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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
Fer bé les coses
Donar al Castell de Montjuïc una finalitat cívica
que vagi més enllà de l’oci, és un bon projecte
municipal. Transmutar un establiment militar,
especialment sinistre, en un actiu centre
cultural és molt i significa més. L’activitat
del castell es vol focalitzar en més
d’un objectiu i un dels principals eixos
orientadors serà la cultura de pau. Tot un
encert. Fa temps que la iniciativa civil va
proposar aquest tipus de reconversió per
a Montjuïc i també per a Sant Ferran, a
Figueres.
Estem fent un bon camí. La Llei del foment de la
pau, la constitució del Consell previst a la llei i la creació
de l’ICIP (Institut Català Internacional per la Pau) són
fites que marquen l’itinerari del compromís català per
la pau. Compromís de Catalunya amb la societat global

i compromís a Catalunya entre la societat civil i
l’oficial.
Creiem però, que per fer les coses bé calen
dues condicions:
- Qualsevol iniciativa oficial en l’àmbit de la
cultura de pau s’ha d’emmarcar en la Llei
de Foment i tenir en compte el Consell i
l’ICIP.
- Qualsevol institució oficial que tingui per
finalitat principal el desenvolupament de la
cultura de pau ha de comptar amb participació
significativa de la societat civil en els seus òrgans de
govern.
No fer bé les coses seria no només un malbaratament de
recursos sinó una neutralització d’esforços.
Alfons Banda, president de la Fundació per la Pau

Notícies

Mil cent signatures contra la
violència a Gaza
Un total de 1.100 persones es van
adherir a la ciberacció “Aturem la
matança a Gaza” que la Fundació
per la Pau va dur a terme entre finals
de desembre i finals de gener davant
els violents atacs de l’exèrcit israelià
a la franja de Gaza. La Fundació va
voler mostrar la seva indignació per
la matança de centenars de civils i va
demanar la fi d’una escalada bèl·lica
que, en cap cas, serveix per incrementar
la seguretat i la pau a la zona. L’acció
permetia enviar una carta al president
del govern català, José Montilla, al
president del govern espanyol, José Luís
Rodríguez Zapatero, i a l’alt representant
de la UE per a Política Exterior i
Seguretat, Javier Solana, demanant-los
que fessin tots els esforços possibles
per posar fi a l’agressió i al desastre
humanitari que s’estava produint a Gaza.
En la carta, es reconeixia que aconseguir
una pau duradora entre Palestina i Israel
passa per la fi efectiva del bloqueig i
l’ocupació israelianes, el cessament de la
violència, la protecció de les poblacions
d’ambdós països i l’acceptació de
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la coexistència pacífica, entre altres
aspectes. Tot i que aquest és un objectiu
imprescindible, el camí a recórrer sembla
encara ben llarg.
Els ciutadans i ciutadanes que van
participar en la ciberacció van rebre
un correu electrònic de resposta tant
del govern català com de l’espanyol. En
ambdós casos, els responsables polítics
afirmaven compartir la preocupació i la
denúncia ciutadana
pels atacs i per la
crisi humanitària
que havien generat
i asseguraven que
estaven fent tot el
possible per aturar
la violència. Des
de la Fundació per
la Pau reclamem
una implicació
decidida de totes
les institucions
en la resolució
d’aquest conflicte.

25 anys de
la Fundació
La Fundació per la Pau ha publicat el
resum de les Jornades “El treball per la
pau: nous reptes, noves eines”, celebrades els dies 2 i 3 d’octubre del 2008 per
commemorar el 25è aniversari de l’entitat. El llibret recull un extracte de les
intervencions dels dotze ponents que van
participar en les taules rodones i que van
impartir les conferències de les jornades,
celebrades a l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona.
La publicació també inclou
la Declaració “Podem i
hem de superar la violència i construir una Cultura
de Pau”, redactada amb
motiu dels 25 anys de la
Fundació per la Pau.
Si voleu obtenir un llibret
de les jornades, el podeu
baixar en format PDF a
www.fundacioperlapau.org.
D’altra banda, a la mateixa
plana web, també hi podeu
sentir les conferències
senceres de les jornades, en
format MP3.
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Podem i hem de superar la violència
i construir una cultura de pau
Coincidint amb la celebració dels seus 25 anys d’història, la
Fundació per la Pau ha fet pública la declaració “Podem i hem
de superar la violència i construir una cultura de pau”, promoguda amb el suport d’una trentena de personalitats d’arreu del
món vinculades al treball per la pau. Amb aquesta iniciativa
la Fundació ha volgut fer un document de consens que reculli
tant la feina feta en tots aquests anys, com els principals reptes
pendents i les vies d’actuació més eficaces per fer-hi front.
La Declaració, que podeu
consultar íntegrament a la
plana web de la Fundació, reclama, “la
construcció d’una
autèntica multilateralitat que descansi
en els principis
de justícia, drets
humans, aprofundiment democràtic i
resolució noviolenta
dels conflictes”. Per
això, apunta algunes propostes com la
reforma del sistema d’institucions internacionals, la
cerca de solucions duradores per
als conflictes enquistats, i avançar cap el desarmament. Però
l’ingredient imprescindible per avançar cap a la pau, reconeix
el text, és la conscienciació i la mobilització de la ciutadania.
Les persones hem d’aprendre a viure i a promoure la cultura de
pau tant en l’àmbit familiar i privat com en el social i col·lectiu:
“Per això cridem a la implicació activa en el treball per la pau:
totes i tots (persones, ONG, escoles, ajuntaments, universitats,
govern, mitjans de comunicació, etc.) podem i hem de fer la
nostra aportació”.

La Fundació per la Pau vol aconseguir
l’adhesió dels ciutadans i ciutadanes que
comparteixen la Declaració, per això, totes les persones que la vulguin subscriure
ho poden fer a través de la plana web:
www.fundacioperlapau.org

Grup impulsor de la declaració:
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Conflictes

Llavors de pau en enmig de la guerra
la pau
Fòrum Israelià Palestí d’ONG per
És una xarxa d’ONG tant
palestines com israelianes
que treballen per l’establiment d’unes relacions
pacífiques entre les dues
comunitats. Fundada per
l’organització palestina,
Panorama Centre i per la
israeliana, Peres Centre
for Peace, actualment
membres treballen
aplega un centener d’ONG. Els seus
presa de decisions
conjuntament per influenciar en la
procés de pau i
i en l’opinió pública, donen suport al
ouen la cooperació
als esforços de reconciliació i prom
s entitats.
mútua i la interacció entre les diferent
www.peacengo.org

Breu cronologia d’un llarg conflicte

L’atac militar d’Israel sobre la franja de Gaza és, per ara, el da
d’enfrontament, destrucció i mort. Com més trigui a encarar-se
més difícil i inviable serà la reconciliació o, si més no, una coexi
1947. L’ONU decreta la partició de
Palestina, llavors ocupada per la Gran
Bretanya, en dos estats: un àrab i un
jueu
1948. Es crea l’Estat d’Israel. Primera
guerra entre Israel i els països àrabs
que no accepten la partició. Centenars
de milers de palestins són expulsats
d’Israel convertint-se en refugiats.
1956. Segona guerra àrabo-israeliana.

Centre Israelià Palestí per la Recerca i la
Informació (IPCRI)
Creada l’any 1988, l’IPCRI és una entitat
formada per israelians i palestins que
treballa per la resolució del conflicte
partint de la premissa “dos estats per a
dos pobles”. Per a l’organització, aquesta
és l’única solució possible per assolir
els interessos d’autodeterminació i de
seguretat de les dues comunitats. L’IPCRI
vol servir com a plataforma intel·lectual
per a israelians i palestins per crear i
desenvolupar nous conceptes i noves idees
que enriqueixin el discurs polític i ciutadà
per tal d’influenciar en els encarregats de
prendre decisions.
www.ipcri.org
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1964. Neix l’Organització per
l’Alliberament de Palestina (OAP).
1967. Tercera guerra àrabo-israeliana
(la dels 6 dies). Com a resultat, Israel
ocuparà tot el territori palestí a més del
Sinaí egipci i el Golan sirià.
1979. Primer acord de pau entre un
país àrab, Egipte, i Israel. Aquest es
retira del Sinaí.

1982. Israel envaeix
la direcció de l’OAP.
giats palestins a Sab

1987. Primera intifa
palestina en els terri
Hamàs, moviment pa
mista que, inicialmen
serveis secrets israel
contrarestar el pes d

1993. Fruit de les ne
Israel i l’OAP es rec
ment. Es crea l’Auto
lestina (ANP) en pe
estat palestí. Hamàs
i iniciarà una sèrie d
tes suïcides en territ

2000. Israel es retir
cassen les negociacio
entre l’ANP i Israel.
intifada.

New Profile Movement
Aquest moviment parteix del convenci
ment que Israel és capaç
d’establir una pau política que perm
eti desmilitaritzar la societat i
que si no ho fa és per decisió dels prop
is polítics. Els membres de
New Profile no volen que els ciutada
ns
siguin mobilitzats i hagin de viure com
a guerrers. Per això lluiten perquè la
llei reconegui el dret a l’objecció de
consciència i l’establiment de serveis
civils alternatius. També treballen per
un canvi en el sistema educatiu, perq
uè
l’ensenyament sigui veritablement
cívic i democràtic, i promogui la
pràctica de la pau i la resolució de
conflictes en comptes d’entrenar
els nens perquè s’allistin i acceptin
la guerra.
www.newprofile.org/english
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Malgrat la pràctica unanimitat dels polítics
israelians a l’hora de justificar els darrers atacs
a la franja de Gaza, hi ha un ampli moviment de
grups i col·lectius israelians que treballen per la pau
i la fi de l’ocupació. Molts d’ells, a més, treballen

conjuntament amb entitats palestines per un objectiu
comú: la convivència pacífica de les dues comunitats.
En aquesta plana recollim només una petita mostra
de les iniciatives de pau al Pròxim Orient.

Gush Shalom

arrer capítol d’un conflicte que ja porta més de 60 anys
e la seva resolució, més sofriment i morts caldrà lamentar i
istència pacífica entre les dues comunitats.

x el Líban on hi ha
P. Matança de refubra i Xatil.la.

ada: sublevació
itoris ocupats. Neix
alestí de caire islant, rebrà suport dels
lians amb la idea de
de l’OAP.

egociacions d’Oslo,
coneixen mútuaoritat Nacional Paerspectiva cap a un
s no accepta l’acord
d’atemptats terroristori israelià.

ra del Líban. Fraons de Camp David
. Esclata la segona

2005. El govern israelià marxa de la
franja de Gaza i en desmantella els
assentaments. Des d’aquesta retirada,
Israel denuncia que pateix continus
atacs amb coets des de Gaza.
2006. Hamàs guanya les eleccions parlamentàries. Crisi institucional (entre
Al Fatah i Hamàs) i no reconeixement
internacional de la victòria de Hamàs.
Israel ataca i envaeix el Líban.
2007. La desunió entre Hamàs i Al
Fatah deriva en enfrontaments i en la
pràctica desconnexió entre Gaza (controlada per Hamàs) i Cisjordània (controlada per Al Fatah). Israel imposa
un sever setge a Gaza que hi complica
encara més les condicions de vida.
2008. S’inicia l’atac militar israelià a
la franja de Gaza, que acaba el gener
de 2009.
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Fundada per Uri Avnery l’any 1993,
Gush Salom (Bloc de Pau, en català)
es
considera el nucli dur del moviment
per la
pau israelià. Durant molts anys ha juga
t un
paper clau a l’hora de determinar l’ag
enda
política de les forces de pau a Israel.
El seu principal objectiu és influenci
ar
l’opinió pública israeliana i encamin
ar-la
cap a la pau i la conciliació amb el
poble
palestí a partir de principis com posa
r fi
a l’ocupació, acceptar el dret del pob
le
palestí a tenir un estat sobirà i inde
pendent
en tots els territoris ocupats per Isra
el el
1967 i establir Jerusalem com a la
capital
dels dos estats, entre d’altres.
www.gush-shalom.org
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es veuen sotmesos,
no creuen. Donada la pressió a què
americana Veu
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de suport als
yes
pan
cam
fent
jueva per la Pau, estan
jueves.
ts
rita
auto
les
per
shministin empresonats
t tres vegades a la
La Sahar Vardi, de 18 anys, ha ana
ser objectora de
per
,
presó en períodes de 6 i 18 dies
consciència i negar-se a
participar en l’ocupació
de Palestina. La Sahar
assegura que “tot i que
m’adono que el soldat
del punt de vigilància
no és responsable de la
menyspreable política de
l’opressor sobre els civils,
sóc incapaç d’alliberar-lo
de la responsabilitat de la
seva conducta. Vull dir de
la responsabilitat humana
r humà”
de no causar sofriment a un altre ésse
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Desarmament

El Govern espanyol incompleix la nova llei
de comerç d’armes
La Fundació per la Pau, juntament amb Amnistia Internacional, Intermón Oxfam i Greenpeace, denuncien que,
malgrat l’entrada en vigor l’any 2007 de la nova llei de
comerç d’armes, l’Estat espanyol continua exportant armes a destins preocupants. Les ONG es basen en l’anàlisi
de les estadístiques oficials sobre el comerç exterior de
material de defensa i de doble ús del primer semestre de
2008. Per primera vegada, aquestes dades se sotmeten a
l’estudi i control de la Comissió de Defensa del Congrés
dels Diputats.
La nova llei d’armes estableix que les sol·licituds de
compra seran denegades quan existeixin indicis racionals
que el material de defensa pugui ser utilitzat en accions
que pertorbin la pau i la seguretat, o contra els drets
humans, entre altres aspectes. Per això, les ONG consideren alarmant que en el primer semestre del 2008,
l’Estat espanyol hagi exportat armes a Colòmbia, Israel,
el Marroc, la Xina i el Pakistan, entre altres destins. En
definitiva, a països on hi ha risc que les armes contribueixin a violacions dels drets humans i del dret internacional
humanitari.

Per tal que la llei s’apliqui correctament, la Fundació per
la Pau, juntament amb les altres ONG, proposen al Govern
central que:
- Informi sobre els criteris
- Proporcioni informació
i els informes utilitzats per
sobre el tipus de producte i
autoritzar exportacions a
el destí de les vendes d’arpaïsos on hi ha conflictes
mes denegades, així com
armats o situacions de viosobre els criteris utilitzats
lència i demanen al Congrés per rebutjar la venda.
dels Diputats que exigeixi
- Reforci el control sobre
aquesta informació.
el destí i l’ús final de les
- Suspengui les transferències d’armes a Colòmbia i a
Israel mentre no existeixin
garanties suficients que el
material no contribuirà
a exacerbar els conflictes
existents i a violar els drets
humans i el dret internacional humanitari.

armes i la munició de caça
i tir esportiu. El Congrés
dels Diputats ha de rebutjar
iniciatives que tinguin per
objectiu “relaxar” novament els controls sobre els
exportadors.

10 anys sense mines antipersones
Algunes xifres:

El març del 2009 se celebren deu anys
de l’entrada en vigor del Tractat de
prohibició de les mines antipersones. Va
ser una fita històrica, fruit del treball
intens i coordinat de més d’un miler
d’organitzacions de la societat civil d’una
seixantena de països, aplegats sota la Campanya
Internacional per
Prohibir les Mines antipersones
(International
Campaign to
Ban Landmines – ICBL). Jody
Williams, fundadora i
coordinadora de la campanya des de l’any 1992, va rebre el Premi
Nobel de la Pau el 1997, el mateix any
en què s’aprovava el tractat a la conferència diplomàtica d’Oslo. Dos anys més
tard entraria en vigor amb la ratificació
de 156 estats.

assolits, encara hi
ha reptes pen. Des de l’any 1997 s’han destruï
dents: centenars de
t 42 milions de mines
antipersones
persones no poden
treballar els seus
. Les mines antipersones encara
afecten 70 estats i 6
camps perquè no
territoris
han estat desmi. 156 estats han ratificat el Tra
nats, molts supervictat de prohibició de les
mines antipersones, mentre que
vents de les mines
39 països se’n mantenen
al marge.
no tenen unes condicions de vida
. El comerç de mines antiperson
es està pràcticament
dignes, i encara hi
aturat
ha moltes mines
emmagatzemades
pendents de destruir. Per tot això, la
campanya contra
Tractat de prohibició de les bombes de
les mines antipersones, coincidint amb el
dispersió. Cal recordar però, que el valor
desè aniversari de l’entrada en vigor del
real d’aquests acords rau en la millora
Tractat, demana als estats membres que
que representen per a la vida de les perrefermin els seus compromisos per posar
sones afectades diàriament per aquestes
fi al sofriment causat per aquestes armes armes, i en la seva eficàcia per evitar
ja prohibides.
noves víctimes.

El Tractat de prohibició de les mines antipersones ha comportat una significativa
millora en dotzenes de països afectats
per aquesta plaga però, malgrat els èxits

El Tractat de prohibició de les mines
antipersones va inaugurar fa deus anys
una nova via diplomàtica que ha fet
possible també la recent aprovació del
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Per a més informació sobre la Campanya Internacional per Prohibir les Mines
antipersones: www.icbl.org.
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En breu
Desmilitaritzem l’educació!
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La campanya Desmilitaritzem l’educació!, de la qual és
membre la Fundació per la Pau, ha denunciat la presència de
l’exèrcit en diversos certàmens educatius com el Festival de la
Infància, celebrat recentment a Barcelona i l’Estudia, que es
fa el mes de març al Saló de l’Ensenyament. Per la campanya,
la participació de les forces armades en aquests esdeveniments
contradiu els valors que han d’orientar l’educació dels infants
i joves.

DENIP: 45 anys educant per la pau
El DVD del 2n Concurs d’Animacions per la Pau i l’exposició
de cartells “Seriosament... 25 arguments per la pau en còmic”
van ser les dues propostes de la Fundació per la Pau pel Dia
Escolar de la Noviolència i la Pau. En total, la plana web de la
Fundació va rebre 8.300 visites de persones i centres educatius
interessats a treballar aquests materials a l’aula. El DENIP se
celebra cada 30 de gener per commemorar l’aniversari de la
mort de Gandhi.

Participació en actes d’homenatge a Gandhi
El dijous 29 de gener, el director de la Fundació per la Pau,
Jordi Armadans, va oferir la conferència “Eradicar la violència i les guerres és possible”, en el marc de l’acte Plantem
la Pau, organitzat pels Amics de la Unesco de Girona. El
divendres 30 de gener, el vicepresident de la Fundació, Toni
Soler va parlar de la figura de Gandhi en l’acte de commemoració del dia de la noviolència, organitzat per la Federació
Catalana d’ONG per la pau a la plaça dels Jardins de Gandhi
de Barcelona.

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...
Paul Ríos
El Paul Rios (Getxo, 1974) participa
activament en grups pacifistes a Euskadi
des que tenia 15 anys. És llicenciat en
Dret i durant els darrers anys ha tingut
diverses responsabilitats, primer a Elkarri
i actualment com a coordinador general de Lokarri, la xarxa ciutadana per
l’acord, la consulta i la reconciliació.

En aquest sentit, la clau és fomentar la
participació ciutadana, oferint espais on
la veu de la ciutadania sigui escoltada.

Fa dos anys i mig teníem moltes esperances que el procés de pau impliqués
la fi de la violència i l’obertura d’un nou
marc de convivència. Com valora aquest
fracàs?
Ha tingut un fort impacte en la societat,
ja que estàvem convençuts que era irreversible. Ara, hem hagut de tornar a la
reivindicació del final de la violència, la
inclusió i el diàleg. Principis àmpliament
compartits en la societat basca, però
vulnerats en la pràctica.

En algun moment ha parlat d’un cert
descoratjament, desconnexió, per part
de la ciutadania respecte al tema del
conflicte. En part, no és un senyal
positiu de que la societat és conscient
que estem en una fase terminal de la
violència?

Podria explicar, breument, l’evolució del
moviment que neix com Elkarri i actua
finalment com Lokarri?
Elkarri va néixer el 1992 per donar veu
a la reivindicació social de pau, diàleg
i acord al País Basc. Després de molts
anys de treball, arribem a la conclusió
que aquests principis eren determinants
per a assolir una solució, al ser assumits
per una majoria social i política, encara
que no estiguessin plenament garantits.
L’any 2006, poc abans de la treva d’Eta,
vam decidir llançar Lokarri, una xarxa
ciutadana que treballa amb nous objectius: assolir un acord que sigui confirmat
en una consulta i anar preparant un
procés de reconciliació.

Quin és el present, en què estan treballant?
El panorama del procés cap a la pau no
és gaire encoratjador. En aquesta tessitura, Lokarri s’ha marcat com a objectiu
mantenir una massa crítica social que
promogui el desbloqueig de la situació.

Ens hem mobilitzat tant, estan tan
clars els principis, que la societat ja
només vol solucions concretes i poder
participar. El problema d’aquesta desconnexió és que suposa un cert abandó
de les persones que estan sofrint. A més
es deixa el camp lliure als qui volen
resoldre el problema basc per mitjà de
la violència o l’exclusió perquè ara no es
troben amb el mur social per la pau i el
diàleg que existia abans. El positiu: ETA
és ignorada com a subjecte que pugui
determinar el futur de la nostra societat.

En les eleccions basques es van il·legalitzar forces polítiques. Què n’opina?
Una democràcia que pretén apartar un
sector social utilitzant dreceres legals
s’afebleix a si mateixa. El Parlament no
oferirà una foto real de la societat basca
i, quan en el futur es vulgui reprendre
un procés, serà més difícil incorporar a
l’esquerra abertzale.

Sabem que en la recent Assemblea
de Lokarri han discutit a fons sobre el
paper dels mitjans de comunicació en el
procés de pau i, també, en relació amb
les iniciatives dels moviments socials.
Per on ha anat la reflexió?
Estem preocupats perquè els mitjans de
comunicació no deixen espai a les inici-

atives
constructives. Els
moviments
socials
es veuen
obligats
a entrar
en el debat
destructiu
si volen tenir
espai. Lokarri
no vol caure en
aquesta dinàmica i hem decidit enfocar la
nostra estratègia
informativa utilitzant els nostres
propis mitjans. I,
tot i que continuem
treballan-t’hi, vam
valorar la possibilitat de deixar d’informar a través dels
mitjans tradicionals.

Vostè és molt actiu en
l’ús i l’aplicació de les
noves tecnologies en
la seva feina. Creu que
ofereixen espais per al
debat i la participació
ciutadana?
Les noves tecnologies
ofereixen grans oportunitats per a parlar, escoltar i
treballar en xarxa. Els moviments socials hem d’aprofitar-les, tenint en compte que
les persones menors de 34
anys participen intensament
en aquestes vies. Sense abandonar la participació de tota la
vida, ens convé a tots endinsarnos en aquesta nova realitat.

