
Manifiesto contra a guerra en Ucrania 
Marzo 2023

Condenamos a agresión armada de Rusia nos territorios de Ucraína, sendo conscientes dos
múltiples intereses económicos e políticos que preceden e motivan o conflito.

A nosa prioridade é poñer fin á guerra, salvar vidas e frear o desastre económico, que os 
pobos e as persoas máis pobres e fráxiles pagarán como sempre.

Queremos paz. E a paz lógrase a través do diálogo e a negociación, non apoiando o conflito
enviando armas e soldados. A vida humana é o valor supremo e ningunha razón xeopolítica,
ningunha razón económica, ningunha suposta guerra de liberación está por encima do ser 
humano.

Salvar verdadeiramente ao pobo ucraíno do desastre significa silenciar todas as armas. Por 
iso denunciamos a irresponsabilidade de todas as institucións que fomentan a guerra 
enviando armas a Ucraína: gobernos europeos, Reino Unido, goberno de Estados Unidos, 
OTAN, Unión Europea…

Pedimos á Organización das Nacións Unidas que desempeñe con decisión o seu papel no 
mantemento da paz e a seguridade mundiais.

Pedimos a todos os gobernos que non apoien esta guerra nin cun euro, un soldado ou un 
fusil, porque esta elección só serve para facela máis sanguenta, máis longa, con máis 
mortos e máis sufrimento. Pedimos que non se adopten sancións destinadas a empeorar a 
vida das poboacións en calquera latitude do planeta.

Pedimos á Unión Europea que contribúa á paz, como recolle o seu tratado constitutivo, e 
que actúe como interlocutor independente neste conflito. Que opere a través da mediación 
diplomática e o diálogo, tomando en consideración as solicitudes e inquietudes de ambas as
partes, para chegar a un acordo que conduza ao cesamento de hostilidades.

A ameaza dunha guerra nuclear se cerne sobre todos nós, que tamén pode desencadearse 
a través dun accidente. Por tanto, facemos un chamado a todos os gobernos para que se 
adhiran de inmediato ao Tratado para a Prohibición das Armas Nucleares, que entrou en 
vigor o 22 de xaneiro de 2021.

As armas nucleares deben ser desmanteladas agora, logo xa será demasiado tarde.

Estamos indignados con todos aqueles líderes que, a pesar dos seus considerables 
recursos económicos e tecnolóxicos, son incapaces de crear unha sociedade xusta e 
verdadeiramente humana.

Non queremos ser cómplices de tal irresponsabilidade.



Asumamos a responsabilidade do noso futuro, apelemos ás nosas aspiracións máis 
profundas, que nos atan ao corazón de cada ser humano, para cambiar o signo destrutivo 
dos acontecementos.

Imos protestar en todas as formas noviolentas para lograr este obxectivo: a guerra é un 
desastre, construamos a paz.


