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 A Organización do Tratado do Atlántico Norte (OTAN) é a ferramenta dos EEUU 

para perpetrar os seus ataques contra as nacións soberanas que se negan a aceptar 

os ditados do imperialismo. É, por tanto, unha organización de natureza terrorista ao 

servizo das elites, como demostran os bombardeos contra poboación civil en 

Iugoslavia, Afganistán, Iraq, Libia, Siria, ... A OTAN é tamén unha estrutura 

empregada por Washington para manter aos seus "aliados" sometidos e subordinados 

aos seus propios intereses, como demostra a implicación das potencias europeas en 

todas as guerras de agresión perpetradas polos EEUU nos últimos anos.  

 

 A OTAN é, en definitiva, o brazo armado do imperialismo contra a soberanía dos 

pobos, por iso é polo que suscitou o rexeitamento histórico das forzas obreiras e 

progresistas do conxunto do Estado español. Con todo, a pesar da resistencia 

ofrecida, as bases militares estratéxicas de Rota e Morón, así como outros puntos 

loxísticos e de aprovisionamento da organización criminal despregados por todo o 

noso territorio, son probas elocuentes da derrota sufrida.  

 

 A actual guerra en Ucraína ten a súa orixe no golpe de estado que EEUU 

financiou en 2014 e que levou ao poder aos sectores máis reaccionarios e 

nacionalistas da sociedade ucraína. Falando claro, EEUU e a OTAN promoveron un 

golpe de estado fascista en Ucraína, nun momento que a poboación ucraína opoñíase 

á adhesión á OTAN.  

 

 Froito deste golpe de estado estalou unha guerra civil en Ucraína cando unha 

parte do país rebelouse contra o goberno provisional xurdido deste golpe fascista. 

Aínda que inicialmente foron moitas as rexións que se rebelaron, o exército ucraíno 

esmagou as protestas en todo o país salvo nas rexións mineiras de Donetsk e 

Lugansk. Desde entón, o exército ucraíno bombardeou constantemente estas rexións, 

deixando un saldo de 14.000 mortos e un país completamente destruído.  

 

 Todo isto entrelázase coa estratexia de EEUU de cercar Rusia, expandindo a 

estrutura militar da OTAN ata as mesmas fronteiras do país eurasiático. A política 

cínica de “Portas Abertas” da OTAN constitúe un perigo para terceiros países, xa que 

abre a porta a perigosas carreiras armamentísticas, máxime cando a mesma OTAN 

promove golpes de estado para que estes países franqueen esas “portas”.  
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 É a política de “Portas Abertas” defensiva como se pretende ou é unha política 

ofensiva? O escudo Aegis, consistente en establecer mísiles en Polonia e Romanía, 

que comezou baixo o mandato de Obama indica que non é precisamente defensivo. A 

declaración feita en 2008 en Budapest, onde trataba a Ucraína como un futuro 

membro da OTAN (violando a Constitución ucraína entón vixente), parécese máis a 

un buraco negro absorbente que a unha porta aberta. A esixencia incluída pola UE no 

tratado de Lisboa aos candidatos para entrar na UE é algo que se asemella máis a 

unha chantaxe que a unha “porta aberta”. A lei 227 do Senado estadounidense, de 

2014, que autoriza a ese país para intervir en Ucraína e a poñer mísiles nos países 

veciños de Rusia é unha mostra de quén e quen “abre a porta”. A negación por parte 

da OTAN das demandas do 17 de decembro de 2021, que pedían a retirada de mísiles 

de rango intermedio de puntos onde podían ser unha ameaza, e a renuncia á 

utilización de terceiros países como unha plataforma ofensiva, non deixa dúbidas que 

estamos ante unha política ofensiva. 

 

 Nese sentido, a finais de 2021, o goberno monicreque de Ucraína abría as 

portas á posibilidade de incorporar a Ucraína na OTAN e de adquirir armamento 

nuclear. Ante iso, a OTAN declara en xaneiro de 2022 o seu apoio total á nova 

doutrina ucraína de recuperar Crimea pola forza, enterrando os acordos de Minsk. 

Fronte a esta ameaza para a súa seguridade, en febreiro Rusia lanza unha operación 

militar co obxectivo de destruír a capacidade militar ucraína e forzala a adoptar un 

status de neutralidade.  

 

 Por todo o devandito, consideramos máis necesario que nunca renovar o 

compromiso de todas aquelas persoas que, no conxunto do Estado, manteñen con 

firmeza o seu NON á barbarie do imperialismo. É máis necesario que nunca 

reconstruír a solidariedade internacionalista e antiimperialista no conxunto da 

Península, ferida de gravidade pola arremetida reaccionaria das elites do sistema. O 

cumio da OTAN en Madrid, que terá lugar os próximos 29 e 30 de xuño, decidirá o 

futuro da estratexia bélica do imperialismo, o que constitúe un ataque directo contra 

as liberdades e a soberanía das clases populares do Estado español e do conxunto de 

Europa, por iso expresamos o noso absoluto rexeitamento.  

 

Non á OTAN! Non ao imperialismo criminal dos EEUU! 
 

6 de xuño de 2022 

P.D.: Para asinar e adherirse en: 

https://noalacumbredelaotan.blogspot.com/2022/06/manifesto-internacionalista-

contra-o_6.html 
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