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Quins són els motius reals de la guerra 
d’Afganistan? Portar la democràcia i la llibertat, 
perseguir a Bin Laden, acabar amb el cultiu de 
l’opi i la segregació de les dones? Potser controlar 
una zona de gran importància geoestratègica? 
Revitalitzar l’OTAN? Lluitar contra el terrorisme? 
Es tracta d’una guerra legal o il·legal?

Què fan l’OTAN i les tropes espanyoles a l’Afganistan? 
Es tracta d’una operació humanitària? de pau? 
de reconstrucció? El govern manté que les tropes 
espanyoles no formen part de l’ocupació ni fan 
accions de combat, sinó que treballen en la 
reconstrucció del país. Fins avui, l’Estat espanyol 
ha gastat més de 1.100 milions d’euros en la 
intervenció militar a l’Afganistan. 

Actualment, més de la meitat de la població 
espanyola veu com a negativa la presencia 
de tropes a l’Afganistan. És pertinent 
la participació espanyola a la guerra 
d’Afganistan?
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ProgrAmA
  

Dimarts 28 d’octubre 2008

18h  Presentació de les Jornades 
 Tica Font, vicepresidenta de Justícia 
 i Pau i investigadora del Centre d’Estudis 
 per a la Pau JM Delàs
 Xavier Badia, director de l’Oficina 
 de Promoció de la Pau i Drets Humans 

del Departament d’Interior, Relacions 
Institucionals i Participació de la Generalitat 
de Catalunya

18.30h Rerefons de la guerra d’Afganistan 
 Francesc Vendrell, diplomàtic de Nacions 

Unides, exrepresentant especial de la UE 
 a l’Afganistan i excap de la missió especial 

de Nacions Unides a l’Afganistan

20h Legalitat de la guerra d’Afganistan 
 Eduardo Melero, professor de Dret 
 de la UAM i investigador del Centre 
 d’Estudis per a la Pau JM Delàs

Dimecres 29 d’octubre 2008 

18.30h Les tropes espanyoles a l’Afganistan, 
 ajut humanitari o ocupació? 
 Malalay Joya, diputada del Parlament 

afganès
 Robert Matthews, expert en Afganistan 
 de la Fundació FRIDE
 Alejandro Pozo, investigador en conflictes 

armats del Centre d’Estudis per a la Pau 
 JM Delàs

Dijous 30 d’octubre 2008 

18.30h Lliurament del III Premi Memorial Joan 
Gomis de periodisme solidari 

 Convocat per Justícia i Pau, Cristianisme 
i Justícia, Fundació per la Pau, Fundació 
Cultura de Pau, la família Gomis 

 i les revistes El Ciervo i Foc Nou.

19h És pertinent la participació espanyola 
 a la guerra d’Afganistan? 
 Arcadi Oliveres, president 
 de Justícia i Pau
 Jesus Cuadrado, portaveu del PSOE 
 a la Comissió de Defensa
 Jordi Xuclà, portaveu de CIU 
 a la Comissió de Defensa
 Gaspar Llamazares, portaveu de
 IU-ICV-ERC en la Comissió de Defensa
 Representant del PP, portaveu 
 del PP en la Comissió de Defensa

QUÈ FAN LES TroPES 
ESPANYoLES A 
L’AFGANISTAN, 
AjUT hUmANITArI 
o ocUPAcIó?


