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A principis d’abril de 2009, l’OTAN celebrarà el seu 60
aniversari amb una cimera a Estrasburg, on la Unió
Europea li cedeix la seu del Parlament Europeu.
Durant molts anys, ens van presentar l’OTAN com la
“defensa” davant el bloc de l’Est.
Però gairebé dues dècades després de la caiguda del
mur de Berlín, l’OTAN no només encara existeix, sinó
que es torna més perillosa.
Ara s’implica cada cop més en altres conflictes (com
a l’Afganistan); en provoca de nous (com al Caucas);
i augmenta el risc de guerra al centre d’Europa (amb
l’escut “anti míssils”).
Així que ens toca tornar a aixecar la veu contra
aquesta aliança bèl·lica, de la qual mai volíem formarne part. Recordem que a Catalunya, en el referèndum
sobre l’OTAN de l’any 1986, va guanyar el “no”.
La campanya europea prepara una mobilització
internacional a Estrasburg, de l’1 al 5 d’abril de 2009.
El dia 4 es farà una manifestació a la qual se’ns crida a
participar-hi.
A Barcelona, s’està posant en marxa una campanya
molt àmplia.
Us convoquem a una assemblea especial:
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Justícia i Pau, 3a planta, C/ Rivadeneyra 6,
08002 BCN (al costat de Plaça Catalunya)
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