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L’Afganistan:
Guerra contra el terrorisme?

Global express
E D I C I Ó    N º  1

D E S E M B R E  2 0 0 1

L’actualitat a l’aula

1. Escriu 5 paraules que et suggereixi la foto 1

2. Escriu 5 paraules que et suggereixi la foto 2

3. Mira la foto 3 i respon:

Què fan aquestes persones?

Qui creus que són?

Què demanen?

4. Per què creus que les persones de la foto 3 diuen "No a la guerra"?

    Abans de respondre aquesta pregunta farem les activitats següents

S
U

S
A

N
N

A
 S

A
E

Z

C
O

R
D

O
N

 P
R

E
S

S
1 .



Quan va caure Kabul en mans dels mujahidins, el

Departament d'Estat nord-americà va publicar un

comunicat que qualificava de "positiva" la seva victòria.

Havien aconseguit expulsar els soviètics. Al cap de poc

es va dissenyar el projecte del principal gasoducte que

travessaria l'oest de l'Afganistan, unint els pous de gas

de Turkmenistan (la tercera reserva mundial d'aquest

hidrocarbur amb més valor que el petroli en un futur

proper) amb el subcontinent indi. Aquest projecte seria

"el nou corredor comercial en la regió, una nova ruta de

la "seda negra" per al segle xxi, separada de la via russa

(mar Càspia) i dels iranians i que beneficiaria els interessos

dels Estats Units. El projecte era en mans de la companyia

americana Unocal, associada a la firma saudita Delta

Oil. Però el projecte no es va poder dur a terme, ja que

els talibans no van resultar més amics dels nord-americans

que dels soviètics.

2 .Qui són els guanyadors
d'aquesta "guerra contra el terrorisme"?

Aquesta "guerra contra el terrorisme", que va començar

anomenant-se "Justícia Infinita" i després va passar a

dir-se "Llibertat Duradora", va començar amb l'objectiu

de capturar Ossama bin Laden i destruir l'organització

Al-Qaida que lidera. Bin Laden, declarat "enemic públic

número u" dels Estats Units, va liderar en els anys vuitanta

la lliga d'islamistes àrabs que, al costat dels afganesos,

van lluitar contra Moscou. Aleshores

va tenir, juntament amb els

talibans, el suport dels Estats Units

i dels seus serveis d'informació.

Ara els Estats Units pretenen

expulsar els talibans del govern de

l'Afganistan.

Convé saber que:
L'expresident George Bush va crear les empreses Bush-Overbey Oil Development Company i Zapata Petroleum Corporation.

El seu fill, G. W. Bush, l'actual president dels Estats Units, també es va iniciar en una altra companyia anomenada Arbusto.

Condoleeza Rice, assessora de seguretat de l'actual president dels Estats Units, va treballar a l'empresa Chevron i un petrolier de

la companyia porta el seu nom.

Dick Cheney, el vicepresident dels Estats Units, va ser de Halliburton, el principal proveïdor del món de serveis i productes per a

les companyies petrolieres.

MÉS INFORMACIÓ

Sobre petrolieres:
www.pdv.com/espanol

Sobre el gasoducte d’Unocal:
www.pagina12.com.ar/2000/00-11/00-11-27/pag13.htm
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La força aèria ha
encarregat a Boe-
ing el desenvo-
lupament d'una
bomba intel·ligent,
un projecte que
competeix amb
Lockheed.

Aquest any el Pentàgon
tindrà un pressupost de
345.000 milions de dòlars, i
els fabricants d'armament i
tecnologia de defensa estan
eufòrics, després de diversos
exercicis de reducció en les
despeses. Donald Rumsfeld,
el cap del Pentàgon, ha
demanat més avions de
reconeixement per a la cerca
i captura d'Ossama bin
Laden, que Washington fa
responsable dels atemptats,
i Boeing està disposat a
accelerar la fabricació dels
seus C-9, equipats amb la
tecnologia més avançada.

El Pentàgon adjudica a Lockheed Martin el
contracte militar més important de la història.

Els Estats Units provaran noves armes a l'Afganistan.

La guerra impulsa les borses.Bush ordena a la CIA que mati Bin Laden.

5. Després de llegir i comentar a classe la informació anterior, contesta la qüestió següent: si els

Estats Units aconsegueixen derrocar el règim talibà, ens diran que tots ens haurem deslliurat d'un

centre exportador de terroristes, però quin altre objectiu no declarat s'aconseguiria?

6. Llegeix alguns dels titulars que han aparegut en la premsa aquests dies i comenta què et

suggereix el còmic que ve a continuació.
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Entrevista a Nadia Yassin, portaveu del
moviment islamista marroquí Justícia i
Espiritualitat. El País, 21/10/01

Pregunta: Quins sentiments li inspiren els atemptats de l'11
de setembre?
Resposta: D'una banda, una condemna sense pal·liatius; de
l'altra, la sensació que Ossama bin Laden ens ha jugat una
mala passada. Per a aquells qui, com nosaltres, preconitzen
la no-violència, per a la gran majoria dels 1.300 milions de
musulmanes que fan una lectura moderada de l'Alcorà, el
que ha passat ens perjudica. És un cop dur, perquè alguns
a Occident intentaran fer l'amalgama entre nosaltres i Bin
Laden. Ho és també perquè cada vegada que un musulmà
s'atreveix a criticar els Estats Units o Occident, serà senyalat
amb el dit com un aliat de Bin Laden.
Pregunta: Però Bin Laden és musulmà, és pietós, és...
Resposta:  I Franco també pertanyia al món cristià. Siguem
seriosos: Bin Laden és el fill extraviat de la versió saudita
de l'islam. Ha traït la seva fe. I el wahhabisme és bel·ligerant,
rígid, reductor, simplista, etc. La seva lectura de l'Alcorà és
miop. Se situa en l'altre extrem de la seva interpretació
universalista del missatge de l'islam.

7. Observa el mapa i fixa't en els països on hi ha grups integristes islàmics. De què creus que

tenen por els governs d'aquests països davant la crida d'Al-Qaida a una "guerra santa"?

Després llegeix el fragment de l'entrevista a una líder islamista marroquina i comenta: a qui

beneficia també aquesta guerra?

EL PAIS



3 .Qui són els perdedors en
aquesta "guerra contra el terrorisme"?

"No ens mateu a nosaltres".

Èxode de desesperats.

Els bombardejos s'acarnissen amb la població civil.

La Creu Roja assegura que 500.000 afga-
nesos poden morir de fam aquest hivern.

8. Després d'analitzar aquestes dades i llegir titulars de premsa, descriu les necessitats i els

problemes que sofreix la població desplaçada i refugiada com a conseqüència de la guerra.

9.  Comenta què et suggereix aquest còmic.

10.  Ara torna a llegir la pregunta 4 i contesta-la.

LA  VANGUARDIA 8/11/01
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4 . I nosaltres,
què hi podem fer?

11. Debateu cadascun d'aquests punts a classe i arribeu a acords tan consensuats com pugueu.

La falsa percepció que difonen els mitjans de comunicació dient-nos que ens

trobem davant un "xoc de civilitzacions": Occident-Islam. No és això el que pretenen

tant Bin Laden com els que tenen interessos petroliers i armamentístics?

La restricció de les llibertats civils, com ara el dret a la intimitat (telèfon, Internet,

casa, desplaçaments...) o la defensa jurídica, amb l'excusa de la seguretat.

El constant bombardeig dels mitjans de comunicació per a fer-nos creure que

l'única solució és la violència. El foment de la cultura de la guerra, de l'ull per ull,

que ens deixarà cecs a tots.

La situació d'emergència a la qual milions d'afganesos i afganeses ja es veuen

sotmesos.


