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“La Verdad” 110, estarà aviat disponible

S’obre una nova situació mundial
Al sumari del número de la revista teòri-

ca de la IV Internacional, que prope-
rament entrarà en impremta, i tindreu a la 
vostra disposició en uns deu dies, trobareu:

- Notes editorials. De l’informe discutit al 
Secretariat Internacional (SI) de la IV 
Internacional del 3 i 4 de febrer del 2022.

- Annex – La Lettre de la Vérité n.º 1043 i 
1044 (6 i 23 de gener de 2022) (extractes)

- Clima, ecologia, medi ambient: reunió de 
debat amb joves

- La dislocació del mercat mundial com a 
expressió de la crisi del capitalisme.

- A propòsit de la situació a la Xina
- Veneçuela: i ara, on anem?
- Guadalupe, Martinica, prossegueix la 

resistència contra la barbàrie capitalista.

Notes editorials
Donen llargs extractes de l’informe presentat 
al SI del 3 de febrer del 2022.

La situació internacional està marcada per 
la crisi de l’imperialisme nord-americà que ja 
no té mitjans per garantir l’ordre mundial. Ara 
Europa és l’amenaçada per la guerra a partir 
d’Ucraïna. Ni el poble rus ni el poble ucraïnès 
volen la guerra. Les aspiracions nacionals del 
poble ucraïnès no poden trobar resposta pel 
costat de Putin ni pel dels Estats Units. El con-
flicte està lligat a la voluntat nord-americana 
de quedar-se amb el mercat del gas a Europa.

A Àfrica les posicions ocupades per l’im-
perialisme francès estan trencades per la revol-
ta dels pobles. Més de dos milions i mig de 
malians s’han manifestat al crit de “Fora l’exèr-
cit francès! Fora França!”.

Això confirma l’anàlisi del SI de setembre 
del 2021. Segueix la descomposició del sis-
tema capitalista. La situació que va portar a 
la crisi de les subprime s’ha agreujat, Els 
plans de “transició energètica” només són 
intents de sortir-ne accentuant l’explotació 
dels treballadors mitjançant la destrucció de 
totes les conquestes socials, començant per 
l’existència de les organitzacions sindicals 
independents. La pandèmia va oferir a les 
cimeres del capital una escletxa per disparar: 
amb l’excusa d’emergència sanitària, els go-
verns han multiplicat mesures d’excepció que 
tenen vocació de perpetuar-se.

La resistència dels treballadors i dels po-
bles continua i obliga els Estats a reforçar la 
pressió corporativista per laminar la classe 
obrera lligant les organitzacions sindicals a 

l’ofensiva del capital, més que els partits tradi-
cionals que enquadraven el moviment obrer 
estan en crisis o en vies d’enfonsament.

“Per a la IV Internacional les coses són 
clares: hi ha una línia de delimitació neta entre 
els que accepten acompanyar la destrucció de 
les bases productives de la societat i els que es 
neguen, resisteixen, diuen que no… A la nova 
situació es formen noves forces , que imposen 
als militants revolucionaris no quedar ancorats 
a la rutina, tornar-se decididament cap a les 
noves capes per garantir la continuïtat del com-
bat emancipador i amb això lligar-se a una 
àmplia avantguarda”.

Per alimentar la discussió preparatòria del 
X Congrés Mundial, es publica la contribució 
de la secció francesa amb l’informe introduc-
tori del 29 de gener a la conferència nacional 
de la CCI del POI. Després les discussions de 
Trotski amb els bolxevics leninistes el 1934-35 
i 1938-39, com a elements del mètode de tran-
sició en la construcció del partit.

Clima, ecologia, medi ambient
Informe d’una reunió de debat amb joves con-
vidats per la IV Internacional a París.

Resposta a les preguntes: Quines reivindi-
cacions cal plantejar sobre la qüestió ecològi-
ca? Quines accions ja hem fet en el passat? 
Quina posició tenim sobre l’organització ex-
tinció-rebel·lió? Quines accions emprendrem 
en una societat socialista?

I a continuació, exposició sobre la relació 
entre la degradació del medi ambient i el sis-
tema capitalista donant fets i mostrant el “tru-
catge” i mentida a tots els nivells.

La dislocació del mercat mundial
La guerra comercial i l’endeutament s’han 
accentuat, i ara estan acompanyats de les di-
ficultats de subministrament energètic, la 
ruptura de subministraments i la reaparició de 
la inflació.

Es tracta d’una dislocació dels processos 
amb què el capital en garanteix l’acumulació i 
la renovació per garantir els beneficis. S’han 
donat moltes xifres sobre els aspectes caòtics 
del funcionament en el transport, l’energia, les 
primeres matèries, les empreses zombi i la 
magnitud de l’especulació.

No hi ha ordre nord-americà ni hi ha loco-
motora xinesa. Aquests temes recurrents de la 
propaganda burgesa manquen de tot fonament. 
Als Estats Units, els plans de rellançament 

droguen les actuacions però no l’economia. 
Això preocupa els burgesos. A la Xina, la fa-
llida d’Evergrande és una amenaça per a tot el 
sector immobiliari i, per tant, per als bancs. 
Europa utilitza els crèdits de rellançament per 
dictar condicions d’ajustament estructural que 
són precisament les que han portat al seu de-
bilitament i dislocació. No és un mal pas, sinó 
que estem davant d’una conseqüència de la 
incapacitat del capital per valoritzar-se en pro-
porció suficient. Són reveladores les estadísti-
ques sobre l’índex de benefici des del 1960 al 
2019. El corol·lari és que les condicions de 
vida de la majoria es degraden i estan cada cop 
més amenaçades.

A propòsit de la situació a la Xina
“Sens dubte, la pressió nord-americana 
s’exerceix sobre la Xina de manera continua-
da per mitjà del famós“Acord de fase 1 del 15 
de gener del 2020”, doncs, segons l’adminis-
tració nord-americana Xina estava 180 000 
milions de dòlars per sota del seu compromís 
de compra de productes nord-americans a la 
data límit acordada, el 31 de desembre (…). 
En realitat, a la Xina opera un factor potent 
que els mitjans de comunicació solen ignorar. 
La classe obrera xinesa, centenars de milions 
d’obrers, resisteix per defensar les condicions 
d’existència, exercint així una pressió cons-
tant sobre la burocràcia. S’aborda aquest as-
pecte de la situació.”

La pressió gegantina exercida sobre la 
Xina pel mercat mundial –expressada per la 
política de pressió de l’imperialisme nord-ame-
ricà– xoca amb la resistència dels obrers xine-
sos que provoca contradiccions al si del Partit 
Comunista Xinès (PCC), fins i tot al si del 
Comitè Central a pocs mesos del XX Congrés. 
A la discussió i els debats sobre resolucions a 
la cúpula, apareixen veus discordants. La bu-
rocràcia xinesa pretén conservar el monopoli 
del poder polític. Per als internacionalistes, no 
hi ha cap tasca més urgent que donar suport 
amb totes les forces al combat dels obrers xi-
nesos pels seus drets, en primer lloc el dret 
d’organització independent de la classe obrera.

Veneçuela – I ara, on anem?
Milions de persones han sortit al carrer a països 
com Puerto Rico, Haití, Equador, Mèxic, 
Nicaragua, Cuba, Colòmbia, Bolívia i Xile. I 
recentment hi ha hagut l’aixecament massiu 
amb elements d’insurrecció a Guadalupe i 



Martinica. Aquests moviments s’expressen i 
s’expressaran a les eleccions.

A Veneçuela, després de les eleccions del 
21 de novembre, el Govern de Nicolás Maduro 
controla 19 dels 23 llocs de governadors dels 
estats i més de 200 dels 335 alcaldes. Té una 
majoria aclaparadora al poder legislatiu. 
L’abstenció del 59% és la més forta després 
de la de les legislatives del 2020. L’oposició 
ha tingut una victòria simbòlica en aconseguir 
el lloc de governador de Barinas, l’estat natal 
de Chávez, però no té consens.

En el pla econòmic, el Govern fa cada cop 
més concessions al capital. El treball informal, 
entès com a mà d’obra sense dret a la Seguretat 
Social, ha passat del 48% al 84,5% entre el 
2015 i el 2020. Els treballadors resisteixen, fan 
vaga pels salaris, i els jubilats es manifesten.

La nació exigeix la construcció d’una sor-
tida de la crisi, cosa que pressuposa coordinar 
les organitzacions, un moviment dels treballa-

dors i dels sectors populars, que segueixen 
drets i resisteixen.

Som un país sotmès a la pressió, al blo-
queig de l’imperialisme, lluitem pels salaris, 
per la salut, els serveis públics, pel control 
sobre la propietat de l’Estat contra la corrup-
ció, contra la criminalització de les lluites, en 
defensa de la Llei Orgànica del Treball - la 
Constitució sorgida de l’Assemblea 
Constituent de 1999”.

Guadalupe, Martinica – Segueix 
la resistència contra la barbàrie 

capitalista i colonialista
És un recordatori de les conseqüències de la 
colonització i dels seus aspectes actuals. Es 
desenvolupa una mobilització amb vaga gene-
ral. El LKP té un paper fonamental en l’orga-
nització del combat. És el lloc de trobada ca-
paç de mobilitzar tots els treballadors amb els 
seus sindicats, els joves, les associacions, els 

moviments culturals. El moviment actual con-
dueix el LKP a plantejar la qüestió del poder.

Es ressalta un extracte de la resolució de 
la conferència nacional de la secció de la IV 
Internacional de Guadalupe. Necessita les tas-
ques dels militants en relació amb la nova si-
tuació. En particular, contribuir a crear orga-
nitzacions d’acord amb la situació.

La mobilització continua malgrat el re-
forçament del menyspreu, de la repressió po-
licial i judicial, per part del poder colonial. 
Cada cop més joves i treballadors comprenen 
que perquè la seva voluntat sigui respectada, 
caldrà emancipar-se del poder colonial. Aquest 
combat està íntimament lligat a la lluita per la 
unió lliure i fraterna dels pobles del Carib i de 
la conca del Carib, a la lluita pels Estats Units 
Socialistes d’Amèrica, per la sobirania del 
poble haitià “per un Haití alliberat de la ocu-
pació”, per la defensa de les conquestes de la 
revolució cubana.
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