
PER LA PAU, NO A LA GUERRA
10 d’abril: VAGA GENERAL 

2 hores per la PAU

E l 10 d’abril, els nostres Sindicats també convoquen
la Vaga General de dues hores en tots els sectors
laborals. La Intersindical Valenciana considera que

el món laboral ha de contribuir a la magnífica mobilització
popular que s’oposa a la guerra de l’Iraq. Els sindicats
sabem quin és el nostre paper quan una societat rebutja en
un 91% una guerra il·legal, il·legítima i immoral.

La decisió d’envair l’Iraq executada pels governs norda-
mericà i britànic, amb el suport incondicional del Govern
espanyol, ha causat ja, entre militars i civils, milers de
morts, ferits i desplaçats, y ha empitjorat les condicions de
vida del poble iraquià i el sofriment per la manca d’ali-
ments, d’aigua potable, medicines, per l’absència de pau.
A la dictadura de Sadam Hussein es superposa ara el cri-
minal borbardeig amb el seu estel de víctimes, d’horror i de
misèria. Res de tot açò és acceptable. En les consciències
dels qui ens oposem a aquesta guerra no hi ha lloc per als
danys colaterals ni per al mal menor. Amb el seu suport a
la invasió, el Govern espanyol mostra ara la seua cara més
descarnada: l’absència d’humanisme, la radicalitat de la
seua violència, l’interés material més barroer, el discurs
“pacifista” i “humanista” més cínic, com ha denunciat la
coordinadora d’ONGs.

Els sindicats ens devem als interessos dels treballadors
i de les treballadores, un interés que defensem des de la
solidaritat. Tenim motius de sobra per realitzar una protes-
ta com la vaga només que considerant els estralls de la
guerra. Que per imperatiu legal calga afegir per a la seua
legalització que la guerra comportarà, a més, pèrdua d’ac-
tivitat econòmica, rescisió de contractes de producció i,
conseqüentment, més precarietat laboral o pèrdua de llocs
de treball, només és una altra veritat que no amaga els
motius de fons: el mateixos que té tota la gent que ix al
carrer dia rere dia i es manifesta de moltes maneres contra
la guerra.

Els treballadors i les treballadores de l’ensenyament, les
administracions públiques, la sanitat, del metall, del tèxtil,
del calcer i de tots els sectors productius en general, ens
sumem amb la Vaga General al rebuig d’una guerra que
encara aspirem a aturar i que, en tot cas, ha de ser l’última
que un govern que depén dels vots democràtics de la
població pot declarar en contra de la voluntat d’eixa matei-
xa població.

MANIFESTACIONS (19:30h.)
ALACANT: escalinata IES Jorge Juan.

CASTELLÓ: plaça de la Independència.
VALÈNCIA: plaça sant Agustí.
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