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RESOLUCIÓ 
No a la guerra a Ucraïna, sí a una pau amb Justícia Global 
57a Assemblea General Ordinària del CJB 

 

 

Davant de l’ocupació d’Ucraïna, des del Consell de la Joventut de Barcelona 1 

condemnem l’agressió militar per part de Rússia que, com qualsevol altra, mai 2 

s’hauria d’haver iniciat i denunciem el paper de l’OTAN que, amb el seu ànim 3 

expansionista, ostenta part de responsabilitat en l’escalada del conflicte. Les 4 

joves de Barcelona continuarem cridant ‘No a la guerra’ tantes vegades com faci 5 

falta i solidaritzant-nos amb la població civil d’arreu, principal afectada de tot 6 

conflicte bèl·lic. 7 

Ens solidaritzem, per tant, amb una població ucraïnesa que està sent 8 

assassinada; patint la destrucció dels seus pobles i ciutats, i s’està veient 9 

obligada a abandonar les seves llars en la que és la pitjor crisi migratòria (a 10 

Europa i des de sòl europeu), des de la II Guerra Mundial. Ho fem tenint molt 11 

presents els milers de persones per a qui la Unió Europea, durant els darrers 12 

anys, no s’ha dignat a habilitar vies segures mentre cercaven refugi, propiciant 13 

la seva mort a portes de les nostres fronteres i condemnant-les a la irregularitat 14 

administrativa en aquells casos en què aconseguien arribar. El cas actual 15 

demostra, una vegada més, que quan hi ha voluntat política podem ser un entorn 16 

d’acollida, i així continuarem exigint-ho encara més carregades de raó. 17 

Denunciem l’atac de Rússia posicionant-nos, al mateix temps, contra 18 

l’estigmatització de la seva població i en suport a les seves mobilitzacions contra 19 

la guerra. A risc de rebre penes de presó de fins a quinze anys, i des de l’interior 20 

de l’Estat agressor, milers de persones s’estan comprometent contra un 21 

conflicte que té afectacions globals, que demostra que les problemàtiques 22 

d’arreu estan interconnectades i que el paper de cadascuna de nosaltres, des 23 

dels diferents contexts i àmbits d’influència, és important per prevenir-les, 24 

evitar-les i combatre-les.  25 

L’agressió militar a Ucraïna torna a posar en relleu que el foment de la cultura 26 

de la pau no pot quedar relegat a jornades puntuals de commemoració dels drets 27 

humans o a escenaris d’emergència com l’actual. Les joves lamentem les 28 

actuacions d’urgència i reactives que arriben a destemps i fem valdre la 29 

necessitat de treballar a fons per aconseguir un món sense conflictes bèl·lics, 30 

que camini cap a la desmilitarització i el desarmament. Per això, amb tot allò que 31 

és al nostre abast, exigim la disminució dels pressupostos militars i el 32 

desmantellament tant d’una OTAN que s’hauria d’haver dissolt amb la fi de la 33 

Guerra Freda, com també de la indústria de la guerra, per a la qual urgeix una 34 

reconversió. 35 

Aquest nou context ens interpel·la de manera directa per molts motius (d’entre 36 

els quals, l’amenaça nuclear o l’impacte social, econòmic i polític, més enllà de 37 

la solidaritat per se). No obstant, cal no perdre de vista que hi ha una trentena de  38 
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conflictes bèl·lics actius en l’actualitat, d’entre els quals diversos que fa dècades 39 

que duren i que han caigut en l’oblit, mentre milers de persones en pateixen les 40 

conseqüències diàriament (són conflictes que no gaudeixen d’una cobertura 41 

mediàtica adequada ni, per exemple, els Estats agressors són susceptibles de 42 

rebre les sancions econòmiques que en els darrers dies sí que s’han començat 43 

a bastir contra Rússia). Exigim responsabilitat als mitjans de comunicació, que 44 

tenen un paper fonamental a l’hora d’orientar i mobilitzar la població, com també 45 

de condicionar les agendes polítiques. Al mateix temps, cal que el conjunt 46 

d’administracions destinin tots els recursos necessaris contra la vulneració dels 47 

drets humans arreu.  48 

Les joves, per tant, mostrem el nostre compromís amb el treball constant del 49 

moviment i les organitzacions de pau, massa sovint obviat. Al mateix temps, 50 

reivindiquem una pau amb Justícia Global arreu, que necessàriament ha de 51 

comptar amb les reivindicacions de tots els col·lectius minoritzats i 52 

vulnerabilitzats. Des del gran potencial transformador de les lluites juvenils, 53 

clamem per una pau que no oblidi cap poble en situació d’opressió i per una vida 54 

amb dignitat, lluny de tota mena de violència. Per tant, des del Consell de la 55 

Joventut de Barcelona: 56 

1. Denunciem la invasió militar per part de Rússia a Ucraïna i exigim que el 57 

conjunt d’administracions posin tots els recursos a l’abast per tal de 58 

contribuir al fet que la guerra cessi al més aviat possible, evitant sempre 59 

el foment de la via armada que no pot sinó incrementar les hostilitats i el 60 

dolor contra la població civil. Per a tal fi, emplacem a treballar activament 61 

per a fer efectiva la via del diàleg. 62 

 

2. Celebrem que es destinin partides extraordinàries, serveis i 63 

equipaments per tal d’acollir les persones que fugin d’Ucraïna en cerca 64 

de refugi, com també per facilitar assistència bàsica tant a Ucraïna com 65 

als països fronterers. Exigim, al mateix temps, que tothom qui es veu 66 

obligat a migrar rebi la mateixa atenció, tracte i prioritat. Urgeix acabar 67 

amb un sistema migratori inhumà que no respecta la dignitat humana i 68 

deixa desemparades milers de persones; urgeix la regularització de totes 69 

aquelles persones en situació d’irregularitat administrativa i la revisió 70 

d’un sistema d’asil que rebutja la gran majoria de sol·licituds. 71 

 

3. Ens comprometem a continuar lluitant per una pau positiva lliure de 72 

violències físiques, simbòliques i estructurals que, en el marc compartit 73 

de la Justícia Global, no deixi a ningú enrere. A tal efecte, emplacem al 74 

conjunt d’administracions, però també a les organitzacions de pau, a 75 

prendre en consideració i incorporar les aportacions i perspectives 76 

juvenils. 77 
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