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* Signat el Tractat per prohibir les bombes de dispersió
* Jornades dels 25 anys de la Fundació per la Pau
* El Concurs d’Animacions per la Pau ja té guanyadors
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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
Afganistan, una crisi sense fi?
Darrerament se’ns diu que mantenir la intervenció a
l’Afganistan és el més responsable. Segur?
En els darrers 30 anys, d’intervencions,
l’Afganistan n’ha patit moltes i diverses.
Unes, en el marc de la Guerra Freda per
veure quina potència aconseguia més
àrees d’influència. D’altres, per tensions
entre els països de la zona que volien que
l’Afganistan fos dels seus. Unes altres,
finalment, en funció d’interessos extractius i
dels negocis que se’n derivaven.
Totes aquestes intervencions no han dubtat en
engreixar i armar extremistes i senyors de la guerra
de tota mena amb la idea que els fessin la feina bruta
i que desestabilitzessin els contraris. Malgrat els forts

enfrontaments, totes les intervencions han compartit
el mateix criteri: importar-los ben poc la vida i el
futur dels afganesos i les afganeses.
Que hi hem de fer alguna cosa? I tant!
Que podem abandonar-los? No! Que la
situació és crítica? Obvi. Però a banda que
barrejar una ocupació militar amb una
missió humanitària és un desastre, potser
el primer pas per a capgirar la situació a
l’Afganistan seria reconèixer que tots aquests
anys de nefastes ingerències són, en bona
part, els responsables de l’actual atzucac. Més
autocrítica i humilitat per part dels defensors de
l’intervencionisme, d’entrada, aniria molt bé.
Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau

Notícies

Un centenar d’hibakusha visiten Catalunya
El mes de novembre, un centenar
d’hibakusha (supervivents de les bombes
atòmiques d’Hiroshima i Nagasaki)
van arribar
al port de
Barcelona
a bord
del Peace
Boat.
Aquest
vaixell
per la pau
navega cada any,
durant tres mesos,
per tot el món en el marc del projecte
“Viatge global per un món lliure d’armes
nuclears”. A cadascuna de les ciutats on
fan escala, els hibakusha presenten el seu
testimoni personal de denúncia dels efectes de les armes nuclears i una demanda
clara: que societat civil i governs d’arreu
s’impliquin en la lluita per a la prohibició
de les armes nuclears.
Durant la seva estada a Barcelona, van
visitar la Plaça de Sant Felip Neri, per
conèixer la història dels bombardejos a
la capital catalana, i tot seguit van ser
rebuts a l’Ajuntament de Barcelona per
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l’alcalde accidental, el Sr. Carles Martí, a
qui van demanar el suport del consistori
al Protocol d’Hiroshima i Nagasaki en
favor del desarmament nuclear. Al vespre,
van celebrar una recepció a bord del
vaixell que va comptar amb la presència
del President del Parlament, el Sr. Ernest
Benach i d’altres representants de les
institucions i de la societat civil catalanes.
Paral·lelament, un grup de vint hibakusha
van passar el dia a Granollers, on van dur
a terme diverses activitats organitzades
per Can Jonch – Centre de Cultura per la
Pau.
El treball per l’eradicació de les armes
nuclears
El mes d’agost del 1945 dues bombes
nuclears van ser llançades sobre Hiroshima i Nagasaki, produint a l’acte o en
les setmanes següents la mort d’un total
de 230.000 persones. Milers de persones
més van morir en els mesos següents a
causa de les cremades i els efectes de la
radiació.
Posteriorment, als anys 60, va néixer el
moviment en contra de les armes nuclears. El 1968 es va signar el Tractat de
No Proliferació Nuclear, ratificat per 189
països, però no té la força suficient per

garantir a la humanitat el desarmament
nuclear.
L’organització japonesa Peace Boat i
els supervivents demanen a la societat
civil i a les institucions d’arreu del món
que s’adhereixin a les reivindicacions del
projecte “Viatge global per un món lliure
d’armes nuclears”. En concret, que en
el seu discurs i activitat internacionals
afavoreixin tant la no proliferació com el
desarmament nuclear.
També cerquen el suport a la Campanya
per l’Abolició de les Armes Nuclears,
llançada per la xarxa “Alcaldes per la
Pau” (que inclou unes 2.000 ciutats del
món, entre elles, diverses de catalanes).
La campanya proposa la il·legalització
de les armes nuclears a través de
l’acceptació per part de la comunitat
internacional d’una Convenció sobre
les Armes Nuclears que entraria en
vigor simbòlicament el 2020, data del
75 aniversari de les bombes atòmiques
d’Hiroshima i Nagaski.
A Catalunya, aquesta iniciativa compta
amb el suport i la col·laboració de la
Fundació per la Pau i Nova-Centre per a
la Innovació Social.
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Desarmament

Les bombes de dispersió: més passat que futur
En un temps rècord s’ha conclòs positivament el procés
diplomàtic per a la creació del Tractat de prohibició de les
bombes de dispersió. Iniciat el febrer del 2007 a Oslo, ha
culminat amb un important èxit aquest recent mes de desembre,
també a Oslo. El dia 3 de desembre, el primer ministre noruec
inaugurava les signatures del tractat a l’ajuntament de la
ciutat, al mateix lloc on es lliura el Premi Nobel de la Pau.
La resta de països més compromesos amb el procés (Àustria,
Irlanda, Perú, etc.) així com alguns dels països més afectats
(Laos, etc.) van estar entre els primers signants. L’endemà,
a la fi de la Conferència, 94 països havien signat el tractat,
entre ells el govern espanyol amb la presència del Ministre
d’Exteriors, Miguel Angel Moratinos.
Com sempre, algunes grans potències -malgrat els seus
discursos ampul·losos- van demostrar tenir una ambició ben
escassa i un grau de responsabilitat pràcticament inexistent.
Però, ho vulguin o no, no podran obviar l’existència d’aquest
tractat.
El camí cap al desarmament és lent i dur. Però, amb el temps
i una bona feina al darrera, hi anem fent passes i avançant
decididament. Més enllà dels molts acords de control i

seguiment, la prohibició de les mines antipersona va ser una
gran fita. Avui, n’hi podem afegir una altra: la prohibició de les
bombes de dispersió.
Un èxit que volem
compartir, a més
d’amb totes les
ONG i activistes
vinculats a
la Cluster
Munition
Coalition
(CMC),
amb totes
les persones
vinculades a
la Fundació per
la Pau. Sense la
vostra implicació i
suport, la nostra feina
no hagués estat possible.
Gràcies!

Un pas més cap al Tractat internacional
pel control del Comerç d’Armes
No és la primera vegada que, des d’aquestes planes, us parlem
del Tractat Internacional per regular el comerç d’armes a
nivell global. I segurament no serà l’última, perquè es preveu
un procés llarg. Es va iniciar el 2006 i des d’aleshores s’han
estat treballant aspectes com la viabilitat, l’àmbit d’acció i
els paràmetres del tractat. En aquest sentit, durant el 2008
un grup d’experts governamentals, en el marc de les Nacions
Unides, han debatut sobre aquests
aspectes.
Com a culminació d’aquest debat,
aquesta tardor, l’Assemblea
General de les Nacions Unides
ha aprovat una resolució que
permet avançar en el procés de
creació d’un tractat que freni
el descontrol de les armes. La
resolució és clara i contundent,
per l’ampli suport rebut - 147
estats hi han votat a favor - i
perquè fa èmfasi en la necessitat de
continuar endavant amb el procés i
d’avançar en la seva concreció. Hi ha hagut només dos vots en
contra, el dels Estats Units i el de Zimbabwe.

governs aposten decididament per la necessitat d’establir
controls a nivell internacional. No obstant això, també hi ha
països que voldrien que el procés fracassés perquè prioritzen
uns interessos nacionals que no tenen res a veure amb la
prevenció dels efectes de la violència armada i del descontrol de
les armes. Entre aquests països hi ha els Estats Units, la Xina,
l’Índia, Pakistan, Rússia i Egipte.
Pel que fa al govern espanyol és indubtable que ha defensat
en tot moment aquest procés i la necessitat que el tractat
tingui un caràcter jurídicament vinculant. Ara bé, en diverses
ocasions, les organitzacions de la campanya ‘Armes sota
Control’ (Amnistia Internacional, Fundació per la Pau i
Intermón Oxfam) li hem demanat una mica més de lideratge i
de determinació, ja que no podem oblidar que l’Estat espanyol
està entre els deu principals exportadors d’armes del món.
La societat civil i la campanya internacional ‘Armes sota
Control’ (Control Arms) insisteixen a remarcar que el tractat, a
més de necessari, és urgent, ja que mentre alguns països només
es capfiquen en posar pals a les rodes, cada dia moren unes mil
persones a causa del descontrol de les armes i dels efectes de la
violència armada. Ens hem de felicitar, doncs, per la resolució
aprovada a les Nacions Unides, però cal avançar sense més
dilacions.

Aquest procés està posant en evidència com una majoria de
Fundació per la Pau 3
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FpP

Jornades:
“El treball per la pau: nous reptes, noves eines
Taula rodona: “Fent passes cap al desarmament”

Rebecca Peters
Directora de la Xarxa Internacional
d’Acció sobre les Armes Lleugeres
“Hem fet un gran camí cap al
desarmament, tot i que el procés és
lent.
Recentment, les Nacions Unides han
reconegut que les armes lleugeres són
un problema que s’hauria de treballar
simultàniament en tots
els països, quan abans es creia que
era un tema de sobirania
nacional. Era una aproximació errò
nia perquè les armes lleugeres
es belluguen a nivell transfronterer,
tant de forma il·legal, amb el
tràfic d’armes, com de forma legal.”

Arcadi Oliveres
President del Consell Català de Foment de
la Pau
“S’ha de reduir la despesa militar mundial
que, actualment, és d’1,2 bilions de dòlars
l’any. Per justificar aquesta despesa s’han
buscat enemics com l’amenaça islàmica i el terrorisme internacional. Hem de denunciar els enemics
artificials que ens imposen per justificar la despesa militar i obeir
els criteris de les Nacions Unides que recomanen reduir un 5%
aquesta despesa i destinar els diners al Tercer Món.”

Taula rodona: “Educant per la pau i el diàleg”
Cora Weiss
eal for Peace
Presidenta de The Hague App
de pau quan els
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els problemes
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Taula rodona: “Afrontar els conflictes, superar la violència”

Manuela Mesa
Presidenta de la Asoc
iación Espanyola de
Investigación para la
Paz (AIPAZ)
“Darrerament s’ha av
ançat considerablement en la creació
d’instruments per
prevenir i resoldre els
conflictes. Tot i que
sabem que és millor
actuar abans que
comenci la guerra, és
relativament nou qu
e
els
poders dels estats
tinguin present la pre
venció com a eina fon
amental. Manca la vo
luntat política per tal
que les propostes en
forma de declaracion
convenis i tractats es
s,
posin en pràctica.”
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Jonan Fernández
la Pau Baketik
Director del Centre per
passa per un
“El moviment per la pau
ió i necessita un
moment de desaccelerac
r amb força el
revulsiu. S’ha d’introdui
global, una condició
concepte de ciutadania
si s’aconsegueix
que només es pot donar
en el que tothom
Només un consens així,
un consens ètic mundial.
a la resolució
crear un marc bàsic per
s’hi senti representat, pot
pacífica dels conflictes”
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Els passats dies 2 i 3 d’octubre, la Fundació per la Pau va
organitzar l’acte central de celebració del seu 25è aniversari,
que va comptar amb l’assistència de gairebé 200 persones.
Durant dos dies, la dotzena de ponents que van participar en les
Jornades “El treball per la pau: nous reptes, noves eines” van
exposar el seu punt de vista, experiència i propostes sobre diver-

sos aspectes relacionats amb el treball per la pau. En aquestes
pàgines us oferim una pinzellada de les seves aportacions. Si voleu sentir les ponències senceres, ho podeu fer a la nostra plana
web on les trobareu totes en format d’àudio MP3. A més a més,
en breu publicarem un llibret amb el resum de les jornades.

Taula rodona: “Quines han de ser, avui, les prioritats d’una entitat de pau?”

Vicenç Fisas
Director de l’Escola de Cultura de Pau de
la UAB
“Amb una perspectiva propositiva, les
entitats de pau tenim l’obligació de deixar
de plorar i buscar alternatives realistes. La
utopia l’hem de tenir sempre. Qui no tingui
utopies al cap es quedarà paralitzat al mig del camí. Però aquesta
utopia no l’assolirem mai, és com l’horitzó: sempre el veus, avances, no hi arribes mai, però vas caminant, que és el que importa.”
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Rafael Grasa
President de l’Institut Català Internac
ional
per la Pau (ICIP)
“Les entitats per la pau que no s’em
brutin
les mans, que no pensin en com cons
truir
alternatives, potser forgen esperanc
es
però no aconsegueixen expectatives.
S’han
de construir aliances, agendes compart
ides, xarxes i llenguatge
compartit. Cal refundar-se. Aquest
renaixement és clau, és bàsic.
S’han d’intentar mecanismes per trob
ar noves fórmules, fer anàlisi
de consciència.”

Conferència final: “Cap a una Cultura de Pau”
Federico Mayor Zaragoza
tura de Paz
President de la Fundación Cul
, una resolu“La pau ha de ser una actitud
ra, farem
d’a
tir
ció personal de què, a par
a per la
forç
la
tot el possible per substituir
lt senzill però
paraula. Aparentment és mo
cultura de
hi ha dos grans enemics de la
rir un desfavo
lidaritat. S’ha d’a
pau: la injustícia social i la inso
nomia
els països a partir d’una eco
envolupament global de tots
itat.”
basada en l’equitat i la solidar

Cloenda
Jordi Armadans
per la Pau
Director de la Fundació
ndació per la
Fu
“Després de 25 anys, la
no podem ni voPau encara fa falta perquè
encara actius, ni
lem oblidar els conflictes
humans que encara
les violacions dels drets
què aquestes
es produeixen. Existim per
les calladament.
ens resignem a acceptarcoses ens indignen i no
viar les coses.
podem contribuir a can
I hem pogut constatar que
severar.”
i capacitat d’insistir i per
Hem de tenir paciència

Alfons Banda
President de la Fund
ació per la Pau
“Els ponents de les
Jornades han demostrat que en el movim
ent per la pau existeixen, entre d’altres,
tres valors clau: té
una paraula lliure qu
e li permet l’expressió
del seu pensament crí
tic, creatiu i en
permanent construcció
. Té una paciència cre
ad
ora; les persones
necessitem temps pe
r desenvolupar els pro
ces
sos
i tenim aquesta
paciència. I té una esp
erança incondicional
en
qu
e podrem realitzar, finalment, els ca
nvis necessaris per un
món en pau.”
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Educació per la pau

Ja tenim guanyadors del 2n Concurs
d’Animacions per la Pau
El dimarts 28 d’octubre es van lliurar els premis del 2n
Concurs d’Animacions per la Pau. L’acte va comptar amb la
participació de Genís Boquet, director de l’EMAV (Escola
de Mitjans Àudiovisuals) i membre del jurat del concurs, i de
Xavier Badia, director de l’Oficina de Promoció de la Pau i
dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya.

Podeu adquirir el DVD que recull les 4 animacions
guanyadores, així com totes les seleccionades pel jurat, al
local de la Fundació per la Pau. Aquest material és ideal per
a emprar en activitats com ara tallers o videofòrums orientats
a analitzar i aprofundir sobre la cultura de pau a l’escola, als
centres de lleure, a casa, etc.

Durant la sessió es van projectar les 15 pel·lícules finalistes
seleccionades pel jurat del concurs i els assistents van poder
escollir a quina d’elles atorgaven el Premi del Públic.

També podeu veure totes les animacions guanyadores i les
seleccionades pel jurat a la web del concurs (tot i que en més
baixa qualitat): www.fundacioperlapau.org/concurs
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Rambo no, mambo!
Va ser la guanyadora del Premi
del Públic, decidit durant el
mateix acte de lliurament de
premis.
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En breu
La FpP amb els Drets Humans

Sabies que... mort de Gandhi, se celebra
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Coincidint amb la celebració del 60è aniversari de la
Declaració Universal dels Drets Humans, la Fundació per
la Pau s’ha sumat al manifest “Tots els drets per a totes
les persones: renovar el compromís”. El text denuncia
que malgrat el compromís dels Estats que van signar la
Declaració, continuen les execucions arbitràries, les tortures,
i els empresonaments per temes de consciència. Per això, el
manifest exigeix als governs i entitats l’acompliment immediat
i total dels Drets Humans.

Homenatge a Gandhi
Amb motiu del 61è aniversari de la mort de Gandhi, a finals
de gener, la Fundació per la Pau, juntament amb altres
entitats, organitzaran un acte d’homenatge al líder pacifista.
Tal i com ja es va fer l’any passat, l’acte tindrà lloc a la plaça
dels Jardins de Gandhi de Barcelona, on hi ha una estàtua
de l’homenatjat. Hi haurà diversos parlaments i una acció
simbòlica.

Bicicletada per la pau
El diumenge 1 de febrer de 2009 al matí, es farà a Barcelona
la ja tradicional Bicicletada per la Pau. Organitzada per
Intermón Oxfam, aquest any comptarà amb la participació
de la Fundació per la Pau i d’altres entitats. Aquesta
iniciativa s’emmarca en la celebració del Dia Escolar per a la
Noviolència i la Pau i convida joves i grans a pedalar en favor
de la 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
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Parlant de pau amb...
Setsuko Thurlow
La Setsuko Thurlow (Hiroshima,
1932) és una hibakusha (supervivent
de les bombes atòmiques d’Hiroshima
i Nagasaki). Des de fa molts anys
col·labora activament amb l’organització
japonesa Peace Boat i aquesta tardor
va ser a Barcelona participant en el
“Viatge global per un món lliure d’armes
nuclears”. En aquesta peculiar travessa,
un centenar d’hibakusha viatgen per tot
el món denunciant els terribles efectes de
les armes nuclears. El mes d’octubre la
Setsuko va parlar davant el Comitè sobre
Desarmament i Seguretat Internacional
de l’Assemblea General de les Nacions
Unides. En el seu discurs, va reclamar
als delegats que els països treballin
d’una manera decidida i seriosa per
l’eradicació de les armes nuclears.

ajuda. De vegades encara les sento. Vaig
sentir algunes persones que treien bigues
de damunt meu i que em deien que no
patís, que em traurien d’allà. Però jo no
els veia perquè estava colgada de runa.
Al sortir, vaig veure que tot estava en
flames i moltes de les meves amigues
havien mort cremades. Els soldats
em van fer marxar d’allà i juntament
amb dues amigues ens vam unir a la
processó de gent que marxava lentament
i silenciosa cap a la muntanya. Tots
demanaven aigua.

Què hi havia a la muntanya?
Un gran edifici militar. Allà hi vam trobar
moltes persones mortes i moltes d’altres
a punt de morir. Tots demanaven aigua.
Com que no sabíem què fer, vam anar
al riu, ens vam mullar la roba i després
humitejàvem els llavis dels moribunds,
que es calmaven una mica. No teníem res
mes, ni tasses ni cap recipient. El poc que
fèiem no servia per a molt però era una
gota d’alleujament abans de morir. A la
nit vam veure la ciutat d’Hiroshima en
flames. Semblava una bola de foc.

Va perdre algun familiar aquell dia?
La meva germana just havia vingut el
dia 6 d’agost a Hiroshima amb la seva
filla de quatre anys per anar al metge i
la bomba les va afectar de ple. Estaven
irreconeixibles, només sabia que era
ella per la veu. Totes dues van morir al
cap de quatre dies. Jo només tenia 13
anys però encara avui revisc aquella
escena perquè jo no podia fer res
perquè no morissin.

Recorda on era el dia que van llançar la
bomba atòmica sobre Hiroshima?
I tant. Jo tenia 13 anys i estava
mobilitzada per l’exèrcit per desxifrar
codis secrets. A les 8 del matí arribàvem
a la feina i fèiem una reunió general.
Ens estaven fent un discurs demanantnos que ens entreguéssim a la pàtria i en
aquell moment es va veure una llum molt
estranya i jo vaig perdre el coneixement.

I després?
Em vaig despertar enmig de la foscor. El
silenci ho dominava tot. Vaig pensar que
em moriria però aleshores vaig sentir
les veus d’unes amigues que demanaven

Com van ser tractats els supervivents?
La gent tenia por dels hibakusha perquè
havien estat exposats a la radiació. Els
homes de les poblacions veïnes no es
volien casar amb noies d’Hiroshima i
Nagasaki per por a tenir fills deformats.
Als homes, com que molts van quedar
físicament afeblits, la gent no els
contractava i tampoc els volien llogar
cases. Hi va haver molta discriminació i
molta gent va amagar la seva condició
d’hibakusha.

I en canvi, encara hi ha armes nuclears
al món.
I no només això, sinó que n’hi ha moltes

més. El
1945
només
un país
en tenia.
63 anys
després
d’Hiroshima
i Nagasaki,
són 9 els
països
que tenen
la bomba
atòmica i hi ha
27.000 armes
nuclears al món.
És que no n’hem
tret cap lliçó?
Ho hem d’aturar.
I això també ho
vaig dir davant
l’Assemblea de les
Nacions Unides.
Si una sola bomba
pot causar tan de
sofriment, com pot
ser que es permeti
que encara n’hi hagi
tantes? I encara
s’investiga per a fer
bombes més potents!
Només es pot demanar
l’abolició de les armes
nuclears!

Que ha representat per a
vostès el Peace Boat?
El Peace Boat és una gran
iniciativa de sensibilització
i educació per la pau. A
cada port on atraquem fem
entrevistes i ens reunim
amb els responsables
polítics perquè donin suport
a l’eradicació de les armes
nuclears. I per a nosaltres, els
hibakusha, aquesta és un ocasió
única per reunir-nos i compartir
experiències. Tots donem gràcies
per haver pogut sobreviure i volem
donar el nostre testimoni perquè
ningú més, mai més, hagi de viure
una experiència com la nostra.

