
Blair, Bush i Aznar, a la reunió de les Açores on es va
decidir la invasió de l'Iraq, el 16 de març del 2003.
Foto: ARXIU / AP
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Aznar diu que la situació a l'Iraq és "molt positiva"
• L'exdirigent afirma a la BBC que tornaria a participar en la invasió

• Explica que va tenir una relació personal "molt forta" amb Bush i Blair

BEGOÑA ARCE

LONDRES

Cinc anys després de la polèmica invasió de l'Iraq i la
desastrosa postguerra, que ningú es va preocupar de planejar,
José María Aznar sosté que la situació en aquell país és "molt
positiva". L'expresident, com Tony Blair i George Bush, segueix
afirmant que si avui hagués de decidir tornaria a "fer el
mateix".
Aznar va ser entrevistat diumenge al setmanal Broadcasting
House, de Radio 4 de la BBC, sobre les circumstàncies que van
envoltar l'inici de la guerra. En un anglès pausat i amb lleuger
accent americà, Aznar va repetir, inflexible, els arguments que
sempre ha sostingut. A la pregunta de si caldria haver-li donat

més temps a Saddam Hussein, Aznar respon categòric: "No. Tornaria a actuar de la mateixa manera. Va
ser un moment molt difícil per a mi personalment, però les meves conviccions, la meva consciència, la
meva ment estan netes. Vam prendre la decisió correcta".

"REUNIÓ SIMPLE, TRANQUIL.LA"
El món mirava inquiet la reunió llampec de les Açores, que a penes va durar una hora, el temps just de
fer-se la foto i anunciar que la decisió d'anar a la guerra estava presa, amb o sense resolució de l'ONU i el
pretext d'unes armes de destrucció massiva que mai van existir. Aznar descriu com a "molt simple, molt
breu i molt tranquil.la" la reunió: "Vam sopar i vam tenir temps de tractar diferents qüestions. Recordo
aquella trobada amb especial intensitat, per la transcendència que tenia per al món, per a la gent i per a
nosaltres en aquells moments".
L'expresident parla de la relació que l'unia a Blair i Bush com a "molt personal". "Entre tots tres hi havia
una convicció molt forta que teníem raó, que vam actuar per l'interès de molta gent i que havíem de
prendre decisions difícils, però aquesta era la nostra responsabilitat", proclama. L'Iraq d'avui que pinta té
poc del país destrossat per un conflicte que ha segat almenys mig milió de vides, està dominat per una
vintena de milícies que imposen la seva llei, en què un de cada set iraquians ha deixat casa seva i on 30
dones són executades cada mes.

LLIBERTAT
"No tots els problemes estan resolts, però la vida dels iraquians és més fàcil que amb Saddam. Poden
participar en eleccions, parlar lliurement... Hi ha llibertat, la possibilitat d'establir una democràcia, més
seguretat". "No és una situació idíl.lica --resumeix--, però sí que és una situació molt positiva".
L'entrevista de l'exmandatari forma part d'una programació especial que, tant a la ràdio com a la televisió,
la BBC està dedicant a l'Iraq al complir-se el cinquè aniversari de l'inici de la guerra.
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