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“Només podem estar al costat
de les víctimes iraquianes”
l’objecció fiscal, en la desobediència civil. Les decisions es prenen en aquesta part del món, el
govern ens hi ha embolicat i en
algun moment haurà d’escoltar.
--- Com es fa això?
--- Si no volem la guerra no l’hem
de pagar. Els diners que, a través
de la declaració de renda, donem
per al pressupost de defensa els
ingressarem en alguna organització que treballi pels drets humans i
per la pau. Hi ha empreses que estan al darrere de la guerra i per
això s’ha posat en marxa el boicot.
Ens oposem que les empreses facin negoci amb la mort de les persones. Si estan d’acord bé i, sinó,
hauran de reorientar el negoci. Es
poden construir cases en temps
de pau i es poden construir perquè
abans les hem destruït.
--- Els EUA s’aturaran a l’Iraq?
--- La intenció és continuar amb
les invasions. La pròpia estratègia
de seguretat dels EUA ho estableix. Es reserven el dret d’actuar
unilateralment en qualsevol lloc
del planeta on considerin que les
matèries primeres puguin estar
en risc i que afectin el seu nivell
de benestar. Primer casualment
és l’Iraq perquè tenen el petroli
nacionalitzat.
--- Les mobilitzacions les organitza la Plataforma Aturem
la guerra i la ciutadania ha
respost amb fermesa. S’esperava aquesta resposta?
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--- La guerra contra l’Iraq serà
llarga i molt dura
--- Això no és una guerra, és una
invasió militar prohibida per les
lleis internacionals, igual que estava prohibida l’any 91 quan
l’exercit iraquià va envair Kuwait.
Són les mateixes lleis. És cert que
la campanya militar està sent
més llarga del que havien dit perquè els iraquians resisteixen i no
té res a veure amb el fet que puguin o no estar d’acord amb la
política de Sadam Hussein.
--- L’Iraq afronta el conflicte
sota un dur embargament
--- Si els EUA tinguessin cap interès pels drets humans, haurien aixecat l’embargament fa anys. Si
l’han atacat és perquè no té armes
de destrucció massiva. Les raons
que hi ha darrere són controlar no
només el petroli sinó el seu preu,
les matèries primeres con l’aigua,
per posar-les sota el seu domini directe i poder controlar el model de
creixement.
--- Com pot acabar aquest
conflicte?
--- Cal aturar la guerra i nosaltres
només podem estar al costat de
les víctimes. No hi ha raons per
fer aquesta matança contra la població, ens hem carregat les institucions, les normes que fins ara
han servit per tenir una certa estabilitat internacional. No serà
suficient amb les mobilitzacions i
hem d’entrar en el boicot, en

Pilar Massana és una de les portaveus de
la Plataforma Aturem la guerra de
Barcelona. A l’entrevista parla de la
situació a l’Iraq i de les mobilitzacions

--- La gent del carrer està expressant una crispació que ve de
lluny. Manifesta la importància de
no delegar la nostra representació, d’actuar i ser protagonistes
en primera persona. No podíem
preveure una resposta tan bona i
és perquè milers i milers de persones fan seva la causa i troben
que s’ha anat massa lluny amb el
discurs de l’engany i la mentida.
Les paraules de determinats governs han perdut el seu valor i
hem dit que ja n’hi ha prou. O
tots nosaltres prenem el paper
de protagonistes o uns altres decidiran per nosaltres i faran coxes
que no es agraden.
--- Com veu la posició del Govern i del PP en aquest conflicte?
--- És inaguantable. Per responsabilitat, per sensibilitat hauria de
dimitir. No hi ha cap justificació
per aquesta matança. La història
passarà factura i als militars populars se’ls hi hauria de demanar
que si no estan d’acord amb la
guerra que no continuen sent
còmplices d’aquest assassinat.
--- El PP instrumentalitza els
incidents contra ells i les
seus del partit?
--- Aquesta actitud és una perversió, és el món al revés, els agressors ens volen dir que són víctimes. És curiosa la capacitat que
té el poder per tergiversar les coses. # PILAR GONZALO

El 98% dels enquestats
en la consulta sobre
la guerra la rebutgen
El 98% dels 20.951 ciutadans que van participar dissabte 29 de març a la consulta contra la guerra, organitzada per la Plataforma Aturem
la Guerra, van mostrar el seu
rebuig davant l’atac militar
contra l’Iraq.
Dels 20.951 vots recollits
a les 34 urnes instal·lades al
carrer, 1.325 van ser emesos
per nois i noies de la ciutat,
que també havien participat a la
consulta des dels seus instituts i
escoles d’educació secundària.
En aquesta consulta popular
el 98% dels participants mostra
el seu rebuig a la guerra, el 96%
reconeix la necessitat que el govern convoqués un referèndum
vinculant i un 91% creu que Aznar
i el seu govern haurien de dimitir
com a conseqüència de la seva
actuació en el conflicte armat a
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l’Iraq. Aquests són els resultats
de la consulta donats a conèixer
al tancament d’aquesta edició.
El portaveu de la Plataforma
Aturem la Guerra de L’Hospitalet,
Lluís Esteve, ha destacat la participació dels gairebé 21.000 ciutadans, xifra que continuarà augmentant atès que moltes empreses i centres educatius afegiran
els seus vots perquè la consulta
es tancarà el 13 d’abril.
El referèndum popular és una
més de les accions convocades a
la ciutat per protestar contra la
guerra després de les múltiples
concentracions pacífiques convocades per la plataforma. L’última
va ser el dia 26 de març a la pl.
Catalunya amb una encesa massiva d’espelmes i que a L’Hospitalet es va fer des de la rampa de
la Tecla Sala. El mateix dia també
es va seguir la ‘cassolada’ popu-
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El referèndum es perllonga fins al 13 d’abril

Una de les taules instal·lades a L’Hospitalet per fer la consulta sobre la guerra

lar d’un quart d’hora a les 22h i
que s’ha anat repetint de manera
espontània. El 30 de març els artistes van mostrar el seu rebuig a
la guerra amb un macro-concert.
Les pròximes mobilitzacions ja

tenen data: el 10 d’abril la UGT i
altres sindicats han convocat una
aturada de 12h a 14h i el dia 12
la Plataforma Aturem la guerra
convoca una Jornada internacional de lluita contra la guerra amb

una manifestació que sortirà de
la pl. Espanya a les 18h i arribarà
fins a pl. Tetuan. # EVA SERRANO
Per consultar més dades:
www.consultaguerra.org

