
 

RESOLUCIÓ CONTRA LA GUERRA A UCRAÏNA  
 
XI Assemblea Nacional de l'Avalot 
Barcelona, 26 de novembre de 2022 
 
Des del 24 de febrer de 2022, data d’inici del conflicte armat a Ucraïna veiem com s’està utilitzant el 
conflicte armat com a excusa per prendre mesures que empitjoren la situació del jovent. En aquest sentit, 
veiem com és l’excusa perfecta per no apujar els salaris d’acord amb la inflació que creix violentament, 
arremetent, clarament i deliberadament, contra els drets socials i les llibertats fonamentals.  

 
Des de l’Avalot volem expressar el nostre rebuig a les guerres pel domini de mercats i recursos naturals 
de tercers països, rebutjant la violència militar en un context de guerra declarada o no declarada amb 
especial èmfasi en la protecció a la població civil com a víctimes directes i indirectes de decisions 
externes preses per les elits i dirigents d’Estats i altres poders fàctics. 
 
Així doncs, des de la nostra convicció defensant els drets socials i com a sindicat juvenil estem a favor a 
la resolució pacífica dels conflictes polítics i, per tant, no recolzem les actuacions de l’OTAN i denunciem 
que els Estats destinin i augmentin recursos ampliant els pressupostos militars en detriment de la 
despesa social molt necessària en un context d’inestabilitat econòmica com l’actual.  

 
En conseqüència, llancem un crit d’alarma. S’adverteix, així, que la guerra a Ucraïna encara pot conduir-
nos a una catàstrofe fins i tot pitjor. I la joventut no volem patir-ne les conseqüències com la pujada de 
preus, l’encariment dels subministraments i de transport, etc. L’engranatge mortal del militarisme 
capitalista, necessari per a l’afany del benefici i la plusvàlua, és el mateix que destruirà les nostres joves 
vides i la de tota la classe treballadora mundial.  
 
Per tot això, exigim: 

 
- L’alto el foc, immediat i sense condicions. 
- La paralització de l’augment de despesa militar per part del Govern espanyol.  
- La condemna a la invasió russa a Ucraïna i a qualsevol altra vulneració de drets fonamentals per 

part d’actors governamentals o paramilitars de Rússia i Ucraïna.  
- El cessament de la utilització de la guerra com a excusa per no invertir en despesa social.  
 

  



