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Davant de l'ocupació d'Ucraïna per
tropes russes  i l'escalada bèl·lica

de l'OTAN en Europa

25 de febrer de 2022

L'atac i  ocupació d'Ucraïna pel l'exèrcit  de Putin és un
pas gravíssim en l'escalada entre les potències imperia-
listes nord-americana i russa, que s'enfronten des de fa
anys per repartir-se Europa  i Àsia cental. 

La lluita per estendre el seu poder es fa hui a costa de la
destrucció d'infraestructures i el patiment de la població
del país ocupat, però demà es vorà que també es fa a
costa de les poblacions treballadores de Rússia, EEUU i
els  països  de  l'OTAN,  que  seran  les  que  pagaran  la
factura  de  les  aventures  bèl·liques  dels  seus  propis
governs. 

L'única  manera  de  parar  les  guerres  de  dominació  i
rapinya  entre  imperialismes  és  la  solidaritat  obrera
internacionalista. Per sobre de tota la propaganda bel·li-
cista cal dir-ho ben fort :

Les  treballadores  i  treballadors  ucraïnesos,  russos,
nord-americans o dels  altres  països europeus no som
enemics  entre  nosaltres!   L'enemic  són  els  nostres
governs,  que  organitzen  una  perillosíssima  escalada
bèl·lica per defendre els interessos econòmics i estratè-
gics dels grans capitals.

Fora les tropes russes d'Ucraïna!

Fora totes les tropes nord-americanes d'Europa!

Dissolució de l'OTAN i de l'OTSC!

Ni un euro per a col·laborar en una guerra entre imperia-
lismes per repartir-se el món! 

Front únic de les organitzacions obreres de l'Estat Espa-
nyol  per  obligar  el  govern  a  retirar  totes  les  tropes,
avions i vaixells posats al servei de l'OTAN!
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Grinyolen les masses tectòniques
del capitalisme internacional

26 de febrer 2022 

La nova crisi global

Després de la gran crisi econòmica del 2008-13, i més
encara des de la recessió mundial del primer any de la
pandèmia, s'han posat de manifest amb total evidència
els  trets  ja  característics  de  l'actual  fase  del  sistema
capitalista en extrema decadència: 

• recuperacions  econòmiques  darrere  les  crisis
cada vegada més dèbils, 

• taxes de guany en declivi (a excepció d'uns pocs
sectors de tecnologia puntera), 

• tendència imparable a la concentració de capital
en tots els sectors, 

• masses  immenses  de  capital  ociós  buscant
rendiments  especulatius  i  generant  bombolles
financeres,  que  amb  tota  seguretat  acabaran

esclatant i  anunciant  una nova crisi  superior  a
l'anterior. 

Malgrat  el  respir  d'uns  pocs  anys  que  ha  significat  la
reincorporació al mercat mundial de Rússia i, sobretot,
Xina,  el  sistema  capitalista  topeta  contínuament  tant
amb les seues pròpies contradiccions com amb els límits
d'un  planeta  exhaurit  per  l'explotació  irracional  dels
recursos naturals. 

En aquestes condicions, la competència entre els països
més  poderosos  per  repartir-se  el  control  del  món
provoca nombroses guerres locals i greus tensions mili-
tars molt perilloses, com ara la que es viu al voltant de la
invasió d'Ucraïna i potencialment en altres països de la
zona.

Els diversos blocs imperialistes

EEUU

La  decadència  l'encapçalen  els  EEUU.  Ara,  després
d'haver  sigut  l'imperialisme  hegemònic  durant  tot  un
segle,  la  burgesia  nord-americana  es  mostra  al  món
amb una divisió  política tan profunda que amenaça la
consistència  del  seu  propi  estat  federal.  Es  troba
empantanada  econòmicament  i  socialment  en  una
pandèmia  encara  descontrolada,  i  es  veu  necessitada
com  mai  d'assegurar-se  les  cadenes  de  subministra-
ment, d'energia i matèries primeres (com sempre), però
també de productes d'alta tecnologia (com ara els xips)

que han passat a ser imprescindibles per a tot tipus de
producció.  

Xina

La debilitat creixent dels EEUU, manifestada inclús mili-
tarment  en  les  retirades  de  Síria  i  Afganistan,  va
acompanyada  del  ràpid  enfortiment  d'un  nou  rival
colossal,  la  Xina.   Aquest  país  s'ha  convertit  en  un
element central  de la  producció mundial  i  en un gran
creditor e inversor en Àsia, Àfrica o Europa. Fins i tot en
Amèrica llatina. 
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L'expansió del jove imperialisme xinés, com al principi la
dels EEUU, és de moment pacífica i merament mercantil
i financera. Però això no el lliura d’estar permanentment
al centre de les majors hostilitats econòmiques, políti-
ques i militars, per entrar en conflicte creixent amb els
interessos nord-americans i en menor mesura, d'altres
països imperialistes de segon ordre, com ara els euro-
peus.

La  militarització  de  la  mar  de  Xina,  amb  fortíssima
presència de l'armada d'aquest país i de la nord-ameri-
cana, és tot un símbol d'aquelles tensions, que mostra
que tot i debilitats, els EEUU no han perdut en absolut la
seua aclaparadora superioritat militar i menys encara la
seua  tradicional  agressivitat.  De  fet,  recentment,  en
setembre  de  2021,  s'ha  configurat  una  nova  aliança
militar   anomenada  AUKUS,  agrupant  sota  la  direcció
dels EEUU els exèrcits d'Austràlia i  Regne Unit i  enfo-
cada  explícitament  "per  a  intentar  contenir
l’expansionisme xinès  a  la  zona del  Pacífic".  Més clar,
aigua.

Xina es prepara per guanyar terreny també en aquesta
àrea.  La  seua  despesa  militar,  que  encara  no  assoleix
més que un terç del volum en dòlars de la nord-ameri-
cana,  és la segona del món darrere d'ella i no ha deixat
d'augmentar  des  de  fa  26  anys  (veure  informe  SIPRI-
2021). 

Japó i la Unió Europea

Els  vells  imperialismes  japonès  i  europeus
mantenen  una  prudent  posició  de  defensa  dels
propis  interessos  i  zones d'influència  econòmica,
encara que en darrer terme sempre sotsmesos als
EEUU.  No és molt fàcil  resistir les exigències de
l'amo  ianqui  quan  se  li  permet  tindre  112  bases
militars  nord-americanes  al  país  (com  Japó)  o
quan, a més d'allotjar bases americanes, s'accepta
sotmetre el propi exèrcit al mandat de l'OTAN. 

La Unió Europea ha anat configurant-se com una
federació  econòmica,  dominada  fonamentalment
per les burgesies alemanya i francesa, i ha assolit
l'establiment d'un espai econòmic de lliure circu-
lació  dels  seus  ciutadans  i  de  capitals  i
mercaderies.  Està  basada  en  tractats  i  directives
d’obligat  compliment,  aprovades  mitjançant  negocia-
cions  de  dirigents  nacionals,  sense  cap  mena  de
simulació "democràtica" de cara a la població, com sol

fer-se en els parlaments nacionals. Els estats nacionals
subsisteixen  i  la  col·laboració  els  facilita  enormement
sobreviure enfront dels dos grans imperialismes (EEUU i
Xina). Però això no elimina les contradiccions internes i
les resistències de les burgesies locals a subordinar els
seus interessos econòmics o polítics als acords comuns. 

Després del brèxit de Gran Bretanya, que habitualment
es comporta com un satèl·lit dels EEUU, actualment es
manifesten tensions en la zona oriental, particularment
Hongria  i  Polònia,  amb governs especialment reaccio-
naris, renuents a adaptar llurs legislacions a la de la UE,
quan es tracta de qüestions socials  que troben massa
"progressistes". 

Les contradiccions internes a la UE escara es fan més
paleses en el terreny de les polítiques colonials de cada
país component, com evidencien les incongruències en
Líbia,  on  s'està  donant  suport  i  finançant  bàndols
enfrontats militarment.

La UE no té una força militar pròpia. Han hagut alguns
intents  fracassats  de  conformar-la,  i  en  la  realitat  la
major  part  dels  països  membres  estan  sotmesos  als
designis  militars  dels  EEUU  a  través  de  l'OTAN,  de
vegades  contra  la  seua  pròpia  conveniència.   Com
l’actual crisi amb Rússia per Ucraïna està evidenciant, els
interessos  econòmics,   polítics  i  estratègics  europeus
estan greument amenaçats pel conflicte inter - imperia-

lista entre Rússia i els EEUU, dos països enfrontats per
l'ampliació de les seues zones d'influència en Europa i
Àsia central.   
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Rússia 

L'OTAN  fou  creada  pels  EEUU  als  acabaments  de  la
Segona Guerra  Mundial  per  controlar  els  vells  capita-
lismes europeus i amenaçar la desapareguda URSS. Però
ara  continua  mantenint  l'assetjament  a  Rússia,  que
encara és  la  segona potència nuclear  del  planeta i  un
imperialisme  molt  actiu  militarment  a  l'est  d'Europa,
Àsia i  Àfrica (Bielorússia,  Kazakhstan,  Síria,  Líbia...i  ara
Ucraïna!). 

La Rússia capitalista intenta recompondre la vella zona
d'influència de la URSS i establir el seu propi bloc militar.
En 2001 creà l'Organització de Cooperació de Shanghai
(OCS),  "enfocada cap a  la  seguretat  regional",  amb la
Xina,  Kazakhstan,  Kirguizistan,  Tadjikistan,  Índia,
Pakistan,  Iran  i  Uzbekistan.  I  en  2002  l'aliança  militar
Organització del Tractat de Seguretat Col·lectiva (OTSC)
junt  a  Armènia,  Bielorússia,  Kazakhstan,  Kirguizistan  i
Tadjikistan. Aquesta darrera OTSC és la que ha fet servir
en gener de 2022 per ajudar a ofegar en sang la revolta
obrera de Kazakhstan.

D'altra banda, en 2015 es creà la Unió Econòmica Eurasi-
àtica, que pretén emular la UE i que agrupa al voltant de
Rússia  als  mateixos  països  de  l'OTSC,  encara  que  es

pretén estendre fins a Síria i Moldàvia. Aquesta unió es
veuria  molt  afavorida  amb  la  integració  econòmica
d’Ucraïna, puix augmentaria la seua població i economia
per damunt de valors que alguns consideren crítics.

Tots  aquests  blocs,  encapçalats  per  poderosos  països
amb  interessos  econòmics  enfrontats,  mantenen  una
lluita  permanent  pel  control  mundial  de  les  fonts
d'energia (hidrocarburs, urani), de les matèries primeres
- inclosa l'aigua! - de les rutes comercials i dels mercats. 

A mesura que l'economia mostra els seus límits, la llei
de la selva capitalista reforça la tendència a la militarit-
zació  dels  conflictes  i  genera  guerres  on  es  diputa  el
pastís  planetari  a  costa  de  la  destrucció  de  països
complets (Irak, Líbia, Síria). 

Els morts, la misèria, els terribles patiments de la guerra
i  la  postguerra els  posen les  poblacions treballadores
totalment alienes als  interessos econòmics  discutits.  I
com  a  colofó,  cada  dia  s'incrementa  el  desplaçament
massiu  de  persones,  que  es  sumen  als  més  de  80
milions de refugiats que hi havia en 2021, una xifra que
és la major mai comptabilitzada per ACNUR i que s'ha
duplicat en els darrers 10 anys.

La posició de la classe treballadora: cal un nou ordre social

Ni la  classe  obrera,  ni  les  poblacions treballadores  de
cap  país  tenen  res  a  guanyar  d'aquests  conflictes  i
guerres entre potències capitalistes. Només més preca-
rietat i més misèria, més repressió i militarització de la
societat. L'única solució passa per la solidaritat de classe
internacionalista,  cada  proletariat  lluitant  contra  els
plans imperialistes de la seua pròpia burgesia, del seu
govern i els seus aliats.

La  superació  final  del  desastre  creixent  a  què  ens  du
l'espiral militarista només pot vindre de l’eliminació de
la  causa  que  l'origina:  l'economia  basada  en  el  lucre
privat  dels  posseïdors  dels  mitjans  de  producció,  que
porta necessàriament a l'enfrontament imperialista dels
interessos de les burgesies dels diferents blocs.  

Només la classe treballadora pot formular una alterna-
tiva viable al capitalisme i portar-la a la realitat social.
Una  alternativa  socialista,  una  societat  agermanada  i
democràtica  de  productors  on  les  forces  productives
estiguen guiades per l'interès general de la Humanitat i
de la conservació de la natura de la qual forma part.

Per  anar  pel  camí  vers  el  socialisme  cal  construir  un
partit i una internacional revolucionàries, instruments de
lluita  conscients,  que  tinguen  clars  els  objectius  i  els
medis per arribar-hi (un Programa), capaços d'orientar-
se  i  orientar  la  classe  en  cada  situació  concreta  per
dirigir-la a enderrocar el poder del capital i instaurar el
poder  obrer.  I  acabar  definitivament  amb  les  classes,
l'explotació i les guerres. 
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UCRAÏNA:

Dissolució de l'OTAN i l'OTSC !
Fi de les ingerències nord-americanes a Europa 

i russes a Ucraïna!

6 de febrer de 2022- COREP

Soroll de sabres a Europa

A l'abril  de 2021,  el  president rus Putin  va concentrar
100.000 soldats a la frontera amb Ucraïna i després els
va retirar. Al novembre, ho va tornar a fer. El 17 de gener
de 2022,  els  exèrcits  bielorús  i  rus  van començar  uns
exercicis militars conjunts. Aqueix mateix dia, el primer
ministre  britànic  Johnson  començà  a  entregar  equip
militar a Ucraïna. El 19 de gener, el president estatuni-
denc  Biden  va  declarar  que  Putin  volia
envair  Ucraïna.  El  21  de  gener,  el  govern
estatunidenc proporcionava armes sofisti-
cades  a  l'exèrcit  ucraïnès,  a  través  de
Polònia i Lituània, entre elles míssils anti-
tancs  Javelin.  El  2  de  febrer,  Biden
augmentava  en  3.000  l'efectiu  de  les
tropes estatunidenques a Europa (8.500 ja
estaven  en  alerta)  en  virtut  del  tractat
militar de l'OTAN. Els governs francès i turc
(tots  dos  membres  de  l'OTAN)  actuaven
mentrestant com a mediadors, per a evitar
la confrontació. 

Diguen el que diguen els mitjans de comu-
nicació  russos  i  xinesos,  Ucraïna  no
representa  actualment  cap  perill  per  a
Rússia.  Encara  que  l'exèrcit  estatunidenc
siga  superior,  Biden  no  desitja  hui  una
guerra  contra  Rússia  a  Europa  perquè,  com  Trump
abans que ell, està centrat contra la Xina. Secundat per
un consens entre els dos grans partits burgesos, s'acon-
tenta amb amenaçar amb sancions econòmiques. Però
Rússia ha pres precaucions.

Des  de  2014,  les  autoritats  russes  han
augmentat considerablement la capacitat de la
seua  economia  per  a  resistir  un  xoc  sever,
especialment per al sector bancari  i  financer.
(Le Monde diplomatique, febrer de 2022)

Una víctima col·lateral de les sancions econòmiques recí-
proques  seria  l'Europa  Occidental,  que  patiria  el
tancament  del  sistema  internacional  de  pagaments
Switch, i en particular l'economia alemanya, que podria
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veure  compromès  l'indispensable  accés  al  gas  rus.
Diguen el que diguen els mitjans estatunidencs i brità-
nics,  Rússia no té intenció d'envair  i  conquistar  el  que
queda d'Ucraïna. Però com amb els moviments militars
en la Mar de la Xina, Europa Central s'ha convertit  en
una zona de perill. La situació pot canviar bruscament,
principalment en detriment de la població d'Ucraïna i del
Donbass. Johnson, Biden i Putin tracten de compensar la
seua impopularitat interna amb mostres de força naci-

onal.  Les  rivalitats  entre  les  potències  capitalistes
provoquen inestabilitat i tensions creixents i amenacen
més que mai la humanitat.

L'intent d'encerclament de 
Rússia per l'imperialisme nord-
americà

L'estat nord-americà defensa els interessos de la seua
burgesia, no la democràcia, tant a l'interior com a l'exte-
rior. No sols els seus aliats són sovint dèspotes, com els
actuals monarques del Golf, sinó que més d'una vegada
ha  intervingut  en  altres  estats  per  enderrocar  els
governs que d'una manera o una altra li destorbaven. 

Quan, després del col·lapse dels seus rivals japonesos i
alemanys,  es  va  tornar  contra  el  degenerat
estat obrer de l'URSS, en un intent de resta-
blir el capitalisme allí i impedir la propagació
de la revolució a Àsia, va crear blocs militars:
el  Pacte  de  Bagdad  a  Àsia  Occidental,
l'ASEAN a Àsia Oriental i l'OTAN, fundada en
1949,  que  havia  de protegir  a  Europa Occi-
dental  de  l'amenaça  de  l'URSS.  En  realitat,
l'exèrcit  "soviètic"  intervenia  més  aviat  per
esclafar  el  perill  revolucionari  (Alemanya,
1953; Hongria, 1956; Txecoslovàquia, 1968). 

Amb  les  dissensions  entre  les  burocràcies
estatals  i  nacionalistes,  els  Estats  Units  va
poder fins i tot jugar la carta de Iugoslàvia en
1949  i  després  la  de  la  Xina  en  1971  per  a
intentar aïllar l'URSS. Com el socialisme en un
sol  país  és  impossible  i  els  treballadors  no
sols van ser desproveïts del  poder  sinó que
van  ser  esclafats  per  la  burocràcia  estalinista,
l'economia dirigida va acabar decaient a tot arreu. Sota
la pressió militar dels Estats  Units,  amb Gorbatxov,  la
casta  privilegiada  que  usurpava  el  poder  a  l'URSS,
perduda  la  seua  base  popular,  va  claudicar  davant  el
imperialisme alemany (en acceptar l'absorció de la RDA
en la RFA en 1989) i estatunidenca (per a evitar la revo-
lució  a  Sud-àfrica  i  Nicaragua  en  1990).  Finalment  va
optar pel capitalisme amb Yeltsin en 1992, igual que la
burocràcia xinesa, fets que han estimulat el capitalisme
mundial durant un temps. Però el declivi estatunidenc, ja
perceptible quan Nixon va posar fi al sistema monetari

internacional de Bretton-Woods en 1971, s'ha accelerat
amb l'aparició de l'imperialisme xinés.

Lògicament, l'OTAN hauria d'haver-se dissolt quan es va
desintegrar  l'URSS  (1989-1991).  En  tot  cas,  en  1990-
1991,  Bush  va  prometre  a  Gorbatxov  que  l'OTAN  no
s'expandiria cap a l'est. No obstant això, en 1999 incor-
porà  Hongria,  Polònia  i  la  República  Txeca  i  va

intervindre militarment contra Sèrbia, aliada de Rússia.
Llavors,  el  govern  estatunidenc  va  anunciar  la  seua
intenció d'instal·lar el seu escut antimíssils a Europa de
l'Est. En 2002, amb el pretext d'un atac terrorista en el
seu sòl, va enviar tropes a Àsia Central amb permís de
Putin  (Tadjikistan,  Kirguizistan,  Uzbekistan).  En  2008,
Bush obri l'OTAN a Geòrgia i Ucraïna, sense despertar
l'entusiasme  d'aquest  últim  país.  En  2014,  Suècia  i
Finlàndia, oficialment neutrals, col·laboren intensament
amb l'OTAN. El 8 de gener de 2022, el Secretari d'Estat
estatunidenc Blinken confirma el  seu suport  a l'ingrés
d'Ucraïna en l'OTAN. 
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La resposta de l'imperialisme rus

L'Estat rus defensa els interessos de la seua burgesia. El
govern que encapçala, a causa de la seua feblesa econò-
mica,  és  cada vegada més nacionalista  i  clerical,  cada
vegada menys democràtic.  Acaba  de  prohibir  l'associ-
ació  Memorial.  No  defensa  en  absolut  les  minories
nacionals,  com  ho  demostra  el  seu  silenci  sobre
l'opressió nacional a la Xina o la persecució dels musul-
mans a l'Índia, el sacrifici de la causa kurda a Síria quan
va ser necessari per a tranquil·litzar el govern islamista
turc, l'annexió de Crimea en detriment dels tàrtars i els
ucraïnesos, la sort dels txetxens dins de les seues fron-
teres.

La burgesia russa (formada per oligarques que saquegen
la propietat pública i mafiosos d'èxit) va ser inicialment
víctima, sota Yeltsin, de la superioritat dels seus rivals
nord-americans i europeus, que es van apoderar ràpida-
ment  de  les  economies  centreeuropees,   de  nou
capitalistes.  No  obstant  això,  recolzant-se  en la  gran-

dària del país, en les seues riqueses naturals, en el seu
nivell  tecnològic  i  de  formació,  en  el  seu  potencial
militar,  la  classe  explotadora  va  aconseguir  preservar,

sota  l'ègida  de  Putin  (producte  del  FSB  i  protegit  de
Yeltsin), la seua independència dels Estats de l'OTAN i
també de la Xina. 

Ja en 1991, Rússia va poder comptar amb Transnístria, la
burocràcia  de  la  qual  es  va  separar  de  Moldàvia,  que
s'havia independitzat abans de restablir el capitalisme.
El referèndum de 2006 es va decantar per la tornada a
Rússia.  Transnístria,  a la frontera occidental  d'Ucraïna,
alberga actualment milers de soldats russos.

Per  contrarestar  l'atracció  d'Occident,  el  naixent  estat
rus va intentar crear una Comunitat d'Estats Indepen-
dents en 1991. Davant el seu fracàs, Putin va llançar en
1995 la Unió Econòmica Euroasiàtica (UEEA),  una unió
duanera  i  un  mercat  comú  que  actualment  inclou
Armènia,  Bielorússia,  el  Kazakhstan,  Kirguizistan  i
Rússia.

Juntament  amb  la  Xina,
Kazakhstan,  Kirguizistan,
Tadjikistan,  l'Índia,  el
Pakistan,  l'Iran  i
Uzbekistan,  Rússia  va
crear  en  2001  l'Organit-
zació  de  Cooperació  de
Xangai  (OCS),  i  en  2002
va  formar  una  aliança
militar  amb  Armènia,
Bielorússia,  Kazakhstan,
Kirguizistan i  Tadjikistan:
l'Organització del Tractat
de  Seguretat  Col·lectiva
(OTSC). A Kazakhstan, un
Estat  que manté la  seua
autonomia  entre  els
Estats  Units,  Rússia  i  la
Xina,  l'OTSC  acaba
d'ajudar  el  govern  de
Tokayev  a  reprimir  una
revolta  obrera  al  gener.

Ara està més estretament vinculada a Rússia.
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Aprofitant la incapacitat militar de la Unió Europea (la
UE no té exèrcit propi i la majoria dels seus Estats conti-
nuen  sent  membres  de  l'OTAN  dirigida  pels  Estats
Units)  i  les  dificultats  de  l'imperialisme  estatunidenc
(Veneçuela, l'Iraq, l'Afganistan...), l'estat rus ha aconse-
guit afluixar la pressió dels Estats Units. En la pràctica, ja
no hi ha bases militars estatunidenques a Àsia Central.
També ha bloquejat  l'entrada de Geòrgia i  Ucraïna en
l'OTAN. L'exèrcit rus va intervindre a Geòrgia en 2008,
separant dues zones (Ossètia del Sud i Abkhàzia), la qual
cosa va impedir l'ingrés en l'OTAN. Rússia va tractar de
reimplantar el govern ucraïnès de Yanukóvich en 2013,
però  un  moviment  popular  contra  la  subordinació  a
Rússia i contra la repressió va obstaculitzar l'operació. 

Desafiant  el  Memoràndum  de  Budapest  signat  amb
Ucraïna en 1994, Putin va envair llavors Crimea (poblada
per  russos des que Stalin  va  deportar  als  tàrtars)  i  va
fomentar  la  separació del  Donbass (predominantment
russoparlant).

Rússia va salvar al dèspota Assad en 2015, ja secundat
pel  règim  islamista  de  l'Iran.  A  canvi,  va  ampliar  i  va
modernitzar la seua base militar en Tartus. 

L'Estat rus també es va afermar en 2020 a Líbia donant
suport, a través de la milícia privada Wagner, l'ELN del
mariscal Haftar contra el GAN secundat per l'exèrcit turc
i  les  seues  tropes  auxiliars  gihadistes  exportades  de
Síria. A Bielorússia, en 2020, davant les protestes popu-
lars,  el  dèspota  Lukashenko,  que  fins  llavors  havia
mantingut  un  cert  equilibri  entre  l'imperialisme  occi-
dental i el rus, va haver de recórrer al seu veí. Bielorússia
és ara un satèl·lit  de Rússia.  L'imperialisme rus intenta
suplantar l'imperialisme francès a la República Centrea-
fricana  i  a  Mali,  gràcies  als  mercenaris  de  l'empresa
Wagner.

No  obstant  això,  donada  la  feblesa  de  la  seua  base
econòmica i malgrat les seues diferències, l'estat rus es
veu obligat a recolzar-se en l'imperialisme xinés per a
resistir  l'imperialisme estatunidenc.  D'ací  la  declaració
de Pequín del 4 de febrer, en la qual Putin i Xi manifes-
taren que encarnen l'autèntica "democràcia" (sic) i  que
volen un "món multipolar"  (és  a  dir,  una redivisió  del
món que només es pot aconseguir a costa dels Estats
Units, el Japó, Alemanya, França, Gran Bretanya, etc.). 

L'esquarterament de l'Estat burgés ucraïnès

El restabliment del  capitalisme a Ucraïna va seguir  un
curs  similar  al  de  Rússia  (una  burgesia  d'oligarques  i
gàngsters en un país que és un dels més corruptes del
món des de llavors). Però es va mesclar amb un naciona-
lisme local que, al llarg del segle XX, sempre va fer el joc
a l'imperialisme alemany (contra el  poder  dels soviets
primer i després contra l'URSS burocratitzada) i sovint va
adquirir un caràcter antisemita i feixista. 

El  naixent  estat  burgés,  igual  que  els  de  Bielorússia  i
Lituània,  en  1991,  es  va  beneficiar  de  la  renúncia  del
ressuscitat  estat  burgés  polonès  als  seus  territoris
orientals anteriors a la Segona Guerra Mundial. La inde-
pendència  dins  de  les  fronteres  heretades  de  l'URSS
(incloent  el  Donbass  i  Crimea)  va  ser  reconeguda per
Rússia en 1994 a canvi de renunciar a les armes nuclears
(també heretades de l'URSS). La majoria dels ciutadans
ucraïnesos eren bilingües (parlaven ucraïnès i rus).

Atenent  als  seus  vincles  econòmics  amb  Occident  i
Orient, i al igual que Bielorússia, el Kazakhstan i molts

 altres, l'estat burgés ucraïnès va intentar maniobrar en
els seus primers anys entre els diferents imperialismes
(en  el  seu  cas,  principalment  l'estatunidenc,  el  rus  i
l'alemany). Per això, quan el capitalisme ucraïnès es va
veure sacsejat per la crisi capitalista mundial de 2008 -el
seu PIB va caure un 15% en 2009-,  els  imperialismes
europeu occidental i rus van acudir al seu rescat, salvant
els seus bancs i proporcionant energia barata. 

Aquest equilibri inestable es va veure alterat en 2013, no
per la qüestió de l'OTAN, sinó per la competència entre
dos  projectes  ostensiblement  econòmics,  la  Unió
Europea (UE) i la Unió Econòmica Eurasiàtica (UEEA). La
UE, fundada en 1957, és l'acord regional més avançat del
món.  Codirigida per l'imperialisme alemany (econòmi-
cament  el  més  fort)  i  el  francès  (econòmicament  el
segon,  però  militarment  superior),  la  UE  comprenia
llavors  28  Estats,  entre  els  quals  es  trobaven  molts
antics  socis  econòmics  de  l'URSS  (Bulgària,  Hongria,
Polònia, Romania, Eslovàquia, República Txeca), i  fins i
tot  repúbliques  anteriorment  vinculades  a  l'URSS



10 Kreta Cirklo no. 10 Primavera 2022

(Estònia, Letònia, Lituània) o a Iugoslàvia (Croàcia, Eslo-
vènia). 

El  president  Yanukóvich,  triat  en  2010  contra  Timos-
henko, va girar cada vegada més cap a l'autoritarisme i

 en 2013 va suspendre la cooperació amb la UE, especi-
alment desavantatjosa per a l'economia del Donbass, en
favor  d'un  acord  amb  la  UEEA,  més  favorable  a  curt
termini. 

Ucraïna amputada per Rússia i satel·litzada pels imperialismes 
occidentals

Però mentre una minoria de la població,  especialment
en el sud-est, estava d'acord, la majoria de la població,
especialment en l'oest, preferia la primera solució. Això
va conduir a manifestacions violentament reprimides a
Kíev, cada vegada més emmarcades per grups feixistes:
PS  (Pravy  Sektor,  Sector  de  Dreta,  una  federació  de
grups  feixistes)  i  OUN  (Organització  de  Nacionalistes
Ucraïnesos, l'antiga organització de Stepan Bandera que
va col·laborar amb el  règim nazi).  75 persones van ser
assassinades per homes armats no identificats el dijous
20 de febrer de 2014. Yanukóvich va ser destituït per la
Rada (el Parlament ucraïnès) el 22 de febrer i va fugir a
Rússia. 

El 23 de febrer de 2014, la Rada despullava el rus (i  a
diverses altres llengües regionals, inclòs el romanès) de
l'estatus de llengua oficial en 13 de les 27 regions. Ratifi-
cava  un  govern  provisional  que  incloïa  a  diversos
feixistes. I tancava un acord amb la UE.

L'imperialisme rus va  prendre represàlies  annexionant
Crimea  el  27  de  febrer  i  donant  suport  per  tots  els
mitjans a l'alçament dels separatistes pro-russos (entre
els  quals  es  troben  mafiosos  i  feixistes)  en  l'est
d'Ucraïna,  la  regió  més  poblada  després  de  Kíev,  que
comprèn  una  minoria  ètnica  russa  i  una  majoria  de
russoparlants. Parts de les regions de Donetsk i Luhansk
van ser proclamades repúbliques independents (DNR i
LNR) al maig de 2014, després de sengles referèndums
impugnats. 

Com l'exèrcit ucraïnès és poc apte per a enfrontar-se als
seus propis  ciutadans,  el  govern  va  crear  una guàrdia
nacional  contra  els  separatistes.  La  guàrdia  nacional
compta amb el suport d'unitats "de voluntaris", com ara
el  Batalló  Donbass,  el  Batalló  Dnipro  (compost  per
mercenaris  estatunidencs i  feixistes del  SP),  el  Batalló
Aidar  (una  mescla  de  bandits  i  feixistes)  el  batalló
Djokhar Doudaïev (compost per islamistes txetxens), la
Legió Georgiana (nom pres dels auxiliars georgians de
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l'exèrcit alemany de 1941), el batalló Azov (compost per
nazis de diversos països), el batalló OUN, el batalló PG...

El  5 de setembre de 2014,  sota la pressió de França i
Alemanya,  els representants d'Ucraïna,  Rússia,  la DNR
(Donetsk)  i  l'LNR  (Lugansk)  van  signar  el  Protocol  de
Minsk, que preveia la fi de les hostilitats, l'establiment
del  federalisme,  l'alliberament  de  tots  els  presoners  i
una  amnistia.  El  conflicte  ha  disminuït  en  intensitat,
però no ha cessat. L'annexió de Crimea i la guerra civil
han desplaçat  1,5  milions de persones.  El  conflicte ha
causat gairebé 8.000 morts.

Per part seua, l'estat rus va eliminar els fundadors de les
"repúbliques  populars":  Bolotov  (LNR)  va  dimitir  a
l'agost  de  2014  i  Zakhartchenko  (DNR)  va  ser  víctima
d'un atemptat  a  l'agost  de  2018.  230 persones (entre
elles,  uns  160  tàrtars)  han  sigut   empresonades  per
raons polítiques a Crimea des de 2014.  L'estat  rus ha
prohibit el Medjli, l'assemblea dels tàrtars. S'ha prohibit
l'accés  als  representants  de  la  comunitat.  Des  de
l'annexió, els tàrtars ja no estan autoritzats a organitzar
el 18 de maig la seua concentració per a commemorar la
deportació dels seus avantpassats per Stalin. L'Estat rus
està  armant  i  assessorant  les  tropes  separatistes  en
Donbass i duent a terme una guerra de guerrilles ciber-
nètica permanent contra Ucraïna. 

A l'octubre de 2014, en les eleccions legislatives (sense
Crimea  ni  la  major  part  de  Donbass)  els  tres  partits
feixistes van obtindre només el 10% dels vots. El govern

de Kíev, en el qual ja no hi ha  ministres feixistes, no va
acceptar  concedir  l'autonomia  a  Donbass.  Purgà
l'aparell  estatal  dels  seus  nombrosos  elements  pro-
russos.  Va  integrar  els  batallons  de  voluntaris  en
l'exèrcit  oficial,  encara  que  això  suposara  concedir  la
ciutadania  ucraïnesa  als  combatents  estrangers.  Al
febrer de 2017,  el  govern ucraïnès es va enfrontar  als
batallons feixistes que havien decidit bloquejar la fron-
tera amb les zones separatistes. 

El Canadà, membre de l'OTAN, entrena i equipa l'exèrcit
ucraïnès. Turquia, que s'ha enfrontat a Rússia en Síria i
Líbia, ven a Ucraïna els drons que van demostrar la seua
vàlua  en  la  victoriosa  guerra  de  l'Azerbaidjan  contra
Armènia a l'abril de 2020.

A l'abril de 2019, Zelensky va ser elegit president amb la
promesa  d'acabar  amb  la  corrupció  i  de  pau  per  a  la
població. Encara que li agradaria recuperar el Donbass,
també  tem que l'exèrcit  ucraïnès  es  veja  arrossegat  a
una lluita desigual amb l'exèrcit rus, mentre que Biden li
podria deixar tirat. Per això, demana a Putin que "prenga
mesures" i als seus aliats que "no causar pànic".

La probabilitat d'atac existeix, no ha desapa-
regut i no ha sigut menys greu en 2021, però
no veiem una escalada major que l'any passat.
No  necessitem  aquest  pànic. (Volodymyr
Zelensky,  conferència de premsa,  28 de gener
de 2022)

La tasca del moviment obrer

Probablement en 2014 hi havia molts treballadors entre
els manifestants de Kíev i de Donbass, igual que entre
els manifestants i vaguistes de Bielorússia en 2021, però
no  tenien un  instrument amb el  qual  lluitar,  un  partit
propi.  Estaven  dividits,  enfrontats  entre  si,  i  van  ser
l'instrument,  els  uns  i  els  altres,  de  forces  burgeses
locals, dels seus propis explotadors, i en el marc de la
lluita entre les potències imperialistes que condueixen el
món a la ruïna. 

En altres llocs, en lloc de traçar un rumb independent,
revolucionari i internacionalista, les organitzacions de la
classe  obrera  es  van  alinear,  i  encara  hui  s'alineen,  a
vegades  amb  la  burgesia  russa,  a  vegades  amb  les

burgesies occidentals. 

El  problema no és que Donbass siga militarment més
feble  que  Ucraïna,  ni  que  Ucraïna  siga  més  feble  que
Rússia, ni que Rússia siga més feble que els Estats Units.

La qüestió és el repartiment del món entre les potències
imperialistes, que fa recaure el pes del militarisme sobre
l'esquena dels productors i l'enorme potencial de forces
contrarevolucionàries  i  destructives.  El  capitalisme
podrit promou permanentment múltiples guerres locals
i ja ha provocat dues guerres mundials amb l'ús de totes
les armes disponibles en el seu moment. 
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Els  treballadors  de  tota  Ucraïna  han  d'unir-se  sense
importar  l'idioma  que  parlen,  sense  importar  la  seua
ètnia, i han de tendir la mà als treballadors de Polònia,
Rússia,  Moldàvia,  Bielorússia,  Romania,  Eslovàquia,
Hongria i  tota Europa.  Sense una internacional obrera
revolucionària, els treballadors d'Europa de l'Est i de la
resta del món seguiran atrapats en l'inextricable embull
de  nacionalismes  oposats,  els  treballadors  del  món
seguiran dividits entre les diferents camarilles dels seus
explotadors. A Ucraïna, com a tot arreu, hem de cons-
truir un partit inspirat en el marxisme, que reprenga la
tradició internacionalista del bolxevisme.

    • Front únic de totes les organitzacions obreres contra
els perills de la guerra interimperialista a Europa i Àsia
Oriental!

    • Fora d'Europa totes les tropes estatunidenques! A
baix l'OTAN!

    • Retirada de les tropes russes de la frontera d'Ucraïna
i de Crimea! A baix l'OTSC!

    •  Retorn al  pluralisme lingüístic a  Crimea i  en tota
Ucraïna!  Respecte  a  les  minories  russa,  bielorussa,
moldava, gitana, fesol, tàrtara, hongaresa, romanesa...!

    • Anul·lació de tots els deutes d'Ucraïna! Control obrer!
Expropiació  dels  grups capitalistes  d'Ucraïna,  inclòs  el
Donbass! Dissolució dels exèrcits ucraïnesos i secessio-
nistes  per l'armament dels treballadors! Govern obrer!

    • Ni fragmentació nacional, ni Unió Europea, ni Unió
Econòmica  Eurasiàtica:  Estats  Units  Socialistes
d'Europa!
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La revolta dels treballadors
kazakhs, balanç i perspectives

Les classes lluiten entre si i la història continua 

27 de gener de 2022- COREP

En 1992,  quan la  burocràcia estalinista  va restaurar  el
capitalisme a l'URSS - l'únic país on la classe obrera va
prendre  el  poder  -  la  burgesia  va  proclamar  la  seua
victòria a escala mundial. A partir de llavors, sentencià,
com un disc ratllat, que la fi de la història havia arribat,
que  la  classe  obrera  estava  morta,  que  la  lluita  de
classes pertanyia al passat i que, en tot cas, la revolució
era només un accident per a la humanitat i que l'única
civilització que aquesta coneixeria seria el  capitalisme.
Tots  els  ideòlegs  burgesos  van  anunciar  que  un  món
pròsper esperaria ara a la humanitat. 

El  moviment  obrer  mundial  es  va  veure  fortament
afectat per aquest revés històric. Als països capitalistes,
els  partits  tradicionals  de  la  classe  obrera  (d'origen
obrer, socialdemòcrata o estalinista) van abandonar tota
referència al socialisme i els seus satèl·lits centristes es
van  tornar  més oportunistes.  Entre  els  estalinistes,  la
direcció  d'un  dels  majors  partits  "comunistes",  el  PCI
italià, fins i tot ho va dissoldre i es va fusionar amb una
fracció  del  Partit  Demòcrata  Cristià;  el  mateix  que  la
direcció del CPGB britànic que ho va dissoldre  i  es va
unir  al  Partit  Liberal-Demòcrata.  Entre  els  centristes,
l'LCR francesa es  va  liquidar  en  l'NPA,  l'ISO estatuni-
denca es va dissoldre per a unir-se de fet als membres
del DSA del Partit Demòcrata...

La pràctica de la vida quotidiana destrueix, no obstant
això,  totes aquelles  frases  lapidàries.  La classe  obrera
s'expandeix en tots els continents i creix numèricament
a escala mundial.  La restauració del capitalisme no ha
beneficiat als pobles d'Europa Central,  Rússia,  la Xina,
Vietnam... ni als d'Àsia Central. Les crisis econòmiques
no han desaparegut,  al  contrari,  fins i  tot  van adquirir
una  dimensió  mundial  en  2008  i  2020.  Els  conflictes
armats  no  han  cessat,  a  vegades  en  forma de  guerra
civil, a vegades en forma d'intervenció de forces estran-
geres,  a  vegades  mesclant  ambdues.  Les  potències
imperialistes es disputen el món, les potències regionals
es disputen un continent o subcontinent. La destrucció
del medi ambient, que ja ha provocat la dessecació de la
mar d'Aral, és cada vegada major.

I la classe obrera, les dones treballadores, altres classes
explotades,  les nacionalitats  oprimides,  els  estudiants,
no  han  deixat  de  resistir  i  lluitar.  En  els  últims  anys,
s'han produït lluites de masses a Algèria, Sudan, Hong
Kong, l'Equador, Colòmbia, l'Iran, Bielorússia, els EUA,
Birmània, Cuba... Encara que no han adquirit un caràcter
proletari  clar  i  s'han  esvaït  sense  aconseguir  conces-
sions  significatives,  excepte  a  Xile,  on  els  partits
reformistes (PCCh, PS) intenten enganyar els treballa-
dors  amb  una  assemblea  constituent  i  un  govern  de
front popular. 

La burgesia del Kazakhstan

Kazakhstan, que limita amb la regió de Xinjiang, a l'oest
de  la  Xina,  i  amb  Rússia,  té  el  potencial  d'inclinar  la
balança  regional  en  cas  d'una  revolució  proletària  i
d'agreujar  les  contradiccions  entre  els  imperialistes,
gràcies a la seua importància geoestratègica. Fins ara,

els  governs  de  Nazarbayev  (1992-2009)  i  Tokayev
(2009-...)  s'han negat a  triar  entre els  Estats  Units,  la
Xina i Rússia.



14 Kreta Cirklo no. 10 Primavera 2022

Kazakhstan  és  un  dels  països  més  importants  d'Àsia
Central des del punt de vista econòmic i geoestratègic.
La  seua  superfície  ho  converteix  en  el  nové  país  més
extens  del  món.  Té  reserves  de  gas  natural,  petroli,
carbó,  urani  (el  major  productor  mundial),  ferro,
manganès,  crom,  potassi....  Nombrosos  oleoductes  i

gasoductes passen per ell. A més, alberga les principals
plataformes de cripto-monedes.

L'ex buròcrata estalinista Nazarbáyev - que va liderar la
restauració  del  capitalisme  al  Kazakhstan,  va  ser  cap
d'estat des de 1991 fins a 2019 i va dimitir en 2019 per a
assumir la presidència del Consell de Seguretat del país
-  és  l'arquetip  de  l'oligarquia  que  s'ha  enriquit  amb
l'energia i els minerals durant els últims 30 anys.

Els antics buròcrates de l'URSS es van transformar en
burgesia  després  de  la  restauració  capitalista.  Van
conservar  els  aparells  repressius  dels  antics  règims
burocràtics estalinistes al mateix temps que iniciaven un
ràpid procés de restauració del capitalisme i declaraven
la guerra a totes les conquestes i drets socials, aplanant
així el camí a la desocupació, la pobresa i la diferenciació
de classes. 

Al  país,  mentre  que  el  salari  mitjà  és  de  570 dòlars  i
molts treballadors reben el salari mínim de 97 dòlars, és
ben sabut que la família Nazarbayev té un patrimoni net
de mil milions de dòlars i posseeix propietats de luxe per
valor de 107 milions de dòlars a Londres. 

El  proletariat,  la  pagesia  i  els  treballadors  del  sector
informal van patir  la crisi  econòmica de 2008 i  2020 i
han pagat un alt preu per la pandèmia de COVID-19. La
desocupació i la inflació causen un gran sofriment entre
la classe treballadora. 

A més d'aquesta deterioració, els drets democràtics han
sigut  metòdicament  soscavats  per  l'estat  burgés.  En
2006 es van prohibir una dotzena d'organitzacions isla-
mistes  i  el  PKK  nacionalista  kurd.  En  2015,  es  van
prohibir les vagues i es van dissoldre els sindicats i els
partits  obrers.  Subsisteixen  set  partits  polítics  legals  i
tots ells donen suport a l'actual govern. Les associacions
secundades  pels  països  imperialistes  occidentals  se
centren en l'hostilitat cap a la Xina i Rússia.
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A principis de la dècada de 2000, va haver-hi una impor-
tant  vaga  de  miners  i  treballadors  del  petroli.  En
aquestes vagues, els aspectes socials i polítics eren més
importants  que  les  reivindicacions  econòmiques.  La
reivindicació central era l'expropiació de les companyies
petrolieres. I els grups comunistes o d'esquerra no van
tindre  cap  influència  en  aquestes  vagues.  Quan  els

miners  es  van  declarar  en  vaga  en  2011,  la  burgesia
kazakh respongué amb el terror d'estat i va fer disparar
contra els obrers durant les manifestacions en Janaozen
(a l'oest). Va haver-hi desenes de morts i centenars de
ferits. Però els treballadors van aprendre la lliçó i amb
tota probabilitat es van organitzar en secret.

Un alçament d'origen proletari

A principis de gener de 2022, la revolta de les classes
treballadores  al  Kazakhstan  ha  sacsejat  l'estat  burgés
fins els seus fonaments. El govern kazakh, amb el suport
dels  governs  imperialistes  veïns  de  Rússia  i  la  Xina,
afirma que el moviment ha sigut fomentat des de l'exte-
rior,  bé  pel  govern  imperialista  més  poderós,  el  dels
Estats Units, bé per islamistes vinculats a l'Afganistan o
Síria. 

No obstant això, aquest alçament té un caràcter social i
de classe. Té lloc en el marc de les lluites militants de la
classe obrera contra la destrucció causada per la restau-
ració del capitalisme des de 1992, contra la dependència
econòmica  del  país,  contra  la  monopolització  de  la
riquesa  per  una  burgesia  compradora  ("oligarques")
procedent de l'antiga burocràcia estalinista,  contra les
restriccions de les llibertats democràtiques i  el despo-

tisme del règim.

El subjecte en l'origen de la crisi política no és un altre
que la classe obrera. El 2 de gener, els treballadors del
sector  petrolier  de  Janaozen  van  eixir  al  carrer  i  van
bloquejar les carreteres contra la pujada del preu del gas
natural, que s'utilitza com a combustible i també per a la
calefacció (des de 2019 el Govern ha anat alliberant els
preus).  El  dia  3,  els  manifestants  de  Janaozen  també
exigiren l'elecció dels funcionaris locals (que són nome-
nats pel govern). 

La protesta es va estendre per tot el país els dies 3 i 4 de
gener:  Aqtaw,  la  capital  Nursultan,  Almaty,  la  major
ciutat (abans Alma-Ata),  Chymkent,  Manguistau...  Tots
els jaciments de petroli i gas, les mines de carbó i coure
es van veure afectats.  El  4 de gener,  es van posar  en
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vaga  els  treballadors  de  la  companyia  petroliera
Tengizchevroil,  la  major  del  país,  el  capital  del  qual
pertany  en  un  75%  a  empreses  estatunidenques.  La
particularitat d'aquesta empresa és que 40.000 treba-
lladors anaven a perdre l'ocupació en una sèrie de plans
d'acomiadament. Els comités obrers exigiren l'estabilit-
zació dels preus de l'energia i els aliments, un augment
salarial del 100%, la millora de les condicions laborals i
la llibertat sindical.

Els aturats i els empleats van participar en les manifes-
tacions  en  gran  nombre.  Els  eslògans  es  cridaven
majorment en kazakh, la principal llengua del país (de la
família turca) juntament amb el rus. El que es repetia en
totes les manifestacions era: "Sahl, ket! ("Perd-te, vell!"),
que anava dirigit al sistema establert per Nazarbayev i
continuat  per  Tokayev.  Les  reivindicacions  eren  molt

diverses, segons el lloc: la millora salarial, la reducció de
l'edat de jubilació, el dret a formar sindicats i a la vaga,
la  dimissió  del  President de la  República i  de tots els
funcionaris vinculats a Nazarbayev, el restabliment de la
Constitució de 1993, la llibertat de creació de partits (el
partit en el poder és Nur Otan, la llei electoral impedeix
a la majoria dels altres participar en els comicis), l'allibe-
rament de tots els presos polítics, així com la fi de tota
repressió. 

El  lumpen va aprofitar els disturbis per a saquejar.  És
probable que els islamistes es mesclaren en les mani-
festacions  (el  govern  va  parlar  de  dos  policies
decapitats: si això és cert, la qual cosa no és segur, és
una  prova  de  la  implicació  d'aquestes  organitzacions
contrarevolucionàries).

La sagnant repressió de Tokayev

El govern kazakh va tallar l'accés a Internet al país, va
detindre a periodistes i va ordenar a la policia que dispa-
rara contra els treballadors sense previ avís.

Els oligarques kazakhs han respost a la lluita i les reivin-
dicacions  de  les  classes  treballadores  amb  un
formidable terror d'estat. Els treballadors van respondre
formant les seues pròpies organitzacions d'autodefensa.
Es van armar saquejant botigues d'armes comercials i, a
més, alguns sectors de la policia i l'exèrcit es van negar a
disparar als manifestants o es van unir a les seues files. 

Els  grups  capitalistes  estatunidencs  que  exploten  els
treballadors  del  país  reclamaren  el  manteniment  de
l'ordre.  El  govern xinés va aprovar la repressió. El  cap
d'estat bielorús Lukashenko va demanar als treballadors
del  Kazakhstan  que  s'agenollaren  davant  l'exèrcit  i
demanaren perdó.

Tokayev no va poder eixir  sol  de la crisi  i  va demanar
ajuda militar  a  l'Organització del  Tractat  de Seguretat
Col·lectiva  (OTSC).  Aquesta  aliança  està  liderada  per
Rússia i organitza a Armènia, Bielorússia, el Kazakhstan,
Kirguizistan i  Tadjikistan,  contra la pressió militar dels
Estats Units (i la creixent influència de la Xina). El 6 de

gener,  Rússia,  Armènia  i  Bielorússia  van enviar  tropes
per a  rescatar el  règim. Encara que l'exèrcit  rus no va
reprimir, va contribuir a la tornada a l'ordre burgés i ha
servit per a consolidar el règim per un temps. 

La principal raó de la ràpida intervenció de l'OTSC per a
esclafar la revolta va ser el temor, sentit per Putin i els
governs veïns, d'un possible contagi de la revolta en els
seus  propis  països  i  la  consciència  que  el  radicalisme
obrer que va sorgir tenia el potencial d'aplanar el camí
per a  les revolucions d'octubre del  segle XXI.  Un altre
motiu és contrarestar la influència dels Estats Units, la
Xina i Turquia.

Tokayev  va  culpar  el  clan  Nazarbayev,  de  81  anys,  va
canviar  el  govern el  5  de gener,  el  va substituir  en el
Consell de Seguretat i va destituir diversos ministres o
funcionaris vinculats al vell polític. Fins i tot ha detingut
a alguns d'ells. Finalment, ha restablert Internet i anul·lat
la  pujada  del  preu  de  la  gasolina.  El  govern  mai  ha
presentat cap prova de la intervenció estrangera. 

Han  mort  225  persones,  12.000  han  sigut
detingudes (International  Crisis  Group,  14  de
gener). 
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Les tasques revolucionàries del proletariat

Durant més de 20 anys, la classe obrera del Kazakhstan
(especialment els miners i els treballadors del petroli) ha
acumulat  importants  experiències  de  lluita.  La  classe
obrera ha convertit  les seues experiències d'autoorga-
nització  en  una  tradició.  I  hui  també  ha  demostrat  al
món que,  gràcies als comités obrers, és capaç d'orga-
nitzar  una  vaga  general  i  de  paralitzar  al  capitalisme
kazakh.  Ha demostrat també la seua capacitat  d'orga-
nitzar l'autodefensa enfront del terror d'estat. 

No obstant això, no ha pogut prendre el poder i ha sigut
esclafat una vegada més, amb l'ajuda de l'imperialisme
rus,  amb  l'aprovació  de  l'imperialisme  xinés  i  amb
l'alleujament de l'imperialisme estatunidenc. 

La qüestió clau està en la direcció revolucionària de la
classe, en el programa revolucionari. La classe obrera de
Kazakhstan ha aconseguit desestabilitzar l'estat burgés,
però no ha sigut capaç de posar-se al capdavant de tots
els explotats i oprimits per establir el seu poder, no ha
tingut temps de dirigir-se als reclutes de les tropes de
l'OTSC  i  als  pobles  veïns  per  a  evitar  qualsevol  inge-
rència contrarevolucionària.

En l'època de la putrefacció del capitalisme, la burgesia
és incapaç de respondre a les demandes més democrà-
tiques, però no veu cap problema a convidar els exèrcits
d'altres països per a sufocar-les. En conseqüència, fins i
tot la consecució de les reivindicacions democràtiques
radicals  de  la  classe  obrera  troba  únicament  la  seua
solució  en  la  revolució  proletària.  Però  cal  burlar  els
paranys de la burgesia "democràtica" o islamofeixista.

L'única força  que ha de  determinar  el  futur  del  país  i
d'Àsia Central és la classe obrera.  Cal un partit revoluci-
onari i de masses, que només pot construir-se sobre la
base del marxisme i juntament amb l'avantguarda de la
regió i del món sencer.

Dissolució de totes les forces de repressió de l'oligar-
quia  de  Tokayev!  Milícies  obreres  i  populars  per  a
substituir-les!  Fora  del  Kazakhstan  totes  les  tropes
estrangeres!

Llibertat  per  a  tots  els  presos  polítics!  Dret  de  vaga,
expressió,  manifestació,   a  formar  sindicats  o  partits
polítics! Garantia de tots els drets democràtics! 

Escala mòbil de salaris, segons la inflació! Reducció de la
jornada laboral fins a  acabar amb l'atur, sense reducció
salarial!

Confiscació  de  les  fàbriques,  de  totes  les  mines  i
recursos naturals,  dels bancs,  dels serveis de comuni-
cació,  sota  control  obrer!  Expropiació  de  tota  la  gran
burgesia, nacional i estrangera!

Igualtat per a les dones! Criminalització de la violència
domèstica contra les dones! 

Constitució  de  consells  de  treballadors  urbans,  de
reclutes,  de  treballadors  camperols,  d'estudiants,  als
centres de treball, a les escoles, als barris, a l'exèrcit, als
pobles, a tot el país!

Govern  obrer  i  camperol!  Federació  Soviètica  d'Àsia
Central!

Construcció del partit revolucionari de la classe obrera
pels  nuclis  comunistes  existents  entorn  del  programa
marxista!

Solidaritat  internacional  amb  els  treballadors  del
Kazakhstan de totes les organitzacions obreres, comen-
çant per les dels països de l'Organització del Tractat de
Seguretat Col·lectiva!
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Acabar amb la política criminal dels
estats d'Europa cap als migrants

15 de desembre de 2021  COREP

La burgesia decadent busca bocs expiatoris

Amb les crisis econòmiques mundials de finals del segle
XX  i  la  reaparició  de  la  desocupació  massiva  en  els
centres  imperialistes,  s'han  reforçat  considerablement
les tendències conspiratives, nacionalistes i racistes, que
d'una forma o una altra  assenyalen  l'estranger  com a
boc  expiatori,  com  a  culpable de  la  deterioració de la
situació:  "virus  xinés",  "finances  cosmopolites",
"Europa", immigrants, musulmans.. :

• Els partits "democràtics" de la burgesia: el Partit Repu-
blicà  als  EUA,  CP  a  Gran  Bretanya,  CDU-CSU  a
Alemanya,  LR  a  França,  PiS  a  Polònia,  FIDESZ-MPP a
Hongria,  PP  a  Espanya,  ÖVP  a  Àustria...  s'han  tornat
encara més nacionalistes i reaccionaris; 

• Els partits burgesos xenòfobs: Vox a Espanya, Lliga a
Itàlia,  RN  a  França,  Reform  UK  (ex-UKIP)  a  Gran
Bretanya,  FPÖ  a  Àustria,  PVV  a  Holanda,  AfD  a
Alemanya,  NVA  a  Bèlgica...  se  situen  encara  més  a  la

dreta dels primers;

•  Els  grups  feixistes  tornen  a  atacar  immigrants,  les
minories i les organitzacions de treballadors als Estats
Units i Europa. 

La  campanya  de  2016  per  a  l'eixida  del  Regne  Unit
(Brexit)  va  ser  un  exemple  d'aquesta  vomitiva  dema-
gògia. L'ala de Boris Johnson en el Partit Conservador i
l'UKIP de Nigel Farage van posar el punt de mira en la
immigració d'Europa central i van culpar a la UE de la
devastació  del  sistema de salut  pública  (duta  a terme
pels governs britànics precedents). 

La major part de les poblacions desplaçades per catàs-
trofes  mediambientals,  sequeres,  guerres,  fam,
persecucions i pobresa es dirigeixen cap a altres regions
del seu estat o a un estat veí també subdesenvolupat.
Per  exemple,  la  majoria  dels  refugiats  rohingya  de
Birmània han fugit a Bangladesh, la majoria dels despla-
çats  de  la  República  Democràtica  del  Congo  estan  a
l'interior del país, la majoria dels refugiats àrabs i kurds
de Síria estan a Síria o se'n han anat a Jordània, Líban o
Turquia, la majoria dels migrants de Colòmbia i  Vene-
çuela estan a Amèrica Llatina, molts residents d'Etiòpia
s'estan desplaçant cap a Eritrea i Sudan. 

Una  minoria  s'arrisca  tractant  d'arribar  als  centres
imperialistes, a vegades per a reunir-se amb la família.
Cada  mes,  hi  ha  refugiats  -  víctimes  de  les  guerres
provocades o mantingudes per les grans potències o els
seus aliats - i  treballadors - empobrits per la destrucció
dels seus mitjans tradicionals de subsistència i l'espoli-
dels  seus  recursos  naturals  provocat  pel  capitalisme
global  -  que  moren  en  el  desert  del  sud  dels  Estats

Organització Internacional per a les Migracions (ONU), La
migració i els migrants en el món, 1 de desembre de 2021
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Units, en els boscos del centre d'Europa, en la mar Carib,
al Canal  de la Mànega,  a  l'Atlàntic  enfront  de  les  Illes

Canàries i, sobretot, al Mediterrani.

La Unió Europea i Gran Bretanya trepitgen els principis 
democràtics

El  capital  circula  lliurement.  Els  grans  capitalistes  de
totes les nacionalitats que viatgen en iots i jets privats
són rebuts a tot arreu amb els braços oberts. 

En  canvi,  la  majoria  dels  estats,  fins  i  tot  els  que  es
declaren  democràtics,  restringeixen  la  circulació  dels
estrangers  quan  són  pobres.  Els  fiquen  en  camps  de
retenció  encara que no han fet res dolent. Hi alcen filats
i murs. Altres estats utilitzen els migrants com a mitjans
de pressió per a alçar sancions (Bielorússia), controlar el
territori  (el  Marroc)  o  obtenir  diners  (Turquia).  Als
nombrosos exèrcits, policies i duanes nacionals, la Unió
Europea  va  afegir  en  2004  una  força  específicament
dissenyada  per  a  retornar  els  immigrants,  Frontex.
Mentre es prepara per a assumir la presidència de la UE,
Macron demana que es restringisca l'espai  Schengen i
que es reforce Frontex perquè "Europa sàpia protegir les
seues  fronteres"  i  així  impedir  millor  l'accés  dels
migrants. En l'actualitat, el Regne Unit i França, que es
disputen els caladors de pesca, deixen morir els éssers
humans  que  intenten  creuar  el  Canal  de  la  Mànega.
Macron envia a la policia a destruir els campaments de

migrants,  mentre  Johnson  fa  aprovar  l'encara  més
restrictiva  Llei  de  Nacionalitat  i  Fronteres  (Nationality
and Borders Bill, 13 de desembre).

El 24 de novembre, uns migrants van utilitzar els seus
telèfons  per  a  demanar  ajuda  mentre  la  seua  barca
s'afonava. En un vídeo fet públic el 29 de novembre, un
dels dos supervivents, Mohammed Shekha Ahmad, del
Kurdistan iraquià, explica: "Telefonàrem a la policia fran-
cesa, enviàrem la nostra ubicació. Ens van dir: esteu en
aigües  britàniques,  crideu  els  britànics.  Cridàrem  als
britànics i ens van dir que cridàrem als francesos" (Inde-
pendent, 29 de novembre; Le Monde, 10 de desembre).
En va, hi van morir 27 persones.

El govern francés de Macron-Castex va culpar llavors els
contrabandistes,  mentre  que  el  govern  de  Johnson
retragué a l'estat  francés no haver impedit les eixides
des  de  la  costa  francesa.  De  fet,  són  les  "polítiques
migratòries" i l'enduriment dels controls estatals els que
creen la professió de contrabandista i fan que travessar
fronteres siga cada vegada més arriscat. 

De la terra o estrangera, una sola classe obrera!

Enfront de la creixent repressió estatal que no impedeix
la migració sinó que divideix i afebleix la classe obrera
en tots els països, la responsabilitat dels partits d'origen
obrer  i  dels  sindicats  de  treballadors  és  lluitar  per  la
unitat  del  proletariat,  dels  treballadors  ciutadans  o
estrangers, amb papers o sense, siguen les que siguen
les seues creences.

• Permisos de residència per a tots els refugiats, treba-
lladors estrangers i estudiants instal·lats en un país per
temps indefinit.

• Igualtat de drets per a tots els treballadors que resi-
deixen en un país. 

•  Tancament immediat de tots els centres de retenció
d'estrangers

• Llibertat dels refugiats, treballadors i estudiants per a
traslladar-se i instal·lar-se on vulguen.

Aquestes reivindicacions només poden ser satisfetes per
governs obrers, els únics capaços d'enderrocar el capita-
lisme, de posar l'economia en mans dels productors, de
construir  els  Estats  Units Socialistes  d'Europa com un
pas cap al socialisme mundial.
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DONES TREBALLADORES
ORGANITZEM-NOS PEL SOCIALISME!

En tots els països, la vida de les dones treballadores s'ha
agreujat a conseqüència de la crisi econòmica capitalista
mundial  de  2020-21  i  la  pandèmia  de  COVID,  encara
sense  finalitzar.   L'atur,  la  precarietat,  la  pèrdua  de
poder  adquisitiu  a  causa  de  la  inflació,  la  dificultat
d'accés a l'habitatge digne, i els serveis públics deterio-
rats són xacres que afecten a tota la classe obrera.  Però

són més agudes en el conjunt de les treballadores, que
parteixen  d'una  situació  de  major  precarietat  i  salaris
menors.

Addicionalment, les dones continuen patint els efectes
de  l'opressió  social  específica  del  sistema  patriarcal,
reforçat pels sacerdots de totes les religions. En molts

territoris continuen existint la desi-
gualtat  jurídica  respecte  als
homes,  la  mutilació  genital,  la
prohibició  de  l'anticoncepció  o
l'avortament.  Per  tots  llocs,  el
masclisme  fa  recaure  sobre  elles
jornades  addicionals  de  treballs
domèstics  i  cures  de  menors,
malalts  i  dependents.  Les  dones
són víctimes sexuals de les migra-
cions i  de  les  nombroses  guerres
civils  (Birmània,  Iemen,  Síria…)  o
de  les  invasions  (Iemen,
Ucraïna…).  Els  maltractaments  i
els  assassinats  sexistes  es  perpe-
tuen  fins  i  tot  als  països  que  es
consideren  "més  avançats  social-
ment".

En  alguns  països  (entre  els  quals
es  troben  els  EUA)  existeixen
empreses que gestionen "granges"
de dones pobres dedicades a parir
fills per al millor postor internaci-
onal. Les xarxes mundials de tràfic
de  persones  per  a  prostitució  i
treball esclau tenen com a víctimes
preferides a dones i xiquetes (65%
del  total  detectat,  segons  el
Reporte  Global  sobre  Tràfic  de
Persones 2020 de l'ONU). L'horror
capitalista  no  troba  límits  en  la
mercantilització de tot, inclosos els
éssers  humans,  especialment  les
dones.
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El masclisme és un bon negoci per a la societat domi-
nada pel capital: divideix la classe obrera, pressiona a la
baixa els salaris,  deriva la ràbia personal cap a un boc

expiatori feble, en comptes de cap al poder dels explota-
dors.  Totes les religions ho justifiquen, dedicant grans
esforços a educar  les  dones en la  doble submissió,  al
patró i als homes.

Per aquesta raó les millores que han anat aconseguint-
se al  llarg de més d'un segle no han caigut del  cel  ni
provenen de la generositat dels governants. Han sigut el
producte d'importants combats incorporats a la lluita de
classes  del  proletariat  conscient  i  organitzat.   La
Comuna de París (1871) i la Revolució Russa (1917) van
convertir les dones treballadores en subjecte històric del
seu complet alliberament i van marcar per al futur les
grans  conquestes  que  només  molt  després  han  sigut
aconseguides, amb gran esforç i parcialment, en alguns
països:  igualtat  jurídica,  drets  polítics,  unió  lliure,
igualtat dels fills dins i fora del matrimoni, dret a l'avor-
tament, custòdia i protecció de les xiquetes i xiquets.  

De fet,  mentre que el primer país del món a legalitzar
l'avortament i establir-lo en mans de la sanitat pública
va ser la Rússia revolucionària de 1917, aconseguir-lo a
Espanya,  l'Argentina  o  Colòmbia  ha  necessitat  grans
mobilitzacions en els últims anys. I en tots els països on
és legal,  l'avortament,  com moltes  altres  adquisicions

socials,  està posat  en qüestió  permanentment per  les
forces burgeses més reaccionàries (EEUU, Polonia...). La
situación de las mujeres se ha degradado especial-

mente en las ciudades
de Afganistán..

No  obstant  això,
l'actual  feminisme
burgés  i  petit-burgés,
com  el  de  fa  un  segle,
es  creu  aliè  a  les  dife-
rències  de  classe  i
reivindica la "unitat" de
totes les dones. Això els
permet conviure còmo-
dament  amb
l'explotació capitalista i
somiar  que  les  possi-
bles  reformes  no
estaran  en  perill  al
primer  viratge  de  la
relació  de  forces  entre
les classes.

Nosaltres, amb Eleanor
Marx,  Clara  Zetkin,

Aleksandra Kol·lontai, Rosa Luxemburg, Inessa Armand i
tantes altres revolucionàries, ho diem amb claredat:

Què volen les feministes? Els mateixos privi-
legis, el mateix poder, els mateixos drets dins
de  la  societat  capitalista  que  els  que  ara
posseeixen els seus esposos, pares i germans.

Què  volen  les  treballadores?  Abolir  tots  els
privilegis derivats del naixement o la riquesa. A
la treballadora no li importa qui és l' “amo”, un
home o una dona. Juntament amb tota la seua
classe,  pot  alleujar  la  seua  posició  com  a
treballadora.  (El  Dia  de  la  Dona. Aleksandra
Kol·lontai. 1913. Marxist Internet Arxive)

Acabar per sempre amb l'opressió de la dona requereix
exercir la lluita de classes contra el capital, combatre per
una  societat  els  fonaments  econòmics  de  la  qual  no
siguen la propietat privada dels mitjans de producció i
l'explotació d'una classe per una altra.  I per a això les
dones treballadores han d'organitzar-se,  incorporar-se
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a la construcció del partit obrer que dirigisca la revolució
i enterre tots els privilegis derivats del naixement o la
riquesa.

Per  la  igualtat  jurídica  total  de  les  dones  en  tots  els
països.

Distribució del  treball  entre  totes  i  tots,  mitjançant la
reducció de la jornada laboral sense reducció de salaris,
fins eliminar  la  desocupació.  Contra  el  treball  precari.
Igualtat salarial real entre homes i dones.

Recuperació automàtica del poder adquisitiu perdut per
la inflació. Salaris, prestacions i pensions que permeten
viure  decentment  a  totes  les  treballadores  i  treballa-
dors.  

Serveis públics suficients, gratuïts i de qualitat, prestats
als  treballadors  de  tots  dos  sexes  per  als  desplaça-
ments, la cura de les xiquetes i xiquets i de les persones
malaltes i dependents.

Habitatges dignes per a totes les treballadores i treba-
lladors.

Eliminació immediata de tota religió a les escoles. Per
un sistema escolar únic, públic, laic, gratuït i d'ensenya-
ment mixt. Per una educació sexual científica basada en
l'amor i el respecte a la pròpia llibertat sexual i  la dels
altres, independentment de l'orientació de cadascú.

Contra tot finançament directe o indirecta de les dife-
rents religions.

Contra tota mena de mutilació genital.  Anticoncepció i
avortament  lliures  i  gratuïts  a  càrrec  de  la  sanitat
pública.  Per  una  sanitat  pública,  universal,  gratuïta  i
laica. Respecte i tractament mèdic adequat de les pato-
logies  i  malalties  específicament  femenines.  Gratuïtat
dels productes de protecció periòdica.

Prohibició i penalització del proxenetisme. Prohibició de
la maternitat subrogada (ventres de lloguer).

Pel  dret  a  travessar  les  fronteres  de  manera  lliure  i
segura per a totes les treballadores i treballadors, així
com per  a  les refugiades i  els  refugiats  i  els  joves en
formació.

Contra la justícia masclista i els linxaments mediàtics de
tota mena. Depuració de tots els jutges reaccionaris. Per
una autèntica justícia democràtica no sexista en la qual
els jutges puguen ser triats i destituïts pels consells de
treballadores  i  treballadors.  Per  l'autodefensa  de  les
dones contra la violència masclista.

Per un govern de les treballadores i treballadors cap a
una societat sense classes, sense explotació ni opressió.
Pel socialisme internacional.

8 de març de 2022

Col·lectiu Revolució Permanent 

(Àustria, Estat Espanyol, França, Turquia)



El que és bo per a la classe obrera jo ho considere patriòtic, 
però  l'encarnació més perfecta d'aquest patriotisme

 és el partit o moviment que actua amb més èxit perquè la classe
obrera conquiste el control del destí de la terra on treballa.

Per tant, per a mi, el socialista d'un altre país és un compatriota, 
igual que el capitalista del meu propi país és un enemic natural. 

Considere que cada nació és posseïdora d'una contribució particular
 al patrimoni comú de la civilització,

 i considere que la classe capitalista és l'enemic lògic i natural 
de la cultura nacional que constitueix aquesta contribució particular.

Per tant, com més fort és el meu afecte per la tradició, la literatura, 
la llengua i les solidaritats nacionals, més arrelada està la meua

oposició a aquesta classe capitalista que, en el seu desalmat afany
de poder i d'or, trituraria  les nacions com en un morter.

Raonant a partir d'aquestes premisses, 
aquesta guerra em sembla el crim més espantós de tots els segles.

 En ella,  la classe obrera serà sacrificada perquè una petita camarilla
de dirigents i armamentistes puga assaciar la seua ànsia de poder

 i la seua cobdícia de riquesa. Las nacions van a ser destruïdes, 
el progrés es detindrà i els odis internacionals 

seran convertits en deïtats a qui rendir culte.

James Connolly (1868-1916) davant la guerra
imperialista: 

Una revolució continental . 15 d'agost de 1914

No faig la guerra 
al patriotisme; mai ho he fet.
Però enfront del patriotisme

del capitalisme 
- el patriotisme que fa de

l'interès de la classe
capitalista la prova suprema

del deure i del dret - 
situe el patriotisme

 de la classe obrera, que jutja
tot acte públic segons els

seus efectes sobre la sort dels
qui treballen durament. 


