
NO A LA CIMERA DE L'OTAN QUE AMENAÇA LA PAU 
 

L'agressivitat contra la Xina iniciada sota la presidència de Trump continua amb l'actual president Joe Biden 

i amenaça la pau mundial. 

El perllongat període d'inversions de les empreses, bancs i fons nord-americans a la Xina, en el marc de la 

globalització neoliberal, va enriquir el poder financer i industrial dels Estats Units, però també ha suposat un 

important creixement econòmic de la Xina que ha reequilibrat el pes del imperialisme nord-americà a 

l'economia i geopolítica mundial. 

Tot i això, els efectes de les polítiques neoliberals, sense polítiques de redistribució de la riquesa eficaces i 

suficients, han provocat una creixent desigualtat en la societat nord-americana, i en conseqüència un 

profund malestar social amb capacitat de desestabilitzar políticament a través del triomf de Trump, el 

posterior assalt al Capitoli després de la derrota electoral, i les perspectives de recuperació del poder en el 

futur pel “trumpisme”. No podem oblidar que va ser el boig Trump qui va iniciar l'ofensiva geopolítica i militar 

contra la Xina. 

En definitiva, l'imperialisme nord-americà, es resisteix a perdre la dominació econòmica i amb excuses 

injustificades promou noves aliances contra la Xina (AUKUS), adopta mesures de sanció econòmica, i intenta 

arrossegar els governs aliats de la Unió Europea, a través de l'OTAN, a l'espiral de confrontació. 

En aquesta tasca d'envoltar i debilitar la Xina, el govern de Joe Biden intenta aprofitar el conflicte a l'est 

d'Ucraïna amb Rússia per persuadir les potències europees: els Estats Units recolzen militarment la Unió 

Europea en el conflicte contra Rússia i, en compensació, la Unió Europea ha de donar suport a l'estratègia 

bel·licista dels EUA contra la Xina. 

Els objectius de la cimera de l'OTAN al juny del 2022 a Madrid 

En aquest context de tensió creixent, es celebrarà la cimera de l’OTAN el mes de juny a Madrid. En el procés 

de preparació de la cimera es va elaborar, per un Grup de reflexió designat per l'actual secretari general de 

l'OTAN, un document d'“Anàlisi i Recomanacions” que en les conclusions principals posa el focus de l'aliança 

militar sobre la Xina i la seva influència creixent, també sobre Rússia. Per reforçar l'OTAN en la versió 

actualitzada s'incrementa la pressió dels Estats Units sobre els seus socis per augmentar la despesa militar. 

Aquesta pressió s'ha traduït en l'important despesa militar real als pressupostos generals d'Espanya per al 

2022: 22.796 milions d'euros, un 124% més del que s'ha assignat al Ministeri de Defensa, segons l'informe 

recent del centre Delàs d'estudis per la pau. 

La campanya propagandística que precedeix aquesta cimera no pot esborrar la realitat històrica: la sèrie 

d'invasions i intervencions militars, cops d'estat, promoguts i efectuats pels Estats Units, amb el suport de 

les potències europees, l'OTAN, etc. Ha suposat centenars de milers de morts, fams, pèrdua de drets, 

moviments de refugiats, etc. 

No oblidem el suport dels Estats Units a les dictadures de Franco a Espanya, de Salazar a Portugal, de Somoza 

a Nicaragua, el suport al cop d'estat de Pinochet contra el govern democràtic d'Allende a Xile, el suport a les 

dictadures militars a diversos països d'Amèrica Llatina, la invasió del Vietnam, Laos i Cambodja, el bloqueig 

a Cuba, les intervencions a Panamà, la desestabilització i el desmembrament de Iugoslàvia, la invasió de l'Iraq 

amb l'excusa de les “armes de destrucció massives” que es van revelar falses , les agressions a Síria, la 

desestabilització de Líbia, el suport a Israel contra els drets del poble Palestí, l'incompliment de les 

resolucions de l'ONU en el conflicte del Sàhara, i moltes vegades amb la col·laboració directa de l'OTAN, de 

les potències colonials europees, o de la seva passivitat còmplice. 



L'imperialisme nord-americà té les mans tacades de sang en la dominació econòmica i militar. Posar-se al 

seu servei o deixar-se arrossegar per les seves ambicions i estratègies, només pot posar en perill la pau 

mundial, i col·locar l'estat espanyol en el focus de possibles represàlies militars. 

És més necessari que mai mobilitzar-se per impedir l'espiral bel·licista promoguda pels Estats Units i que té 

com a objectiu mantenir la dominació imperialista en declivi. 

Per aturar aquesta ofensiva cal exigir al govern d'Espanya que doni exemple a escala europea i internacional, 

desmarcant-se dels objectius bel·licistes dels Estats Units, sortint de l'OTAN, tancant les bases militars dels 

Estats Units a Espanya, i reduint dràsticament la despesa militar. En definitiva, avançar cap a una veritable 

independència, neutralitat i sobirania estratègica, que faciliti un paper de mediació d'Espanya en els 

conflictes. 

És hora de desmuntar les velles aliances militars que només provoquen respostes similars als països que se 

senten objecte de la seva amenaça. Cal posar fi a les estratègies de dominació i superioritat de les velles 

potències colonials. 

En el seu lloc, hem de promoure el diàleg i la cooperació, la convivència pacífica entre estats i pobles, 

respectant les sobiranies de les nacions i estats, impulsant la superació de la globalització neoliberal i la greu 

desigualtat i pèrdua de drets socials, laborals i polítics que ha causat. 

Només amb la solidaritat, la redistribució de la riquesa, un comerç just, crearem les condicions per construir 

la fraternitat entre pobles en condicions d'igualtat que permeti preservar la pau. 

A la propera cimera de l'OTAN, cridem a la ciutadania, als moviments socials i forces polítiques 

democràtiques i pacifistes a mobilitzar-se i alçar la seva veu en defensa de la pau: 

OTAN NO, BASES FORA! 

Email per comunicar adhesió a la present Declaració: cumbreotan.no@gmail.com 

Gener 2022 

Signatures d’entitats: Confederació Intersindical Galega (CIG), CO.BAS, Intersindical Alternativa de Catalunya 

(IAC), Intersindical Canaria, Intersindical CSC de Catalunya, Intersindical Valenciana, LAB Euskal Herría, 

Sindicat Andalús de Treballadors (SAT). Aliança de Marees i Moviments Socials, Assemblea 

de Moviments Socials de Catalunya, Associació de pensionistes i jubilats La Colomense, Associació Cultural 

Nou Barris Taller d'Idees, Coordinadora d'Assemblees de treballadors/es a l'atur de Catalunya, Plataforma la 

Indiferència Ens Fa Còmplices, Plataforma SAD Cataluña, Unidos contra el LAWFARE. Alternativa Ciudadana 

Progresista, Amig@s da Democracia–Barcelona, Colectivo Prometeo, Esquerra Unida del País Valencià, Jaen 

Sentido y Común (JSyC), MÁS IPSP " CONTIGO SOMOS MÁS " Barcelona España, Partido Socialista Libre 

Federación, Socialisme 21, Somos Revolución Ciudadana Cataluña, Xarxa Roja. 

Signatures personals: 

José Javier Agorreta Blázquez, Càceres 

Maria Carlota Aguilar Perez, pensionista 

Francisco Javier Aguilera, Associació cultural "Jaén, Ciutat Habitable" 

José Aguza Rincón, sanitari, Còrdova 

José Alba Galisteo, pensionista 

Roxana Alvarez Molina, assistenta de la llar 

Martín Alonso Zarza 

Alejandro Andreassi Cieri, professor jubilat Universitat Autònoma de Barcelona 
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Pedro Antúnez Marín, professor, Còrdova 

Teresa Arispe, assistenta de la llar 

Christine Arnaud, Barcelona 

Assumpta Barbens, IAC CATAC 

Josep Bel, co.bas, pensionista 

Luis Blanco Maldonado, IAC CATAC 

Antonio Bujalance Cantero, professor, Còrdova 

Carmen Burgos Gómez, activista de la Colomense. 

José Cabrero Palomares. Exparlamentari de IULV-CA 

Miguel Candel Sanmartín, professor emèrit 

Rosa Cañadell Pascual, professora, activista educació pública, membre de SIEC i d'Assemblea Groga 

David Caño, USTEC IAC 

Juan-Ramón Capella, Catedràtic emèrit de Filosofia del Dret, Moral i Política 

Maria Pilar Carrera Santafé, activista social i mestra jubilada 

Eduardo Contreras, cambrer de pisos 

Jorge Cortegana López, delegat CGT SEAT Martorell 

Daniel de Culla 

Leandro Juan Dansa Arla, activista migrant DD.HH. 

Linet Dies, auxiliar de geriatria 

Francisco Domínguez, acadèmic, Londres, Regne Unit. 

Eva Maria Durán Blanco, Barcelona 

Lorena Endara, representant del Col·lectiu 《Som Esperanza》a Barcelona 

Ramon Franquesa Artés, professor economia de la Universitat de Barcelona 

Jesús Frías, CATAC-CTS IAC 

Manuel Giménez Ortega, empleat públic, Còrdova 

Jesús Girón, co.bas Serveis 

Manuel Gómez Muñoz, sindicalista SEAT i DAMM, activista Marea Pensionista Catalunya, Prat de Llobregat 

Magda González 

Pedro Andrés González García, sindicalista 

José Luis Gordillo, professor de Filosofia del Dret a la Universitat de Barcelona 

Nedesdha Guevara Oropeza, advocada 

Rosendo Guijarro Merino, Holguín, Cuba 

Ayben Huranca Murillo, infermer 

Julia Jiménez, co.bas telefònica 

Pedro Jiménez Muñoz, exsindicalista de SEAT, pensionista, activista social de Prat de Llobregat 

Salvador López Arnal, professor jubilat, col·laborador d'El Viejo Topo 

Fernando Lopez-Egea Lopez, activista social, València 

Encarna López Gil, delegada sindical de IAC-CATAC 

Eduardo Luque Guerrero, analista polític i periodista, Barcelona 

Sants Mamani Apaza 

Patrizia Manzo Apice, restauradora de pintura i dissenyadora, jubilada, activista per la defensa de Cuba, a 
l’Assemblea de treballadors/es contra l’atur, als Moviments Socials a Catalunya 

Pilar Martín 



José María Martín Cortés 

José Luis Martín Ramos, catedràtic emèrit història contemporània Universitat Autònoma de Barcelona 

Manel Martínez i Valls, analista polític, Barcelona 

Carlos Martínez García, politòleg i secretari general del Partit Socialista Lliure Federació 

Jordi Martínez, professor de secundària, Santa Coloma de Gramenet 

Vicent Maurí i Genovés, activista social 

Joan Mestres Giménez, activista del Moviment contra l'Atur i pel Treball Digne, Barcelona 

Alejandro Mita Jurado, obrer, MAS IPSP 

Luz Modroño, empresària 

Antonio Barbará Molina, metge i activista social 

Allunyant Mita Jurado, obrer 

Carmen Monestirs Alvarez, perruquera 

Liseth Monestirs Álvarez, protesista dental 

Manuel Monereo Pérez, analista polític, Madrid 

Pedro Montes Fernández, economista, activista Socialisme 21, Madrid 

Celes Navarro Amorós, intersindical Valenciana 

Carlos Manuel Navas Ramíres, professor 

Ruslana Novruzova, artista i activista migrant DD.HH 

Ignasi Orobitg Gené 

Antonio Pérez de la Rica, activista de Marea Pensionistes de Catalunya, (exprés polític) 

Sergio Quispe, enginyer informàtic 

Toribia Quispe Laruta, assistenta de la llar, MAS IPSP 

Sofia Susana Quispe, auxiliar d'infermeria, MAS IPSP 

Diego Relaño Castillo, pensionista i activista social. 

Julio Ricalde Amadeu, obrer 

Xosé Luis Rivera, responsable de relacions internacionals de CIG 

Juan Rivera Reyes, professor, Còrdova 

Ángel Reyes León, jubilat, Còrdova 

Glòria Reis. Hondurenya resident a Barcelona 

Encarnació Ruiz Galacho, historiadora 

Tere Saez Barrao, tècnica d'igualtat, xx parlamentària de Navarra 

Josefina Salazar Farré, activista de Plataforma SAD i d'Aliança de Marees i Moviments Socials 

Melissa Salazar, educadora infantil 

Mario Santos, FTC IAC 

Diosdado Toledano González, activista social, Barcelona 

José María Torres, arquitecte, Madrid 

Ana Torres Medina, Associació cultural "Jaén, Ciutat Habitable" 

Jordi Trujillo i Agullo, activista d'organitzacions d'aturats, pensionistes contra l'explotació de l'home i el 
maltractament al planeta. 

Gerardo Zena Acha, obrer 


