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Nous passos per la prohibició de les armes nuclears
‘Entra en vigor el TCA’. Article d’Òscar Àrias
L’Estat Islàmic: com cal actuar?
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[

FundiPau 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
La primera pàgina d’una nova història
Ens diu el profeta Isaïes: Que formoses són sobre les
muntanyes els peus del missatger que anuncia la pau,
que porta bones noves…! El 25 de desembre, dia en el
que els cristians recordem el pacte d’amor més
gran de Déu amb la humanitat en celebrar el
naixement del seu fill Jesucrist, des de les
Nacions Unides ens arriben les bones noves
que aquest dia entra en vigor el Tractat sobre
Comerç d’Armes (ATT per les seves sigles en
anglès). Un document que dóna prioritat a la
vida humana sobre les utilitats de l’enorme
i poderosa indústria de la producció d’armes.
L’entrada en vigor de l’ATT constitueix, potser,
la més ambiciosa agenda que haguem assumit les
nacions. No podem retrocedir quan som l’avantguarda de
més de 7.300 milions d’éssers humans.
L’ATT és el resultat de l’aportació de milers de persones
de diferents regions del món. Vull reconèixer, malgrat tot,

l’aportació de Costa Rica. Va ser en aquesta petita nació
on va néixer aquesta idea, i des de d’on es va impulsar
sense descans. Especialment, reconèixer el paper de la
Fundación Arias para la Paz y el Progreso Humano per
somniar amb aquest Tractat sobre Comerç d’Armes,
i per ajudar a fer-lo realitat.
Avui comencem a escriure la primera pàgina
d’una nova història. Agraeixo als líders de la
humanitat que amb bona voluntat, responsabilitat
i valentia van ratificar el Tractat sobre Comerç
d’Armes. Un fet que ens permet, amb optimisme,
dir-li al món: Glòria a Déu a les altures, i a la terra
pau als homes de bona voluntat!
Oscar Arias Sánchez
Premi Nobel de la Pau 1987 i expresident de Costa Rica
Membre del Comitè Internacional de FundiPau

Notícies

El dret a decidir i Catalunya
A l’octubre, FundiPau va fer públic el seu
posicionament sobre el dret a decidir que
centra el debat polític a Catalunya i a
l’Estat. Aquí en teniu alguns fragments:
“Sempre hem partit de la principal unitat: la humanitat, per sobre de fronteres
nacionals, socials o religioses. La
diversitat no ha de ser mai
una excusa per a impedir una visió humana
global. Però tampoc
una opció cosmopolita ha de passar per la
supressió de la diversitat. La diversitat és
riquesa. I és profundament humana.”
“El dret a
l’autodeterminació dels
pobles pot ser defensat des
d’una visió nacionalista (cada nació, un
estat). Però també des d’un compromís
radicalment democràtic: al marge de
la valoració concreta de cada cas, quan
una comunitat reclama majoritàriament
decidir el seu futur no trobem cap forma
política i conceptual de negar-ho.”
“Les unitats de qualsevol tipus han
d’estar basades en un pacte d’adhesió
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explícit o implícit. Les unitats imposades
són sotmetiment. Una relació basada en
el sotmetiment no és bona per a cap de
les dues parts. És una violència estructural que tensiona i perjudica a tothom.
En canvi, el reconeixement i el respecte
mutu, dignifica les dues parts.”
“A FundiPau, entenem el dret a
decidir no només com una votació puntual en una consulta sinó com un element més
dins un procés deliberatiu
on la població catalana ha
de participar, debatre, definir i, finalment, decidir.”
“En els darrers anys s’ha
fet evident que Catalunya,
tot i no tenir estat, ha donat
suport de forma significativa
a propostes, campanyes i processos
globals a favor de la cultura de pau, la
resolució noviolenta dels conflictes i el
desarmament. Per a FundiPau és clar que
Catalunya, passi el que passi, ha de continuar mantenint la seva opció solidària i
per la pau. Així hi treballarem.”
Podeu consultar el posicionament complet a:
fundipau.org/el-dret-a-decidir-i-catalunya

Recordem
l’Alfons Banda i
l’Antoni Sansalvadó
El 29 de setembre, FundiPau i l’ICIP
(Institut Català Internacional per la
Pau) vam organitzar un acte en record
de l’Alfons Banda al Paranimf de la
Universitat de Barcelona. Va ser una trobada molt emotiva en què van intervenir
Federico Mayor Zaragoza, Rafael Grasa
i Xavier Masllorens. La Coral Primavera per la Pau va interpretar diverses
cançons. Trobareu les fotos de l’acte i
el vídeo a: fundipau.org/emotiu-acte-enrecord-de-lalfons-banda/
Malauradament, només unes setmanes
més tard, el 18 d’octubre, acomiadàvem
l’Antoni Sansalvador, president d’honor
del Banc dels Aliments i membre del
patronat de FundiPau des de l’any 2011.
Agraïm a l’Antoni la seva ferma contribució al treball per la pau que, des del
primer moment, va dur a terme amb una
actitud oberta i participativa, fent valuoses aportacions des de la perspectiva
social, que era el que més el motivava.
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Conflictes

L’Estat Islàmic: com cal actuar?
La irrupció del grup gihadista Estat Islàmic (EI) en l’escena internacional, amb accions altament violentes
i en plena expansió ha generat tota mena de debats sobre quina ha de ser l’actuació per a fer-hi front. Dues
persones vinculades a FundiPau, Jordi Armadans (director), i Rafael Vilasanjuan (membre del patronat), han
contribuït al debat amb diferents aportacions publicades. N’hem seleccionat alguns fragments.

Jordi Armadans
“Caldria preguntar-se, (...), si
algunes de les solucions que es
proposen són adequades o, tard
o d’hora, poden acabar incrementant el problema. Davant la
dificultat d’intervenir-hi directament i tenint ben present el
record dels fracassos de les intervencions a l’Iraq,
Afganistan i Líbia, diversos països han optat per
l’enviament d’armes a alguns dels actors armats
(kurds, iraquians i grups d’oposició sirians) que
combaten l’EI.”
“Potser oblidem que, en part, la presència de l’EI
i la seva força sobre el terreny es deu a les moltes
armes que s’han anat enviant en diversos llocs,
també suposadament com a solució a altres problemes i conflictes.”
“Armes amb les quals [l’EI] ha pogut avançar
sobre el terreny i cometre tota mena d’atrocitats.
Amb tota aquesta experiència, segur que enviar més
armes a la zona és una bona solució?”
Armes contra l’Estat Islàmic:
solució o increment del problema
Bloc Malgrat tot. 10 de setembre de 2014)
“Sí, es diu, ara ens trobem en una emergència i
cal actuar. El problema és que sempre actuem en
clau d’emergència i mai canviem les polítiques de
fons, mai abordem l’anàlisi de les causes i dimitim d’actuar amb intel·ligència i a llarg termini.
Diguem-ho clar: que els estats facin coalicions
internacionals serioses, coherents i honestes en defensa dels drets humans, la garantia de la justícia,
la promoció de la democràcia i el foment de la pau
i el desarmament. I així, s’estalviaran tantes coalicions militars urgents per a resoldre conflictes.”

Sant tornem-hi: ara, l’Estat Islàmic
Diari Ara. 23 de setembre de 2014

Rafael Vilasanjuan

“Paradoxalment, la batal
la contra
l’Estat Islàmic no es lliu
ra contra un
Estat, tampoc contra l’Is
lam, és una
guerra contra un movim
ent genocida
que ha usurpat el llegat
de Mahoma
i l’utilitza per mantenir
ostatges i assassinar els que no com
breguin amb
la seva manera atroç d’e
ntendre el paradís. Més
que una
nova guerra mundial és
una batalla global.”
“El califat islàmic s’exp
andeix molt més ràpida
ment per
les xarxes que sobre el ter
reny, i si les maniobres de
contenció consisteixen única
ment a regar de sang l’Ir
aq des
de l’aire, no trigarem a
comprovar com aquesta
tercera
incursió acabarà de nou
en fracàs.”
“L’amenaça només rem
etrà revertint la tendència
d’inequitat i injustícia glo
bal. Mentrestant l’ofensiv
a
diplomàtica i política ha
uria de ser tan sòlida com
la
militar, i implicar-hi tots
els països veïns.”
“Però també s’ha d’apu
ntar a les autopistes per
on la
globalització construeix
forats negres. Des del con
trol
de la propaganda que flu
eix com si es tractés d’u
n
virus
per les xarxes, fins a tan
car l’aixeta del finançam
ent
terrorista que circula pel
s mateixos paradisos fisc
als on
s’amaguen els evasors.”
La primera batalla globa
l no es guanya amb bomb
es
El Periódico. 27 de setem
bre de 2014
“L’Estat Islàmic ha des
envolupat un sistema de
captació
forçada i adoctrinament
de menors impressionan
t. És el
senyal que es preparen
per a una guerra llarga
i sense
límits. Si finalment Occid
ent decideix intervenir-h
i sobre
el terreny, els nens són un
a ofensa als exèrcits tra
dicionals i seran sens dubte col
·locats a l’avantguarda.
Si
persisteixen els atacs aer
is, seran escuts humans
que la
propaganda de qui els ha
convertit en monstres uti
litzarà
per seguir reclutant-ne.
Mentrestant, la crueltat
amb què
els utilitzen és un símpto
ma inequívoc de domini
entre la
població a les zones que
van ocupant.”

L’escola del terror
El Periódico. 8 de novem
bre de 2014
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Desarmament

Nous passos cap a la prohibició de
les armes nuclears
En els darrers anys, hi ha hagut un nombre creixent
d’iniciatives de la societat civil, i també de diversos
països, que s’han centrat en les conseqüències humanitàries de les armes nuclears per reorientar el
debat sobre la seva regulació i eliminació.
La Campanya Internacional per a l’Abolició de les
Armes Nuclears (ICAN) és una de les coalicions
més actives en aquesta tasca i FundiPau ens hi vam
sumar l’any 2010.
També les Nacions Unides han posat el tema de
l’armament nuclears damunt la taula de l’agenda

Conferència de Viena
Els dies 8 i 9 de desembre de 2014 es va celebrar a Viena la tercera Conferència Internacio
nal
sobre l’Impacte Humanitari de les Armes Nuclears. La primera d’aquestes trobades d’Es
tats
es va fer a Oslo el març de 2013 i, la segona,
a
Nayarit, Mèxic, el febrer de 2014.
En aquestes conferències, a través de debats
i de
presentacions d’experts, els països organitza
dors
volen contribuir a situar l’argument humanitar
i
al centre dels esforços globals per encarar el
tema de les armes i del desarmament nuclears.
Just abans de la Conferència d’Estats de Vien
a,
els dies 6 i 7 de desembre, es va celebrar a la
mateixa ciutat el Fòrum de la societat civil
convocat per la Campanya Internacional per
a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN).
Aquesta coalició d’organitzacions treballa per
aconseguir un tractat de prohibició d’aquestes
armes de destrucció massiva.
Una delegació de FundiPau va assistir a les
dues
trobades per tal de contribuir al moviment global per a l’eliminació total de les armes nucle
ars
i pressionar el govern espanyol perquè se sumi
als països que busquen aquest objectiu.
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internacional i han establert el 26 de setembre com
a Dia Internacional per a l’Eliminació Total de les
Armes Nuclears. Entitats d’arreu del món ens van
sumar a la jornada amb diferents activitats. A Barcelona FundiPau vam organitzar un acte al Portal
de la Pau.
Aquí teniu una selecció de fotos de l’acte i la Declaració que es va llegir. Trobareu més fotos, un
vídeo, i mes informació sobre la campanya a
fundipau.org/nuclears
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Declaració de FundiPau amb
motiu del Dia Internacional de les
Nacions
Unides per a l’Eliminació Total de
les
Ames Nuclears
Com tota arma de destrucció massiva
, les armes nuclears
suposen un gran perill.
La detonació d’un cap nuclear en una
ciutat provocaria la
mort de milions de persones. L’explos
ió de diverses bombes
nuclears causaria greus impactes en
el clima i la cadena
alimentària.
Sabem que el perill de les armes nuc
lears, no és un perill
teòric. És un perill documentat: les
bombes d’Hiroshima i
Nagasaki van provocar més de 200
.000 morts i centenars
de milers de ferits i mutilats. I els seus
efectes encara perduren!
Hem estat capaços, societat civil, esta
ts i comunitat internacional, de prohibir les armes biol
ògiques i les armes
químiques. És imprescindible fer el
mateix amb les armes
nuclears. Seria altament irresponsabl
e permetre l’existència
d’unes armes amb aquesta capacitat
de destrucció.
Cal saber que, malgrat els acords de
desarmament assolits
després de la fi de la Guerra Freda
i l’existència del Tractat
de no Proliferació Nuclear (TNP),
encara hi ha 16.300 caps
nuclears al món. Uns arsenals que pod
rien destruir la terra
diverses vegades...
Per això, la Campanya Internaciona
l per a l’Abolició de
les Armes Nuclears (ICAN), creada
el 2007 i que compta
amb 300 organitzacions de 90 esta
ts del món, es proposa
d’aconseguir un Tractat que prohibei
xi definitivament les armes nuclears. La Conferència sobre
l’impacte humanitari de
les armes nuclears, a celebrar a Vien
a aquest desembre, ha
de ser un punt d’inflexió per a veure
la disposició dels Estats
a avançar cap al desarmament nuc
lear.
De fet, que avui celebrem per primera
vegada el Dia Internacional de les Nacions Unides per
a l’Eliminació Total de
les Armes Nuclears és un senyal de
la creixent consciència
global que reclama passar de les decl
aracions als compromisos, dels compromisos als fets.
Des de FundiPau, una ONG catalana
amb 31 anys de treball
a favor de la cultura de a pau i el desa
rmament, i membres
d’ICAN des del 2010, contribuirem
a fer-ho possible: treballarem perquè des de Catalunya i
el conjunt de l’Estat es
doni suport al desarmament nuclear
.
Prohibir les armes nuclears sembla
una tasca impossible.
Però, avui, hi som més a prop que mai
. La societat civil organitzada ja ha demostrat que pot aco
nseguir canvis.
Aquesta és la nostra oportunitat de
prohibir les armes nuclears: fem-la possible!
Barcelona, 26 de setembre de 2014
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Tallers d’educació per la pau
Allà on hi ha persones hi ha conflictes, però els conflictes no
són sinònim de violència. Tot i així, els nostres hàbits culturals
i la gran quantitat d’informació que ens arriba sobre el sofriment, les guerres, les injustícies o les desigualtats d’avui fan que
acabem acceptant implícitament la violència com a normal i
perdem la capacitat d’escandalitzar-nos davant dels efectes que
produeix.
Des de fa gairebé una dècada, a FundiPau oferim tallers
d’educació per la pau a les escoles i als instituts per tal de donar a conèixer als més joves models diferents de resolució dels
conflictes i de construcció de la convivència que no es basin en
la violència sinó en el respecte, la justícia i la cultura de la pau.
En tallers com El castell de cartes, Jocs pel diàleg, i La teranyina, adreçats a alumnes de secundària, proposem una sèrie de
dinàmiques i jocs en els quals els participants tenen unes experiències (de violència, de confiança, de diàleg i de cooperació).
A l’acabar l’activitat es reflexiona sobre allò que s’ha viscut.
Amb el Trencaclosques per la pau, taller adreçat a primària, es
vol ajudar a reflexionar els infants sobre les actituds pròpies de
la cultura de pau i de la cultura de violència.
Entre la tardor de 2014 i la primavera de 2015, FundiPau
haurem realitzat més de setanta tallers en escoles i instituts de
Catalunya.
Molts dels tallers s’han dut a terme gràcies al suport de la
Diputació de Barcelona i de la Junta Distribuïdora d’Herències
de la Generalitat de Catalunya.
Per a més informació: fundipau.org/tallers
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En breu
Lliurament de Premis del IX Memorial Joan Gomis

‘Peace Not War’
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La periodista Emilia Laura Arias Dominguez ha estat
premiada en la categoria d’obres periodístiques pel reportatge Una revolución lenta pero irreversible sobre la lluita
de les dones gitanes contra dels estereotips, la discriminació
i el masclisme. En trajectòria periodística el guanyador ha
estat Tomás Alcoverro, pel seu coneixement de la història
i la complexa realitat del Pròxim Orient. El lliurament de
premis serà el dilluns 22 de desembre, a l’Auditòri de la
Biblioteca de la Facultat de Comunicació Blanquerna.
Propostes DENIP 2015
Cada 30 de gener, des de fa 51 anys, se celebra el Dia
Escolar de la Noviolència i la Pau (DENIP) per promoure
la cultura de pau i la noviolència entre els més joves. Per a
l’edició del 2015, des de FundiPau, proposem a les escoles
i instituts un ventall d’activitats centrades en els continguts
de la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes
Nuclears (ICAN), de la qual FundiPau en som membres.
Aquí trobareu totes les propostes: fundipau.org/denip2015
SIPRI 2014
Un any més a FundiPau hem traduït al català i al castellà
el resum de l’Anuari SIPRI sobre armament desarmament i
seguretat internacional. Els podeu consultar a la nostra plana
web: fundipau.org/anuari-sipri/

Ajuda’ns a construir una cultura de pau
> Nom i cognoms				
> NIF
> Adreça		
> Codi postal
> Població
> Telèfon
> Correu electrònic
Vull col·laborar amb FundiPau, mitjançant les aportacions que indico a continuació
(marca amb una x les teves aportacions o bé escriu la quantitat que desitgis)
12€
30€
60€
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

_____ €

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:
FundiPau c/ Casp, 31, 2n 1a A. 08010 Barcelona
*El número de compte de FundiPau a Catalunya Caixa és:
IBAN: ES02 2013-0616-88-0200477680
Abans de fer-me soci, vull rebre més informació

Signatura del titular del compte / llibreta
FundiPau 7
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Parlant de pau amb...

Mònica Bernabé
“És com si després de la segona guerra mundial
haguéssim posat Hitler a reconstruir Alemanya”
La Mònica Bernabé (Barcelona, 1972)
és periodista i activista pels drets humans. L’any 2000 viatja a l’Afganistan
per primera vegada i, després de diverses
estades, el 2007 s’hi queda a viure fins el
2014. És fundadora de l’Associació pels
Drets Humans a l’Afganistan (ASDHA).
Ha rebut diversos premis periodístics i ha
escrit el llibre Afganistán. Crónica de una
ficción (Debate 2012). És l’autora dels
textos de l’exposició Dones. Afganistan
amb fotografies de Gervasio Sánchez
(Palau Robert, Barcelona, fins el 15 de
febrer).

I el 2007 t’hi vas quedar a viure.
A establir-m’hi em va animar el periodista Gervasio Sánchez. Jo treballava al
diari El Punt i m’encarregava sobretot
de les notícies sobre immigració i dona, i
el cert és que, al cap dels anys, ja estava
una mica cansada de tractar els mateixos
temes. I l’Afganistan, com a periodista, és
un país apassionant per a treballar-hi; les
històries, les injustícies, no te les acabes.

L’Afganistan es considera un dels països més perillosos per néixer dona.
El gran drama de les dones afganeses és la violència que viuen al si de
la família. Quan hi vaig anar, l’any
2000,en l’època dels talibans, vaig
quedar escandalitzada per les restriccions que tenien les dones en la vida
pública: no podien treballar fora de
casa, no tenien accés a l’educació,
tenien dificultats per rebre assistència
mèdica, etc. Però després de conèixer
a fons la seva situació d’ara, el que
passa de portes endins em sembla
molt més greu que les restriccions de
l’època dels talibans.

Com s’ha arribat a aquest extrem?

Què et sents més, periodista o activista pels drets humans?
Em sento periodista més que activista. El
que passa és que crec que la funció dels
periodistes és documentar la realitat i
denunciar allò que s’està fent malament.
És una de les tasques fonamentals del
periodisme. Això ho diu molt bé Gervasio
Sánchez a qui li molesta que li diguin
periodista ‘compromès’ perquè considera
que tot periodista ha de ser compromès.
Jo penso el mateix.

Què et va moure a anar a l’Afganistan
la primera vegada?
La curiositat. El que s’explicava als mitjans de comunicació sobre què passava al
país em semblava increïble i fins i tot, en
certa manera, ho posava en dubte. I vaig
pensar que, si era veritat, ho volia veure
per comprovar-ho.

El problema és que és una societat
masclista i conservadora que fa que
la dona sempre depengui d’un home
–el pare, el marit, el germà– i que
sigui víctima d’una violència estructural i endèmica que existeix tan si
els talibans són al poder com si no. A
l’Afganistan no hi ha hagut l’evolució
que hi ha hagut aquí i a més porten 30
anys en guerra. Allà els matrimonis per
amor no existeixen, no està ben vist que
un home i una dona tinguin una relació,
ni tan sols d’amistat.
La situació de violència generalitzada i
de guerra també va portar moltes famílies a casar les filles a la força perquè les
milícies s’emportaven les noies joves i
una manera de protegir-les era casar-les,
perquè així ja pertanyien a un home. Tota
aquesta situació; la tradició, la guerra, la
religió, el conservadorisme, han fet una
pilota molt grossa i a més s’hi ha afegit
el factor de la impunitat que fa que, es
faci el que es faci contra les dones, no
passa res, i això no ajuda a frenar la
violència.

Què ha suposat la intervenció dels
Estats Units a l’Afganistan?

La intervenció del 2001 ja va començar
malament perquè va ser una reacció a
uns atemptats. No s’hi va intervenir pels
drets de la població afganesa, ni pels
drets de les dones, sinó perquè, en teoria,
el responsable dels atemptats, Osama
Bin Laden, estava al país i els talibans
li donaven asil. Però l’Afganistan era
un país completament desconegut per
a ells i enviar-hi tropes era una temeritat. Per això van recórrer a les faccions
mujaidins, que són les que van lluitar
contra les tropes soviètiques als anys 80.
Les havien armat els mateixos EUA i
posteriorment, a començaments dels 90
gairebé van arrasar el país lluitant entre
elles per recuperar el poder. Van cometre
tota mena de crims.
I els EUA van recórrer a aquestes faccions. Ells es van limitar a bombardejar i a
enviar unes quantes forces especials però
els qui van fer caure el règim talibà van
ser els mujaidins. Després van reclamar
formar part del govern i del parlament
com a compensació per la seva col·
laboració. En aquell moment la comunitat internacional ho va veure com un mal
menor en comparació amb els talibans
però el que era un mal menor aleshores,
ara és un gran monstre.

Com ho viuen això els ciutadans?
Lògicament, els afganesos no confien en
el govern del seu país i ara també tenen
ràbia contra els estrangers. L’any 2002,
als estrangers, tant als militars com als
civils, els rebien com si fossin salvadors
i confiaven que realment portarien el
canvi. Però quan van veure que s’aliaven
amb les senyors de la guerra i que els
catapultaven al poder no entenien res.
D’una banda els parlaven de democràcia
i de drets humans i de l’altra s’associaven
i donaven credibilitat a tota una sèrie de
personatges que eren criminals de guerra
perfectament coneguts i que ara sortien
cada dia als mitjans de comunicació. És
com si després de la segona guerra mundial haguessin posat Hitler a reconstruir
Alemanya.

Un desig.
M’agradaria que la comunitat internacional deixés de ser tan cínica i hipòcrita
a l’Afganistan. Que quan diu que va a
defensar els drets humans, realment els
defensi.
Entrevista sencera a fundipau.org

