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Actualidad internacional: “No 
sabemos ni el día ni la hora...”

Argelia: 30 años de combate del 
Partido de los Trabajadores

La cimera de la Unió Europea
i l’acord de lliure comerç amb Mercosur

Els successius cims dels caps 
d’Estat o de govern dels 28 
països de la Unió Europea han 

coincidit en el temps amb la signa-
tura (a l’espera de rati� cació pels 
països signants) de l’acord de lliure 
comerç UE/Mercosur en negociació 
des de fa anys

Malgrat l’atzar del calenda-
ri aquests dos fets mostren la pro-
funda dislocació d’aquestes ins-
titucions, particularment la Unió 
Europea, entre el martell de la 
guerra comercial llançada per l’ad-
ministració Trump i l’enclusa de la 
resistència dels pobles i els treba-
lladors a les polítiques d’austeritat.
Vegem alguns elements a ressaltar 
d’aquests dos esdeveniments;

Una baralla per llocs?
En aparença la renovació dels alts 
càrrecs de la Unió Europea, o si-
gui, la presidència de la Comissió 
Europea –la instància dels diferents 
comissaris, veritable “poder” execu-
tiu–, la presidència del Consell Eu-
ropeu (que reuneix els caps d’Estat 
o de govern), la presidència del Banc 
Central Europeu, la presidència del 
Parlament Europeu, i l’Autoritat de 
Política Exterior, es podria resumir 
en una baralla de grups polítics, go-
verns i persones.

Però el fons és diferent, les di� -
cultats d’un acord vénen donades 
en particular per l’enfonsament dels 
partits tradicionals. És la primera 
vegada que les dues grans famílies 
polítiques: el Partit Popular Europeu 
(PPE) al qual està a� liat el PP espa-
nyol, i els socialistes no són majoria. 
Han emergit diferents forces políti-
ques i en alguns casos � ns i tot han 
escombrat –com el partit del Bréxit a 
Gran Bretanya–, expressió de la crisi 
general dels partits tradicionals.

D’altra banda, � ns a aquesta data 
aquests debats es resolien amb un 

acord entre els governs alemany i 
francès, que són els que decideixen 
en les institucions europees, en con-
tra del “mite” que Brussel·les deci-
deix tot. L’anomenat eix franc-ale-
many tallava el bacallà. Però ara 
les contradiccions entre Alemanya i 
França han esclatat, davant, com dè-
iem, l’agreujament de la guerra co-
mercial i el lloc cada vegada menor a 
nivell mundial dels països europeus, 
i les seves diferents multinacionals, 
perquè tenen interessos contradicto-
ris en el mercat mundial.

Aquests diversos factors han fet 
que el resultat � nal, en l’”elecció” 
dels llocs, ha tingut poc que veu-
re amb el resultat de les eleccions 
al Parlament Europeu. Que d’altra 
banda gaudeix del rebuig d’una bona 
part de la població. La mitjana d’un 
50 per cent d’abstenció ha arribat a 
l’Europa Occidental al 75 per cent de 
Portugal.

I així les personalitats designa-
des, en particular Ursula Von der 
Leyen (ministra de Defensa d’Ale-
manya de recorregut molt gris) com 
a Presidenta de la Comissió i Chris-
tine Lagarde com a Presidenta del 
BCE, no tenen pràcticament cap 
pes polític propi. Lagarde, a més, 
era dirigent del FMI quan la troi-
ca va aplicar els plans de “destruc-
ció”, cridats de rescat, de Grècia.
Hi ha una nova etapa de la crisi 
d’aquestes institucions, que va sens 
dubte a repercutir en cada país, agreu-
jant la inestabilitat dels governs. És 
en certa mesura un anomenat indirec-
te a la resistència dels treballadors i 
els pobles.

De moment, els pinitos de Pe-
dro Sánchez com a dirigent europeu 
(de la mà del reaccionari Macron) 
han naufragat, i el regne d’Espanya 
queda en la posició de suplicar que 
els altres països no donin ni la més 
mínima bel·ligerància als drets de-

mocràtics, en particular del poble 
català: han posat a Borrell de gosset 
lladrador.

El lliure comerç,
contra els treballadors, els agricultors

i a favor de les multinacionals
El divendres 28 de juny passat els 
governs europeus i del Mercosur 
van saludar l’històric acord de lliu-
re comerç. Acord que ha de ser ra-
tificat pels països. Però l’endemà 
van començar a ploure les crítiques. 
Fins i tot a França, el dia després 
que Macron assenyalés el seu as-
pecte positiu, diverses personalitats 
del propi govern es van pronunciar 
en contra, fent-se eco de la radi-
cal oposició dels sindicats agraris. 
Només un exemple, el principal 
sindicat agrícola europeu, la COPA 
COGECA, va atacar: “una política 
comercial de dos pesos, dues me-
sures... que amplia el fossat entre 
el que es demana als agricultors 
europeus i el que es tolera als pro-
ductors de Mercosur” (llegeixi’s en 
realitat a les grans multinacionals 
de l’agroalimentació.)

Des del moviment sindical dels 
països de Mercosur (el Brasil, l’Ar-
gentina, Paraguai i l’Uruguai) el re-
buig no podia ser més net:

“En vistes de la signatura del 
tractat de lliure comerç entre el Mer-
cosur i la Unió Europea (UE) la Co-
ordinadora de Centrals Sindicals del 
Con Sud alertem als nostres pobles 
sobre el funest impacte que aquest 
acord tindrà per al sistema productiu 
de la regió en general, i per a certes 
branques de producció estratègiques 
en particular, tals com tecnologia, 
sistema marítim i fl uvial, obres pú-
bliques, compres de l’Estat, laborato-
ris medicinals, indústria automotriu, 
economies regionals (especialment, 
les vinculades a l’oli d’oliva, vins i 
espumantes, formatges i lactis, entre 
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altres), concloent que la signatura 
d’aquest acord és la sentència de 
mort de les nostres indústries i de 
gran part del nostre treball decent i 
ocupació de qualitat.”

Si els treballadors d’Amèrica del 
Sud i els pagesos europeus surten 
perjudicats és fàcil endevinar a qui 
afavoreix l’acord: a les grans multi-
nacionals.

Sota l’imperialisme, el règim de 
propietat privada dels mitjans de 
producció, la cooperació solidària 
entre nacions és impossible. La pug-
na per dominar el mercat mundial 
només és factor de penúria, crisi i 
� ns i tot guerra per als treballadors 
i els pobles.

Els tractats de lliure comerç im-
posats per l’imperialisme han des-

truït els cultius tradicionals i llançat 
les poblacions a l’emigració for-
çada. El combat contra el “supòsit 
lliure comerç” i els seus tractats 
forma part de les banderes que ha 
de defensar el moviment obrer i les 
seves organitzacions. En aliança, en 
peus d’igualtat, amb les organitza-
cions dels treballadors i dels pobles 
d’Amèrica. 

Aquest estiu  Llegeix premsa obrera! 

LA VERITAT és la 
revista teòrica de la IV 
Internacional.
La Carta Setmanal 738 va 
presentar el número 102, 
de recent aparició.
Podeu trobar-la al nostre 
web.

INFORMACIÓ OBRERA 
TRIBUNA LLIURE 
DE LA LLUITA DE 
CLASSES
El nombre 339, de 
recent aparició, 
recull la campanya 
internacional per 
l’alliberament de Luisa 
Hanune.
I com és habitual, 
les seccions de 
sanitat, ensenyament, 
joventut, món obrer, 
internacional

L’editorial d’aquest número “Una sola prioritat: respondre a 
les reivindicacions socials i democràtiques” podeu llegir-lo 
en el seu web: http://www.informacionobrera.org/una-so-
la-prioridad-responder-a-las-reivindicaciones-socia-
les-y-democraticas/


