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_______________________________________________________________

Benvolgut/uda amic/gas,

Fa uns dies us vaig fer arribar la proposta de celebració d’una reunió dels membres de la PASI i
també per a tots els que han participat en delegacions i en brigades a l’Iraq al llarg d’aquests anys,
aquesta reunió es farà  el dia 7 de juny a El Prat de Llobregat.

Aquesta reunió vol ser una trobada de la gent de Catalunya que ha col·laborat al llarg d’aquests anys
amb l’aixecament de les sancions a l’Iraq, objectiu fonamental de la nostra plataforma i de la nostra
tasca.

La invasió militar patida per aquest país, la posterior ocupació militar, la resolució de les NNUU
d’aixecar l’embargament etc. ens qüestiona els nostres objectius inicials.

Informats de que a nivell estatal el CSCA i la CELSI han convocat per els dies 20 al 22 de juny una
jornada de reflexió sobre aquesta nova situació em cregut oportú fer nosaltres des de Catalunya
aquesta reflexió per aportar-la a la mateixa.

Per aquest motiu us proposem realitzar una reunió de la PASI, Partits, Sindicats, ONGs, i persones a
nivell individual que en el seu moment, any 1999, van donar el seu recolzament i també a totes les
persones que han format part de les diferents delegacions que al llarg d’aquests anys han visitat
l’Iraq, així com els brigadistas a l’Iraq contra la guerra, els que i van poder estar i els que van veure
avortat el seu viatge per la invasió militar. Aquesta reunió es farà el dissabte dia 7 de Juny, de
les 10 del mati a les 14 h. a El Prat de Llobregat (estem concretant el local i ja us informarem)

En aquesta reunió volem treballar alguns dels aspectes que en preocupen en aquest moment.

• Valoració situació a l’Iraq ( intentarem poder comptar amb les reflexions inicials de
persones del CELSI que en aquest moments estan visitant l’Iraq)

• Noves perspectives i objectius de treball de la PASI
• Propostes de canvi de nom de la PASI
• Participació de Catalunya en la trobada Estatal

Adjuntem el document que des del CSCA s’ha penjat a la plana WEB i que es bàsicament el mateix
que es va distribuir a la reunió del passat 13 de maig, també us farem arribar qualsevol altre
document preparatori de la trobada Estatal.

Us volem animar que si abans d’arribar aquesta data, 7 de juny,  i amb la documentació lliurada i a
la que teniu accés per altres mitjans elaboreu algunes reflexions que considereu que poden ser
compartides per la resta de persones que formen part de la PASI i ens poden ajudar a definir el
nostre treball futur no dubteu en fer-ho arribar per tal de distribuir a tothom, no es necessari un gran
totxo de planes a vegades quatre apunts poden donar molt de si.

Fer una reunió un dissabte al mati sempre significa un esforç important però em cregut que amb
més temps per endavant el nostre treball pot ser més enriquidor per tots, seria important que ens
confirméssiu la vostra assistència per millor organitzar el lloc de la trobada.

Esperant poder comptar amb la teva assistència rep una cordial salutació.

Atentament,



Secretaria de la PASI
Barcelona, 28 de maig de 2003

NOTA: En Carlos Varea membre del CSCA i del CELSI i coordinador de la brigada a Iraq contra la
Guerra i present a Bagdad fins a l’entrada dels invasors participarà en aquesta jornada.

Gràcies.


