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NOTA DE PREMSA
LA CONFERÈNCIA DE DONANTS:

UNA NOVA ETAPA EN
L’ANUL.LACIÓ DE L’IRAQ

Els dies 23 i 24 d’octubre tindrà lloc a Madrid la Conferència de donants per a Iraq. Aquesta trobada representa una més
de les immorals escenificacions a què ens tenen acostumats el trio de las Açores. Ara, com una etapa més d’aquest
procés d’anul·lació de l’Iraq, li ha arribat el torn a finançar e1 cost de l’ocupació: Els Estats Units organitzen una
conferència que els servirà per “passar la gorra” i, de pas, traspassen a la comunitat internacional les seves
responsabilitats per la crisi social i humana que viu la població iraquiana.

Els diners aconseguits a la conferència seran gestionats per l’administració d’ocupació sota supervisió del Banc Mundial
i el Fons Monetari Internacional. Cal recordar que la resolució 1483, aprovada pel Consell de Seguretat de Nacions
Unides el passat 22 de maig, ja atorgava als ocupants tot el control financer de l’Iraq. Així doncs, el Consell de Govern
iraquià no té cap competència real sobre la gestió dels diners ni, en conseqüència, sobre la reconstrucció del país. És un
testimoni de pedra en tot aquest procés.

Gran part dels fons seran concedits en concepte de crèdit, i no com a ajut. Això vol dir que el govern dels EUA cobrarà
els préstecs per partida doble: d’una banda, per què aniran destinats al pagament de les empreses adjudicatàries dels
contractes més sucosos, principalment les nord-americanes Halliburton i Bechtel. I també, òbviament, per què aquests
diners hauran de ser retornats per tractar-se de préstecs.

Respecte de l’aportació espanyola, 75 dels 300 milions US$ també seran en qualitat de crèdit. Amb la designació de
Madrid com a seu de la conferència, el govern espanyol veu “recompensada” la seva fidelitat als EUA. Washington
deixa al president Aznar que es cregui figura imprescindible en l’escena política mundial, ni que sigui només per un
parell de dies.

Demà dijous, a les 20h, tindrà lloc a la Pl. Catalunya de Barcelona una trobada amb espelmes, que sota el lema Prou
mentides! pretén ser una acció crítica per la conferència de donants. La convocatòria l’ha fet la Plataforma Aturem la
Guerra, de la qual la Plataforma per l’Alliberament i la Sobirania de l’Iraq n’és membre.

Ni un cèntim per als lladres. L’Iraq no està a la venda.
Fora les forces d’ocupació de l’Iraq.

• La PASI va ser creada l’any 1999 com a Plataforma per l’Aixecament de les Sancions a l’Iraq, amb l’objectiu de
denunciar l’embargament econòmic que ha pesat sobre l’Iraq des de 1990. En l’actualitat, s’ha reconvertit en la
Plataforma per l’Alliberament i la Sobirania de l’Iraq, procés que culminarà properament en un acte públic, amb
presentació del manifest de la plataforma.


