
Kit de primers auxilis
80 EUR (material + transport)

Pots fer la teva aportació a
ES64 2100 3459 3821 0022 0515
indicant el teu nom i el concepte “Ucraïna”

Unitat Internacional
de Treballadores
i Treballadors - 
Quarta Internacional

Qui som? 
L'Operació Solidaritat és una xarxa voluntària 
antiautoritària organitzada durant la guerra 
per ajudar totes les forces d’esquerres de la 
societat conjuntament per contrarestar 
l'agressió imperialista contra Ucraïna. 

Què fem? 
Recaptem ajuda i fons per a les persones que 
lluiten en la Defensa Territorial i per les seves 
famílies, per ajudar els i les refugiades, i per 
donar suport a les iniciatives de base d’esque-
rres, que uneixin les persones per un objectiu 
comú. Amb aquests fons es compren i entre-
guen ajuda humanitària, l'equipament militar de 
protecció i els subministraments mèdics més 
necessaris per Ucraïna. En les nostres publica-
cions quasi diàries a la nostra web  
(https://operation-solidarity.org), 
també podeu treure una idea de que fem. 



Des d’una posició independent dels seus 
governs, denunciant la seva força militar: 
l’OTAN. Nosaltres, que vam estar, per exem-
ple, en la lluita per derrotar la invasió de l’Iraq 
pels Estats Units i vam defensar el dret del 
poble iraquià a repel•lir l’agressió, avui aixe-
quem la veu contra una altra invasió igual 
d’infame. Aleshores, ho vam fer sense avalar 
la política de Sadam Hussein. Com en aquell 
moment, el nostre suport a la resistència del 
poble ucraïnès no té a veure amb donar 
suport polític ni generar confiança en el 
govern capitalista de Zelensky.

Des d’aquesta posició independent proposem 
impulsar un moviment ampli d’unitat d’acció 
per aquests punts, oberts a sumar d’altres 
(ruptura de relacions diplomàtiques amb 
Rússia, llibertat als presos per repudiar la 
guerra a Rússia), per coordinar un pla 
d’accions en l’àmbit internacional. Per això, 
proposem que ens posem en contacte i 
signem una declaració comuna i un pla d’ac-
cions coordinades.

Des de Lluita Internacionalista tenim clar que 
cal fer costat a la resistència ucraïnesa contra 
la invasió russa. Juntament amb la nostra 
organització internacional, la Unitat Internacio-
nal de  Treballadores i Treballadors-IV Interna-
cional (UIT-QI), ens hem implicat en l’Operació 
Solidaritat. 

L’objectiu és fer arribar el suport polític i mate-
rial de les organitzacions antiautoritàries, 
antifeixistes i revolucionàries d’Europa i arreu 
del món a l’esquerra ucraïnesa, construint un 
moviment de solidaritat des de la independèn-
cia de classe. 

Estem en contra de l’OTAN, però a diferència 
de gran part de l’esquerra europea que ho 
utilitza com a justificació de l’agressió imperia-
lista de Putin, considerem que és injustificable 
des d’una perspectiva de classe treballadora.

Operació Solidaritat és una campanya de 
solidaritat internacional impulsada des de 
diversos corrents de l’esquerra antiautoritària 
ucraïnesa que s’han unit en una plataforma 
comuna davant la invasió russa i estan 
implicats directament en la resistència, tant 
militarment, a través de la Defensa Territorial, 
com en l’ajuda humanitària, a través de sindi-
cats i en l’acollida dels desplaçats interns.   

SUPORT POLÍTIC 
I MATERIAL 
A L’ESQUERRA DINS 
LA RESISTÈNCIA UCRAÏNESA

Crida de la Unitat Internacional 
de Treballadores i Treballadors - 
Quarta Internacional  

A les organitzacions sindicals i del 
moviment obrer i popular i a les orga-
nitzacions d’esquerra.

Per un moviment unitari mundial: 
-Fora les tropes de Putin d’Ucraïna. 
-Suport a la resistència del poble ucraïnès. 
-No a l’OTAN.

La invasió d’Ucraïna per part de Rússia ha de 
ser denunciada des de totes les organitzacions 
que es reclamin de l’esquerra i del moviment 
obrer i popular. No hi ha cap excusa que pugui 
justificar la massacre i destrucció que està 
perpetrant Putin amb aquesta guerra. Donem 
suport a les mobilitzacions arreu del món per fer 
fora les tropes invasores de Putin. Donem 
suport a la resistència ucraïnesa perquè derroti 
la invasió. Defensem el seu dret a defensar-se i 
el dret a l’autodeterminació del poble ucraïnès.

Aquest repudi a l’agressió russa el fem des 
d’una posició de rebuig a tota ingerència de 
l’imperialisme nord-americà i europeu a Ucraïna. 

COM POTS PARTICIPAR 
A LA CAMPANYA?

• Organitzant xerrades i activitats en 
defensa d’Ucraïna i donant veu a les 
organitzacions de l’esquerra ucraïnesa.

• Recollint fons per comprar kits de 
primers auxilis. 

 

5 de març de 2022  
Secretariat Internacional (SI) 
de la UIT-QI (Unitat Internacional de 
Treballadores i Treballadors
-Quarta Internacional)

Movtxan


