
Imagina que ets el president dels EUA i que has de fer front a una
amenaça exterior. Elegeix quin país envairies i explica per què:

1) Un país on hi ha un grup terrorista amb connexions internacionals.

2) Un país amb un important conflicte entre les diferents nacionalitats.

3) Un país que domina una posició geoestratègica vital.

4) Un país que fabrica i ven armes a països en conflicte.

5) Un país que manté que vol annexionar un territori reivindicat des de fa temps.

Annex 11.a

GUERRA 
PREVENTIVA

ESCULL QUIN PAÍS ENVAIRIES



Els atacs de l’11 de setembre

de 2001 van mostrar el que els

enemics dels Estats Units

podien fer amb quatre avions.

No esperarem a veure el que

els terroristes o els règims de

terror poden fer amb armes de

destrucció massiva. Estem deci-

dits a fer front a les amenaces

onsevulga que sorgeixin.

George W. Bush, discurs del president

transmès per ràdio (8/3/2003)

No tenim gaires raons per esperar que Sadam Hussein es

desarmi. Si es requereix la força per desarmar-lo, el poble

dels Estats Units ha de saber que hem lliurat a les nostres

forces armades totes les eines i tots els recursos per acon-

seguir la victòria. El poble de l’Iraq ha de saber que es

faran tots els esforços necessaris per salvar vides inno-

cents i per ajudar el país a recuperar-se de tres dècades

de govern totalitari.

George W. Bush, discurs del president transmès per ràdio (15/3/2003)

Bon dia. Forces dels Estats Units i de la coalició han

començat una campanya concertada contra el règim de

Sadam Hussein. En aquesta guerra la nostra coalició és

àmplia: més de 40 països de tot el món. La nostra causa

és justa: la seguretat de les nacions a les quals servim i la

pau al món. I la nostra missió és clara: desarmar l’Iraq

d’armes de destrucció massiva, per acabar amb el suport

de Sadam Hussein al terrorisme i per alliberar el poble

iraquià..

George W. Bush, discurs del president transmès per ràdio (22/3/2003)
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LA DOCTRINA DE LA GUERRA PREVENTIVA

El govern dels EUA, arran dels atemptats de l’11 de setembre de 2001, va començar a seguir una política
que el portaria a declarar que “el món civilitzat està en guerra permanent contra el terrorisme”. Així
mateix, va elaborar una estratègia de seguretat nacional que contemplava la necessitat d’intervenir mili-
tarment allí on hi hagués l’amenaça: l’Afganistan, l’Iraq...

Aquesta doctrina de la guerra preventiva, atacar davant d’una suposada amenaça (la que ells anomenen
de “seguretat nacional”), va acabar de perfilar-se durant la intervenció armada a l’Afganistan a tall de jus-
tificació i a través de les declaracions dels governants dels EUA. Qualsevol país que pogués ser acusat de
donar refugi a terroristes (era el cas d’Al-Qaida i els talibans, a l’Afganistan) o de tenir armes de destruc-
ció massiva podia ser un objectiu.

En el cas de la guerra de l’Iraq, els EUA van adduir aquestes dues mateixes raons per justificar la invasió i
l’enderrocament de Sadam Hussein.

Recordem algunes de les
coses que va dir George
W. Bush en els seus discur-
sos aquell mes de març 
de 2003:

I un any després… els diaris obrien les seves portades amb aquests titulars:

ELS POLÍTICS I ELS SERVEIS

D’INTEL·LIGÈNCIA VAN EXA-

GERAR I VAN DISTORSIONAR

L’AMENAÇA REAL DE L’IRAQ,

DECLARA HANS BLIX (CAP

DELS INSPECTORS DE L’ONU).

El País, 3/3/2004

L’ONU NO HA TROBAT ARMES DE DESTRUCCIÓ MASSIVA A

L’IRAQ.
El Mundo, 3-3-2004

ACTIVITAT 



Qué penses ara dels discursos de Bush?
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