La Fundació per la Pau

Informe d’Activitats
Us informem d’algunes de les moltes activitats i accions que la Fundació va dur a terme en els darrers messos de l’any.

MARÇ
07/03: L’exposició “Desarmats, més segurs?”
se’n va a Sant Pere de Riudebitlles.
L’exposició “Cultura de Pau” del Grup Local
de Girona es pot veure a Figueres

Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de
Catalunya a El Figaró
30/03: L’exposició “Desarmats, més segurs?”
se’n va a Sant Just Desvern

ABRIL
11/03: Taller sobre resolució de conflictes a
l’IES de Santa Margarida i Els Monjos

11/04: L’exposició “Desarmats, més segurs?”
se’n va a Gavà

14/03: L’exposició “Desarmats, més segurs?”
se’n va a Tavertet.
Participació en les Jornades “Solidaritat i
educació”, de la Facultat de Ciències de
l’Educació de Tarragona

12/04: Taller d’Educació per la Pau a Cornellà.

17/03: Participació en la sessió “El paper de
les ONG en la defensa dels Drets Humans”
al XXIII Curs de Drets Humans, organitzat per
l’Institut de Drets Humans de Catalunya
18/03: Realització de 3 tallers sobre resolució
de conflictes a dos IES: 2 a Tàrrega i 1 a Sant
Cugat del Vallès.
19/03: La Plataforma Aturem la Guerra
organitza la manifestació “Fora totes les tropes!
No a l’ocupació de l’Iraq i Palestina” a
Barcelona
26/03: Xerrada de Toni Soler sobre “Educació
per la Pau” a la jornada de formació per a

16/04: Stand de la Fundació a la jornada de
portes obertes al Col·legi Casp
17/04: II Jornades estatals de la Campanya
“Per la pau, prou investigació militar!” a
Saragossa.
19/04: Xerrada "Pau al Segle XXI" a l’IES
Narcís Oller de Valls a càrrec d’Esteve
Masalles.
20/04: Xerrada sobre desarmament a l’IES
de Gavà
21/04: Acte d’inauguració de l’exposició
“Desarmats, més segurs?” a Canet de Mar.
29/04: L’exposició “Desarmats, més segurs?”
se’n va a Callús

MAIG

18/05: Taller de Toni Vaider sobre educació
per la pau a la UAB en el Curs d’Introducció
a la Solidaritat que organitza la Fundació
Autònoma Solidària.
21/05: Acció noviolenta de denúncia de les
maniobres militars de l’OTAN a Sant Climent
Sescebes i acció informativa sobre objecció
fiscal per part del GL de Girona.
23/05: Participació en el Seminari “Cap a un
nou espai de participació: la ciutadania activa
i crítica”, organitzat per la Fundació Jaume
Bofill i l’IGOP de la UAB.
25/05: Conferència de Jordi Armadans “Cap
a la cultura de la pau” en les Jornades sobre
Pau organitzades per l’Escola de Comerç
Internacional de la UPF.
27/05: L’Exposició “Desarmats, més segurs?”
se’n va a Manresa.
30/05: Miquel Insausti participa en unes
jornades a l'IES de Tortosa sobre cultura de
pau on es presenta la Campanya "Escoles
Objectores, Escoles per la Pau”

Ajuda’ns a construir una Cultura de Pau
Nom i cognoms
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VULL COL. LABORAR AMB LA FUNDACIÓ PER LA PAU, mitjançant les aportacions que indico a continuació
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__ ¤
Una sola vegada
per taló adjunt

Una sola vegada
amb un ingrés al
compte* de la
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Aquestes aportacions desgraven un 20% en fer la declaracrió de la Renda. Estenem rebuts de tots el donatius.
Envia aquesta butlleta a : Fundació per la Pau c/ casp 31, 2n 1a A. 08010 Barcelona
*El número del compte de la Fundació per la Pau és: Caixa de Catalunya 2013-0616-88-0200477680
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17/05: L’Exposició “Desarmats, més segurs?”
se’n va a Lliçà d’Amunt.

Abans de freme soci, vull
rebre més
informació

82

Primera Plana

El cost de la “defensa nacional”
ny rere any, l'Estat espanyol augmenta
els seus pressupostos de Defensa. Hi ha
estimacions que parlen d'una despesa
d'uns 50 milions d'euros diaris. És a dir,
de més de 8.000 milions de les antigues
pessetes. Aquesta enorme despesa es malbarata
en un exèrcit que només busca subsistir i
autoperpetuar-se, i que, a més, no té clar quina és
la seva funció en un estat democràtic que està en
un procés d'integració europea. De vegades se'ns
vol mostrar com una ONG que es dedica a fer
missions humanitàries; d'altres, com una escola de
formació professional on aprendre un ofici i, en
ocasions, com el garant de la unitat nacional.

A

S'ha de posar en dubte el concepte de defensa que
es proposa. Només cal veure que el país més poderós
del món va ser durament colpejat en el seu propi
territori i que el seu exèrcit es va mostrar totalment
ineficaç. Seguir aquests models de defensa, basats
en l'època de la guerra freda, és creure que la
seguretat es pot construir a base d'acumular militars
i arsenals d'armes en el propi país o, el que és encara
pitjor, utilitzar-los en les mal anomenades guerres
preventives de forma totalment impune i irresponsable.
Encara avui, tot allò que afecta la defensa nacional
és objecte d'un secretisme i una falta de debat molt
notoris. I la veritat és que els ciutadans tenim pocs
mecanismes per tal de poder discrepar d'aquesta
situació preestablerta. A casa nostra, el moviment
pacifista ha buscat posar tots aquests arguments
sobre la taula i mirar d'avançar cap a un model que
garanteixi una autèntica seguretat, basada en
l'eliminació de les causes d'injustícia i de generació
de conflictes.
Una de les campanyes que impulsa aquest debat

des de l'any 1983 és la d'objecció de consciència
fiscal a les despeses militars. Aquesta iniciativa pretén
que es reconegui el dret a no haver de contribuir a
les despeses militars en el cas que les pròpies
conviccions ho impedeixin. És un cas similar al dels
joves que es van negar a prestar el servei militar i
que es va reconèixer com a dret a la Constitució de
1978. Aquesta campanya pretén que es reconegui
aquest dret, no tant per tranquil·litzar la pròpia
consciència sabent que no es finança l'exèrcit, sinó
per provocar el debat sobre el model de defensa i
l'alt nivell de despesa que suposa. Després de
successives campanyes, s'ha aconseguit que moltes
persones (unes 10.000 a tot l'Estat) s'acullin a aquesta
pràctica, que l'administració d'Hisenda i Justícia hagin
de prendre una posició davant la reclamació d'aquest
dret, i, el que és més important, s'ha aconseguit fer
arribar a l'opinió pública el qüestionament de la
normalitat amb què s'accepta la presència d'un exèrcit
car i inútil, en un moment en què creix la necessitat
d'ampliar l'estat del benestar i les polítiques de
solidaritat nord-sud.
Fruit d'aquest treball, ha arribat al Congrés una
proposta de llei que pretén el reconeixement d'aquest
dret. La fórmula per articular-lo és similar a la de la
casella del 0,52% que es pot destinar a l'Església o
a altres finalitats d'interès social. Sens dubte, la seva
aprovació seria plenament coherent amb el dret de
llibertat ideològica i el d'objecció de consciència, i
significaria un pas ferm en el camí cap a una cultura
de pau.
Martí Terés
Membre de la Fundació per la Pau i de la
Coordinadora d'ONG Solidàries
de les Comarques Gironines
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El treball per la pau

El treball per la pau

Atemptats de Londres

Hem renovat la
web de la Fundació

Desgraciadament, cada dia hem de veure com es destrueix la vida i la dignitat de
moltes persones
a tot arreu: guerres, tortures, violacions, atemptats, misèria
.
i explotació, etc. Davant els darrers atemptats a Londres, us volem aportar algunes
paraules fetes públiques per diverses ONG que treballen per la pau des de fa
temps, així com una veu procedent de la comunitat musulmana.

Fundació per la Pau
“La Fundació per la Pau vol expressar la seva
condemna més explícita dels atemptats que
s’han produït a Londres aquesta setmana. El
nostre primer gest i record vol ser cap a les
persones i famílies que han patit aquests atacs.

bases militars dels EUA als països més rics en
petroli com Iraq o l’Aràbia Saudí”.

Estem convençuts que és urgent construir un
món més just i en pau. I cal exigir als poders
polítics i econòmics que facin aquelles
polítiques, serioses i coherents, que ens
permetin avançar-hi. Sens dubte, atemptats
com els d’ahir no ens apropen a la pau: ens hi
allunyen radicalment.”

“Aquestes accions diabòliques ens fan víctimes
a tots nosaltres. És la nostra humanitat la que
ens ha de dur de la mà a condemnar, oposarnos i a superar aquells que reparteixen por, odi
i mort. Les nostres complicitats i pregàries són
amb les víctimes, les seves famílies i amics.”

Campanya pel Desarmament Nuclear
(CND), Gran Bretanya
“La violència i l’assassinat, siguin executats per
qui sigui, no poden solucionar els problemes
del món. Només suposen un immens dolor per
a la gent innocent. Cridem a la societat, a la
Gran Bretanya i arreu del món, a continuar units
en el camí cap a la pau i la justícia”
United for Peace and Justice
(UFPJ), Estats Units
“Enlloc d’alimentar l’espiral de la mort, és el
moment d’una nova direcció per a les nostres
polítiques. Ara és el moment que els EUA marxin
de l’Iraq o de l’Afganistan, un moment per aturar
el suport dels EUA a l’ocupació israeliana als
territoris palestins, un moment per deixar de
donar suport als règims repressius a l’Orient
Mitjà i a altres llocs, i el moment de retirar les
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The Muslim Council in Britain,
Gran Bretanya

www.fundacioperlapau.org
La Fundació per la Pau fa un pas més en la seva
aposta per internet com a eina de difusió, i ha
renovat completament la seva web
(www.fundacioperlapau.org).

www

A partir d'ara, i responent a moltíssimes peticions
que la Fundació ha rebut els darrers temps, la web
informarà de tot allò referent al moviment per la pau
de casa nostra, i d'allò més important que es faci a
l'Estat espanyol i a la resta del món.
En concret, les novetats
més importants de la web són:

*

La inclusió d'informació d'actualitat del moviment
per la pau.

*

Una agenda d'actes i accions per la pau.

* Un arxiu documental, on s'hi pot trobar documents
importants de cultura de pau, desarmament, educació
per la pau, etc.
* Una secció de recursos diversos, per a persones
que volen aprofundir en la cultura de pau o que en
volen fer difusió
* La possibilitat de fer donatius on-line o fer-se soci
de la Fundació per la Pau.
A més, la web seguirà informant sobre la Fundació,
les seves activitats, publicacions, campanyes, etc.
Aposta la llicència Creative Commons
i pel programari lliure
Tots els continguts estan sota una llicència Creative
Commons, que permet la lliure còpia i distribució,
sempre que se'n citi la font original, no se'n tregui
cap profit econòmic i es mantingui aquesta mateixa
llicència en els productes derivats.
Per a l'allotjament de la plana es compta amb
Pangea, ONG que té per finalitat donar servei a les
organitzacions i persones que treballen per la justícia
i el canvi social.
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Dona i Pau

Política de Defensa

Cap a la segona Trobada
“Dones i Pau”

Una política de pau
demana una altra llei

Durant aquest 2005 es compleixen 100 anys del primer Nobel de la Pau per a un
dona, Bertha von Suttner, i al mateix temps ara fa 10 anys que la Fundació per la
Pau organitzava a Barcelona la primera trobada “Dones i Pau”, amb algunes de
les entitats i experiències més representatius del treball per la pau de les dones
d’arreu del món.
Recordant aquests dos motius, la Fundació per la Pau us convida el proper 8 d’octubre a la nova edició
de la jornada “Dones i Pau”, per tal de conèixer millor el llegat de Bertha von Suttner i reflexionar sobre
l’actualitat del seu missatge i els reptes del treball per la pau avui.
El programa vol apropar-nos a l’actualitat a la que s’enfronta la lluita a favor de la pau i vol fer-ho des de
l’òptica i l’experiència de les dones, que com Bertha von Suttner fa un segle, avui dia s’enfronten a la violència
o treballen per superar-la.

100 anys
del primer Premi Nobel
de la Pau per a una dona
La jornada s’iniciarà amb una conferència sobre la
figura de Bertha von Suttner i la interpretació actual
del seu missatge, i seguirà amb diverses taules
rodones, una al matí i dues a la tarda, sobre les
experiències de diverses dones que s’enfronten en
diversos àmbits als objectius més actuals de la pau.
Dones protagonistes de les campanyes contra les
ar mes o dones que s’han enfrontat a les
conseqüències del terrorisme, així com algunes de
les accions que reclamen la feina silenciosa de les
dones per construir la pau arreu del món.
Podrem escoltar la Presidenta de l’International Peace
Bureau i de la Hague Appeal for Peace, Cora Weiss,
així com els representants de l’associació Peaceful
Tomorrows de víctimes dels atemptats de l’11S a
Nova York, entre d’altres.
Us hi esperem el proper dissabte 8 d’octubre, l’entrada
serà gratuïta però les places limitades així que ja us
podeu inscriure, per telèfon, o d’aquí a pocs dies a
la nova web de la Fundació per la pau
www.fundacioperlapau.org
També a la web anireu trobant les últimes novetats
en el programa definitiu.
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Davant el projecte de Llei de Defensa, la Fundació per la Pau ha donat a conèixer
la seva opinió crítica. Estem convençuts que cal un canvi profund de la Llei,
perquè una política de pau, demana una altra Llei i una altra política. Impulsarem,
amb altres entitats, un posicionament crític conjunt del moviment per la pau.

l projecte de Llei Orgànica de la
Defensa, ara mateix en discussió al
Congrés, consagra una concepció
militarista de la seguretat. Per això,
des de la Fundació per la Pau, hem
sol.licitat al gover n i als diversos gr ups
parlamentaris una reforma en profunditat de la
Llei perquè, entenem que una política coherent
de pau demana una altra llei.

E

El problema de fons de la Llei és que,
reiteradament, identifica seguretat i defensa militar.
Això, és especialment greu quan el concepte de
Seguretat Humana, que assumeix la diversitat de
factors que incideixen en la seguretat, és acceptat
àmpliament per organismes internacionals i
centres especialitzats en la seguretat i les relacions
internacionals. En la Llei, es parlen de suposades
amenaces militars, que no es concreten (més
enllà d’una referència al terrorisme) i, en canvi,
no es diu res sobre les profundes i reals amenaces
que avui patim: injustícia, pobresa, vulneració de
drets humans, etc.

Possibilitat de guerra
S’ha presentat aquesta Llei com l’instrument que
hagués impedit la guerra d’Iraq en la mesura que
preveu que tota intervenció en una guerra hagi
de ser debatuda al Congrés. La Fundació per la
Pau valora positivament aquest aspecte: així, el
govern no podrà defugir un mínim debat alhora
de decidir una intervenció militar. Malgrat tot,
volem fer notar que amb el redactat actual de la
Llei, es permet la participació de l’Estat en
intervencions militars que, sense el suport del
Consell de Seguretat de Nacions Unides,
poguessin estar avalades, per exemple, per
l’OTAN. Així, la Llei, a més de continuar defensant
la guerra com a instrument de resolució de

conflictes (opció que no compartim), legalitza la
possibilitat de dur a terme una guerra il.legal
segons l’ordre internacional vigent.

Canvis concrets i necessaris
Més enllà de la nostra profunda discrepància de
fons, entenem que la Llei podria avançar en alguns
aspectes que, avui per avui, suposen una rèmora
del passat. Així, i en concret, volem destacar:
· creiem necessària la derogació de la jurisdicció
militar i traspassar els seus organismes,
competències i funcions a la jurisdicció ordinària.
El manteniment de la jurisdicció militar separada
de la civil, és una clara rèmora del passat superada
en molts països europeus.
· al si de les Forces Armades, s’han continuat
donant conductes de vexació cap als drets
fonamentals de les persones que s’hi troben
immerses. Per tal d’evitar-ho, creiem que seria
interessant crear un Observatori Permanent de
la Vida Militar, de caire independent, per tal de
vetllar que en el marc de la vida militar no es
vulnerin els drets i la dignitat de la persona.
Com hem manifestat altres vegades, el govern
espanyol, que ha volgut significar-se amb la pau,
ha de concretar aquests bon propòsits en mesures
legislatives i executives coherents que permetin
una efectiva i real construcció de la pau. La Llei
presentada en el Congrés, no va en aquest camí.

Barcelona, 14 de juny de 2005
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Educació per la Pau

La nova exposició de
la Fundació per la Pau
Ja l’heu vist?
El passat mes de febrer la Fundació va estrenar una
nova exposició itinerant, “Desarmats, més segurs?”,
que amb el suport de la Diputació de Barcelona, ja
ha estat rodant per diversos municipis de la província.
Fins avui: Argentona, Sant Pere de Riudebitlles,
Tavertet, Sant Just Desvern, Gavà, Canet de Mar,
Callús, Lliçà d’Amunt, Manresa, Santa Maria de
Palautordera, Sant Quirze del Vallès, Sant Cugat, i
en els propers mesos: el Prat de Llobregat, Premià,
Sant Joan d’Espí, Terrassa o Caldes de Montbui,
entre d’altres.

Educació per la Pau

La violència resol els conflictes?
Necessitem Recerca militar?
Ens hem de defensar militarment?
Armats estem més segurs?
Cal despesa militar?
Ens desarmem?
És possible la Pau?
Es tracta de pensar en cadascuna de les preguntes,
triar entre el si o el no a l’hora de respondre i obrir
el plafó de la nostra opció per tal de reflexionar sobre
com el desarmament pot construir la pau.
Cada resposta ens descobreix una original
representació en tres dimensions que ens ajuda a
visualitzar, d’una manera clara i senzilla els arguments
i reflexions que ens proposa l’exposició.

I tu, què hi dius?
En els últims temps estem veient com els governs
dels països occidentals s’estan rearmant en nom de
la seguretat. Però hi ha qui pensa que la nostra
seguretat no depèn de la quantitat d’armes que
tinguem. Els riscos que comporten les armes,
l’objectiu amb què es fabriquen, els conflictes on es
fan servir o els possibles accidents que provoquen,
afecten directament la nostra seguretat.
L’exposició “Desarmats, més segurs?” ens fa pensar
en quina és la seguretat que volem, aquella que
s’intenta aconseguir per la força amb una bona
defensa armada o el militarisme, o la que s’esdevé
i s’aconsegueix promovent la igualtat i justícia socials,
el respecte als drets humans, un ús sostenible del
medi ambient i l’erradicació de la pobresa.
El desarmament, consensuat i progressiu, és una
opció necessària i a tenir en compte tant per a la
construcció de pau com de la seguretat mundial.
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Més informació sobre la disponibilitat i el lloguer a
la web de la Fundació per la Pau:
www.fundacioperlapau.org
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