
Tots els culpables de la guerra a Ucraïna 

Des de la Segona Guerra Mundial, Europa no patia una invasió entre dos estats independents 
ni una crisi de refugiats de la magnitud que estem patint . Aquesta guerra entre Rússia i 
Ucraïna canviarà la geopolítica global i ens adreça a un nou ordre mundial, on l’amenaça de 
noves guerres i del totalitarisme pujarà de to. Però, no és l’única guerra en marxa; de fet, a 
Ucraïna, s’han registrat enfrontaments amb rebels prorussos des del 2014. Hi ha altres 
conflictes menystinguts al Iemen, Síria, Líbia, Palestina, Sàhara Occidental… Davant l’amenaça 
d’expansió del bel·licisme, crec que és just assenyalar tots els culpables del que està passant a 
l’est d’Europa. 

Ens fem moltes preguntes al respecte. A Ucraïna, amb la revolta del 2014, l’anomenada 
Euromaidan, no es va enderrocar un president electe gràcies al suport de forces estrangeres, 
com les dels Estats Units i la Unió Europea? El fill del president Joe Biden va dirigir l’empresa 
de gas més important d’Ucraïna just després de l’Euromaidan. Quina casualitat! No van ser 
ultranacionalistes ucraïnesos els responsables de massacres, com la d’Odessa, on van matar 46 
persones? No hi ha hagut impunitat davant d’aquests crims? El 2014, no va començar la guerra 
del Donbass, entre Ucraïna i les regions prorusses de Donetsk i Lugansk, que ha causat uns 
14.000 morts, 1,8 milions de desplaçats i 0,4 milions de refugiats, i la comunitat internacional 
no va intervenir com ho ha fet ara? El govern d’Ucraïna no ha armat grups paramilitars de 
neonazis que han comès crims de guerra al Donbass, com la violació de menors? Potser 
aquests mateixos grups seran els receptors de les armes “defensives” enviades pel Govern 
espanyol. Un cop entren les armes a Ucraïna ja no se’n pot seguir la pista. La CIA no ha 
entrenat aquests grups? La guerra del Donbass no va contribuir a exacerbar l’ultranacionalisme 
rus? No és Ucraïna un referent mundial per als neonazis? Certament, la ultradreta té més 
poder a Ucraïna que en cap altre lloc del món. Però no dominen l’Estat. Per tant, el que va dir  
Putin és fals. Els ultres encara no governen. És més, al bàndol dels rebels prorussos també 
militen neonazis i altres ultradretans russos van donar suport a l’Euromaidan. Ras i curt, 
aquesta invasió ha descol·locat la ultradreta que havia mantingut una visió idíl·lica de la Rússia 
imperial i restava enlluernada per l’autoritarisme de Putin. 

El 2014, un cop enderrocat el president amic del Kremlin, Ianukòvitx, una de les primeres 
accions del nou govern ucraïnès van ser la derogació de l´ús de les llengües minoritàries del 
país, com el rus, el moldau, l’hongarès i el romanès. Cal tenir present que hi ha més de 8 
milions de russos a Ucraïna. I, el 2015, es prohibeixen els partits comunistes i el seu 
simbolisme. Això va comportar el canvi de nom de diverses poblacions. Si a tot l’anterior hi 
afegim la repressió brutal de les regions contràries a l’Euromaidan, que va desembocar en la 
guerra del Donbass, no és tot plegat una provocació a Rússia? Per a rematar-ho, es declara 
Stepan Bandera heroi nacional. No va importar que fos col·laborador de Hitler, fundador de la 
Legió Ucraïnesa, sota el comandament de la Wehrmacht, que va perseguir i exterminar milers 
de jueus i altres col·lectius. Per molt centrista o moderat que sigui el president Zelenski no ha 
retirat la consideració d’heroi a Bandera i ha seguit condecorant els paramilitars neonazis que 
castiguen el Donbass. Ara bé, el batalló ultra, Azov, ha cridat voluntaris internacionals per unir-
se a la lluita i, ara, titlla Zelenski d’agent de Rússia per negociar amb l’adversari. 



Sí, Putin és un dèspota autoritari, els Estats Units un règim bipartidista conservador i el seu gos 
falder, la UE, una organització neoliberal que rescata bancs, ofega països (com Grècia) i retalla 
serveis públics. I tant Rússia com Ucraïna són governs d’oligarques. Què han fet els dirigents 
proeuropeus o proamericans d’Ucraïna? Doncs, aplicar fil per randa la recepta neoliberal 
típica: rebre préstecs del Fons Monetari Internacional, privatitzar, reduir impostos a les classes 
adinerades i retallar serveis públics. El resultat d’aquestes polítiques sempre és el mateix: 
deteriorament de les condicions de vida de les classes populars i increment de la riquesa que 
acumulen les elits. Moltes sancions han estat aplicades, sí, però la indústria belga de diamants 
i el sector italià del luxe n’han quedat exempts. No sigui que els rics passin penúries! ¿Ara, els 
alemanys es posen les mans al cap perquè l'excanciller Gerhard Schroeder, amic íntim de 
Putin, porta anys en el negoci del gas rus?  

Si els Estats Units haguessin acceptat les condicions de Rússia s’hauria evitat la invasió? No 
podrem saber. Tanmateix, si no hi ha “follon” amb Rússia, l’OTAN no té raó de ser. Aquesta 
guerra, de moment, ha aconseguit que Finlàndia, un país neutral, demani la incorporació a 
l’OTAN. Aquest conflicte fa inviable, a curt termini, posar damunt la taula propostes de 
desarmament i desmilitarització. Ans el contrari, la rauxa bel·licista de Putin aconseguirà 
reforçar l’OTAN i l’opinió pública europea s’empassarà de bon grat la inversió de milers de 
milions d’euros en els exèrcits, com ja ha fet Alemanya, en lloc de destinar-los a l’educació o a 
la sanitat. 

El 1962, els Estats Units no van permetre que Cuba instal·lés míssils russos per defensar-se. I, 
¿ara, Ucraïna pot disposar d’armament nord-americà, fins i tot, caps nuclears si acaba 
ingressant a l’OTAN? 

És Rússia el dimoni i els Estats Units i la UE, els salvadors del món? L’OTAN copa el 50% de la 
despesa mundial en armament. Els Estats Units, el 39%; mentre que Rússia es queda en un 3%, 
que ja és molt. Qui és més perillós? I, compte, perquè el probable candidat a la presidència 
dels Estats Units, Donald Trump, ha qualificat de meravellosa l’estratègia de Putin. Fugim de la 
propaganda d’ambdós bàndols i assenyalem tots els culpables d’aquesta situació lamentable. 

Quina hipocresia la de la UE i els Estats Units! Han deixat créixer Rússia i Xina, traslladant-hi les 
indústries, comprant-hi l'energia, i ara es queixen perquè uns règims autoritaris amb grans 
exèrcits fan el que és natural en ells: sotmetre per la força. Per què no hi ha sancions a la Xina 
pels camps de concentració on tanca els uigurs? Que ve anirà a l'OTAN i a la indústria militar 
tornar a la política de blocs. Crec que aquesta guerra, com totes les altres, a banda de ser una 
calamitat, és un negoci i una presa de pèl. Resultarà molt lucrativa per a les elits i una ruïna per 
a la resta de la població.  

Esperem no trobar-nos mai en un camp de batalla per la disputa d’interessos enfrontats com 
és el cas de la ciutadania ucraïnesa de bona voluntat, que només desitja viure en pau.  
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