ser presentat en roda de premsa da-
vant les Corts l’11 de gener, i en preparem 

actes de presentació.
El manifest parteix de les conseqüències 

de la guerra, que “té ja les seves conseqüències 
polítiques i econòmiques a tot el món. Suposa 
l´amenaça d´un perill mortal per a tots els po-
bles d´Europa i de tots els continents”.

Per tant, “Per preservar la humanitat, cal 
aturar aquesta marxa cap a la barbàrie. La gue-
rra de Putin, com la de l’OTAN a càrrec de 
Zelenski, no és la nostra guerra (…) Volem la 
pau per al poble rus i per al poble ucraïnès”. 
Aturar la guerra, oposar-se a la seva escalada, 
no és recolzar Putin: “En envair Ucraïna, Putin 
es va llançar a una aventura criminal i sense 
sortida per al poble rus i el poble ucraïnès. 
Putin no defensa el poble rus. Exigim la reti-
rada de les tropes de l’exèrcit de Putin. 
Condemnem l’escalada bèl·lica de l’OTAN i 
exigim la retirada de les tropes de tots els paï-
sos de l’OTAN”.

I s’oposa a tota la política de guerra i 
de guerra social. Els signants del manifest 
ens oposem: “Al fet que els dirigents dels 
nostres Estats subministrin armes que ma-
ten i fereixen centenars de milers d’éssers 
humans dels dos bàndols amb la seva mul-
titud de massacres, refugiats, destrucció 

(…) A «sancions econòmiques» contra el 
poble rus, exigides pel Govern nord-ame-
ricà, que s’utilitzen per disparar els preus, 
els beneficis rècord dels trust i oligarques 
del petroli, la compra massiva de gas d’es-
quist, un inici de col·lapse industrial a 
Europa (…) A que s’utilitzin milers i milers 
de milions per al rearmament d’Ucraïna en 
benefici de la indústria d’armament i en 
detriment dels pobles treballadors amb re-
tallades a tots els pressupostos públics, 
hospitals, escoles, etc”.

.Per tot això, “Llancem una crida a tots 
els treballadors i militants d’Europa a unir 
les seves forces per aturar aquest engranat-
ge mortal i aquesta carnisseria i pel cessa-
ment de la guerra i un alto el foc imme-
diat!”. El combat contra la guerra ha de 
continuar. Els participants a la roda de 
premsa de presentació del manifest han 
proposat una reunió àmplia de tots els sig-
nants del mateix per debatre com impulsar 
la campanya i formar un equip de coordi-
nació. Convidem tots els lectors d’aquesta 
carta a subscriure el manifest i participar a 
aquesta reunió, que es farà per videocon-
ferència el proper dia 25.

Els nostres 
compromisos...

REUNIÓ DE SIGNANTS DEL MANIFEST 
CONTRA LA GUERRA

Bon dia. Proposem celebrar una reunió oberta 
de les persones i col·lectius que heu subscrit el 
manifest contra la guerra. L’objectiu és constituir 
un grup de coordinació de la campanya i decidir 
les properes accions per desenvolupar l’activitat 
de campanya.
Us proposem fer una connexió per zoom pel dia 
25 de gener a les 20.15.

Unirse a la reunión Zoom
https://us06web.zoom.us/j/98224738805 - ID de reunión: 982 2473 8805
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