
Fa tot just uns dies el món sencer es commocionava 
per la matança terrorista de París, amb més de 120 morts i 
centenars de ferits. Aquesta barbàrie espantosa, reivindica-
da per l'Estat Islàmic (ISIS), va ser resposta pels principals 
dirigents d'Occident com Hollande, Cameron, Merkel i 
Obama, amb un doble llenguatge: d'una banda parlen de 
"democràcia", "Estat de dret", i "defensa de la llibertat", però 
en la pràctica estan preparant una nova guerra espantosa 
mentre retallen els drets democràtics de tots.

En els últims anys hem estat testimonis de com aquests 
mateixos "demòcrates" impulsaven intervencions imperia-
listes al nord d'Àfrica i a l’Orient Mitjà, beneficiant a les 
multinacionals petrolieres i a les empreses d'armaments 
(que ja celebren la pujada d'un 10% de les seves accions a 
la borsa després dels atemptats de París). Les grans potèn-
cies occidentals, començant pels EUA, Gran Bretanya i 
França, han reduït a enderrocs països sencers com l'Afga-
nistan, l'Iraq i Síria, i van ser responsables de crear, finançar 
i armar grups terroristes completament reaccionaris com 
ISIS i Al-Qaida.

Els governs occidentals no defensen la democràcia, 
defensen els interessos dels grans poders econòmics

Però els dirigents de l'Europa capitalista no tenen prou amb 
això. La brutal destrucció que ells han impulsat, i el saldo és 
la mort de centenars de milers de persones i que milions 
hagin d'abandonar els seus països convertint-se en 
refugiats, arriba ara a les fronteres europees. Centenars de 
milers d'homes, dones i nens com nosaltres, com els 
nostres pares o germans, criden a les portes d'Europa 
fugint de la barbàrie. Quina és la resposta dels "civilitzats i 

democràtics" governs europeus? La repressió policial, els 
gasos lacrimògens, les tanques amb puntes tallants i els 
camps d'internament on milers de refugiats són amunte-
gats en condicions inhumanes. Aquests governs, que 
fomenten el racisme, la xenofòbia, que retallen en educació 
i sanitat pública, que ens condemnen a l'atur, l'únic que els 
importa és defensar els interessos dels grans poders econò-
mics, costi el que costi.

 Aquesta és la raó per la qual estan 
tractant d'utilitzar la por i el 
patiment que han provocat 
els atemptats de París per 
justificar un increment de 
la intervenció imperialis-
ta que ja estan desenvo-
lupant a Síria. Exacta-
ment igual que es va fer 
després dels atemptats 
de l'11S als EUA per justi-
ficar les guerres a l'Iraq i 
l'Afganistan.

Si ens
fiquen a la

GUERRA
Tots a la

VAGA!
Crear comitès contra la guerra
imperialista a tots els instituts i facultats!s!
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Igual que llavors, l'aplicació de l'Estat d'Emergència a 
França, amb l'excusa de combatre el terrorisme que ells 
mateixos alimenten amb les seves aventures imperialistes o 
el seu finançament directe, suposa la restricció dels drets 
democràtics més bàsics: el govern pot portar a terme 
accions , anteriorment prohibides, com limitar el dret a 
reunió, dissoldre associacions i organitzacions sense cap 
justificació, o dur a terme registres domiciliaris i detencions 
durant diversos dies sense ordre judicial. Aquests grans 
"defensors de la llibertat" només defensen la seva pròpia. 
Sembren la por per acabar amb els drets democràtics més 
elementals, que tant ha costat conquerir a la joventut i als 
treballadors.

Si ens fiquen a la guerra, vaga general!

La posició del govern de Rajoy i de diversos partits de l'opo-
sició resulta igualment indignant. Hem hagut de sentir als 
ministres del PP lloant les mesures repressives del govern 
francès i a dirigents del PSOE i Ciutadans, com Pedro 
Sánchez i Albert Rivera, donant el seu vistiplau a l'envia-
ment de tropes i encoratjant discursos militaristes. Volen 
vendre'ns la vella idea que estem tots en el mateix vaixell i 
que cal deixar de banda les diferències. Però quina hipocre-
sia més gran! En primer lloc, no estem tots en el mateix 
vaixell: n'hi ha que provoquen les guerres per espoliar els 
recursos d'aquests països en benefici de les grans multina-
cionals, i després estem la majoria que som els que patim 
les conseqüències. Les bombes que es llancen a Síria, escla-
ten finalment als carrers de París. Com diu la consigna: és la 
vostra guerra, són els nostres morts.

Des del Sindicat d'Estudiants rebutgem rotundament 
qualsevol intervenció imperialista i denunciem aquells qui 
les promouen i potencien. No ens enganyen! Els joves mai 
hem tingut res a guanyar en aquestes guerres de rapinya, 
de sang per petroli, que només provoquen la mort i l'horror. 
Ara, en veure les dramàtiques imatges a París, resulta més 
fàcil posar-se en la pell de milions de persones que pateixen 
les conseqüències d'aquestes guerres les vint-i-quatre 
hores del dia, els 365 dies de l'any. Tant és el nostre color de 
pell, nacionalitat o religió. Sempre som els mateixos, joves i 
treballadors innocents, els que paguem els plats trencats de 
les guerres imperialistes. Per això donem un NO rotund a la 
guerra a Síria i Orient Mitjà, i li diem al govern del PP, i al que 
surti de les urnes el 20D, que si ens fiquen a la guerra es 
trobaran amb l'oposició de milions de joves que tornarem a 
prendre els carrers. Si ens fiquen a la guerra, anirem a la 
vaga general!

Des del Sindicat 
d'Estudiants cridem a la 
formació de Comitès 
contra la Guerra a tots els 
instituts i universitats de 
l'Estat:

Proposem organitzar assem-
blees generals i reunions a tots 
els centres per tal d’explicar per què 
condemnem els atemptats terroristes de París i per què 
ens oposem també a la intervenció imperialista a Síria i 
Orient Mitjà. En elles cal formar un Comitè contra la 
Guerra, obert a tots els estudiants que vulguin partici-
par i col•laborar, per dur a terme tot tipus d'accions i 
iniciatives:

• Elaborar pancartes i cartells per enganxar en els 
instituts i universitats, pels barris, amb diferents lemes: 
"Les vostres guerres, els nostres morts!”, “No al terrorisme 
gihadista, no a la guerra imperialista!”, “No més sang per 
petroli!”, “Drets democràtics SÍ, Repressió NO!”...

• Organitzar aturades i concentracions per mostrar la 
nostra repulsa a la guerra.

• Organitzar xerrades informatives i de suport als 
refugiats que fugen de l'horror de la guerra. Refugees 
Welcome!

• Contactar amb els professors, pares i mares i associa-
cions de refugiats, associacions de veïns etc., per tal 
d’organitzar accions de protesta conjuntament.

• Preparar la vaga general a Instituts i Universitats en el 
moment en què el Parlament aprovi secundar la inter-
venció militar. Ni un soldat, ni una bala, ni un euro per a 
la guerra imperialista!

Contacta amb nosaltres per a organitzar 
el comitè al teu centre d’estudis!

No a la guerra imperialista! No en el nostre nom!
Si ens fiquen a la guerra, vaga general!
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