Eleccions al Parlament de Catalunya 2006
Propostes en l’àmbit de la Cultura de Pau, el Desarmament i la Resolució de Conflictes
La violència, la guerra, la injustícia i la vulneració dels drets humans formen part evident del
nostre món i generen sofriment, destrucció i mort a milions de persones arreu. Desenvolupar i
impulsar la pau no és, doncs, cap opció estètica o simplement ètica: és una opció imprescindible
per a la construcció d’un món mínimament segur, just i en pau.
El govern català ha d’assumir la construcció d’una cultura de pau com un repte essencial de futur
en la seva feina i en el seu compromís amb la ciutadania.
Per això, creiem que cal:
1. Continuar, impulsar i aprofundir les primeres passes engegades en els darrers anys en la línia
d’edificar una política pública catalana al servei de la pau.
2. Partint de la feina feta, consensuada i treballada per diversos actors socials, polítics i
institucionals, i comptant amb el vist-i-plau del moviment català per la pau, aprovar el projecte de
Llei de creació de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP).
3. Assumir el compromís de mantenir el paper de taula de diàleg i concertació entre universitat i
món acadèmic, diversos nivells de l’administració pública i societat civil que ha suposat la creació
recent del Consell Català de Foment de la Pau (CCFP).
4. Unificació de les diverses instàncies governamentals que impulsen programes per la pau: a fi
d’evitar duplicitats i competències entre les diverses instàncies que, des del govern català, duen
a terme tasques de dinamització de polítiques de pau, cal clarificar-ho i unificar-les.
5. Solidaritat internacional: mentre l’ICIP no sigui una realitat efectiva, el Parlament i el Govern
de Catalunya han d’assumir un paper molt més actiu en la solidaritat cap a aquelles persones i
pobles que pateixen la violència així com en la denúncia dels qui la promouen i l’executen.
6. Moltes iniciatives d’àmbit mundial procuren, en condicions díficils, construir espais i opcions de
pau, desarmament, diàleg, resolució de conflictes, etc. en un context de violència i guerra. Cal
que, el Govern i el Parlament de Catalunya, doni suport a aquestes iniciatives.
7. Catalunya és un país que aposta per la pau. Això seria profundament contradictori amb el
desenvolupament o establiment de la indústria militar, els productes de la qual se sustenten en la
cultura de la violència i permeten el manteniment i enquistament de les guerres.
8. Cal que les activitats civils de lleure i formació (Festes Majors, Fires d’Ensenyament, Salons
de la Infància, etc.) quedin preservades d’intents de militarització. Així, reclamem que el govern
català vetlli per tal d’evitar-ho.

