
ESPECIALNo a la guerra

Num. 54, Abril 2003 Full informatiu de la Secció Sindical de CCOO de la UAB Tel.935811722   SCCOO@UAB.ES

http://magno.uab.es/sccoo

És possible frenar la guerra, refusar la política del govern i evitar les seves negatives conseqüencies socioeconòmiques.

El dia 10 d’abril
dues hores de vaga per la pau
Perquè en moments decisius quan s’enfronten dues forces antagòniques, la pau i la guerra, el moviment
sindical ha posat tota la seva  força en la balança de la pau.

a guerra iniciada per Estats Units, Gran
Bretanya i Espanya contra l’Iraq és
il·legal i immoral. S’ha declarat al

marge de l’ONU i, en el cas d’Espanya, sense
la decisió del Parlament i sense respectar
l’opinió dels ciutadans.

Per a grans sectors de la població és
absolutament clar que la guerra està
impulsada per l’afany de controlar els
recursos petrolífers  d‘Iraq, els interessos de
la indústria armamentística  nord-
americana i l’intent d’imposar un nou ordre
internacional  sota l’hegemonia USA. Els
arguments esgrimits per la coalició que
intervé a la zona són pura propaganda. Als
països no s’els allibera de dictadors a cop de
míssils contra el poble.

El desenvolupament del conflicte posa de
manifest el que tota guerra suposa: massacre
de la població civil, onades de refugiats,
baixes en les tropes enfrontades, destrucció
de recursos econòmics, catàstrofe
mediambiental i, sobre tot, un retrocés moral
per la derrota de la pau i el triomf de la
barbàrie. També tindrà un important impacte
negatiu en l’economia mundial i, al nostre
pais, menor creixement, inflació, increment
de la despesa militar, augment de l’atur, etc.

El moviment sindical  està en condicions de
donar una resposta des dels centres de
treball, contra la guerra d’Iraq i per la Pau.

Perquè en moments decisius, en moments
en què s’enfronten dues forces
antagòniques: la pau i la guerra, el
moviment sindical ha posat tota la seva
força en la balança de la pau.

Perquè davant de la destrucció, de la guerra,
de la utilització de la força que exhibeixen
els governs presidits pels senyors Bush, Blair
i Aznar, el moviment sindical ha d’utilitzar
totes les seves eines i tots els seus recursos
de mobilització per tal de seguir en la lluita
per la pau.

Citem textualment: “La confederació
Europea de Sindicats demana a les seves
organitzacions afiliades que reaccionin
davant l’inici de la guerra amb tots els
medis possibles, incloent-hi pactes
laborals, vagues i manifestacions”.

Aquest formidable procés movilitzador ha
de tenir continuïtat amb l’objectiu de frenar
la guerra, rebutjar la política del govern i
evitar les negatives conseqüències
socioeconòmiques.

I ho ha de fer perquè els ciutadans, els
treballadors i les treballadores arreu de
l’estat, ja han demostrat i continuen
demostrant que no estan d’acord amb la
bel·ligerància d’un govern que ha vulnerat
de manera f lagrant la legal i tat
internacional. En el nostre pais las

mobilitzacions estan tenint un seguiment
mai conegut i reflecteixen el fet que un
elevat percentatge de l’opinió pública (91%)
està en contra de la guerra i de la posició
del govern del Partit Popular.

Per això proposem com a necessàries i
convenients las següents línies d’acció:

• Participar i impulsar les mobilitzacions
ciutadanes  des de la més amplia unitat del
conjunt del moviment contra la guerra:
manifestacions, jornades de mobilització
cívico-social, concerts, concentracions,
marxes, ‘cassolades’, cadenes humanes, etc.

• Realització de una vaga general de
dues hores  contra la guerra i les seves
conseqüències el pròxim 10 d’abril.

• D’acord amb les directrius de la
Confederació Europea de Sindicats,
celebrar un Primer de Maig Per la Pau i
Contra la Guerra , amb caràcter unitari i
massiu a tot l’Estat.

• Així mateix, en aquest marc i amb la
referència del sindicalisme espanyol,
proposar major coordinació d’accions contra
la guerra  a la  Confederació Europea de
Sindicats, amb la convocatòria de una
mobilització de caràcter general i europeu
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