
 

MANIFEST CONTRA LA GUERRA D’UCRAÏNA 

24 de febrer de 2023 
 
Com sabem, el temps corre i no espera ningú i amb ell van ocorrent totes les 

desgràcies, però aquestes no tenen pressa ni compassió. L’alumnat de l’IES 

Bellaguarda, com a centre escolar on aprenem a respectar els drets humans dia a 

dia, volem difondre el nostre total rebuig a la guerra iniciada per part de Rússia cap 

a Ucraïna. 

 
Ja fa un any que aquest mal somni va començar i amb aquest començament el final 

de la vida de milions de persones que han de deixar la vida com la coneixen i fugir a 

altres països. Estem totalment en contra de qualsevol acció que tinga relació a limitar 

el drets humans i la llibertat en un poble. Ningú ha de tindre el poder d’ eliminar drets 

o llibertats. A més, cap persona per molt de poder que posseïsca ha de tindre la 

capacitat de començar cap conflicte bèl·lic arrasant amb vides humanes. 

 
Coneixem la història del nostre món el suficient per no cometre aquestes accions, 

aquestes baralles tan radicals. Coneixem la història el suficient per avançar com a 

civilització i resoldre els conflictes de manera no violenta a través del diàleg. 

Començar una guerra no hauria d’estar en les opcions de cap solució. Quan parlem 

d’una guerra estem parlant de les persones innocents que habiten els territoris 

implicats, estem parlant de xiquets i xiquetes que tenen por, el món ha de tindre en 

compte que en una guerra moren persones. Persones amb el dret de viure. 

 
Nosaltres, en aquest centre, hem estudiat que la cooperació internacional és 

imprescindible per avançar sociament. Nosaltres com a futur d'aquest planeta, no 

volem vore com es barallen entre països per política, per béns, per recursos... No 

volem vore més violacions dels drets humans, no volem viure en un món afectat per 

la cobdícia i l’egoisme humà. Som el futur del món, no volem veure ni viure més 

guerres. 

 
NO A LA GUERRA.     ALUMNA_ MABEL PERALBO 


