Us informem d’algunes de les moltes activitats i accions que la Fundació per la Pau ha dut a terme, o en les que ha participat,
en els darrers mesos.

acceptem” és a Sant Adrià del Besòs”

Social.

31/05: Conferència sobre “La violència que
acceptem” a Sant Adrià del Besòs.

JUNY

05/07: Intervenció de la Comissió Institucional
del Parlament de Catalunya que valora el
projecte de llei sobre el nou Institut Català
Internacional de la Pau (ICIP).

11-25/06: L’exposició “La violència que
acceptem” és a Manresa.

09-23/07: L’exposició “La violència que
acceptem” és a Avinyó.

10/05: Conferència a Premià de Mar sobre
“Cultuta de Pau”.

12/06: Llançament de l’informe “Supervivents.
Testimoni de dones afectades per la violència
armada”.

10/07: Participació en el Seminari sobre Cultura
de Pau, organitzat per l’Oficina de Promoció
de la Pau i els Drets Humans de la Generalitat.

14-28/05: L’exposició “La Violència que
acceptem” és a Matadepera.

19/06: Conferència sobre “Cultura de Pau” a
Montcada i Reixac.

21/05: Llançament d’una ciberacció a la web
per demanar al President del Govern Espanyol
que prohibeixi l’ús, la fabricació i
l’emmagatzematge de les bombes de dispersió.

25/06-04/07: Participació en el curs “Pau i
Conflictes” organitzat per Sabadell Solidari.

14/07: Conferència sobre “La denúncia de les
situacions de violència. El paper de les ONG”
a la Universitat Internacional de la Pau de Sant
Cugat.

MAIG
3-14/05: L’exposició “La violència que
acceptem” és a Sant Pere de Ribes.
8/05: Participació en la tercera sessió del
Seminari Permanent sobre Pau, Drets Humans
i Seguretat: L’obligació de protegir i el dret de
no ingerència: els dilemes de l’acció humanitària.

26/05: Cinefòrum sobre armes lleugeres a
Lloret de Mar al voltant de la pel·lícula “El señor
e la guerra”.
28/05-11/06: L’exposició “La violència que

25/06-09/07: L’exposició “La violència que
acceptem” és a Igualada.

JULIOL
03/07: Participació en la sessió de
l’Observatori del Tercer Sector sobre Capital

14-16/07: Projecció dels treballs guanyadors
del “I Concurs d’animacions per la pau” als
cinemes Truffaut de Girona.
20-26/07: Projecció dels treballs guanyadors
del “I Concurs d’animacions per la pau” al
cinema Verdi Park de Barcelona.

Hi ha algú?

P

ot semblar que la nostra societat, em refereixo
a l’occidental, és una societat molt ben informada.
Certament no es pot negar que el cabal
d’informació circulant és enorme, inabastable.
I probablement també és cert que si tenim, en
grau suficient, voluntat, temps, habilitat, constància, paciència,
coneixements, criteri i intel·ligència podem arribar a obtenir
informacions molt completes i precises sobre gairebé qualsevol
tema. Però aquestes condicions no són les del ciutadà que no
ha fet de la informació l’eix de la seva professió i menys de la
seva vida. Als ciutadans se’ns ofereixen noticies televisades i
premsa diària. Un i altre mitjà tenen les seves característiques
pròpies, les seves riqueses i les
seves debilitats. És el que tenim.
I que no ho perdem! Però sempre
sabent que si alguna cosa ens
interessa de debò, cal cercar
informacions més completes,
precises i fiables.
El conjunt d’informacions que
rebem per les vies
estandaritzades tenen, penso,
un biaix que resulta molt tòxic
per a l’opinió pública. L’estructura
de les notícies, escrites o
televisives, i la mateixa
organització dels mitjans de
comunicació (seccions,
corresponsalies...) porta a donar
i rebre la informació (no tota, evidentment!) de manera
fragmentada: per països, per temàtica, etc., sense ser
habitualment referenciada a d’altres informacions d’un altre
país, temàtica o temps. D’aquesta manera, el ciutadà acumula
una gran quantitat d’informació sobre subjectes diferents, que
potser en el fons no ho són, i acaba sabent moltes coses però
entenent-ne ben poques. Pot passar, per exemple, que un diari
publiqui el mateix dia un editorial exigint solucions per facilitar
l’accés a la vivenda i que unes pàgines més endavant lloï
l’actuació d’una entitat financera que ha tancat l’exercici amb
enormes beneficis. Beneficis en bona part deguts als rendiments
aconseguits amb el producte estrella de les entitats bancàries:
la condemna (perdó, la hipoteca) immobiliària. Si quan parlem
en clau política exigim un accés fàcil a la vivenda quan parlem
en clau econòmica hem de mantenir el criteri o almenys hem

de suggerir al lector la relació existent entre inaccessibilitat (per
a uns) i guany econòmic (per a d’altres).
Aquesta reflexió m’ha vingut suggerida per la contemplació d’un
mapa. Si mireu un mapa que agafi des del Mediterrani fins a
l’Índic i traceu una línia que vagi des d’Israel a l’Índia, anireu
passant per zones on hi ha violència d’alta, o altíssima, intensitat
o alarmes activades. Conflicte palestí, Iraq, Iran, Afganistan,
Pakistan. Del conflicte palestí fa quaranta anys que en rebem
informacions, però el mateix allau d’informació fa perdre sovint
de vista l’origen i el fons del conflicte. Fa quaranta anys que
tractem els símptomes però negligim les causes. Part de la
informació que rebem no ens
ajuda a comprendre sinó a
relativitzar. El mateix podríem
dir dels altres conflictes: és
tanta la informació rebuda que
el ciutadà pot acabar tenint la
sensació que les coses són
massa complicades per intentar
comprendre-les. Aquest efecte
que de vegades aconsegueixen
els mitjans, és sempre
involuntari?
Però hi ha més: qui ens informa
de la relació que hi ha entre
aquests conflictes? El
solapament entre alguns d’ells
és evident. Pot passar que
aquest solapament acabi per fer-ne d’alguns d’ells un de sol?
Pot, per exemple, succeir que tota aquesta zona entri en una
espècie de ressonància violenta amb el propòsit de redefinir
fronteres i zones d’influència? Som prou conscients de la
inestabilitat de la zona on l’existència d’armes nuclears (Israel,
Pakistan, India) augmenta enormement els riscos? Pot ser
aquesta zona l’escenari d’un conflicte generalitzat com Europa
ho va ser el 1914 i el 1939? Hom sent la necessitat de cridar:
Hi ha algú? Hi ha algun responsable per aquí?
Iniciem un nou curs, farem feina un altre cop. No podem cedir.
La societat internacional necessita d’una opinió pública informada
i activa, irreductible, en favor de la cultura de pau.
Alfons Banda
President de la Fundació per la Pau

Sensibilització

Sensibilització

XVIII Trobada de Barcelona

“Sense armes, un món més segur”

“Poder polític, poder econòmic i societat civil en el món actual”
(4, 5 i 6 d’octubre de 2007)
La Fundació per la Pau i Justícia i Pau, organitzen el proper mes d’octubre la divuitena
edició de la Trobada de Barcelona. Com cada any, aquest encontre internacional de
persones i entitats que treballen per la cultura de pau, se centra en un tema d’actualitat
relacionat amb els reptes que comporta la construcció d’un món on predomini la
convivència, el respecte i la pau.

En un món globalitzat com el nostre, és de vital
importància comprendre les grans tendències
geopolítiques que caracteritzen la situació mundial
actual, les perspectives i voluntats dels centres de
poder (militar, econòmic i polític) i com aquests
condicionen aspectes com la guerra i les possibilitats
de pau, l’economia o l’organització de la societat
civil i dels moviments socials.
Per tot això, la XVIII edició de la Trobada de
Barcelona vol abordar una reflexió oberta i general
sobre el repartiment del
poder al món, els
principals blocs
geopolítics (EEUU, UE,
Rússia i Xina) i el paper
de la societat civil en la
configuració
i
repartiment del poder
mundial.
La Trobada de
Barcelona, que vol
contribuir a fomentar la
capitalitat de la ciutat en
temes de pau i
solidaritat, es farà a
l’Auditori de la Universitat Pompeu Fabra (Estació
de França) els propers dies 4, 5 i 6 d’octubre. És
una iniciativa adreçada a tota la ciutadania,
especialment a totes aquelles persones que
treballen o estan interessades en construir un món
més just, sostenible, i en pau, i volen reflexionar
sobre els camins per aconseguir-ho.
Les dues entitats organitzadores, la Fundació per
la Pau i Justícia i Pau, compten amb una llarga
trajectòria en el treball per la pau i en l’organització

d’aquesta trobada conjunta que s’ha realitzat
ininterrompudament durant disset anys, des de
1989.
Nascuda amb la voluntat de ser un espai de debat
i reflexió anual per al moviment per la pau europeu,
al llarg de la seva història la Trobada de Barcelona
ha abordat diferents temes bàsics per comprendre
les dimensions del treball per la pau, alguns
exemples són: Preservant el medi ambient,
construint la pau (2006), Són inevitables les armes?
(2005), i Afrontar el
terrorisme per camins
de pau (2004).
A través de les diferents
edicions, la Trobada ha
arribat a un públic molt
ampli, implicant diversos
àmbits socials i sectors
acadèmics i econòmics
en el debat en favor dels
valors de la cultura de
pau i mostrant la
necessitat d’implicar tots
els sectors de la societat
en la lluita per superar
la violència.
Aquest paper sensibilitzador i informador de la
Trobada té, en aquesta nova edició, una nova
oportunitat d’aprofundir sobre un tema ampli i
complex que molt sovint no està a l’abast del gran
públic, però que és molt important per comprendre
la realitat actual i poder treballar més i millor en
favor de la pau.
Més informació a www.fundacioperlapau.org

II Concurs d’Animacions per la Pau

La Fundació per la Pau organitza per segon any consecutiu
el Concurs d’Animacions per la Pau, una iniciativa que
té com a principal objectiu fomentar la creació de pel·lícules
animades que contribueixin a la sensibilització a favor
d’una cultura de pau. A més, amb aquesta iniciativa la
Fundació també es proposa crear un fons permanent de
pel·lícules animades per posar-les a disposició de les
entitats i persones que promoguin els valors de pau.
El lema que ha d’inspirar els treballs que es presentin a
aquesta segona edició del concurs és “Sense armes, un
món més segur”, i poden ser animacions realitzades en
qualsevol tècnica (dibuix, plastilina, flash, etc.). La
convocatòria té dues modalitats, spot i curtmetratge, i dues
categories, júnior i sènior.
Les bases d’aquesta segona edició del concurs es fan
públiques aquest mes de setembre i es poden trobar a www.fundacioperlapau.org/concurs.
Tal i com ja es va fer en la primera edició, els treballs premiats i els que el jurat cregui convenient, seran
inclosos en un DVD que es distribuirà en diversos àmbits culturals i educatius i també es posarà a la
venda. A més, també està prevista l’exhibició dels treballs guanyadors en diversos festivals i certàmens
com Xinacittà i Animac, i es projectaran en cinemes com els Verdi a Barcelona i els Truffaut a Girona, i
en TV (Xarxa de televisions locals de Catalunya, inclosa BTV, entre d’altres).
La data límit per a la presentació de treballs és el 30 d’abril de 2008.

Per prevenir la violència, “tallers de pau”
La Fundació per la Pau ofereix en la seva pàgina
web un nou material pedagògic audiovisual adreçat
especialment a professors, escoles i centres de
lleure. Es tracta d’uns vídeos que mostren la
realització d’uns “Tallers de pau” fets en diferents
centres escolars. La realització d’aquest material
l’ha fet l’associació de periodisme Fora que Quadre.
La Fundació per la Pau realitza habitualment tallers
d'educació per
la pau a
p e t i c i ó
d’escoles i
instituts.
Mostrant
aquests tallers
en vídeo es
vol facilitar
que
els
educadors

puguin dur a terme les dinàmiques ells mateixos,
ajudats pel visionat dels tallers i les fitxes didàctiques
que també ofereix la web.
El material presenta una sèrie de dinàmiques i jocs
pensats per fer-se en grups de 10 a 20 persones
més grans de 12 anys. En aquests tallers es mostra
com l'ús de la violència no és mai una via de solució
dels conflictes i com es poden aprendre altres
maneres de gestionar-los i superar-los. Els tallers
proposen diverses dinàmiques i jocs mitjançant els
quals els participants tenen una sèrie d'experiències
(de violència, de confiança, de diàleg i de
cooperació) sobre les quals després reflexionen
per arribar, finalment, als continguts que planteja
el taller.
Per
veure
els
vídeos:
http://www.fundacioperlapau.org/recursos/interior
_recursos.php?ID=52

Publicacions

Per la Pau

Creixen la despesa militar i les
transferències d’armes

La Fundació per la Pau en la Comissió
institucional del Parlament per la
tramitació de l’ICIP

La Fundació per la Pau ha traduït al català, per segona vegada consecutiva, el resum dels prestigiós
anuari SIPRI sobre armament, desarmament i seguretat internacional. En la nova edició del 2007,
l’Stockholm International Peace Research Institute posa de manifest com en els darrers nou anys la
despesa militar mundial ha crescut un 37%.
El SIPRI Yearbook 2007 posa de manifest el creixement sostingut dels darrers
anys de la despesa militar mundial i destaca especialment l’increment realitzat
per la Xina que amb gairebé 50.000 milions de dòlars de despesa l’any 2006 es
va convertir en el primer inversor militar d’Àsia, i en el quart del món.

El President del Patronat de la Fundació per la Pau, Alfons Banda, va participar el
passat 5 de juliol en la Comissió Institucional del Parlament de Catalunya que s’encarrega
de la tramitació de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP). Per la Fundació,
l’ICIP és una gran oportunitat per contribuir a reforçar un espai emergent de centres
de recerca per la pau de prestigi i independents que hi ha arreu del món.

Els Estats Units es mantenen com els líders indiscutibles d’aquest trist rànquing
amb una depesa l’any 2006 de prop de 530.000 milions de dòlars.

incidència en favor de la pau. Ha de ser un òrgan
independent no només orgànicament, com ja
defineix el Projecte de Llei, sinó també pel que fa
a la missió, funcions i resultats. Només així podrà
esdevenir un centre referent a nivell internacional
en la recerca i el foment de la pau”.

L’informe també destaca, entre d’altres temes, que durant el 2006 hi va haver un
50% més de transferències internacionals d’armes per volum que el 2002 i que
la Xina i l’Índia van ser els majors importadors d’armes. Els Estats Units i Rússia,
van ser els majors subministradors.

La Comissió Institucional del Parlament que ha de
valorar el Projecte de Llei de creació de l’ICIP es
va convocar després que el Parlament de Catalunya
iniciés la seva tramitació la primavera passada.
Abans de les vacances ja es va tancar el període
de presentació d’esmenes i properament després
de diversos tràmits parlamentaris, es debatrà i
votarà la llei en el Ple del Parlament. Es preveu
que la normativa final per a la creació de l’ICIP
s’aprovi definitivament abans d’acabar l’any.

El SIPRI és un institut internacional independent de reconegut prestigi. Està especialitzat en temes de
seguretat internacional, armes i desarmament i des de l’edició del 2006, la Fundació per la Pau tradueix
al català el resum del seu informe anual. Eines com aquesta permeten conèixer i situar bé el problema
de la proliferació de les armes i contribueixen a posar de manifest com aquest fet incrementa la inseguretat
mundial i les situacions de violència en molts països.
Es pot consultar l’Anuari SIPRI 2007 complet a: http://yearbook2007.sipri.org/

“Supervivents” dones víctimes de la
violència que lluiten per la pau
La Fundació per la Pau ha editat l’informe “Supervivents. Testimoni de dones afectades per la violència
armada”, on 16 dones d’arreu del món relaten els efectes devastadors de les armes lleugeres. Amb
aquest document, la Fundació vol posar veu a les xifres fredes que s’utilitzen normalment per referirse a les conseqüències humanitàries del descontrol de les armes.
A Sud-àfrica, cada trenta hores una dona és assassinada a trets per la seva
actual o anterior parella amb un arma de foc legalment adquirida. En diverses
zones de conflicte, la violència sexual a punta de pistola s’utilitza com una
tàctica de guerra per aterrir i controlar la població civil. A Río de Janeiro,
una enquesta revela com el 86% de les dones que ha sofert violència
domèstica confessa que el seu agressor posseïa una arma.
Malgrat que estadísticament les dones tenen menys probabilitats de rebre
un tret que els homes, són molt vulnerables a la violència armada que sovint
pateixen només pel fet de ser dones. A “Supervivents”, es poden veure els
terrible impactes de l’exercici de la violència armada sobre les dones però
alhora, aquestes vivències són una demostració del coratge i de la voluntat
de denuncia de les seves protagonistes.
La Fundació per la Pau, va presentar “Supervivents”, en el marc de la Setmana
Mundial d’Acció sobre les Armes Lleugeres, celebrada el mes de juny passat.
L’informe “Supervivents” es pot comprar al local de la Fundació per la Pau o consultar a la nostra plana
web.

En la seva intervenció en la Comissió del Parlament,
Alfons Banda va reclamar que el nou Institut el
gestionin persones expertes i independents del
poder polític. “L’ICIP ha de ser un centre potent i
de qualitat al servei de la recerca, la promoció i la

La Fundació per la Pau ha participat des del primer
moment en l’impuls d’aquest organisme que haurà
de donar suport a les entitats i moviments socials
que promouen la cultura de pau.

Més que mai, per la pau al País Basc
Davant l’anunci d’ETA, el 5 de juny passat, de posar fi a la treva que havia iniciat feia poc més d’un any,
la Fundació per la Pau va fer públic un posicionament en què lamenta que ETA torni a posar la violència
per davant del diàleg. També critica la poca responsabilitat i la immaduresa dels principals partits polítics
davant el conflicte basc.
En el seu posicionament, la Fundació per la Pau recorda que al voltant del conflicte basc han mort prop
d’un miler de persones i moltes més han resultat ferides o damnificades i qualifica d’intolerable que ETA
es cregui legitimada per considerar que cal que en morin més.
D’altra banda, per la Fundació, l’actuació de la classe política ha estat clarament per sota del que era
necessari en els darrers mesos. En el seu posicionament, considera que el govern espanyol ha iniciat
un procés de pau sense suficients garanties de suport i estava més pendent de les crítiques que rebia
que de les decisions que calia anar abordant. Pel seu cantó, l’oposició ha semblat que treballava més
per a fer fracassar el procés de pau que no pas per a consolidar-lo.
Malgrat la decepció per l’anunci de la fi de la treva, la Fundació per la Pau fa una crida a no caure en el
desànim ja que tots els processos de pau són lents i complicats, plens de dificultats i aturades. Per això
renova el seu ple compromís en el treball per la pau al País Basc i considera que el cicle de la violència
està a les portes de la seva finalització per la maca de suport, per l’aïllament respecte a Europa i per la
nova situació internacional.

Campanyes

Continuem treballant
Després de la resolució aprovada per les Nacions Unides el passat mes de desembre, que donava el tret
de sortida al procés per l’elaboració d’un Tractat per regular el comerç d’armes (TCA), el Secretari General
de l’ONU, Ban-Ki-Moon, va fer una crida als diferents estats perquè presentessin les seves opinions en
relació a la viabilitat, paràmetres i principis que hauria de contenir aquest nou règim internacional.
Doncs bé, hem d’assenyalar que la resposta ha estat important i fins i tot podríem dir que excepcional si
tenim en compte el que acostuma a passar en aquests procediments, segons fonts de les mateixes Nacions
Unides. Així, a finals de juliol, més de la meitat dels estats membres ja havien fet arribar algun tipus de
document o declaració expressant la seva opinió en relació al futur Tractat.
Sense cap mena de dubte, la tasca de moltes organitzacions civils en la fase de la Consulta Popular, que
ha desplegat durant els últims mesos la campanya Control Arms, ha contribuït de manera molt especial,
a què els diversos governs es veiessin interpel·lats i responguessin així a la crida del Secretari General
de les NNUU. Podeu consultar algunes d’aquestes accions i activitats a http://www.controlarms.org/es/.

Destrucció d’armes
Paral·lelament, també ens hem de fer ressò de la celebració, el
passat 9 de juliol, del Dia Internacional per a la Destrucció de les
Armes. Durant aquell dia, milers d’armes es van destruir en diversos
països del món com Colòmbia, Albània, Angola, República
Democràtica del Congo, Afganistan, Hondures, Filipines i Sri Lanka.
La tasca de recol·lecció i destrucció dels excedents d’armes és
un aspecte molt important i clau del Programa d’Acció sobre les
armes lleugeres i un pas necessari per reduir els efectes de la
violència armada al món. Recordem que aquest Programa d’acció
(PoA), surt de la Conferència Internacional de les Nacions Unides
sobre el Tràfic Il·lícit de les Armes Petites i Lleugeres en tots els
seus Aspectes celebrada el 2001 a Nova York. Aquest Programa
d’Acció (PoA) contemplava por primera vegada i a escala global
una sèrie de mesures per regular i controlar la proliferació de les
armes lleugeres.
Tot i aquestes bones noticies, hem d’estar molt alerta i fer un
seguiment de l’evolució dels treballs de la 62ena Assemblea de
les NNUU que tot just acaba de començar. Esperem que d’aquesta trobada en surtin reforçats els
compromisos ja anunciats, per tal de continuar avançant en el procés d’elaboració del Tractat que posi
les armes sota control.

Campanyes

Lima, Viena, Wellington i Dublín
A finals del mes de maig va tenir lloc a Lima (Perú), la 2ona conferència internacional sobre les bombes
de dispersió. La trobada es va clausurar amb un ampli i contundent suport a la creació d’un nou tractat
internacional que reguli aquests tipus d’explosius. Un total de 28 països més es van sumar als 46 que ja
havien firmat la declaració d’Oslo feia només tres mesos, en la primera conferència que es va celebrar a
la capital noruega i que va ser el punt de partida del procés. Per tant, un total de 74 països semblen decidits
a treballar per a l’elaboració d’un tractat que pugui ser una realitat el 2008.

Coincidint amb la conferència de Lima, la Fundació per la Pau va posar en marxa, des de la pàgina
web, una ciberacció. La iniciativa consisteix en sol·licitar, a través d’una carta dirigida al President
José Luís Rodriguez Zapatero, que el Govern Espanyol, d’acord amb la declaració signada a Oslo,
prohibeixi l’ús, la fabricació i l’emmagatzematge de les bombes de dispersió, també conegudes com
a bombes cluster. Encara s’hi pot participar clikant www.fundacioperlalapau.org.

En aquests moments estem treballant perquè les properes
conferències programades siguin un èxit i s’hi vagin sumant
països. A principis de desembre a Viena, governs i societat
civil ens tornarem a reunir per continuar discutint l’articulat
del tractat de regulació. La Cluster Munition Coalition, aprofitarà
també la trobada per organitzar un fòrum civil per tal de
discutir estratègies i continguts. El 2008, vindrà la trobada
a Wellington (Nova Zelanda), i el darrer pas hauria de ser a
finals del mes de maig o principis de juny del 2008, a Dublín
(Irlanda) on hauríem d’estar en condicions per poder tancar
un projecte de tractat que sigui eficaç i eficient per regular
les bombes de dispersió. Un tractat, que ja es pugui posar a disposició dels països per començar el procés
de ratificació i que, sobretot, serveixi per evitar el problema humanitari que l’ús d’aquestes bombes provoquen
entre la població civil.
Tanmateix, i mentre arriben les trobades internacionals, diversos països han donat ja passos molt positius
que demostren que el procés avança. Per un costat, el govern holandès ha decretat una moratòria sobre
l’ús d’aquestes bombes i se suma així a la llista de països del nostre entorn que, en sintonia amb la
declaració que van signar a Oslo, prenen iniciatives de caràcter unilateral. Evidentment, ara s’haurà d’estar
alerta perquè aquesta decisió sigui realment efectiva. Per altra banda, el grup AXA (Royal Exchange
Assurance) ha decidit cessar totes les inversions pròpies en companyies o empreses que produeixin o
distribueixin bombes de dispersió.
No hi ha dubte que cap d’aquestes dues bones noticies no haurien estat possibles sense la tasca de la
societat civil i en concret de les ONGs que conformen la Cluster Munition Coalition, de la qual la Fundació
per la Pau n’és membre.
Encarem doncs, el nou curs amb optimisme, empenta i confiats que tornarem a donar un pas més cap el
desarmament progressiu del nostre món.

