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La Fundació per la Pau és una ONG nascuda el 1983 que treballa per un món en pau.
A través d’una opinió pública cada cop més informada i activa, impulsa tots aquells canvis
culturals i estructurals que han de fer possible l’eradicació de la violència com a forma de
relació entre les persones i els pobles.

]

Per Començar
Parlem de seguretat humana
La idea dominant durant milers d’anys ha estat que una
societat se sent més segura com més forta és respecte a
les societats veïnes. Això ha portat la humanitat a
una cursa per dotar-se d’armes cada cop més
letals i vergonyants. Tot i això, cada cop hi ha
més veus que denuncien aquesta ‘seguretat
armada’ i molts fets ens donen la raó als qui
pensem que la veritable seguretat és una
altra.
La crisi econòmica actual posa un altre
cop de relleu, a l’estat espanyol, la profunda
hipocresia dels poders públics en valorar allò
que dóna seguretat als ciutadans. Mentre en els
Pressupostos de l’any 2012 es lamina la cooperació
internacional en un 71%, la despesa militar es redueix
en menys d’un 8% i el Ministeri de l’Interior un 4%. La

seguretat, doncs, consisteix a mantenir un exèrcit i una
policia ben engreixats.
Mentrestant la seguretat real dels ciutadans minva
cada dia, perquè la veritable seguretat per a
la gent és poder tenir vivenda, feina, serveis
bàsics i una bona convivència integradora. Cal
denunciar amb els nostres fets, amb els nostres
impostos –objecció fiscal més que mai- i
amb la nostra paraula, que no volem aquesta
seguretat en un Estat que deu més de 27.000
milions d’euros en armament mentre retalla
sense pudor drets socials que hem conquerit amb
molt d’esforç.
Xavier Masllorens, president de la Fundació per la Pau

Notícies

Els hibakusha visiten Barcelona
El dia 20 de març, deu hibakusha,
supervivents de les bombes atòmiques
d’Hiroshima i Nagasaki, van arribar
a Barcelona a bord del Peace Boat.
Acompanyats per la Fundació per la Pau,
van viure una intensa i emotiva jornada a
la ciutat, participant en diversos actes on
van donar testimoni dels terribles efectes
de les armes nuclears. Al matí van ser
rebuts en audiència per la Presidenta
del Parlament de Catalunya, Núria de
Gispert, qui els va agrair el seu treball a
favor de la pau i el desarmament. També
es van reunir amb representants de la

Comissió de Cooperació i Solidaritat
del Parlament, a qui van presentar una
proposta de resolució sobre la prohibició
de les armes nuclears perquè la cambra
catalana la prengui en consideració.
A la tarda, la delegació hibakusha, va
tenir una trobada amb estudiants de
secundària de l’escola Pia Balmes de
Barcelona. Després d’escoltar l’emotiu i
colpidor testimoni dels supervivents, els i
les alumnes els van fer preguntes sobre la
seva experiència i la seva opinió respecte
les armes i l’energia nuclears.

La visita dels hibakusha a Barcelona
forma part del Viatge Global per un Món
Lliure d’Armes Nuclears que duu a terme
l’ONG Peace Boat, amb seu al
Japó. Els supervivents
viatgen per tot
el món per
sensibilitzar i
mobilitzar la
ciutadania per
l’abolició de les
armes nuclears

Dia Mundial d’Acció sobre la Despesa Militar
Els pressupostos de la majoria de països
posen en evidència el desequilibri que hi
ha entre els fons destinats a la despesa
militar i els que s’inverteixen a cobrir
serveis bàsics com l’educació o la sanitat,
o a pal·liar la fam i la pobresa al món.
En aquest context, el 17 d’abril, el
mateix dia que el SIPRI va fer públiques
les dades de la despesa militar mundial
del 2011, es va convocar arreu del món
el Dia Mundial d’Acció sobre la Despesa
Militar (GDAMS). Ha estat el segon
any consecutiu que s’organitza aquesta
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jornada reivindicativa i de denúncia
per reclamar la reducció de la despesa
militar en benefici dels serveis a les
persones.
Centenars d’ONG de més de 40 països
es van sumar a aquesta iniciativa
promoguda per l’International Peace
Bureau i l’Institute for Policy Studies.
A Catalunya i a l’Estat espanyol, una
vintena d’ONG, entre les quals la
Fundació per la Pau, van enviar una
carta al President del Govern espanyol
i als portaveus parlamentaris on se’ls

demanava la reducció de la despesa
militar per invertir en despesa social.
També van crear la plana web
www.retallemladespesamilitar.org des
d’on es recullen signatures de suport a
favor de la reducció de la despesa militar.
Amb el Dia Mundial d’Acció sobre la
Despesa Militar, els organitzadors volen
crear un moviment global que denunciï
els desequilibris generats per l’aposta
pel militarisme i reclami un canvi de
prioritats.
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Desarmament

Tractat sobre Comerç d’Armes: l’hora de la veritat
Es calcula que cada dia moren 2.000 persones víctimes de la
violència armada. A més, la proliferació descontrolada d’armes fa que milions de persones
visquin amb por de ser agredides, segrestades o mortes i no poden sortir
del cercle de la pobresa.

els destinataris finals (grups armats, crim organitzat, etc.) ni
quin ús se’n farà.
Després de molts anys de reivindicacions i propostes de
la societat civil i d’alguns països sensibles al tema,
aquest mes de juliol tenim una oportunitat històrica de revertir aquesta situació i aconseguir
que els països reunits a les Nacions Unides
aprovin un Tractat sobre Comerç d’Armes
(TCA).

Aquesta situació es dóna, en
gran mesura, perquè no hi ha
una normativa internacional
que reguli el comerç de les armes, mentre sí que es regulen
les transaccions comercials
de qualsevol altre tipus de
producte o article. Tot i que
hi ha lleis estatals i, fins i tot,
codis de conducta regionals, el
fet que no hi hagi un instrument
internacional, jurídicament vinculant, fa que es venguin armes amb tota
impunitat, sense tenir en compte qui seran

Perquè els estats aprovin un Tractat robust,
vinculant i basat en el respecte als drets
humans, cal que les organitzacions i els
ciutadans manifestem el nostre suport a
aquesta iniciativa. Per això, la Fundació per
la Pau, juntament amb totes les ONG de la
campanya Armes Sota Control, organitza una
recollida de signatures en suport al TCA.
Trobareu més informació a:
www.fundacioperlapau.org/tca

rç d’Armes

Cronologia del Tractat sobre Come
1997

i Nobel de la Pau,
Un grup de guardonats amb el prem
la creació d’un
encapçalat per Oscar Arias, proposa
les vendes d’armes
instrument internacional per prohibir
fet que podrien ser
considerades altament perilloses pel
drets humans.
utilitzades per cometre violacions dels

2003

Internacional, Oxfam
Després d’anys de debat, Amnistia
l d’Acció sobre les
Internacional i la Xarxa Internaciona
Pau n’és membre)
Armes lleugeres (la Fundació per la
trol per pressiocreen la campanya Armes sota Con
tat sobre Comerç
nar els governs perquè creïn un Trac
Unides. En tres anys
d’Armes en el marc de les Nacions
milió de persones.
aconsegueixen el suport de més d’un

2006

l’Assemblea
El mes de desembre, en la votació de
ts van votar
esta
153
General de les Nacions Unides,
per iniciar el
ts
eden
prec
e
a favor d’una resolució sens
li el comerç
regu
que
tat
trac
procés per l’elaboració d’un
d’armes.

2007

eral de les Nacions
100 països envien al Secretari Gen
ilitat, l’abast i els
Unides les seves opinions sobre la viab
tat sobre comerç
paràmetres que hauria de tenir un trac
d’armes.

2008

amb membres de 28
Un grup d’experts governamentals,
ls elements que
països, van debatre sobre els principa
possible tractat.
un
havia d’incloure i tenir en compte

2009

ndari per a les neL’Assemblea General estableix un cale
ions preparatòries
gociacions del TCA que inclou 4 reun
Totes les sessions es
i la conferència de negociació final.
a Nova York.
faran a la seu de les Nacions Unides

2010

ió preparatòria del
Del 12 al 23 de juliol, primera reun
TCA.

2011

al 15 de juliol,
Del 28 febrer al 4 de març, i de l’11
s.
òrie
segona i tercera reunions preparat

2012

era reunió prepara-

Del 13 al 17 de febrer, quarta i darr
tòria.

2012

negociació final del
Del 2 al 27 de juliol, conferència de
Tractat sobre Comerç d’Armes.
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El director de la Fundació per la Pau s’adreça a
les NNUU en nom d’Armes Sota Control
Deure de responsabilitat

Senyor president, distin
gides delegades i delega
ts, senyores i senyors, am
igues i amics,
Sens dubte, és un honor
per a una persona impli
cad
a
en
drets humans poder adreç
el treball per la pau i la
defensa dels
ar-se a ses senyories a les
Nacions Unides. L’honor
si la reunió aborda un afe
és més gran encara
r que afecta directament
la seguretat de les person
és la possible aprovació,
es i els pobles, com
el proper juliol, d’un Tra
ctat sobre Comerç d’Arm
es (TCA).
Fins avui, han estat mo
ltes hores de treball i deb
at. Sens dubte, ben intere
discussió sobre temes rec
ssants. Fins i tot la
urrents o qüestions de pro
cediment permeten veure
tats que, finalment, haura
diferents sensibilin de trobar un punt d’acor
d. Aquesta és la grandesa
construcció, encara que
d’aquest espai: la
sigui tortuosa i llarga, d’u
n procés compartit.
Vivim en un món amb eno
rmes carències i dificultat
s per a bona part de la
que colpeja, la salut que
humanitat. La fam
falta, els drets que es vul
neren, la violència que reg
dura i complexa realita
na. I sobre aquesta
t hi ha també diverses vis
ions i sensibilitats.
Per exemple, hi ha qui con
sidera que la despesa mi
litar és exagerada i, pel
dificulta la satisfacció de
seu cost d’oportunitat,
necessitats humanes mé
s
urgents. I hi ha qui sosté
despesa és necessària per
que tota aquesta
garantir la seguretat. Hi
ha qui considera que el
nefast en si mateix, i hi
comerç d’armes és
ha qui considera que es
tracta d’una activitat ine
les necessitats de la def
vitable, vinculada a
ensa. Hi ha qui considera
que el deure de protegir
passar per sobre de la sob
la humanitat ha de
irania dels Estats, i hi ha
qui creu que sota cap con
ingerències en la sobira
cepte hi ha d’haver
nia estatal.
Però, més enllà d’aquest
es i moltes altres vision
s i sensibilitats, hi ha alg
Una miríada de conflictes
unes coses certes.
(alguns petits i localitza
ts, d’altres de dimensió
diversos actors armats)
regional, enfrontant
han protagonitzat aques
tes últimes dècades. Confl
un altíssim nivell de des
ictes que han suposat
trucció. I això sense ten
ir en compte l’epidèmia
armada que colpeja mo
quotidiana de violència
lts països suposadament
en pau.
Quan es parla amb person
es que han patit la violèn
cia, hi ha una cosa que
m’impressiona. I és el fet
sempre
que no acaben d’entend
re com es va poder arriba
destrucció. I és que quan
r a aquesta espiral de
la llavor de la violència
esclata, s’incendia amb
enormes estralls. Òbviame
mo
lta facilitat i genera
nt, en la pèrdua de vides
humanes, en persones fer
Però també en la destru
ides i afectades.
cció d’infraestructures,
impactes negatius en el
tensions en la salut públi
teixit econòmic, més
ca, etc. I, sobretot, destru
cció de la convivència. All
durant anys, pot caure per
ò que s’ha construït
un episodi puntual de vio
lència. I costa dècades tor
aquest teixit, invisible per
nar a reconstruir
ò imprescindible, de con
vivència humana i social
.
És cert que en els conflic
tes armats hi incideixen
molts factors. També en
en els conflictes interpers
el cas de la violència
onals, en el crim organitz
at o en la delinqüència com
països. Són situacions qu
ú en diferents
e s’han d’avaluar i abord
ar de forma específica.
que la pràctica totalitat
Però hi ha una cosa
dels conflictes armats, aix
í com els fenòmens de la
comparteixen: les armes.
violència armada
Sí, cada conflicte és un
món, té les seves causes
seus contextos, els seus
, els seus actors, els
impactes. Però tots els con
flictes violents entre per
desenvolupen i s’agreug
sones o països, es
en per la presència i fac
ilitat d’accés a les armes.
Una vegada, un amic em
va dir que quan li explic
ava alguna cosa al seu fill
ho entenia, és que realm
de 12 anys i no
ent hi devia haver algun
a cosa incomprensible. Ex
pliquem a les nos4 Fundació per la Pau
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La Fundació per la Pau ha participat activament en les 4 reunions preparatòries a les Nacions Unides de
cara a la Conferència pel Tractat sobre Comerç d’Armes. En la 4a reunió, en Jordi Armadans, director
de la Fundació per la Pau, va ser un dels tres ponents de la societat civil que es va adreçar als delegats i
delegades governamentals en una sessió plenària. Aquesta va ser la seva intervenció:
que hi ha productes
filles i fills, a les nostres nétes i néts
tres nebodes i nebots, a les nostres
tals, regionals i
ura que tenen fortes regulacions esta
d’alimentació, de cosmètica o de cult
s conseqüències- no
que les armes –amb les seves terrible
mundials. Expliquem-los, tot seguit,
absurd. I, sobretot, és
realment, és il·lògic, incomprensible,
en tenen. I no ho entendran. Perquè,
greument irresponsable.
sensibilitats a les que
mes no és una qüestió de visions o de
d’ar
erç
com
del
a
fort
ó
laci
regu
Una
dament la realitat, veient
de sentit comú. De gestionar adequa
stió
qüe
una
És
.
ríem
refe
ens
ns
aba
pte la protecció de la
solucions pertinents. De tenir en com
les
ant
busc
i
s
tent
exis
es
lem
prob
els
s que anem prenent, ... o
el món és el resultat de les decision
que
re
tend
D’en
s.
one
pers
les
de
vida
no prenent.
el fet que les armes condre, hi ha la de no ignorar mai més
Entre les decisions que hem de pren
la tortura, l’ús excessiu
com
greus violacions de drets humans
vencionals contribueixen a cometre
els desallotjaments
ls,
icia
seguretat, les execucions extrajud
de la força per part de les forces de
forçosos i les desaparicions.
rnacional d’armes,
eficaç en la regulació del comerç inte
Perquè un TCA sigui un instrument
car quan estudiïn
ans viable que els Estats puguin apli
ha d’incloure una norma de drets hum
als Estats que no
rnacional. Aquesta norma ha d’exigir
l’autorització d’una transferència inte
in utilitzades per comen existeixi un risc substancial que sigu
realitzin transferències d’armes qua
dret internacional
internacional, dels drets humans o del
tre o facilitat greus violacions del dret
humanitari.
de preocupació a la
que plantegen els motius més grans
elles
aqu
s”
greu
ons
laci
“vio
per
enc
Ent
la mera sospita, però
substancial” que es vagi més enllà de
c
“ris
per
i
l,
iona
rnac
inte
at
unit
com
ls utilitzin les armes per
t la probabilitat que els usuaris fina
men
able
raon
eure
prev
ui
pug
es
que
perpetrar greus violacions o abusos.
disposar d’una regu? No ho sabem. En canvi, és possible
És possible un món plenament en pau
lacions? És possible
pob
s
armes a règims que aixafen les seve
lació mundial que impedeixi vendre
n?
eter
e
flict
s’estan dessagnant en algun con
deixar de facilitar armes a països que
tancial és que és perconvenient i necessari, el que és subs
Sí, és clar que és possible. A més de
posar-se d’acord i amb
la voluntat política, amb l’esforç de
fectament possible. Té a veure amb
ar la millor solució.
plex però amb la determinació de busc
la valentia d’abordar un problema com
de responsabilitat. Un
sobre Comerç d’Armes és un deure
Perquè, en definitiva, crear un Tractat
re de responsabilitat
hipotètica utopia futura. És un deu
deure de responsabilitat no cap a una
a millor a partir del juliol.
ament i allò que podem canviar cap
cap a allò que fins ara hem fet mal
mal ús de les armes,
etre la proliferació, el descontrol i el
I entre el que hem fet malament, perm
humanes a l’any, és
la pèrdua de més de 500.000 vides
amb les terribles conseqüències de
clarament un dels errors més greus.
sió retrobar-me amb
juliol de 2011, em va fer molta il·lu
de
a
tòri
para
Pre
ncia
ferè
Con
3a
En la
República Democràtica
t en la prevenció de la violència a la
lica
imp
ent
vam
acti
e,
emb
Kay
y
Flor
cosa per a la qual va
no és entre nosaltres i no veurà una
ja
ara
ell
a,
ràci
desg
Per
go.
Con
del
tès, que no només
tat que reguli el comerç d’armes. Vos
Trac
d’un
cia
stèn
l’exi
pre:
sem
ar
lluit
r, no desaprofitin aquesta
la capacitat d’impulsar-lo, per favo
sinó
,
e-ho
veur
de
t
nita
ortu
l’op
n
tene
uran estat els protagoendavant un bon Tractat, vostès n’ha
tira
l
julio
el
si
I
a.
òric
hist
itat
rtun
opo
s que, davant un greu
icar a les nostres nebodes, filles i néte
expl
rem
pod
i
ran
pod
rés
desp
I
es.
nist
ar i vam trobar una solució.
problema, ens vam esforçar, vam busc
Moltes gràcies.
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Educació per la pau

El Mapa DENIP
Cada 30 de gener, milers d’infants i joves
de tot el món organitzen o participen
en diferents actes que es fan als centres
educatius per recordar la figura i el llegat
de Mohandas Karamchand Gandhi. A
Catalunya, cada any, centenars d’escoles,
instituts i centres de lleure se sumen a la
jornada i organitzen també activitats per
difondre els valors que va promoure el líder
pacifista indi.
Per recollir en un espai virtual, fer visibles
i localitzar geogràficament totes aquestes
activitats que es duen a terme a casa nostra,
aquest any, la Fundació per la Pau ha fet
una proposta innovadora que ha posat a
disposició dels centres educatius: el Mapa
DENIP.
Aquest servei ha permès a les escoles i
centres donar a conèixer la seva activitat
enllaçant-la des de la seva plana web al
mapa col·laboratiu del DENIP. Així, les
activitats han quedat automàticament
localitzades en el mapa, en les poblacions
on s’han dut a terme, i es poden consultar i
visualitzar fàcilment.
Aquest any s’hi han situat un total de 140
activitats que inclouen des de la lectura
de manifestos, fins a circuits de pau,
passant per plantades de flors o cantades
col·lectives. A més, el Mapa DENIP ha
rebut més de 16.000 visites.
Aquest recull d’activitats, que es pot
consultar a
www.fundacioperlapau.org/denip, vol ser
també una font d’inspiració de cara als
actes a organitzar per al DENIP de l’any
que ve. La intenció de la Fundació per la
Pau és anar reeditant cada any el Mapa
DENIP.
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El Dia Escolar de la
Noviolència i la Pau
és una jornada que
va instaurar el poet
a,
educador i pacifista
mallorquí Llorenç
Vidal l’any 1964. Es
celebra el 30 de
gener, aniversari de
la mort del Mahatm
a
Gandhi. Es tracta d’
una iniciativa pioner
a
que convida els cent
res escolars i format
ius,
els educadors i educ
adores d’arreu del
món a difondre i prom
oure la cultura de la
noviolència, el diàleg
i la pau entre els més
joves.
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En breu
Joan Amèric Per la pau i el desarmament

Sabies qunoeté..exèr.cit des de l’1 de desem-

ca
L’Estat de Costa Ri
rrer, president
dia, José Figueres Fe
ll
ue
Aq
bre de 1948.
il, el va dissoldre
a cruent guerra civ
del país després d’un
da any.
e es commemora ca
en un acte públic qu
ic i altres persoes del cos diplomàt
Estudiants, membr
enderrocava, amb
ciar com Figueres
nalitats van presen
artel Bellavista.
de les torres del Cu
un mall, part d’una
blica que garanteix
a amb una força pú
Avui el país compt
rritori i el control
i, la seguretat del te
l’aplicació de la lle
d’un cos policial.
fronterer per mitjà
tena de països que
Al món hi ha una vin
no tenen exèrcit.

El cantautor valencià serà el protagonista de la tercera edició
del concert Per la pau i el desarmament que organitza la
Fundació per la Pau. Enguany l’acte es farà el dimarts 12 de
juny a les 21.30 a la Sala Luz de Gas de Barcelona. Es poden
comprar entrades anticipades a la nostra web, o al local de la
Fundació. També es podran comprar el mateix dia del concert.

La promoció de la pau des dels municipis,
nou curs online
La Fundació per la Pau prepara un curs online adreçat als
tècnics municipals i a les entitats membres dels consells municipals de cooperació i solidaritat de la província de Barcelona.
El programa inclou 8 sessions on s’impartiran coneixements
sobre cultura de pau i es facilitaran eines de treball i sensibilització per a la promoció de la pau als municipis. El curs,
que compta amb el suport de la Diputació de Barcelona, té
capacitat per a 50 alumnes. Estigueu atents a la nostra web
per a les inscripcions, que s’obriran en breu.

Encara hi sou a temps!
Si voleu participar en el 4rt Concurs d’Animacions per la
Pau, teniu temps de presentar les vostres animacions fins el
dimecres 30 de maig de 2012. En aquesta quarta edició les
pel·lícules s’han d’inspirar en la frase Construïm la pau dia
a dia. Trobareu tota la informació necessària i les bases del
concurs a www.fundacioperlapau.org/concurs.

Ajuda’ns a construir una Cultura de Pau
> Nom i cognoms				
> NIF
> Adreça		
> Codi postal
> Població
> Telèfon
> Correu electrònic
Vull col·laborar amb la Fundació per la Pau, mitjançant les aportacions que indico a continuació
(marca amb una x les teves aportacions o bé escriu la quantitat que desitgis)
12f
30f
60f
Cada mes per domiciliació bancària (omplir dades)
Cada 3 mesos per domiciliació bancària (omplir dades)
Una sola vegada per domiciliació bancària (omplir dades)
Una sola vegada amb ingrés al compte* de la Fundació
Domiciliació bancària
> Banc / Caixa
> Compte / llibreta

Entitat

_____ f

Cada 2 mesos per domiciliació bancària (omplir dades)
Un cop l’any per domiciliació bancària (omplir dades)
Una sola vegada per taló adjunt

> Titular del compte o llibreta
Oficina

Control

Número compte			

> Data

Aquestes aportacions desgraven un 25% en fer la declaració de la Renda.
Estenem rebuts de tots els donatius. Envia aquesta butlleta a:
Fundació per la Pau c/ Casp, 31, 2n 1a A. 08010 Barcelona
*El número de compte de la Fundació per la Pau és:
Catalunya Caixa 2013-0616-88-0200477680
Abans de fer-me soci, vull rebre més informació

Signatura del titular del compte / llibreta
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Parlant de pau amb...
Vicent Partal
Vicent Partal, (Bétera 1960) és un dels
pioners d’internet als Països Catalans.
L’any 1995 va ser cofundador d’Infopista, el primer directori web en català que
més endavant es va convertir en Vilaweb,
el diari electrònic que avui dirigeix. Ha
fundat i col·laborat en diversos programes de ràdio i TV i en mitjans impresos.
Especialista en política internacional,
ha publicat diversos llibres sobre la Unió
Soviètica, l’OTAN, Europa i Catalunya,
entres altres temes.

esperança. I fa tot just un mes i mig n’ha
fet una altra que era The hopefull continent, el continent de l’esperança. Àfrica
està protagonitzant un canvi radical amb
l’assentament de la democràcia en molts
països, l’emergència d’una classe mitjana
que pot fer evolucionar l’economia i amb
alguns països amb nivells de creixement
anuals espectaculars.
El fet que la tecnologia permeti
l’organització de les societats, com hem
vist a les revoltes àrabs, és una molt
bona notícia també.
Una altra notícia excel·lent és
l’emergència d’una consciència
planetària. Això ho van començar
els ecologistes, d’alguna manera
l’internacionalisme tradicional ja ho
tenia al cap però no ho sabia expressar. Però avui dia, a mi encara em
sorprèn i ho trobo sensacional, una
cosa que passa a Papua Nova Guinea
mobilitza gent a Barcelona. Que la
gent assumeixi aquesta concepció de
que tenim obligacions planetàries, per
dir-ho d’alguna forma, és una notícia
excel·lent.

Quin ha de ser el paper de les ONG
i els moviments socials en aquest
context?

Quins són els principals problemes que
haurem d’afrontar els propers anys?
La persistència de les desigualtats,
l’amenaça nuclear, el terrorisme i l’ús
de la crisi econòmica amb la finalitat
de destruir les societats del benestar, en
serien alguns. I la crisi ecològica que és,
al parer meu, la crisi més imponent que
tenim al davant. Un altre problema molt
greu és el de l’acceptació, el de la legalització moral del diner criminal. Quan països com la Xina o les dictadures del Golf
Pèrsic es converteixen en els finançadors
d’occident i aquesta situació es viu com
a inevitable, es trenquen les normes. Això
t’obliga a fer política en funció de qui et
finança.

I motius per a l’esperança, n’hi ha?
Sí, i d’importants. Àfrica és un cas
claríssim. Recordo que ara fa 10 o 15
anys The Economist va fer una d’aquelles
portades impactats on definia Àfrica com
The hopeless continent, el continent sense

Perseverar en la feina que es fa, però
jo també incidiria molt en la qüestió
de la informació. És a dir, tot l’esclat
d’internet té un aspecte molt positiu
però també complica les coses. Molta gent se sent ofegada per una allau
d’informació que no sap manegar bé.
En aquest sentit seria important que
les ONG creessin o ajudessin a crear un
sistema en el qual hi haguessin punts de
referència informatius clars i fiables que
poguessin incidir sobre les grans polèmiques.
Un tema que a mi em preocupa molt és el
de la velocitat. Vivim en una societat on
d’aquí a 30 minuts pot passar una cosa
inesperada i tot el món pot estar ballant
al voltant d’un tema que fa mitja hora
desconeixíem. L’única manera de combatre les conseqüències dolentes d’això és
que hi hagi punts de referència informatius, d’opinió, molt sòlids. I aquí les ONG
no han acabat d’entendre el valor que tindria convertir-se elles també en mitjans
o tenir una presència molt poderosa als
mitjans per poder aportar aquest element
de credibilitat, de sensatesa.

El treball per
la pau, la
mediació,
la noviolència, tenen cabuda
en aquest
context?
Sí. Precisament la
d’internet és
una cultura
forçosament
de diàleg, per
tant tot el que
té a veure amb
el diàleg és més
senzill en aquesta
era. Internet
només té una cosa
que la diferencia
de la resta i és
el link. I el link
és anar a escoltar
l’altre. Per tant, la
força i la capacitat
de diàleg d’internet
és enorme. Cal donar
més pes a això i cal
convertir-ho en un
emblema de la societat
futura. Per tant, totes les
tradicions que en aquest
sentit les ONG han anat
posant sobre la taula tots
aquests anys, ara encaixen
millor que mai.

Un desig....
Hi ha moltes coses que
m’agradaria veure acomplertes. Un món més just, en pau,
dialogant i que el nostre país
trobi un lloc on desenvoluparse correctament en aquest
escenari.

