EN TEMPS DE PANDÈMIA, CONVERTIM LA JORNADA DE LLUITA
ANTIIMPERIALISTA EN UNA MOBILITZACIÓ EN DEFENSA D’UNA VIDA DIGNA
La crisi provocada per la expansió del COVID-19 per tot el planeta està tenint conseqüències que van
més enllà dels milers de persones directament afectades pel contagi del coronavirus. A més de l’impacte en
la quotidianitat i les formes de vida de la majoria de la població, l’economia internacional ha patit un cop
dur. Aquesta situació ha posat de manifest la feblesa d’una societat construïda sobre els interessos del capital
que ha desmantellat els instruments de protecció social i d’una manera molt especial la salut pública.
En l’anomenat primer món -construït sobre la base de la desregulació del mercat i de l’economia- el
capital avantposa els seus interessos als de la vida digna dels treballadors, als de la majoria social. A
l’Àfrica, l’Àsia i l’Amèrica Llatina – on els règims d’austeritat i els programes d’ajustament estructural del
FMI han desmantellat les institucions socials –es va destruint la vida social, deixant els pobles vulnerables a
les catàstrofes climàtiques, financeres i a les pandèmies.
Les dramàtiques conseqüències d’un possible contagi generalitzat a milions de persones durant la
pandèmia posarà al límit el nostre ja col·lapsat sistema social; estem, per tant, davant d’una emergència
humanitària. Per tant, és crucial que totes les forces antiimperialistes prenguem posicions i fem un intens
debat d’idees sobre com resoldre la situació.
En aquest context, les organitzacions socials i polítiques que s’han estat articulant des del 2019
per a convocar la Jornada Internacional de Lluita contra l’Imperialisme el 2020, fem una crida per a
que aquesta mobilització esdevingui una lluita en contra de l’intent del sistema financer internacional, la
banca i el gran capital que siguem la classe treballadora, les capes populars i els sectors més desprotegits de
la societat qui paguem les conseqüències d’aquesta crisi, tal i com ja va passar amb la crisi del 2008.
En conseqüència:
1) Exigim que es posin tots els recursos públics i privats al servei de controlar i de pal·liar els
efectes d’aquesta pandèmia, amb una especial atenció en les persones més vulnerables.
2) Exigim que els governs i les organitzacions internacionals facin una retallada immediata a les
immenses despeses militars que sostenen el sistema de seguretat dissenyat per a la defensa d’elits
privilegiades sobre la base d’aliances militars com l’OTAN o el desplegament de bases militars en
tots els continents i amb un arsenal nuclear amb capacitat per a destruir el planeta diversos cops.

3) Al mateix temps que es retallen despeses militars, plantegem que es construeixi un sistema de
seguretat humana que inverteixi tots els recursos del planeta en defensa de la vida digna, amb un
augment significatiu de la despesa social per a poder donar resposta a l’actual emergència
humanitària.
4) Convoquem a defensar l’enfortiment dels diversos instruments de protecció social, de manera
especial la salut pública, que les polítiques neoliberals estan destruint des de fa dècades.
5) Cridem a la solidaritat amb totes i tots els treballadors de la salut, que estan posant les seves
vides en risc per salvar milers de malalts víctimes del COVID19 malgrat la manca d’inversió estatal
en una sanitat pública i universal.
6) Fem una crida a la defensa de la vida digna amb dret al treball i als drets laborals, enfront a
l’intent capitalista de fer servir la crisi sanitària per a justificar acomiadaments, desnonaments i
retallades salarials, etc.
7) Fem una crida a l’aturada de les criminals sancions unilaterals que aplica el govern dels Estats
Units contra més de cinquanta països – especialment l’Iran, Cuba i Veneçuela -, que tenen impacte
directe i cruel sobre els sistemes de salut d’aquests països, impedint l’arribada de medicament i
subministraments hospitalaris, caudat milers de morts que podrien haver estat evitades.
8) Finalment, fem una crida a la construcció de la solidaritat i de l’internacionalisme entre tots els
pobles del món, perquè en temps d’una crisi humanitària de tal magnitud és fonamental que la
solidaritat, la cooperació i la complementarietat siguin valors dominants en les relacions humanes i
entre els estats.
Sobretot, volem posar de manifest que les conseqüències que comença a tenir l’actual situació
d’emergència mundial ens planteja la necessitat de construir un projecte de nova societat des de les
bases solidàries que configurin una comunitat internacional que posi tots els recursos de planeta a favor
d’aconseguir un món més just, més lliure i més igualitari.
Fem una crida a conformar en els mesos vinents una gran marea solidària, perquè sabem que en la
nostra mobilització radica la nostra força.
Finalment, enfront al plantejament de diverses regions i xarxes internacionals de revaluar el calendari
d’activitats preparatòries i les mobilitzacions de l’última setmana de maig, informem que coincidim que de
moment el més prudent és:
-

Postergar la realització dels llançaments públics de la jornada (inicialment previstos per al 19 de
març).

-

Deixar de moment en suspens la data en què celebrarem la setmana internacional de
mobilitzacions, per bé que el més probable és que haguem d’ajornar-la al segon semestre del 2020.

-

Seguir difonent pel web i per les xarxes socials la importància de la realització d’una mobilització
internacional en contra de l’imperialisme que, en aquest context de crisi sanitària internacional, s’ha
mostrat com el principal enemic de la humanitat.

-

Preparar-nos per a reunir les xarxes i organitzacions coordinadores del procés de la Jornada de Lluita
Antiimperialista durant el mes de juny del 2020, amb data exacte i lloc per definir, per a
aprofundir en els debats sobre com donar continuïtat a les mobilitzacions nacionals i regionals de la

jornada, així com triar quina serà la nova data de la mobilització internacional per al segon semestre
del 2020.

UNIM LES NOSTRES ESPERANCES PER A CONSTRUIR UN MÓN ON TOTS I TOTES
VISQUEM DIGNAMENT!

