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Més despesa militar, menys solidaritat
De Fundació per la Pau a FundiPau
Eleccions 2012: propostes de pau
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[

FundiPau 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
#Palestina194
Escric aquest text el dia en que l’Assemblea General de
les Nacions Unides ha d’aprovar la petició de Palestina
de ser admesa com a Estat Observador.
Fa 65 anys, les acabades de néixer Nacions
Unides aprovaven la partició del terreny
històric de Palestina en 2 estats, un
d’israelià i un altre per als palestins.
Han estat 65 anys d’un conflicte llarg
i sagnant on Israel ha practicat una
sistemàtica vulneració dels drets humans, ha
intensificat l’ocupació del territori palestí -fins
pràcticament a fer-lo irreversible, entre altres
coses amb una política irresponsable de construcció
d’assentaments-, i en termes generals ha promogut
l’asfíxia econòmica i social de Palestina.

Per la part palestina, a importants errors històrics dels
seus dirigents, cal afegir-hi les accions de violència contra
la població civil israeliana que, a més de reprovables,
han allunyat les opcions de pau i, en els darrers
anys, la profunda divisió entre Gaza i Cisjordània
que li resta credibilitat a la causa palestina en
l’escena internacional.
Aquesta votació ha de ser un primer pas,
simbòlic però també real, en la restitució de
la situació que han patit els palestins i les
palestines i en el camí cap a la coexistència
pacífica, i en un marc de justícia i viabilitat, de dos
estats: Palestina i Israel.
Jordi Armadans, director de FundiPau

Foto: Marcel Masferrer Pascual

Notícies

2013, l’any del Tractat sobre Comerç d’Armes
Amb el vot a favor de 157 països,
l’abstenció de 18 i cap vot en contra, el 7
de novembre de 2012 les Nacions Unides
van aprovar una resolució per convocar
una nova i definitiva conferència
diplomàtica per al Tractat sobre Comerç
d’Armes. Es farà el març de 2013 a
Nova York.
El bon ritme del procés diplomàtic iniciat
el 2010, feia preveure que el tractat
seria una realitat el juliol de 2012, en
la conferència de clausura del procés.
Finalment però, el darrer dia de les
negociacions, els EUA, Rússia i la Xina
van bloquejar l’acord demanant més
temps per a debatre l’esborrany. Com
que calia el consens de tots el països per
aprovar el text, el procés va acabar en
fallida i es va decidir portar el tema a la
reunió del Primer Comitè de l’Assemblea
General de les Nacions Unides de la
tardor.
Malauradament, la controvertida
disposició de que el tractat s’ha d’aprovar
seguint la regla del consens continua
vigent. Tot i així, gràcies a la intensa
pressió exercida per la societat civil, la
resolució preveu que si tots els estats no
són capaços d’arribar a un acord el mes
de març, les Nacions Unides mantindran
2 FundiPau

el tractat en la seva agenda. Això
permetria que el text fos novament enviat
a l’Assemblea General de les Nacions
Unides la tardor de 2013 però, en aquest
cas, per a la seva votació final.
Ara, la coalició Armes sota Control,
de la qual és membre FundiPau, està
treballant intensament per millorar
diversos aspectes del text que es debatrà.
Una de les principals preocupacions
és que la munició, un comerç
letal de més de 4 mil milions
de dòlars anuals, encara
no està correctament
incorporada en
l’esborrany. També
cal modificar una
altra clàusula que,
tal i com està ara,
permetria eximir
del tractat aquelles
transferències
d’armes que fossin
catalogades com a
part d’un “acord de
cooperació nacional
de defensa”, deixant
molts acords actuals i
futurs fora de l’abast del
TCA.

Els membres d’Armes sota Control
tenen clar que necessitem un tractat que
estableixi regles dures per a controlar
el comerç d’armes, que salvi vides i
que realment converteixi el món en un
lloc millor. La majoria d’estats hi estan
a favor i el 2013 serà l’any clau per
aconseguir-lo.

Foto: Andrew Kelly
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De Fundació per la Pau a Fundipau
La Fundació per la Pau va néixer el 28 d’abril de 1983, fruit
de l’impuls d’un grup de persones que volien incidir en l’opinió
pública per avançar cap a una societat on prevalgués la cultura
de pau. Després de gairebé 30 anys de feina continuada, volem seguir treballant per aquest objectiu
amb major intensitat i agilitat. I aquesta nova
etapa l’encarem amb força i amb una transformació del nom, que el fa més àgil, més proper, més
directe: a partir d’ara serem FundiPau.
“Volem preservar els nostres valors: la fermesa en les nostres conviccions, la independència,
l’esperança i l’entusiasme de treballar per un món
en pau, i alhora aportar noves idees i propostes engrescadores
per implicar més persones en la construcció d’un món en pau.”
Afirma Xavier Masllorens, president de FundiPau.

“Estem convençuts que FundiPau és un nom més directe i senzill i que ens permetrà comunicar-nos més fàcilment i positiva
amb la societat.” Explica Jordi Armadans, director de FundiPau.
Des dels nostres inicis hem treballat i sumat esforços amb moltes persones i entitats per avançar
cap a l’eradicació de la violència i l’establiment
d’una cultura de pau. Però encara queden molts
reptes pendents i molta feina a fer.
Malgrat totes les dificultats, des de FundiPau
hi volem contribuir activament, amb el suport
d’aquelles persones que estan convençudes que
l’eradicació de la violència com a forma de relació entre les
persones i els pobles és possible i s’ha de treballar per aconseguir-la.
Comptem amb tu!!

Compromisos per la pau a les eleccions 2012

Compromisos dels partits polítics
pau desarmament

Per a les recents eleccions del 25 de novembre al Parlament
de Catalunya, FundiPau
amb lava enviar als partits
i el polítics
parlamentaris 12 Propostes per al foment de la cultura de pau,

el desarmament i la resolució de conflictes. En aquest quadre
s’analitza quins programes electorals les van tenir en compte.

Els partits amb representació al Parlament de Catalunya,
inclouen als seus programes electorals les propostes de FundiPau?
Eleccions al Parlament de Catalunya 2012

CiU

PSC

PPC

ICV

ERC

C’s

SI

1 Pressionar per reduir la despesa militar
2 Deixar fora la indústria militar de les accions públiques de
desenvolupament empresarial i de recerca
Eliminar la presència militar de les activitats civils de lleure i
3 formació
4 Construcció d’una política pública catalana al servei de la pau
5 Suport a l’Institut Català Internacional per la Pau
i garantir la seva independència
6 Mantenir el Consell Català de Foment de la Pau
7 Demanar la retirada del pla de militarització de l’ensenyament
i seguiment dels tractats que prohibeixen les mines antipersones i
8 Suport
les bombes de dispersió
9 Suport a la lluita per l’abolició de les armes nuclears
en la lluita contra les armes petites i lleugeres, i rebuig a l’ús
10 Suport
d’armes amb urani empobrit
11 Suport a la creació d’un Tractat sobre Comerç d’Armes
cap a persones i pobles que pateixen la violència i
12 Solidaritat
denúncia dels qui la promouen i l’executen
Més informació: www.fundipau.org

Sí

Parcialment

No

*La CUP-AE, que el 25N va entrar al Parlament, va enviar per escrit el seu compromís i adhesió a les 12 propostes de FundiPau.
FundiPau 3
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Cultura de pau

Massa despesa militar i poca inversió social
En els darrers mesos, hem vist com s’han retallat molts serveis i
prestacions a les persones. Serveis que són bàsics per a la salut, la
formació, l’atenció i el benestar dels ciutadans i ciutadanes que, a
més, han de fer front a les pujades d’impostos i als copagaments.
També les ajudes al desenvolupament i la promoció dels Drets
Humans i la pau s’han reduït dràsticament.
En canvi, la despesa militar, en contra del que va assegurar el
govern de l’Estat, augmenta. Es va anunciar que el Ministeri de
Defensa (que acull només una part de la despesa militar) havia reduït un 8,8% el seu pressupost. Tot i que es produïa una reducció,
cal remarcar que era de les més modestes, perquè altres ministeris
encarregats de garantir el benestar de la ciutadania, es reduïen en
una mitjana del 17% (13,7% el de sanitat, i 21,2% el d’educació,
etc.).
Però, a més, una recent decisió del Consell de Ministres, ha desmentit aquesta xifra. El dia 7 de setembre l’executiu espanyol decidia aprovar un crèdit de 1.782 milions d’euros per al Ministeri de
Defensa perquè pugui fer front a part dels pagaments contrets en
els darrers 15 anys en programes de compra d’armaments com ara
avions, carros de combat, helicòpters, etc. Això ens dóna una nova
xifra: el Ministeri de Defensa, lluny de reduir-lo, ha augmentat el
seu pressupost en un 16,88 %.
Cal, urgentment un canvi de prioritats.

PRESUPUESTO DEL ESTADO POR
SECCIONES MINISTERIALES
Gastos no financieros + Capítu
lo 8 del Estado
(excluida financiación AATT, obliga
ciones de ejercicios anteriores
y aportacion al MEDE)
Millones de euros
SECCIONES
12: Mº DE ASUNTOS EXTERIORES

13: Mº DE JUSTICIA

Y DE COOPERACI ÓN

14: Mº DE DEFENSA
15: Mº HACIENDA Y ADMINISTRA
16: Mº DEL INTERIOR
17: Mº DE FOMENTO

Drástico recorte
en la capacidad
de gasto de los
ministerios
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CIONES PÚBLI CAS

18: Mº DE EDUCACIÓN, CULTU
RA Y DEPORTE
19: Mº DE EMPLEO Y SEGURIDAD
SOCIAL
20: Mº DE INDUSTRIA, ENERGÍA
Y TURISMO
23: Mº DE AGRICULTURA, ALIME
NTACI ÓN Y MEDIO AMBIENTE
25: Mº DE LA PRESI DENCI A
26: Mº DE SANIDAD, SERVI CIOS
SOCIALES E IGUALDAD
27: Mº DE ECONOMÍA Y COMPETITIV
IDAD
31: GASTOS DE DIVERSOS MINIST
ERIOS
TOTAL MINIST ERIOS
OTRAS PARTI DAS (a)

2011

2012

%'
2012/11

2.646

1.205

1.681

1.574

6.929

-6,3

6.316

-8,8
-22,9

-54,4

3.473

2.679

7.822

7.485

8.937

-4,3

5.843

-34,6
-21,2

3.918

3.088

22.593

20.924

5.515

-7,4

3.753

2.808

-31,9

1.932

449

-31,2

432

2.674

-3,8

2.309

-13,7
-19,0

7.481

6.062

2.285

2.200

-3,7

79.209

65.803

-16,9

55.774
56.280
TOTAL GASTOS
134.983
122.083
(a) Órganos constitucionales, clases
pasivas, intereses, entes territoriales
(excluí do sistema de financiación),
compensación interterritorial, aportac
fondos de
ión a la UE y fondo de contingencia.

0,9
-9,6

t real
Incremenupost
del press teri de
del Minisdesprés
Defensa -se el
d’aprovar comcrèdit a laament:
pra d’arm

16,88%
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Declaració de FundiPau amb motiu del
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Propostes de pau

4t Concurs d’Animacions per la Pau
El 28 d’octubre de 2012, Dia Internacional de l’Animació,
es van lliurar els premis de la quarta edició del Concurs
d’Animacions per la Pau. L’acte es va fer a l’Espai Jove La
Fontana de Barcelona i va comptar amb la participació d’una
setantena de persones.
Convocat sota el lema Construïm la pau dia a dia, en
aquesta nova edició del Concurs s’hi han presentat gairebé
60 animacions d’entre les quals el jurat ha escollit les cinc
guanyadores. El mateix dia del lliurament de premis, els
assistents a l’acte van votar per escollir el Premi del Públic.

Amb les cinc animacions guanyadores de la quarta edició del
concurs i les dotze guanyadores de les tres primeres edicions,
FundiPau ha editat un DVD que podeu comprar a la botiga
electrònica www.fundipau.org/botiga, o bé al nostre local.
D’altra banda, trobareu totes les animacions finalistes a la
web del concurs www.fundipau.org/concurs per utilitzar-les
lliurement en les activitats de foment de la cultura de pau que
organitzeu.

Animacions guanyadores
Categoria Spot
júnior i
Premi del públic

or
Categoria Spot sèni imacions ex aequo):
an
(es van premiar dues
Boletes de Pau
vón
De Juan Manuel Pa
i Sofía Herrero

Canviem el món
De Dani Mestre,
Marcel Hita i M
ar

c Gómez

Construeix la pau
D’Alba Molera

urt júnior

Categoria C
Categoria Curt

sènior

pau
iació de la
La reconcil
onell
el Mar Gir
De Maria d

Fitxa per la pa

u

De Cristina To

ro

La quarta edició del Concurs d’Animacions per la Pau l’ha organitzat FundiPau conjuntament amb la
Fundación Cultura de Paz, ha comptat amb el suport de l’Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo i la col·laboració d’Afca, AnimaDeba, Asifa, Coordinadora d’ONGD i altres Moviments
Solidaris de Lleida, Edu3.cat, EMAV, ESDIP, Facultat de Belles Arts de Sant Carles, Filmets, Cinemes
Girona, Museu del Cinema, Pangea, Pluralia.tv, Solidària, Cinema Truffaut, Universidad del País Vasco,
Departamento de Dibujo de la Universidad Politècnica de Valencia i Xarxa de Televisions Locals
6 FundiPau
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En breu
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De l’1 al 6 d’octubre FundiPau va participar activament en
la 7a Setmana Garraf per la Pau, centrada en el tema Per un
món que controli el comerç d’armes. Durant tota la setmana,
membres de Fundipau van dur a terme el video-fòrum Armes
sota control en tres instituts de la comarca, el taller Trencaclosques per la Pau en dues escoles i la conferència Fes-te
sentir, pel control de les armes.

Contrast / Fora de Quadre i Roberto Savio,
guanyadors del Joan Gomis
El 8 de novembre es va fer l’acte de lliurament del VII premi
de periodisme solidari Memorial Joan Gomis. En obres periodístiques es va premiar un reportatge sobre la guerra del Líban
de Contrast / Fora de Quadre. En trajectòria periodística es va
reconèixer la tasca del periodista italià Roberto Savio, expert
en temes de comunicació i impulsor de nombrosos projectes
d’informació centrats en el món en desenvolupament.

Mercè 2012
Del 22 al 24 de setembre FundiPau va ser present a la 17a
Mostra d’Associacions de Barcelona organitzada amb motiu
de les Festes de la Mercè. A més d’oferir informació i materials sobre l’entitat i la seva tasca, es va convidar les persones
que visitaven l’estand a dibuixar un petit mural amb el símbol
de la pau. Més de 125 persones es van sumar a la proposta.

Ajuda’ns a construir una cultura de pau
> Nom i cognoms				
> NIF
> Adreça		
> Codi postal
> Població
> Telèfon
> Correu electrònic
Vull col·laborar amb FundiPau, 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:
FundiPau c/ Casp, 31, 2n 1a A. 08010 Barcelona
*El número de compte de FundiPau és:
Catalunya Caixa 2013-0616-88-0200477680
Abans de fer-me soci, vull rebre més informació

Signatura del titular del compte / llibreta
FundiPau 7
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Parlant de pau amb...

Nadia Ghulam
“La formació és la clau per portar la pau
a un país en guerra”
La Nadia Ghulam (Kabul, 1985), ha
viscut la guerra, la fam, la discriminació
i el règim talibà. Fa uns anys va venir a
Catalunya on ara viu i estudia. És autora, juntament amb l’Agnès Rotger, del
llibre El secret del meu turbant, Premi
Prudenci Bertrana 2010.

la gent ha vist com els militars han estat
disparant i matant, com poden creure
que ara poden donar tranquil·litat?
Després de tants anys de guerra no
necessitem militars, ni armes. El que
necessitem són professors, educadors,
psicòlegs, metges... que ens ajudin a
sortir d’aquesta situació i a superar
aquesta angoixa.

La formació és important doncs?
I tant! La formació és la clau per
portar la pau a un país en guerra. Cal
formar les persones i donar-los eines
perquè vegin que la guerra no és la
solució de res. La formació permet
veure que es poden solucionar les
coses parlant, amb una reunió, que no
cal agafar les armes.

Quina percepció de les armes té la
població civil?

Quines són les principals seqüeles de
la guerra?
La guerra no tan sols destrueix les
cases, crema els boscos i els països, sinó
que també destrueix les persones per
dins. Jo he viscut en guerra i és molt
difícil d’explicar.
A l’Afganistan les conseqüències són
especialment greus perquè hi ha hagut
guerra durant més de 35 anys. El 85%
de la població té problemes psicològics
perquè ha viscut unes situacions terribles. Les cues als hospitals són tan llargues que la gent s’espera fins a dos dies
perquè els atenguin. I quan els arriba el
torn, expliquen al metge que tenen mal
de cap, que els fa mal tot el cos. Tot és
conseqüència de la guerra.

Què caldria fer per consolidar la pau?
Es pensen que portar pau al meu país és
portar-hi militars perquè diuen que donen tranquil·litat a la població. Però, si

Si ara es fes una enquesta a l’Afganistan per saber quantes persones no
voldrien tenir armes a casa però que
en tenen per por de passar gana, o
per la inseguretat, sortiria un 90 o
95%. Només el 5 o el 10% en volen
tenir, i aquests són senyors de la guerra
a qui no els importa el país, ni la religió,
ni res. S’han tornat salvatges de matar
tanta gent i s’han acostumant a què els
hi enviïn armes els russos, els americans,
o algú altre. Totes les fàbriques d’armes
del món funcionen per ells.

Hi ha molta proliferació d’armes a
l’Afganistan?
Quan van arribar les tropes de l’OTAN,
després de la guerra civil, es van gastar
milions de dòlars per recollir les armes que hi havia al país. Hi havia una
organització que recollia armes a canvi
de feina, de formació, etc. i la població
estava contenta.
Ara, les tropes internacionals han anunciat que marxen el 2014 i decideixen
donar una altra vegada les armes a la
població. Fins i tot ho anuncien a la tele
dient que es poden anar a buscar armes
per tenir cura del país. Qui les agafarà

aquestes armes? Lladres i delinqüents.
Jo crec que ho fan per posar-se medalles. Perquè amb la població armada, si
comença una nova guerra civil podran
dir que l’Afganistan els necessitava, que
estava justificat que hi fossin.

Ara s’està negociant el Tractat sobre
Comerç d’Armes. És necessari?
És claríssim que sí! Sovint, al final de
les xerrades que faig a nens i joves em
pregunten què poden fer pel meu país.
I jo els dic que una cosa que poden fer
és no estar a favor de les armes. Ells,
un dia, seran enginyers, metges, professors, el que sigui, i si volen ajudar
l’Afganistan han de mirar que la seva
feina no afavoreixi les armes. Perquè els
afganesos, amb les pedres que tenim, no
ens podem matar. Potser ens farem mal
però ens podrem curar. Però les armes
ho destrueixen tot.

I les dones, quin paper tenen en
aquest context?
A l’Afganistan el paper de la dona ve
molt condicionat per la falta de formació. La majoria de les dones són analfabetes, no tenen accés a la informació i
no saben què és correcte i què no. Com
podrien treballar en un procés de pau?
Si una persona no sap com defensar-se
a si mateixa, si no coneix els seus drets,
com pot defensar els drets dels seus
fills? I és que moltes vegades creien que
el que estava passant era normal!

Un desig...
Pau pel meu país. A Catalunya tinc
molts amics i amigues d’una certa edat
i em diuen que aquí també vau tenir una
guerra civil. I m’ho expliquen mentre els
seus néts juguen al parc i no saben què
és la guerra. Tan de bo que això arribi
un dia al meu país! Aquest és el meu
desig. Que arribi un dia que quan els
nens vulguin sortir a jugar, la seva mare
no els hagi de dir: no surtis de casa que
podria caure una bomba. Que els digui:
vés a jugar!

