
 

 

ATUREM LA 

GUERRA 
CONTRA L’IRAQ 

 
 
 
 
ATUREM AQUESTA GUERRA FEIXISTA I VERGONYOSA 

PER ATURAR LA GUERRA, DIJOUS 10 D’ABRIL VAGA GENERAL 
 
Companys i companyes 
 
Des de fa mesos el govern del PP i els seus aliats han aguditzat la seva política dretana 
(reforma laboral, pensions, Euskadi, LOU, Llei de Qualitat, etc.) que culmina amb el 
“desastre” del Prestige a Galícia amb el qual demostra un menyspreu i una prepotència 
que provoquen una reacció de la gent a Galícia a través de la Plataforma Nunca Mais i 
la solidaritat del conjunt de l’Estat que no tenia precedents des de fa anys i que ha 
marcat un camí de mobilitzacions unitàries que han tret de polleguera el Govern. 
 
I és aleshores que el Govern del PP s’embarca en una aventura imperialista amb Bush i 
Blair que no desmereix gens respecte de les agressions de Hitler que van desencadenar 
la 2a Guerra Mundial. 
 
Tots i totes hem vist com es justifiquen amb mentides barroeres i inimaginables els 
bombardejos salvatges sobre la població civil iraquiana. Qui vindrà després d’Iraq: Iran, 
Síria, Jordània ... ? És per això que és tan important que aquesta mobilització ciutadana 
que s’ha manifestat reiteradament aquestes últimes setmanes es continuï mobilitzant 
amb la màxima UNITAT I CONTUNDÈNCIA per aturar la guerra a l’Iraq i qualsevol 
altra futura guerra organitzada per l’eix Bush, Blair, Aznar. 
 
UNITAT PER ATURAR LA GUERRA 

 

Fins ara el CAU hem participat a totes les mobilitzacions per aturar la guerra a l’Iraq i 
no hem tret cap comunicat -tot i que sí que hem manifestat a bastament la nostra opinió 
a la nostra pàgina web- perquè pensem que és la mobilització des de les plataformes 
unitàries i sense “protagonisme” ni polític ni sindical la que ens permetrà aturar aquesta 
barbàrie. Però ara ens trobem que de cara a la vaga general del dia 10 d’abril els 
interessos políticosindicals han comportat un trencament de la unitat. Així, entre els 
sindicats “majoritaris”, un d’ells convoca dues hores de vaga per torn de treball, l’altre 
24 hores i CCOO, incomprensiblement i malgrat el clamor general, fins i tot a nivell 
intern del sindicat, es nega en rodó a convocar res: 
 
 



 

¡El País, 2 d’abril de 2003 

No és el moment d’analitzar què s’amaga darrera la postura de CCOO, sinó que aquesta 
organització rectifiqui i no es carregui la unitat. 
 
Des del CAU pensem que aturar aquesta guerra o una futura guerra és tan important que 
cal RECOMPONDRE IMMEDIATAMENT LA UNITAT que ha caracteritzat totes les 
mobilitzacions. 
 
Per tant des del CAU recolzarem com hem fet fins ara totes les mobilitzacions unitàries 
que impulsi la Plataforma (podeu consultar-les a la pàgina web d’aquesta Plataforma). 
 
Tots i totes a la manifestació del 12 d’abril a Barcelona i altres ciutats de Catalunya. 
EL DIA 10 D’ABRIL VAGA GENERAL 

ATUREM LA GUERRA CONTRA L’IRAQ 
 
COL·LECTIUS ASSEMBLEARIS D’UNIVERSITAT (CAU) 
 
http://www.ub.es/cau/cau.htm 
 
Barcelona, 4 d’abril de 2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


