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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
Més a prop
No és el primer cop que escric aquest article. No és el
primer cop que expressem, des de la Fundació per
la Pau, la convicció d’estar entrant en la recta
final de l’etapa violenta del conflicte basc. De
cada fracàs se n’ha tret alguna lliçó i cada
nou intent és més potent que l’anterior. No
és doncs per ingenuïtat que tornem a dir:
estem més a prop que mai del desitjat fi
de la violència.
La palanca que ara s’ha mobilitzat és la
més poderosa: aquells que comparteixen
objectiu final amb ETA fan saber que no
volen suport armat per assolir les seves metes
polítiques i exigeixen un alto el foc unilateral. La
iniciativa de les personalitats internacionals signatàries de
la Declaració de Brussel·les, l’eficaç col·laboració de Brian
Currin, mediador rigorós i reconegut, i un ampli suport

social configuren una nova situació de la que n’esperem
resultats positius i inèdits.
Des de la modèstia i el compromís volem
manifestar el nostre suport a la Declaració de
Brussel·les. Fent nostra l’exigència d’un alto
el foc unilateral, permanent i verificable,
no és la primera vegada que demanem
públicament a ETA la fi de la violència.
Tenim la convicció que aquest és un primer
pas necessari cap a la transformació del
conflicte basc en una lluita noviolenta,
cívica i democràtica entre diferents opcions
polítiques.
Alfons Banda, president de la Fundació per la Pau

Notícies

La Fundació per la Pau
a la Mercè 2010
Del 24 al 26 de setembre la Fundació per
la Pau va participar en la 15a Mostra
d’Associacions de Barcelona organitzada
durant les Festes de la Mercè. A més
d’oferir informació sobre l’entitat i

vendre alguns productes, la Fundació va
recollir una cinquantena de missatges per
la pau que s’han penjat a la plana web de
l’entitat.

Tamborinada
contra les bombes de dispersió
El passat 1 d’agost, entrava en vigor el
Tractat de Prohibició de les Bombes de
Dispersió. Per celebrar-ho, la Fundació
per la Pau, juntament amb altres ONG,
va organitzar una tamborinada a la
Plaça de Sant Jaume de Barcelona amb
la Colla de Tabalers del Poble Sec.
Més informació:
www.fundacioperlapau.org
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Propostes de pau

Eleccions al Parlament de Catalunya 2010
La convocatòria d’unes eleccions és un moment clau perquè les
entitats de la societat civil facin arribar als partits polítics les
seves idees, propostes i iniciatives per construir una societat
més justa, on es potenciï l’entesa i la convivència. Així, la Fundació per la Pau ha enviat als partits polítics i candidatures que

s’hi presenten, deu propostes per al foment de la cultura de pau
i el desarmament perquè les incloguin en els seus programes de
cara a les eleccions del 28 de novembre. En poques setmanes
farem un informe que publicarem al web amb els punts que els
partits han incorporat als seus programes.

Propostes per al foment de la cultura de pau,
el desarmament i la resolució de conflictes
La violència, la guerra, la injustícia i la vulneració dels drets humans formen part del nostre món i generen destrucció, pobresa i pèrdua de vides humanes. Desenvolupar i impulsar polítiques de pau és, per
tant, una aposta imprescindible per a la construcció d’un món segur, just i en pau.
El govern i el parlament català han d’assumir la construcció d’una cultura de pau com un repte essencial de futur en la seva feina i en el seu compromís amb la ciutadania.
Per això, ens dirigim als partits polítics per a suggerir-los que incorporin en el seu programa electoral
els següents punts:
> Continuar, impulsar i aprofundir la
feina feta durant aquests anys en la
línia d’edificar una política pública
catalana al servei de la pau.
> Partint del consens aconseguit entre
els diversos actors socials i polítics,
mantenir el suport a l’Institut Català
Internacional per la Pau (ICIP)
així com seguir garantint-ne la seva
independència.
> Assumir el compromís de mantenir el
paper de taula de diàleg i concertació entre universitat i món acadèmic,
diversos nivells de l’administració pública i societat civil que va suposar la
creació del Consell Català de Foment
de la Pau (CCFP).
> Unificar i centralitzar les diverses
instàncies governamentals (Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament i Oficina de Promoció de la
Pau i els Drets Humans) que donen
suport al foment de la pau sota un
mateix paraigua, a fi de coordinar
millor la tasca governamental en
aquest àmbit i evitar-ne duplicitats
innecessàries.

> El Parlament de Catalunya i el Govern de Catalunya han d’assumir un
paper molt més actiu en la solidaritat
cap a aquelles persones i pobles que
pateixen la violència així com en
la denúncia dels qui la promouen i
l’executen. Especialment, cal estar
atents al que succeeix en conflictes
com Iraq, Colòmbia, Israel-Palestina,
Sudan, RD Congo, Txetxènia o Afganistan.
> Moltes iniciatives d’àmbit mundial
procuren construir espais i opcions
de pau, diàleg i resolució noviolenta
de conflictes en un context difícil de
violència i guerra. Cal que el Govern
i el Parlament de Catalunya donin
suport a aquestes iniciatives.
> De la mateixa manera que des del
Parlament de Catalunya i el govern
català s’ha donat suport a iniciatives
globals per avançar cap al desarmament (Convenció per la prohibició
de les bombes de dispersió) cal que
també s’asseguri aquest suport en
els processos actualment oberts:
Tractat per a la regulació del comerç
d’armes mundial i Programa d’Acció
sobre les Armes lleugeres.

> Catalunya és un país que aposta per
la pau. Això seria profundament contradictori amb el desenvolupament
o establiment de la indústria militar,
quins productes alimenten, mantenen
i enquisten les guerres. Demanem al
govern català una aposta clara per
tal que tota acció de promoció empresarial, de foment d’un pol estratègic o d’impuls de línies de recerca,
sigui de caire estrictament civil i
deixi fora la indústria militar.
> Reclamem una actuació coherent del
Govern pel que fa a la promoció dels
valors de la pau. Cal que les activitats civils de lleure i formació (festes
majors, fires d’ensenyament, salons
de la infància, etc.) quedin lliures de
la presència militar.
> El Parlament de Catalunya i el
Govern de Catalunya han d’esdevenir
actors i agents actius a favor de la
desmilitarització de l’economia, la
recerca i la seguretat. Per això, cal
impulsar la reducció de la despesa
militar i la disminució progressiva de
la recerca científica militar.
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Cultura de pau

Fòrum Mundial d’educació, investigació
i cultura de pau
Entre el 3 i el 30 de desembre se celebrarà a Santiago de Compostel·la el
Foro 2010 que inclou diverses activitats,
reunions, congressos i cimeres internacionals sobre temes relacionats amb els
drets humans i la cultura de pau. Una de
les activitats que acollirà
serà el Fòrum Mundial
d’Educació Temàtic Educació, investigació y cultura de pau que tindrà lloc
del 10 al 13 de desembre i
on participarà activament
la Fundació per la Pau.
Durant quatre dies es
duran a terme desenes
d’activitats diferents proposades i realitzades per organitzacions
i entitats de tot el món que treballen per
la promoció de l’educació i la pau. Les
accions (taules rodones, conferències,
tallers, exposicions, etc.) s’emmarquen en
un dels quatre eixos temàtics del FME:
Cultura de pau, Educació per a la pau,
Investigació per a la pau i l’Aliança de
civilitzacions i els Objectius del mil·lenni.

El Fòrum Mundial d’Educació (FME) és
un moviment per la ciutadania planetària
i pel dret universal a l’educació. Es constitueix en un espai de diàleg constant
entre aquells que, en el món globalitzat,
duen a terme projectes d’educació popu-

lar –formal o informal– i d’enfrontament
al neoliberalisme, tan en esferes públiques, governamentals o no, col·lectives
o d’investigació. Està emmarcat en el
procés del Fòrum Social Mundial (FSM).
El Fòrum Mundial d’Educació es caracteritza per la seva pluralitat i diversitat.
És de caràcter no confessional, no go-
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vernamental i no partidari. L’FME no és
una entitat i no pretén ser una instància
representativa de la societat.
El FME de Santiago de Compostel·la
tindrà un caràcter temàtic. Les activitats autogestionades que es
duran a terme giraran al
voltant del lema Educació,
investigació, i cultura de
pau. Aquesta és la primera
vegada que el Fòrum Mundial d’Educació se celebra
a Europa i coincideix, a
més, amb el desè aniversari
del Fòrum Social Mundial.
El Fòrum 2010 és una
iniciativa promoguda pel Seminario Galego de Educación para a Paz
i la Fundació Cultura de Pau. Compta
amb el suport de diferents organitzacions
socials i institucions públiques i privades,
així com del Consejo Internacional del
Foro Mundial de Educación.

El Foro 2010 se ce
lebra coincidint
amb la fi de la Dèc
ada de la cultura
de pau i la noviolèn
cia per a tots els
nens i nenes del m
ón, proclamada
per les Nacions U
nides i amb els
deu anys d’existènc
ia dels Objectius
del Mil·lenni. El 20
10 també és
l’any en què el Pro
grama d’Acció
per l’Aliança de Ci
vilitzacions acaba la seva primera
etapa i en què
es compleixen deu
anys del naixement a Porto Alegr
e del Fòrum
Social Mundial i el
Fòrum Mundial
d’Educació.
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IPB: 100 anys del Premi Nobel de la Pau
Del 23 al 26 de setembre de 2010, l’International Peace
Bureau va celebrar a Oslo la Conferència Un clima de pau per
commemorar el centenari de la concessió del Premi Nobel de la
Pau. Persones d’arreu del món representants de tots els sectors
del moviment per la pau van assistir a la trobada on, a més de
les sessions de treball, es van dur a terme moltes activitats, com
ara un seminari de joves, el lliurament del premi MacBride i
diversos concerts. També es van fer les sessions de l’Assemblea i
del Consell de l’IPB.

Entre les activitats de celebració, l’IPB ha organitzat
l’exposició fotogràfica Making Peace (Fent la Pau) a cura
d’Ashley Woods, que que es va poder visitar a Ginebra durant el
mes de setembre.
Es pot veure un extracte de l’exposició a través del Youtube
(http://www.youtube.com/watch?v=pq5lL5t4uW0)
I també es pot sol·licitar l’exposició al correu electrònic:
ashley@makingpeace.org.

Oslo, 10 de desembre de 1910
L’any 1910, la Fundació Nobel va
atorgar el Premi Nobel de la Pau a la
Permanent International Peace Bureau,
fundada l’any 1891 a Berna. El 10 de
desembre de 1910, Jørgen Gunnarsson
Løvland, president del Comitè Nobel
d’aquell moment, va pronunciar el discurs
de presentació del premi.
Segons el resum dels discursos de la
jornada, després d’anunciar que el Premi
Nobel d’aquell any s’havia atorgat a la
Permanent Peace Bureau, Løvland va fer
un breu repàs al moviment per la pau a
Europa, assegurant que havia avançat de
forma constant des de les grans guerres napoleòniques. La idea, va dir, havia
estat defensada anteriorment per homes
com Kant i Rousseau. Els primers intents

els van fer organitzacions d’Amèrica i
Anglaterra. La causa va ser recolzada per
Garibaldi i els seus companys d’armes i
per l’escriptor Víctor Hugo.
La Permanent International Peace
Bureau, explicava Løvland, es va fundar
l’any 1891, amb la seva seu central a
Berna. Era clar, a partir dels congressos
anuals de pau, que es necessitava una
oficina central per actuar de nexe d’unió
entre les societats de pau de diversos
països, i particularment per ajudar els
comitès locals a organitzar les manifestacions mundials.
A l’acabar el seu discurs, Løvland va dir:
“Estem convençuts que aquest premi
copsa completament l’esperit del pla

d’Alfred Nobel; ell volia que els seus
diners es destinessin a donar suport,
accelerar i promoure el moviment per la
pau. Ell esperava i desitjava fermament
que aquest premi anual impulsés aquest
objectiu i que els fruits del premi es
collissin en els propers anys.“

Oslo, 23 de setembre de 2010
Cent anys després, el president de l’IPB,
Thomas Magnuson va obrir la celebració
del centenari amb aquestes paraules.
“Hi ha una tendència en la nostra societat a devaluar el que era clar des d’un
principi així com les paraules comprensibles.

La Fundació p
er la Pau
és membre de
l’IPB des
de la seva crea
ció, l’any
1983 i des de
1996 fins
el 2010 ha esta
t membre del Consell
rector
de l’entitat com
a representant region
al del sud
d’Europa.

Hi ha gent que intenta interpretar la
pau com alguna cosa que es pot assolir
a través d’un ús actiu de les armes i la
força. Com a Afganistan. Hi ha gent que
interpreta la fórmula “desarmament de
bona fe” de les armes nuclears com, en
realitat, conservar, modernitzar i mantenir a punt milers i milers d’armes de
destrucció massiva.
Alguns haureu llegit Alícia al país de
les meravelles. Al llibre hi ha una figura,
en Humpty Dumpty, que diu a l’Alícia:
‘Quan jo faig servir una paraula, vol
dir el que jo vull que digui... ni més, ni
menys’. L’Alicia li diu: ‘La qüestió és si
es pot fer que les paraules signifiquin
tantes coses diferents’. Humpty Dumpty
li respon: ‘La qüestió és saber qui és el
que mana... això és tot.’

el desarmament és per al desenvolupament. I la despesa militar és la resposta
al perquè els objectius del mil·lenni no
s’han assolit. La despesa militar manté
milions de persones en la més absoluta
pobresa. La despesa militar es tradueix
en joves que veuen denegada la seva
educació perquè els països donen prioritat a l’armament i a tot allò militar sense
ni tan sols analitzar perquè tenen forces
militars.
Sigueu curosos amb el vocabulari: pau
és pau, desarmament és desarmament,
aquest és el futur. No podem abraçar els
nostres fills amb armes nuclears!”

Jo dic, reclamem el vocabulari! (...) La
pau és la pau i la guerra és la guerra i
Fundació per la Pau 5
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Publicacions

SIPRI 2010: la despesa militar mundial
creix malgrat la crisi
La Fundació per la Pau publica per cinquè any
consecutiu el resum en català de l’Anuari SIPRI,
el prestigiós anuari sobre armament, desarmament i seguretat internacional. Segons l’edició
d’enguany, la despesa militar mundial el 2009 es
va incrementar un 5, 9% respecte el 2008 i un
49% respecte el 2000. En total, la despesa va ser
d’1,531 bilions de dòlars. En l’edició del 2010,
el SIPRI també analitza temes com les decisions sobre despesa militar en temps de crisi, els
conflictes armats oberts, la crisi financera global,
el conflicte d’Afganistan i el control de les armes
nuclears, entre d’altres.
A més, l’anuari SIPRI 2010 també inclou:
. Una avaluació de les mesures pràctiques que
els estats han de prendre si es prenen seriosament el desarmament nuclear.

. Una anàlisi ampliada de les dades publicades a principis d’any sobre les 100
principals empreses productores d’armes (excloent les empreses xineses) i les
últimes tendències en les transferències
internacionals d’armes.
. Extensos apèndixs i annexos que proporcionen més dades i documentació sobre els
conflictes armats importants i les operacions multilaterals de pau, control d’armaments i la no proliferació.
Podeu comprar el resum en català del Sipri
2010, així com consultar-ne el contingut, a
l’apartat de botiga i publicacions de la plana web:
www.fundacioperlapau.org

Memòria 2009
La Fundació per la Pau publica la seva Memòria anual que
recull amb detall els actes, campanyes, iniciatives i publicacions dutes a terme per l’entitat durant el 2009, així com el seu
informe econòmic. La Memòria
vol ser un estri que permeti a les
persones interessades conèixer més
a fons la Fundació i la seva tasca
quotidiana.
Alguns dels temes més destacats
que es van dur a terme durant el
2009 van ser:
. El cicle de conferències En
clau de pau, on, a partir del
seu testimoni, vuit persones
activament compromeses amb
la causa de la pau ens van
parlar de la seva trajectòria vital.

Tasses Kukuxumusu
Després de l’èxit de les samarretes que Kukuxumusu
va dissenyar especialment per la Fundació per la Pau,
ara us proposem les tasses amb el mateix disseny.
Amb la compra d’aquesta tassa col·laboreu amb els
projectes de construcció d’una cultura de pau que duu
a terme l’entitat. Es poden comprar a través de la
botiga electrònica de la nostra plana web o al mateix
local de la Fundació.
6 Fundació per la Pau

. La taula rodona, Desarmament: victòries i reptes, on van
participar Thomas Nash i Daniel Mack, dos protagonistes
dels dos principals avenços aconseguits en control d’armes i
desarmament en els darrers anys.
. La publicació de l’informe El Procés
d’Oslo, que detalla com en un període
relativament curt de temps s’ha aconseguit un tractat que prohibeix les bombes
de dispersió.
. La renovació de la plana web de la
Fundació amb un nou disseny que ens ha
permès ampliar i ordenar millor els continguts i facilitar l’accés a les eines 2.0,
Youtube, Facebook i blocs.
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En breu
Lliurament de Premis del 3r Concurs
d’Animacions per la Pau
El dijous, 28 d’octubre, Dia Internacional de l’Animació, la
Fundació per la Pau va celebrar l’acte de lliurament de premis
del 3er Concurs d’Animacions per la Pau. La sessió es va fer
als Cinemes Girona de Barcelona. L’acte va comptar amb la
participació de Xavier Badia, director de l’Oficina de Promoció
de la Pau i de Drets Humans de la Generalitat, Genís Boquet,
director de l’Escola de Mitjans Audiovisuals, i Jordi Armadans,
director de la Fundació per la Pau. Podeu veure els treballs
premiats a www.fundacioperlau.org/concurs

V Memorial Joan Gomis
El 16 de novembre es va fer l’acte de lliurament del premis de
la V edició del Memorial Joan Gomis. En la modalitat d’obres
inèdites, s’ha premiat a Oriol Andrés, Carles Castro i Gemma
Garcia per La Somàlia refugiada. En la modalitat de trajectòries periodístiques i obres publicades, el premi és per Juan
Ignacio Cortés amb El Salvador: memoria liberadora.

Crisis, gasto militar y desarme
Federico Mayor Zaragoza, juntament amb set persones més
entre les quals, Alfons Banda i Jordi Armadans de la Fundació per la Pau, va publicar aquest estiu l’article Crisis, gasto
militar y desarme a El País. El text denuncia com, malgrat la
crisi, hi ha un increment constant de la despesa militar a nivell
mundial que genera injustícies i desequilibris.
Podeu llegir l’article a la Sala de premsa de la web de la
Fundació per 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
Fundació per la Pau 7
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Parlant de pau amb...
Gabriela Serra
Gabriela Serra (Mataró, 1951) és una
activista amb una dilatada trajectòria
en solidaritat internacional, altermundisme i promoció de la desobediència
civil com a eina de transformació social
i personal. A principis dels anys 80 va
ser portaveu de la campanya anti-OTAN,
ha estat presidenta de la Federació
Catalana d’ONGD i membre de l’equip
de Guatemala de les Brigades Internacionals de Pau. Actualment és membre
del patronat de la Fundació per la Pau,
i de diversos col·lectius per la pau i el
desenvolupament.

cans patien fèrries dictadures militars. La
tortura, les desaparicions forçoses, l’empresonament... Totes aquelles persones
que volien justícia eren víctimes de la total impunitat dels governants. Avui, trenta
anys desprès, molts d’aquells homes i
dones formen part dels nous governs, s’ha
refet el teixit associatiu i existeix una
gran capacitat de fer propostes, i lluites.
Tot i que la dissidència continua essent
castigada en molts dels països tinguts
per democràtics com Perú, Guatemala,
El Salvador, Hondures... les resistències
són paleses. Tret de l’Amèrica central,
afirmo que s’han encetat processos molt
innovadors, diversos i prou mobilitzadors.
Bolívia n’és un exemple.

Aviat farà 25 anys del referèndum de
l’OTAN, on tu vas estar molt implicada.
Com veus, avui, el rol i paper que juga
l’OTAN?

Acabes de tornar d’una llarga estada a
Bolívia. Com veus el país?
Bolívia travessa un període de gran
efervescència política i social. No tot és
perfecte, però allò més important és que,
després de segles d’opressió, marginació
i pobresa per a la majoria de la població,
sobretot dels pobles originaris, s’ha obert
un procés de refundació de l’estat, de
redefinició del model de desenvolupament
i de reconeixement profund dels drets
ancestrals del pobles indígenes.

Amb la teva experiència i coneixement
d’Amèrica Llatina, com veus el continent? Comparat amb fa 30 anys, es pot
dir que les coses hi han millorat molt?
En la dècada dels 80, més de la meitat
dels països sud-americans i centreameri-

No sols puc reafirmar que tots els presagis més foscos s’han complert sinó que,
a més a més, no s’han respectat les dues
condicions fonamentals amb las quals
es va guanyar el referèndum: estem al
comandament militar de l’OTAN i les
tropes espanyoles es despleguen fora
dels límits territorials. Per altra banda
la raó per a la creació de l’OTAN era
l’existència d’un “bloc antagònic”. Ja
fa anys que aquest bloc antagònic ha
deixat d’existir i, malgrat tot, la nova
estratègia de defensa ha estat capaç de
crear altres raons i identificar nous enemics per tal de mantenir l’OTAN. Avui és
un clar instrument militar al servei dels
interessos econòmics i polítics d’occident.

En el teu cas, a més de teòricament,
sempre has mantingut un doble compromís: amb la pau i amb la solidaritat.
Quina relació tenen aquestes dues
sensibilitats?
Per a mi no són dues sensibilitats
diferents sinó que formem part d’una
concepció més global de la pau. Pau no
es l’absència de guerra, això només és un
pas: viure en pau és viure amb harmonia,
equitat, justícia, generositat... És viure
solidàriament amb les persones i la seva
diversitat; amb la natura garantint els
seus drets, etc.

Quina
és la
teva
percepció
sobre la
salut dels
moviments
socials i
les ONG
actuals?
A casa nostra, i després
de les massives mobilitzacions dels
inicis del 2000,
els moviments
socials passen
per un moment
de poca efervescència. No és així
en altres àrees del
món, com seria el
cas sud-americà.
Tot i així existeixen
un munt d’organitzacions, col·lectius
i grups prou actius i
creatius que coordinadament, en xarxes, sens
dubte mantenen el caliu
suficient –i necessari- a
l’espera de l’ocasió que
insufli noves energies.
No sols és imprescindible
mobilitzar masses, sinó
també harmonitzar la dissidència amb la resistència i
la incidència. Tot reclama el
seu espai. Tot ha de tenir el
seu temps.

Un desig
Tothom vivint en pau

