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Quant a la Conferència Europea d’urgència, 
convocada per al 9 d’abril del 2022

El Nou Corrent d’Esquerra (NAR), de 
Grècia, i el Partit Obrer Independent 

(POI), de França, han llançat una convo-
catòria a una conferència europea d’urgèn-
cia, el contingut de la qual inclou el com-
bat contra la guerra, però que va més enllà, 
buscant “establir un vincle entre treballa-
dors i militants confrontats a tot Europa a 
una ofensiva sense precedents contra totes 
les conquestes de la classe obrera”. Ofen-
siva d’atac a totes les conquestes obreres 
i democràtiques i, a primera línia, els sis-
temes de seguretat social que asseguren la 
supervivència dels treballadors i treballa-
dores en la seva vellesa, i els serveis pú-
blics de sanitat, ensenyament, etc.

Com assenyala la crida de convocatòria 
de la conferència, “la guerra a Ucrània marca 
l’entrada en un nou període en què les rivali-
tats entre capitalistes desembocaran cada cop 
més en el recurs a les armes”.Aquest és el 
motiu pel qual tots els governs s’afanyen a 
incrementar -en el cas d’Espanya, més que 
duplicar, en passar dels 9.400 milions desti-
nats a Defensa el 2022 als més de 20.000 que 
haurà de destinar el 2024, segons els compro-
misos assumits amb l’OTAN des del 2014- les 
despeses militars, per armar-se fins a les 
dents. Tot això, exigint nous sacrificis a la 
població treballadora, a la qual es pretén 
col·locar davant del vell dilema “canons o 
mantega”. Com cínicament declarava la pri-
mera ministra sueca, Magdalena Andersson, 
del partit socialdemòcrata, durant la Cimera 
Europea de Versalles: “m’agradaria molt in-
vertir els diners dels contribuents a escoles i 
pensions, però hem de gastar-los en defensa”.

Els governs, que van aprofitar la pandèmia 
per redoblar els atacs als drets i conquestes, 
criden ara a la unitat contra la guerra per sot-
metre les organitzacions aixecades per la clas-
se treballadora als plans del gran capital, que 
inclouen nous atacs i retallades. Declarava 
Antonio Garamendi, president de la CEOE, 
que “la realitat és que Espanya està en guerra”, 
per afegir que cal aprofitar les negociacions 
entre patronal i sindicats per a un nou AENC 
per analitzar “com es pot treballar des d’una 
contenció dels salaris”. Una petició en què in-
sisteix el govern amb la seva proposta de “pac-
te de rendes”, que, naturalment, inclou salaris 
i pensions. A les diferents televisions, insis-
teixen els tertulians que “seria insostenible” 

actualitzar les pensions a la inflació.
Unió sagrada per facilitar la imposició dels 

plans del capital
Durant la primera guerra mundial, el go-

vern francès va encunyar l’expressió unió sa-
grada, en defensa de la pàtria, que suposava la 
renúncia per part dels partits obrers i els sindi-
cats a la lluita contra la guerra i a la convoca-
tòria de mobilitzacions i vagues.

Ara, com assenyala la crida, “Els Governs 
al servei del capital exigeixen la unió sagrada 
en nom de la guerra.(…) Criden a la unió 
sagrada mentre que es prepara la liquidació 
de milions de llocs de treball. Demanen la 
unió sagrada mentre que la guerra i les san-
cions contra Rússia comporten especulació i 
explosió del preu de les matèries primeres i 
béns de consum”.

Quin objectiu té aquesta exigència d’uni-
tat? Per descomptat, no la necessitat de man-
tenir una guerra, perquè avui, la guerra que 
lliuren els EUA, L’OTAN i la Unió Europea 
contra Rússia és una guerra on ells posen les 
armes i municions, mentre el poble ucraïnès 
posa la destrucció de les seves ciutats i els 
seus mitjans de vida, i els milers de morts i 
ferits. No, com explica la declaració, “criden 
a la unió sagrada per intentar emmordassar 
els assalariats i les seves organitzacions en 
el moment mateix en què s’anuncien les me-
sures més brutals contra les pensions, contra 
els drets socials, contra els serveis públics, 
contra tots els acords col·lectius sobre el 
contracte laboral”.

Guerra, capitalisme i OTAN
El dirigent socialista francès, Jean Jaurés, as-
sassinat tres dies abans del començament de 
la Primera Guerra Mundial, va dir que “el 
capitalisme porta a la seva essència la guerra, 
com els núvols porten la tempesta”. Els esde-
veniments actuals demostren la certesa 
d’aquesta frase.

La propaganda de guerra de l’OTAN ens 
pretén convèncer que la guerra és un producte 
de la maldat de Vladimir Putin, però es tracta 
d’una conseqüència de la competència desen-
frenada de les diferents potències imperialistes. 
Com assenyala la declaració, “la decisió del 
Govern EUA de Biden d’ordenar, el 8 de març, 
el cessament de tota importació de gas i de 
petroli rus revela la causa profunda d’aquesta 
bàrbara escalada. Els trust i els oligarques s’en-

fronten brutalment pel repartiment d’un mercat 
mundial sobresaturat”.

El Govern nord-americà sotmet les seves 
exigències a tots els governs de la UE. Com 
assenyala la declaració del NAR i el POI, “so-
ta aquesta pressió, els estats més grans dels 
monopolis imperialistes estan compromesos 
en un gir, coordinat per les institucions euro-
pees, que amenaça de destruir l’aparell produc-
tiu dels països europeus i totes les relacions 
socials basades en el reconeixement de les 
conquestes polítiques i socials de la classe 
obrera”. “Descarbonització”, “economia ver-
da”, són les consignes d’aquesta ofensiva, que, 
si no és enfrontada, porta a la destrucció de 
tota la “vella indústria” europea i, amb ella, de 
milions de llocs de treball amb drets. I la “uni-
tat contra la guerra”, la “unió sagrada”, pretén 
sotmetre tot el moviment obrer a aquests ob-
jectius. Però, com assenyala la declaració, 
“aquest gir condemna a l’atur,

La guerra no és casualitat, ni el resultat de 
la mala voluntat d’un dirigent o un altre. Ha 
estat preparada per la competència exacerbada 
i l’escalada militar. Recentment, els 30 caps de 
Govern de l’OTAN reconeixien que porten 
anys, des del 2014, armant i entrenant l’exèrcit 
d’Ucraïna. La declaració explica que els Estats 
Units, la Unió Europea, l’OTAN han donat 
suport permanentment a l’oligarquia ucraïnesa 
responsable del saqueig, de la descomposició 
del país, condemnant el poble ucraïnès a la 
pobresa, a l’emigració. Mentre Putin agitava el 
nacionalisme granrus contra el poble ucraïnès, 
ells recolzaven els governs procapitalistes 
d’Ucraïna, governs que van legitimar el perío-
de de l’ocupació nazi”.

Però la declaració tampoc no tanca els 
ulls als fets. Ha estat l’exèrcit rus el que ha 
envaït Ucraïna, el que bombardeja les ciutats 
i ha fet fugir milions de persones, sobretot 
ancians, dones i nens. Les declaracions de 
Putin que pretén defensar la població russò-
fona i “desnazificar” Ucraïna són rebutjades 
al text. Com ho són en els fets. Llevat de 
Kíev, són poblacions de parla majoritària-
ment russa com Kharkov, Mariupol o Odessa 
les que són implacablement bombardejades. 
I la població de parla russa no rep els soldats 
de Putin com a alliberadors. Com la resta de 
la població d’Ucraïna, fuig d’ells, s’hi en-
fronta armes a la mà o, com a molt, roman 
indiferent i intenta sobreviure.



La propaganda de Putin no mereix la més 
mínima atenció, com no la mereix la propa-
ganda de l’OTAN. La declaració exposa que 
“Els al·legats dels Estats Units i dels Estats 
membres de la Unió Europea contra Rússia 
són una hipocresia total: aquestes forces són 
les que van contribuir a la desintegració de 
Iugoslàvia inundant de sang els Balcans; són 
les que van envair l’Iraq i tants altres països…”

Quin és l’objectiu de la Conferència?
L’objectiu no és aixecar un moviment paci-
fista. Ja n’hi ha milers a tot Europa que es 
mobilitzen. Com ho fan a Rússia, on se suc-
ceeixen les declaracions de col·lectius, de 
treballadors, de periodistes, d’estudiants i 
professors, de científics, contra la guerra, 
malgrat la repressió, que ja ha portat més de 
15.000 russos a la presó .

Es tracta d’ajudar un combat polític més 

profund: combatre“perquè s’imposi la inde-
pendència de les nostres organitzacions obre-
res i aquestes es neguin a renunciar a les rei-
vindicacions en defensa de totes les conques-
tes socials i de les llibertats, lluitin per un futur 
millor en una altra societat”.

Per tant, els qui preparem la conferència 
i cridem a militants, organitzacions i col·lec-
tius a participar-hi a través de les reunions 
que es preparen a diferents localitats de tot 
l’Estat, busquem “ajudar els treballadors a 
rebutjar la unió sagrada, a reagrupar-se al 
terreny de classe per derrotar els plans de 
suposada «reorganització» de la producció i 
de les relacions socials”. Perquè, com assen-
yala la declaració de convocatòria, “aquest és 
l’únic mitjà per aturar el mecanisme de la 
guerra”. Organitzar-se per defensar incansa-
blement les reivindicacions i els drets, sense 
sotmetre-les a cap“pacte de rendes”, a cap 

exigència de “diàleg social”.
Exigències que no tenen res de abstractes. 

A l’Estat espanyol es concreten en la pressió 
sobre els sindicats perquè acceptin el Pacte de 
rendes, és a dir, perquè acceptin la pèrdua del 
valor del salari i que fins i tot renunciïn a una 
reivindicació elemental com és la clàusula de 
revisió salarial, que, encara que no és l’escala 
mòbil de salaris, limita la pèrdua de poder ad-
quisitiu. També és acceptar la nova reforma de 
pensions, amb el nou pla d’Escrivà.

Daltra banda, suposa la recerca dun pacte 
d’Estat entre els partits. Sobre això, cal tenir 
en compte el discurs de Feijoo al Congrés del 
PP: “per rectificar el que s’ha fet malament, 
oferim el nostre suport al govern”

Hi hagi o no hi hagi guerra, governi qui 
governi, les reivindicacions es defensen. 
Busquem ajudar a organizar a qui assumeixen 
aquest principi.
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