
“La intervenció a l’Afganistan 
no és una missió de pau”
La guerra i l’ocupació no han portat la democràcia ni els drets humans a l’Afganistan.
Al llarg dels 7 anys de presència militar, ni s’ha reconstruït el país ni s’ha aconseguit 
“alliberar les dones” com pretenien els ocupants. La pròpia Condoleezza Rice, cap de la 
diplomàcia d’EUA, ho va dir: “La població ha de comprendre que no és merament una 
missió de pau” (6/2/08).
Si l’administració Bush ha dut la mort i la destrucció a l’Iraq, les pretensions de les 
futures administracions de dur més tropes a l’Afganistan només complicaran la 
situació a tot el Pròxim Orient. Les condicions de vida del poble palestí no han fet 
més que empitjorar. A les constants amenaces d’atacar l’Iran, ara l’OTAN hi afegeix els 
bombardejos al Pakistan.
Les tropes espanyoles a l’Afganistan col·laboren en una ocupació sagnant. Exigim la 
seva retirada immediata.
L’operació militar espanyola a l’Afganistan ha costat, fins ara, uns 1.100 milions d’euros. 
La despesa militar de l’Estat espanyol és de gairebé 19 mil milions d’euros. 

Ara, més que mai, cal dedicar els diners a combatre l’atur i als serveis  �
socials, no a la guerra
Solidaritat amb el poble afganès �
No a l’OTAN, fora les tropes �
No a l’ocupació de l’Afganistan �

Condoleezza Rice 
6/2/08
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