Moció de l’Entesa per St. Esteve al Ple Ordinari de la Corporació Municipal
de St. Esteve Sesrovires de gener del 2010.
Moción: INSTANT AL GOVERN DE L’ESTAT A RETIRAR LES TROPES ESPANYOLES A
L’AFGANISTAN
Atès que Catalunya i Sant Esteve Sesrovires s’han significat durant anys en la lluita per la pau.
Atès que les més grans mobilitzacions que s’han donat a Catalunya en els darrers anys han estat les
realitzades contra la guerra d’Iraq i la participació espanyola en la mateixa.
Vist que el govern espanyol ha decidit ampliar amb 510 efectius més, el contingent de soldats
espanyols a l’Afganistan, que arriba a ser ara mateix més de 1500.
Atès que la permanència de les tropes espanyoles a l’Afganistan genera una despesa militar
addicional, quan en una situació de crisi, com l’actual, aquesta despesa que es cobreix amb recursos
públics hauria d’anar per a cobrir necessitat socials urgents.
Atès que en aquests moments ningú no pot afirmar que els nostres soldats estiguin participant en
una missió de pau ni humanitària, ans al contrari, i segons els experts, a l’Afganistan es viu una
situació d’ocupació militar i de guerra, altament perillosa.
Atès que la missió espanyola a l’Afganistan, en els 8 anys que porta ha assolit un alt cost humà, amb
la mort fins ara de 89 soldats.
La Corporació Municipal de Sant Esteve Sesrovires reunida en Ple adopta els següents
acords:
Primer.- Ratificar-se en la defensa dels valors de la pau i de les polítiques no violentes que han estat
defensades i son recolzades de manera molt àmplia a Catalunya i al nostre municipi.
Segon.- Manifestar la seva oposició a l’enviament de més tropes espanyoles a l’Afganistan, decidit
fa unes setmanes pel govern de l’estat espanyol.
Tercer.- Demanar la retirada de totes les tropes espanyoles a l’Afganistan atenent que la missió en
que s’emmarca avui la presència de les tropes espanyoles en aquell país no és una missió de pau.
Quart.- Donar trasllat d’aquests acords als grups parlamentaris del Congrés i el Senat, a les entitats
ciutadanes de cooperació i a la Plataforma Aturem la Guerra.
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