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* Celebrem 25 anys
* Per un Tractat Internacional sobre Comerç d’Armes
* Quatre experiències de pau en zones de conflicte
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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
Falsedats
El sistema financer s’ensorra amb estrèpit tan fàcilment com ho fa un castell de cartes. Una economia real basada en el treball, la producció i el
comerç és corregible i fins a cert punt predictible; una economia basada en l’enginyeria
financera acaba per ser delirant. La base del
sistema no és de roca, ni tan sols de sorra, la
base del sistema és un relliscós femer d’ambicions cobdicioses.
Primera lliçó: la borsa és el joc d’alguns per
guanyar sense control ni mesura. Un joc que no
compta amb la innocència de l’atzar. Un joc trucat en el que perdre sembla estúpid i guanyar pot ser
immoral. Un joc a evitar.

Una segona lliçó: mentre se’ns vol fer creure que es
governa per possibilitats en realitat es governa per
opcions. A l’alarma d’ensorrament financer la
resposta ha estat ràpida i contundent. Milers de
milions han aparegut per apuntalar el sistema.
Dies abans s’havia parlat de crisi alimentària i
els diners no van aparèixer. Les opcions creen
el marc de les possibilitats, no pas a l’inrevés.
Finalment, la directíssima relació que existeix
entre l’economia i la guerra fa pensar que tot això
no són bones notícies per a la pau. A no ser que algú
pensi, en temps de crisi, en retallar les enormes, escandaloses, inútils i perilloses despeses en armes i exèrcits.
Alfons Banda, President de la Fundació per la Pau

Notícies

Nomenada la Junta
de Govern de l’ICIP
El mes de juliol va
quedar definida
la composició
de la Junta
de Govern
de l’Institut
Català
Internacional per
la Pau. La
conformen
dotze membres,
nou escollits pel
Parlament de Catalunya i tres designats
pel Govern de la Generalitat. La Fundació
per la Pau valora molt positivament que
l’ICIP disposi ja d’un òrgan gestor que li
permet començar la seva tasca.
Les persones escollides pel Parlament
són: Tica Font, presidenta, de la Federació
catalana d’ONG per la Pau, Arcadi
Oliveres, president del Consell Català
de Foment de la Pau, Rafael Grasa,
professor de Relacions Internacionals a la
UAB, Vicenç Fisas, director de l’Escola de
Cultura de Pau de la UAB, Anna Bastida,
professora de Didàctica de Ciències
 Fundació per la Pau

Aposta pel
Triodos Bank

Una comunitat amenaçada per una
activitat extractiva, el foment de l’armamentisme i el militarisme, o la potenciació d’una economia especulativa, no són
qüestions que ens quedin, en el fons, tant
lluny. La nostra manera de dipositar els
diners o d’invertir-los, sinó hi tenim prou
cura, pot estar afavorint condicions de
guerra i d’injustícia. Per això, la Fundació per la Pau ha decidit apostar per la
primera iniciativa de banca ètica existent
al nostre país, Triodos Bank, referent
de la banca ètica a Europa amb més de
27 anys d’experiència que, recentment,
s’ha instal·lat a l’Estat espanyol i ha
Un cop constituïda, la Junta ha d’escollir obert oficina a Barcelona. En concret, la
la presidència i la direcció de l’ICIP i
Fundació per la Pau hi ha dipositat el seu
designar els catorze membres del Consell fons fundacional. Tenir els diners en bancs
Assessor Internacional.
que procuren que aquests no treballin en
contra de les idees de pau i justícia és
L’ICIP és una proposta que va fer per
el camí que ens ofereix la banca ètica,
primera vegada la Fundació per la Pau
perquè la recerca de rendibilitat econòmil’any 1999 i que té com a principal
objectiu promocionar la cultura de la pau, ca no passi pel davant de les persones, el
medi ambient o la pau.
la mediació en conflictes, la recerca i la
formació.
Podeu trobar més informació sobre
Socials, Josep Maria Terricabras, catedràtic de Filosofia a la UdG, Antoni Pigrau,
catedràtic de Dret Internacional Públic
i Relacions Internacionals a la URV,
Mònica Sabata, directora de Linguapax
i Àngels Mataró, directora de l’ANUE.
Els tres membres nomenats pel Govern
són David Minoves, director general de
Cooperació al Desenvolupament i Acció
Humanitària de la Generalitat, Xavier
Badia, director de l’Oficina de Promoció
de la Pau i de Drets Humans, i Antoni
Segura, Catedràtic d’Història Contemporània a la UB.

Triodos Bank a: www.triodos.es
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25 anys
“Corrien els dies del 1983; Catalunya i Espanya consolidaven
la democràcia recent, mentre la política internacional seguia
condicionada per la Guerra Freda. La carrera armamentística
s’accelerava. Europa estava agitada i atemorida per la
crisi dels euromíssils. Ciutadans europeus, especialment a
Alemanya i a Gran Bretanya, protagonitzaven mobilitzacions
massives per la pau i en contra dels blocs militars. En aquest
marc neix la Fundació per la Pau impulsada per un grup de
persones disposades a treballar per la creació i emergència
d’una opinió pública lúcida, ben informada i activa que pressioni
democràticament en favor de la pau.
Amb aquestes paraules explica avui Alfons Banda, president
de la Fundació per la Pau des del seu naixement, la gènesi
de l’entitat que enguany celebra els seu 25è aniversari. La
presentació pública de la Fundació
es va fer el 28 d’abril del
1983 a Barcelona i
va comptar amb la
presència de tres
membres del recent
constituït comitè de
suport: Sean Mac
Bride, Premi Nobel
de la Pau i fundador
d’Amnistia
Internacional; Fèlix
Martí, aleshores
president de Pax
Romana; i Joan Gomis,
aleshores president de
Justícia i Pau. L’Abad de
Montserrat, Cassià Maria Just, i el
Premi Nobel de la Pau Adolfo Pérez Esquivel, completaven el
comitè de suport inicial de la Fundació.
Avui, 25 anys després, l’acte central per commemorar
l’aniversari són unes Jornades de debat públic que aborden “El
treball per la pau: nous reptes, noves eines”. Els dies 2 i 3
d’octubre de 2008, una dotzena de ponents de l’àmbit nacional
i internacional han volgut participar en l’anàlisi de temes
com el desarmament, l’educació per la pau, la superació de la
violència, o les prioritats de treball de les entitats de pau. Tot
plegat per situar els reptes immediats i futurs de treball per la
pau per ser més eficaços.
Podeu trobar informació detallada sobre la celebració de les
Jornades a la plana web de la Fundació per la Pau i en el proper
butlletí publicarem un ampli article sobre el seu contingut.
A més de les Jornades, des de la Fundació per la Pau hem
organitzat altres activitats i accions per commemorar el
nostre aniversari: renovació del butlletí, logo dels 25 anys,

pancarta commemorativa, samarreta
dissenyada per Kukuxumusu, estand
a les Festes de la Mercè’08, etc.
Però en volem destacar dues que
es duran a terme en els propers
mesos: un curs de formació en cultura
de pau, i una plana web amb aportacions
de diferents personalitats públiques,
vinculades al moviment per la pau d’arreu
del món.
Curs de formació en Cultura de Pau
La Fundació per la Pau porta molts anys fent un curs
d’introducció a la pau i els conflictes i amb motiu del 25è
aniversari hem volgut fer un curs especial. L’objectiu principal
és donar a conèixer l’experiència i el testimoni de diverses
persones amb una trajectòria significativa en el camp de la
cultura de pau.
Per aquest curs, a més de temes de contingut, els hem demanat
que ens expliquin la seva vivència personal, trajectòria,
compromís, contratemps i evolució com a pista del què pot ser
un itinerari vital per la pau. El seu exemple pot ser el millor
mirall i projecció de la necessitat de participació ciutadana
en els afers que ens envolten per a contribuir a la construcció
d’una cultura de pau.
En breu detallarem les dates exactes del curs i els ponents que
hi participaran a través de la plana web de la Fundació.
Per molts anys!
Volem creure que els 25 anys de treball de la Fundació per la
Pau han tingut el seu efecte positiu en la construcció d’una
societat catalana lliure de violència i que aposta pel diàleg i
també que, d’alguna manera, hem posat algun granet de sorra
en l’àmbit internacional. Per això hem demanat a persones que
coneixen la nostra feina des de diferents perspectives que ens
facin arribar el seu parer sobre la nostra tasca.
Un parer que ha d’incloure la visió
que tenen de la Fundació,
tant els punts que consideren
forts com aspectes que
troben a faltar o que creuen
que caldria intensificar.
També se’ls demana que
exposin quins creuen que són
els reptes de treball per la pau
pendents als quals la Fundació
per la Pau haurà de fer front.

Fundació per la Pau 
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Desarmament

Ulleres per veure clar els efectes
del descontrol de les armes
Aquest mes
d’ octubre,
l’Assemblea
General de
les Nacions
Unides ha de
decidir si el
procés per
aconseguir
un Tractat
Internacional sobre el Comerç
d’Armes tira endavant. És un moment
clau i cal el suport del major nombre
de països possible per fer realitat
aquest tractat que posaria fi a la venda
incontrolada d’armes a països on hi
hagi un conflicte, o on es violin els drets
humans. Per tal de demanar al Govern
espanyol que sigui un dels països que
li doni suport, la campanya Armes

Sota Control, de la qual forma part la
Fundació per la Pau, va organitzar el dia
23 de setembre un acte simbòlic davant
el Ministeri d’Afers Exteriors, a Madrid.
Diversos activistes de la campanya van
lliurar a les dependències del MAE unes
ulleres gegants amb diversos missatges
que permeten veure clar els terribles
efectes de l’actual descontrol en les
transferències d’armes. Juntament amb
les ulleres, també es van lliurar les
onze mil signatures de ciutadans i
ciutadanes que han donat suport a
aquesta petició a través d’Internet
i dels 160 parlamentaris i
parlamentàries que també s’hi ha
sumat.

través de la plana web de la Fundació per
la Pau fent clic a la imatge de les ulleres
que hi trobareu.
La campanya Armes sota Control,
formada per Intermón Oxfam, Amnistia
Internacional i la Fundació per la Pau
porta mots anys demanant aquest
Tractat Internacional que compta amb el
suport d’un milió de
persones d’arreu
del món.

Si voleu sumar-vos a aquesta
petició adreçada al Govern espanyol
encara hi sou a temps. Ho podeu fer a

El Procés de les Nacions Unides per controlar
les armes lleugeres fa un pas endavant
El mes de juliol
es va celebrar
a Nova York
la tercera
Reunió
Biennal
d’Estats
per tal
de fer un
seguiment
del procés
d’implantació del
PoA (Programa d’Acció de les Nacions
Unides per prevenir, combatre i eradicar
el comerç il·lícit de les armes lleugeres en
tots els seus aspectes). En la reunió, 154
estats van donar suport a un document
que ha de permetre avançar en aspectes
molt importants en relació a la prevenció
i eradicació del tràfic il·lícit d’armes
petites i lleugeres a nivell mundial.
Aquest acord fa referència
fonamentalment a tres aspectes:
 Fundació per la Pau

• El marcatge de les armes en el lloc de
fabricació per ajudar a rastrejar el seu
destí final i identificar on es desdibuixa la
línia que separa el comerç legal de l’il·legal.
• Recomanacions en temes com la gestió
i l’ús dels arsenals dels estats. Des de
2001, milers de persones han mort
per explosions de dipòsits d’armes
a causa, sobretot, de la mala gestió,
conservació, reglamentació i mesures
de seguretat d’aquests arsenals. Només
cal recordar casos com el d’Albània
el passat més de maig o el d’Ucraïna
aquest mateix mes. Així mateix, molts
d’aquests arsenals encara avui no tenen
incorporat cap sistema informàtic i
això els fa més vulnerables a casos de
corrupció, robatori o desaparicions de
diferents tipus d’armes i municions.
• Recomanacions per legislar en matèria
d’intermediaris d’armes. Són molt pocs
els països que contemplen el control
dels intermediaris, i això permet que

aquests puguin operar i fer els seus
negocis com autèntics comerciants del
terror sense cap tipus d’escrúpols.
La societat civil, representada a través
de IANSA—Xarxa Internacional
d’Acció sobre les Armes Lleugeres,
de la qual és membre la Fundació per
la Pau—, hagués volgut que molts
d’aquests compromisos fossin obligatoris
jurídicament i que es fessin extensibles
a les municions i no només a les armes.
Malgrat això, els resultats d’aquesta
tercera Reunió Biennal d’Estats han
estat positius. Com molt bé deia Sergio
Duarte, Alt Representant de les Nacions
Unides per assumptes de desarmament:
“les armes petites són una xacra per a
moltíssims països i és important que les
NNUU puguin continuar la seva feina en
aquest sentit.”

Butlletí Tardor 2008

Conflictes

Practicar la Pau en
contextos de violència
Vivim en un
món habituat
a la violència.
L’acceptem
com a part
de la nostra
vida, perdent
la capacitat
d’escandalitzarnos davant els
seus efectes.
Som testimonis,
massa sovint
passius, de
com la violència provoca més violència,
comporta destrucció i sofriment i acaba
dificultant tot futur de reconciliació.
Potser la violència armada es la més
visible i, de fet, la proliferació i el
descontrol de les armes ens ha conduit a
una situació d’autèntica crisi mundial on
les xifres són escandaloses:
5 milions d’armes
• Al món hi ha 87
en circulació
mans de civils
• El 74 % són en
n al mercat vuit
• Cada any es pose
ves i fins a
milions d’armes no
s de municions
catorze mil milion
moren i 3.000
• 1.000 persones
ferides cada dia,
persones resulten
ncia armada
víctimes de la violè

En aquest context de cultura de violència,
treballar per la pau sembla impossible.
No només per la inèrcia pròpia de la
violència, sinó també per la rendibilitat
del comerç d’armes, la lluita pel control
dels recursos naturals de països del Sud,
o els interessos geoestratègics de les
grans potències. Però és possible i, de fet,
milers de persones i entitats d’arreu del
món, fins i tot en contextos de violència
extrema, treballen per construir una
Cultura de Pau.

Per tal de conèixer
i donar suport a
aquestes experiències,
la Fundació per la
Pau va iniciar l’any
2006 el projecte
“Practicar la Pau”
que ens ha permès
conèixer de primera
mà la feina de persones
i entitats que, en les dures
condicions que imposa un
context de conflicte armat o un context
d’elevada violència social, opten per
practicar la pau.
Hem tingut l’oportunitat d’aproximarnos a la tasca de les organitzacions
Sou da Paz, de Brasil, IPCRI (Israel
and Palestine Centre for Research
and Information) del Pròxim Orient,
IEPADES (Instituto de Enseñanza para
el Desarrollo Sostenible) de Guatemala, i
RECAAL (Réseau Congolais d’Action sur
les Armes Légères et de petit calibre) de
la República Democràtica del Congo.
Hem recollit aquestes visites en les
diferents eines de comunicació de la
nostra entitat, com ara la plana web
i els números 84, 85, 88 i 90 del
butlletí.
Ara, us presentem una publicació
on trobareu informació sobre les
quatre edicions del Practicar la
Pau que s’han organitzat fins ara, on
es parla de l’actualitat de cadascun
dels països representats i, en concret, de
la feina de l’entitat convidada.
En breu rebreu un exemplar
d’aquesta publicació a
casa vostra. Si no el
rebeu i en voleu un
exemplar, només ens
heu de trucar al
93 302 51 29 o
passar pel nostre
local a recollir-ne
un. Bona lectura!

Fundació per la Pau 
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Publicacions

D’armes, seguretat i vides humanes
Per trobar una solució eficaç a qualsevol problema és
important conèixer-ne bé l’abast, els actors implicats, les
conseqüències i, en general, tenir el màxim d’informació
possible. És per aquest motiu que des de fa anys la Fundació
per la Pau ha pres el determini de traduir al català aquells
documents rellevants i rigorosos relacionats amb la construcció
de pau i el desarmament que poden ser útils per al bon treball
del moviment per la pau a casa nostra.
En aquestes pàgines us en presentem dos exemples recents.
D’una banda el resum de l’anuari SIPRI 2008, fet anualment
pel prestigiós Stockholm International Peace Research Institut
i que la Fundació per la Pau tradueix al català de forma
regular des de l’edició del 2006. En segon lloc el document
“Violència Armada: La Crisi Mundial” fet per la Xarxa
Internacional d’Acció sobre les Armes Lleugeres (IANSA), de
la qual la Fundació per la Pau en forma part.
Tot i que des de perspectives diferents, els dos documents
posen en evidència la gravíssima situació a què ens han conduit
a nivell mundial la proliferació i el descontrol de les armes,
alhora que proposen solucions raonables, raonades i factibles
per avançar cap a un món més segur.
Ambdues publicacions les podeu trobar en format PDF a la plana web
de la Fundació per la Pau (www.fundacioperlapau.org), i si les voleu
comprar ho podeu fer també a través de la web o al nostre local.

SIPRI YEARBOOK 2008
En l’edició del 2008, l’anuari SIPRI constata que els conflictes
armats actuals són molt més complexos i difícils d’abordar
del que sembla i la classificació tradicional de conflictes ja no
serveix. D’altra banda, la despesa militar, la producció d’armes
i el seu comerç internacional no paren
de créixer. L’informe també posa en
evidència que els esforços per evitar
la proliferació d’armes de destrucció
massiva, siguin químiques, nuclears
o biològiques, s’estan focalitzant en
individus o grups no estatals més que no
pas en els propis estats.
En resposta a aquests i altres reptes,
hi ha una creixent urgència arreu
del món de donar un nou i important
impuls al control d’armes. Segons
l’informe SIPRI, estan sorgint nous líders a les
Nacions Unides, a França, Alemanya, Japó, Rússia, el Regne
Unit i també als Estats Units, que consideren políticament
possible emprendre accions concretes en el control d’armes i
el desarmament. Segons el Dr. Bates Gill, Director del SIPRI,
“Estan sorgint veus de tot l’espectre polític, de dretes i
d’esquerres, que reconeixen la necessitat d’exercir un control
sobre les armes davant la greu amenaça que representen per
la humanitat. Malgrat que ens enfrontem amb grans obstacles,
 Fundació per la Pau

una nova finestra d’oportunitats s’està obrint per fer progressos
constructius en el control d’armes i el desarmament.”
Dades extretes de

l SIPRI 2008
L’any 2007 hi va
haver 14 conflicte
s armats greus i es
van realitzar 61 op
eracions de pau, el
nombre més eleva
d’aquestes actuac
t
ions des de 1999.
La despesa milita
r mundial del 2007
va arribar a un
bilió 339 mil milion
s de dòlars, l’equiva
lent al 2,5% del
producte interior
brut del món.
La producció mun
dial d’armes augm
enta constantment.
El 2006, les vendes
de les 100 princip
als companyies
fabricants d’armes
es van incrementa
r
un
a mitjana d’un
8% respecte l’any
anterior.
Mentre vuit estats
posseeixen gairebé
10.200 armes
nuclears operative
s, molts acords de
no proliferació esta
defallint o fent pr
n
ogressos insignific
ants.

Violència Armada: La Crisi Mundial
En només 16 pàgines, aquest informe publicat en anglès per
la Xarxa Internacional d’Acció sobre les Armes Lleugeres,
aconsegueix exposar el greu cost humà de la proliferació
incontrolada de les armes de foc; determinar qui en són
les principals víctimes i qui els seus usuaris més habituals;
explicar com funciona la circulació d’armes per tot el món,
amb les diferents parts implicades (estats, grups paramilitars,
individus...) i exemples concrets de traficants d’armes; així com
donar una visió global de les diferents accions que s’estan duent
a terme per eradicar la violència armada.
Les xifres de l’informe són alhora conegudes i escandaloses: al
món hi ha 875 milions d’armes en circulació, el 74 % de les
quals són en mans de civils. Mil persones
moren cada dia víctimes
de la violència armada
i gairebé tres mil més
resulten ferides. És evident
que som davant d’una
autèntica crisi mundial,
de l’epidèmia més greu
del segle XXI i que cal
una regulació del comerç
d’armes.
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En breu
El Segon Concurs d’Animacions per la Pau
ja té guanyadors
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El dimarts 28 d’octubre, Dia Internacional de l’Animació,
tindrà lloc l’acte de lliurament de premis als guanyadors del
Segon Concurs d’Animacions per la Pau. En total s’han presentat 55 treballs en aquesta nova edició del concurs que organitza
la Fundació per la Pau. L’acte tindrà lloc a la sala d’actes de la
Casa Golferichs de Barcelona (Gran Via, 491) i començarà a
les 19.00 del vespre. L’entrada és lliure i oberta a tothom.

Reeditats els cartells dels 25 arguments
per la pau en còmic
Vist l’èxit de la primera edició, la Fundació per la Pau ha reeditat els cartells que representen gràficament en còmic 25
arguments a favor d’una Cultura de Pau. D’aquesta manera
es vol donar resposta a les nombroses demandes d’escoles
i centres educatius de tenir eines atractives per aprendre a
resoldre pacíficament els conflictes quotidians. Aquesta iniciativa compta amb el suport de l’Ajuntament de Barcelona.

Per la pau: objecció fiscal
Aquest any, 55 persones que han fet Objecció Fiscal en la
Declaració de la Renda corresponent a l’exercici 2007 han
decidit destinar els 5.866,24 € resultants a les activitats de la
Fundació per la Pau. Aquesta xifra representa un creixement
de l’11,5% respecte les aportacions de l’any anterior. L’Objecció Fiscal consisteix a destinar la part dels impostos que
l’Estat inverteix en despesa militar i manteniment de l’exèrcit
a projectes o entitats que promoguin la cultura de pau.

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:
Caixa de Catalunya 2013-0616-88-0200477680
Abans de fer-me soci, vull rebre més informació

Signatura del titular del compte / llibreta
Fundació per la Pau 

Butlletí Tardor 2008

Parlant de pau amb ...
Tica Font
La Tica Font (La Vall d’Uixó, Castelló,
1956)fa més de 24 anys que es dedica al
treball per la pau. Actualment és la presidenta de la Federació Catalana d’ONG
per la Pau, vice-presidenta de Justícia i
Pau i recentment ha estat escollida per
formar part de la Junta de Govern de
l’Institut Català Internacional per la Pau
(ICIP), un òrgan que es va constituir
formalment el passat 17 de setembre.

Per mi l’ICIP és encara com una síndria
que no hem obert i tot el que podem
fer són especulacions o desitjos del que
voldríem que fos. Jo no visc l’ICIP com
una competència amb el moviment social
per la pau. Un centre de recerca no pot
competir mai amb un moviment. Tenen
i han de tenir motivacions de caràcter
diferent. L’altre tema és que jo crec que
l’ICIP encara no ha definit quin tipus de
qüestions vol abordar ni qui ha de ser el
receptor de les seves reflexions, i això el
marcarà. Perquè un mateix tema no és el
mateix abordar-lo i proposar vies d’acció
a un Ministeri o Conselleria d’Interior,
que a un grup de drets humans o de pau.

Darrerament sentim a parlar molt de
les tasques humanitàries que suposadament duen a terme els exèrcits. Què
en pensa?

Quin diria que és en aquests moments
l’estat de salut del moviment per la pau
a Catalunya?
Si ho comparem amb la situació que hi
ha a nivell estatal, estem molt bé, perquè
a la resta de l’estat hi ha molt poqueta
cosa. En canvi, si ens comparem amb moviments europeus, estem a una llarga distància. Aquí hem tingut molta base però
no hem tingut la capacitat econòmica
suficient de professionalitzar el moviment
per la pau. Ho estem més que fa deu anys
però encara ens falta camí per estar al
mateix nivell que altres entitats europees
o mundials. Si aconseguíssim més professionalització i més recursos tindríem una
major presència, més protagonisme exterior en les campanyes mundials de pau.

S’acaba de constituir la Junta de Govern
de l’Institut Català Internacional per la
Pau. Quin creu que ha de ser el paper de
l’ICIP? Pot representar una competència pel moviment per la pau impulsat per
la societat civil?

Crec que els moviments hem de començar a fer campanyes fortes, adreçades
a la població, als partits polítics i
als governs, per impedir que l’exèrcit
utilitzi el terme ajut humanitari i que
l’exerceixi. El govern utilitza l’ajut
humanitari a nivell intern per rentar la
imatge de l’exèrcit, però el més greu
és com l’utilitza en el país on cal l’ajuda,
on posa de manifest quina població rebrà
ajuda i quina no. I això vol dir trencar
un dels valors més importants que ha
guiat aquesta feina fins ara, que és la
neutralitat. S’ajuda a qui ho necessita,
independentment del seu plantejament
polític, ideològic, religiós o del que sigui.
I en aquests moments, els governs estan
utilitzant l’exèrcit com un mètode més
d’intervenció política. Amb aquestes actuacions, estan interferint greument en els
valors que han guiat durant molts anys les
tasques de desenvolupament, de les organitzacions humanitàries i també de pau.

Vostè treballa a l’Àrea de Medi Ambient
de la Diputació de Barcelona. Hi ha
alguna relació entre la pau i la preservació del medi ambient?
La que està demostrada és la relació contrària: problemàtiques mediambientals
generen situacions d’inestabilitat política
i violències. Per exemple, qüestions com
sequeres persistents degut a què s’han
talat arbres, o l’accés a l’aigua tenen
molta relació amb la conflictivitat social,

política
i militar.
El cas
d’Israel
n’és un bon
exemple.
Israel ocupa
els Alts del
Golan, que
no tenen cap
mena de valor
ni estratègic ni
militar, però des
d’allà s’alimenten els pous d’aigua subterrània.
Per tant aquella
zona està ocupada
militarment perquè
es vol defensar el
subministrament
d’aigua d’Israel.

També hi ha relació
entre la pobresa i la
violència.
Està demostrat que
la violència genera
pobresa i també que pobreses extremes generen
violència de rebuig. Però
hi ha llocs on hi ha molta
pobresa i no hi ha violència, aquesta relació no es
tant constant. Els informes
de la FAO deixen clar que el
80% de la població rural és
pobre, i allà on la població
rural està patint més fam
és on hi ha hagut desastres
naturals, guerres o sequeres
durant diversos anys. En canvi,
a l’hora d’abordar solucions
a aquestes situacions ningú
aborda la guerra, ningú aborda
les qüestions de medi ambient,
sinó que busquem a veure com
genèticament podem produir més
arròs amb vitamina A, o blat de
moro transgènic que augmenti la
producció. I és ben clar que la fam
no es deu a la falta de productivitat,
la fam s’està donant per situacions
de guerra, per situacions de catàstrofes mediambientals.

