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L’IES MANUEL SANCHIS GUARNER CONTRA LA GUERRA 
 

L’IES MANUEL SANCHIS GUARNER DIU NO A LA GUERRA i condemna l’agressió militar del 
govern rus, dirigit per Putin,  contra la població ucraïnesa. Agressió que està tenint 
conseqüències desastroses per a la població civil. Volem manifestar la nostra solidaritat amb 
les víctimes d’esta guerra i de les altres guerres actives arreu del món. Solidaritat amb la 
població obligada a abandonar les seues cases, les seues pertinences i les persones 
estimades per buscar refugi en altres estats.  
 
Donem el nostre suport a la població ucraïnesa que està defenent la seua terra, alguns són 
joves com nosaltres que han vist la seua vida truncada per una guerra que no han buscat. 
També donem el nostre suport a les persones que es manifesten i protesten contra les 
accions del seu govern als carrers de Moscou i altres ciutats de Rússia, són persones que fan 
front a la censura i repressió del seu propi govern que en compte d’escoltar-les les deté.  
 
La situació pot canviar per moments i pot estendre’s a altres territoris. Per això volem dir alt 
i clar que la guerra no és la solució a cap conflicte. Per aquet motiu demanem: 
 

1. Al govern de Rússia que retire les seus tropes del territori Ucraïnès i respecte la seua 
independència.  

2. Als governs de la Unió Europea, incloent l’Estat espanyol, i el conjunt de la comunitat 
internacional a que actuen per evitar una escalada bel.licista de conseqüències 
devastadoresi que unisquen els seus esforços per posar fi a la barbàrie per la via de 
la negociació. 

3. Que la comunitat internacional garantixca la protecció de la població d’Ucraïna 
mitjançant l’assistència humanitària, així com la protecció de la població desplaçada i 
refugiada. 

 Nosaltres també volem mostrar la nostra solidaritat amb el poble ucraïnès i que no queden 
sols les paraules. L’alumnat i el professorat del centre estem buscant vies segures per poder 
contribuir a l’ajuda humanitària, us informarem i esperem que hi participeu.  

Contra la guerra, l’educació per a la pau és el millor camí per evitar futures guerres.  

Gràcies.  

 

      


