Editorial

LA GUERRA

E

ls esdeveniments que pertorben la tranquil·litat i
la pau en les destinacions turístiques, o a qualsevol racó del món, fan que els professionals del
turisme estiguem contra la guerra. El turisme és
una activitat social i econòmica molt sensible. És
a dir, som gent de pau tal com l'antiga organització del turisme
va proposar amb l'eslògan: "El Turisme, passaport per a la Pau".
En aquests moments, al món hi ha 24 guerres existents. En 24
indrets, els homes es barallen i es maten. Trist panorama. No és
sols l'Irak que pot sagnar. A molts llocs moren homes, dones,
nens i no, precisament, són qui han provocat la guerra. Fa pocs
dies, una nena de vuit anys -intel·ligent i maca- ens deia: "Per
què hi ha guerres? Els que volen les guerres que vagin a un
camp de futbol i es barallin, però que no ens hi barregin a nosaltres, que ens en excloguin".
El que passa és que els que promouen les guerres sempre ho
fan per algun interès. Tenen molts noms: domini econòmic, el
petroli, l'aigua, la venjança, el territori... Els humans senzills i de
carrer, a voltes, no ho entenem. No sabem per què. Intenten dirnos-ho, però ho fan tant malament que se'ls hi veu el llautó.
Definitivament, als homes del turisme no ens agraden les guerres. Les rebutgem, tant més, si ens volen donar gat per llebre. I
no només pels perjudicis que comporta, no. Perquè som homes
de pau.
Quan escrivim aquesta editorial encara no sabem com acabarà.
De moment, ja hi ha vols que es suprimeixen, grans majoristes
acomiaden personal o es fan suspensió de pagaments. I encara
no som a la guerra.
Tenim por i estem tristos per totes les persones que moriran, que
seran ferides, que quedaran orfes quan arribi el dia en què
aquesta guerra es pugui dur a terme. Tots estem tristos? N'hi ha
que no: els fabricants d'armes i els que la demanen, la provoquen. No oblidem tampoc les altres 24 guerres que avui hi ha en
el món.
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