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DECLARACIÓ NO A LA GUERRA A UCRAÏNA 
Aprovada pel Ple del Consell Municipal de Cooperació Internacional de 

Barcelona el 8 d’abril de 2022 
 

L'actual agressió militar del govern rus contra la població ucraïnesa, fruït de 
diversos factors, impacta en la vida de desenes de milions de persones i 
empeny al conjunt de la humanitat cap al desastre. Davant d’aquesta 
agressió, 492 entitats, moviments socials, culturals, educatius, partits i 
sindicats entre d’altres, radicats i vinculats a la ciutat de Barcelona, es van 
unir per rebutjar aquesta agressió i per mostrar la nostra solidaritat cap a 
totes les víctimes d’aquesta guerra junt amb altres capitals europees i del 
món. 
 
El Consell Municipal de Cooperació Internacional de Barcelona fem nostre 
aquest manifest per expressar la nostra solidaritat amb la ciutadania 
d’Ucraïna i amb les víctimes d’aquesta i de totes les altres guerres actives 
arreu. És amb les persones que han hagut d’abandonar casa seva i els seus 
éssers estimats i buscar refugi en altres països. A hores d’ara l’ACNUR xifra 
en més de 5 milions de persones les que han hagut de marxar de casa seva. 
Per elles i per tantes altres en cerca de refugi arreu del món, sense distinció 
d’origen, defensarem la seva protecció i seguretat: casa nostra, és casa 
vostra! Cal agrair a la comunitat ucraïnesa instal·lada a la ciutat la seva gran 
capacitat de resposta i acollida en el primer moment d’aquesta crisi 
humanitària. 
El nostre suport també és per a totes les persones valentes que es manifesten 
als carrers de Moscou i a altres ciutats de Rússia i de Bielorússia per protestar 
contra les accions del seu govern, malgrat la repressió. Ja són milers de 
persones detingudes durant aquest conflicte. 
 
Però més enllà de les mostres de solidaritat i les declaracions de condemna, 
cal passar a l’acció per aturar la guerra contra Ucraïna. Estem davant la pitjor 
crisi ecosocial de la història, i les guerres agreugen aquesta situació perquè 
generen destrucció i més contaminació, fets incompatibles amb la vida. La 
invasió d’Ucraïna ha accentuat tendències que es donaven des de fa anys 
(encariment dels preus, problemes logístics mundials, etc.) que afecten 
directament el Programa Mundial d’Aliments generant un increment de la 
inseguretat energètica i alimentària a nivell global i l’agreujament de les crisis 
humanitàries existents. 
 
Necessitem que els nostres governs actuïn per aturar l’escalada bel·licista 
actual, i que es posin mesures per desescalar una guerra que ja te 
proporcions devastadores. Durant molt de temps, hem demanat que es 
treballés per a la pau, el desarmament, la fi del comerç d’armes i la prevenció 
d’una escalada bèl·lica davant les tensions generades a l’est d’Ucraïna. 
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És per això que el Consell Municipal de Cooperació Internacional de Barcelona 
declarem: 
 

- Que exigirem el cessament integral de les hostilitats i la retirada de 
totes les tropes invasores d’Ucraïna. Per això treballarem perquè els 
governs de la Unió Europea, incloent l’Estat espanyol, les xarxes de 
ciutats en les que participa l’Ajuntament de Barcelona i el conjunt de la 
comunitat internacional dediquin tots els esforços al seu abast per 
aconseguir –per la via de la diplomàcia ciutat a ciutat, de la negociació, 
la solidaritat econòmica i les propostes pacificadores – un cessament 
integral de les hostilitats i la retirada de totes les tropes d’Ucraïna. 
 

- Que ens comprometem a impulsar tots els esforços necessaris per 
poder canalitzar suports i ajudes als actors locals i internacionals que 
treballen en matèria de construcció de pau i per monitorar les 
violacions de drets humans i potencials crims de guerra que s'estan 
donant. Treballar avui per a la construcció de pau és la millor i única 
alternativa realista. 
 

- Que mantindrem un compromís ferm per coordinar-nos amb els 
diferents serveis de protecció dels drets humans i, en especial de 
protecció dels menors no acompanyats, per evitar les màfies de tracta 
de persones i menors. Fem una crida a la ciutadania a frenar les 
recollides espontànies de persones en frontera que compliquen el 
control i la traçabilitat de les acollides, i poden posar en perill les 
persones en una situació de major vulnerabilitat. 
 

- Ens comprometem a continuar amb la ràpida resposta que com a ciutat 
i Ajuntament de Barcelona hem proporcionat per garantir l’accés a 
l’assistència humanitària i a la protecció internacional a la població 
d’Ucraïna, i treballarem per a informar i canalitzar la solidaritat de la 
ciutadania a través de les organitzacions i serveis municipals habilitats.  
 

- Celebrem l’activació per part de la Unió Europea dels mecanismes 
jurídics d’acollida i de vies legals i segures per garantir la mobilitat i 
regularització de la població en situació de perill. El Govern espanyol ha 
demostrat que amb voluntat política es poden posar els mecanismes 
necessaris per fer una acollida ràpida que asseguri el respecte del drets 
de les dones i la infància. Per això reclamarem l'extensió d’aquestes 
mesures a totes les persones que sol·liciten protecció internacional al 
nostre país, ciutat i a la Unió Europea, i que porten anys en espera de 
la seva regularització. 
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- La voluntat d’assegurar la coordinació amb les administracions 

competents i amb el Consolat d’Ucraïna, i de comprometre recursos a 
llarg termini que assegurin les mesures de protecció i acollida de 
persones en el futur, així com l'establiment de circuits i missatges clars 
per a la ciutadania i les entitats que hi col·laboren. En especial 
treballarem per garantir els mecanismes de control i registre de les 
persones acollides per particulars, així com la dotació de serveis de 
traducció, i de suport psicosocial a la població acollida. 
 

- El compromís de la ciutat i de l’Ajuntament de seguir recolzant la tasca 
d’ajut humanitari que les entitats de solidaritat realitzen a la zona de 
conflicte i països limítrofs, així com destinar recursos per a la 
reconstrucció en el post-conflicte, i per desenvolupar estratègies de 
pau a través de projectes de mediació, justícia i reparació 
imprescindibles per refer la societat ucraïnesa i russa. En el mateix 
sentit, continuarem enfortint programes d’educació per la pau, pels 
drets humans i per la justícia global a casa nostra, com a eines 
essencials per consolidar una cultura de pau i de bon veïnatge entre les 
diferents comunitats de la nostra ciutat. 
 

- Que exigirem a la comunitat internacional que inverteixi tots els 
esforços necessaris per a iniciar un procés real de diàleg que garanteixi 
el ple compliment del dret internacional. Cal que la UE i les Nacions 
Unides impulsin i segueixin recolzant les iniciatives ucraïnesa i russa de 
construcció de pau, que acullin a tots els actors, inclosa la societat civil 
dels països implicats i, especialment, les dones, per tal que puguin 
oferir solucions innovadores i pacífiques que treballin per a una solució 
negociada. 
 

- I finalment considerem un greu error l’augment sense precedents dels 
pressupostos militars aprovats per l’Estat espanyol i per la UE així com 
l’increment i l’enviament d’armes per part del Govern espanyol. Lluny 
de ser una solució, les armes seran elements en l’escalada bèl·lica del 
conflicte. D’ igual manera aquestes mesures refermen un concepte de 
seguretat humana basat en el militarisme que s’allunya de valors de 
pau i de la resolució pacífica de conflictes. No hi ha solució militar 
possible: cal rebutjar el model de seguretat hegemònic militar mundial, 
inclòs el de l’OTAN, abordar les causes estructurals de la guerra i evitar 
prendre mesures que augmentin el patiment i les tensions del conflicte. 
 
No hi ha camí cap a la Pau. La Pau és el camí. 
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