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Prou víctimes a Síria! Posicionament de FundiPau
Abolim les armes nuclears
Plaques de cava per la pau
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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
2013, any de llums i ombres
Quan escric aquestes ratlles, 114 països ja han signat
el Tractat sobre Comerç d’Armes, aprovat a l’abril en
el marc de les Nacions Unides. A FundiPau hem
participat activament en el procés de preparació,
negociació i ara seguiment del Tractat, des
de la xarxa internacional d’ONG que l’han
promogut. A més, hem activat la nostra
participació a la plataforma que treballa
per l’abolició de les armes nuclears (ICAN)
i seguim presents en altres coordinadores i
coalicions.
Mentrestant, en l’àmbit estatal estem vivint
en una dicotomia total: un apassionant procés
d’emancipació nacional alhora que es desmantella
la política pública de cooperació al desenvolupament,
pau i drets humans. En tres anys l’Ajut Oficial al

Desenvolupament (que inclou els programes de foment de
la pau i els drets humans) ha passat del 0,5% del PIB
espanyol al 0,17%, a la cua dels països “donants”.
Retallades que afecten els drets civils i socials,
al costat de novedoses iniciatives ciutadanes i
moviments socials que albiren noves formes de
viure.
Malauradament, nosaltres també hem hagut
de redimensionar la nostra estructura i alguns
dels programes que duem a terme, però mai
defallirem en el nostre objectiu d’aconseguir
un món on les persones siguin al centre i on els
conflictes es puguin resoldre per mitjans pacífics.
Anem pas a pas, però anem ferms després de 30 anys de
treball.
Xavier Masllorens, president de FundiPau
Foto: Josep Tomàs

Notícies

El TCA, darrers passos
El Tractat sobre Comerç d’Armes (TCA),
la primera norma internacional de la història que regularà el comerç de les armes
convencionals i la munició, ja compta
amb 114 signatures i 8 ratificacions. Entre les signatures, n’hi ha una de molt significativa: la dels Estats Units, el principal exportador d’armes del món (un 30%
del total segons dades del SIPRI 2013) i
un dels països fins ara més refractaris a
una regulació internacional. Pel que fa a
la resta dels deu principals exportadors
mundials d’armes, n’hi ha quatre, Rússia
(2n), la Xina (5è), Ucraïna (9è) i Israel
(10è), que no l’han signat, mentre que
la resta, Alemanya (3r), França (4t), el
Regne Unit (6è), Espanya (7è) i Itàlia
(8è), sí que ho han fet.

Després se n’hi han sumat dos mes.
Però, per tal que el text pugui entrar en
vigor i que el seu articulat sigui vinculant,
a banda de signar-lo, cal que el ratifiquin
un mínim de 50 països. Per aquest motiu,
la coalició Armes Sota Control, de la
qual FundiPau som membres, demanem
als països signants que incorporin el text
a les seves legislacions nacionals i que el
ratifiquin al més aviat possible.
Gairebé dues mil persones moren
cada dia víctimes de les armes de foc.
L’entrada en vigor del TCA serà un pas de
gegant per poder evitar-ho.

El TCA és va obrir a la signatura dels
Estats el 3 de juny del 2013, en un
acte oficial a les Nacions Unides.
Aquell mateix dia ja el van firmar
67 països. El segon impuls a la
signatura es va donar recentment,
en un acte d’alt nivell celebrat
també a l’ONU just abans de
començar les reunions de tardor del
Primer Comitè. En aquesta ocasió
es va arribar als 112 Estats que, amb
la seva rúbrica, van donar suport al text.
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El Nobel
de la Pau
Amb el lliurament del guardó 2013 a
l’Organització per a la Prohibició de les
Armes Químiques (OPAQ), el Comitè
Nobel de la Pau ha tornat a premiar un
dels actors de l’actualitat i alhora ha
recuperat l’esperit antimilitarista del
premi llegat per Alfred Nobel.
L’organització guardonada va cobrar
protagonisme arran de la crisi de Síria i,
davant del perill que les armes químiques
reapareguessin en l’escena internacional,
el Nobel de la Pau ve a reforçar el procés
diplomàtic de prohibició. Les armes
químiques van començar a proliferar a
principis del segle XX. Es van utilitzar en
les dues guerres mundials i en diversos
conflictes d’entreguerres i de la segona
meitat del segle passat.
L’any 1993 es va adoptar la Convenció
sobre Armes Químiques que va entrar
en vigor el 1997. La OPAQ es va crear
aquest mateix any per tal de gestionarne el desenvolupament, una tasca que ha
dut a terme discretament però amb un
balanç prou positiu: la pràctica totalitat
dels països del món són membres de la
Convenció i la majoria de països que
tenien armes químiques han destruït els
seus arsenals.
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Campanyes

Abolim les armes nuclears
ICAN s’adreça als Estats, organitzacions internacionals i entiLa detonació d’una sola de les 17.265 armes nuclears actives
tats de la societat civil perquè:
que hi ha en aquests moments al planeta, tindria unes conseqüències devastadores per a la humanitat. I cal tenir en compte
· Reconeguin que qualsevol ús d’armes nuclears causaria un
que, a principis del 2013, segons dades del SIPRI, vuit estats –
dany ambiental i humanitari catastròfic.
els Estats Units, Rússia, el Regne Unit,
· Reconeguin que hi ha un imperatiu humaniFrança, la Xina, l’Índia, el Paquistan
tari universal per prohibir les armes nuclei Israel– comptaven amb unes 4.400
Forces nuclears
ars, fins i tot en el cas dels Estats que no en
armes nuclears operatives, de les quals
mundials,
2013
posseeixen.
gairebé 2.000 es mantenen en un estat
de màxima alerta.
· Reconeguin que els Estats que tenen armes
País
Total 2013
nuclears tenen l’obligació d’eliminar compleDavant d’aquesta amenaça i de la
7.700
EUA
tament aquest armament.
inoperància del Tractat de No Proliferació Nuclear (TNP), la Campanya
Internacional per a l’Abolició de les
Armes Nuclears (ICAN) treballa per
aconseguir que es negociï un tractat de
prohibició que posi fi d’una vegada per
totes a aquestes armes. Conscients del
perill que suposen i convençuts de la
necessitat d’un tractat que les prohibeixi, a FundiPau, membres d’ICAN
des de 2010, ens hem implicat activament en aquesta campanya.

Rússia

8.500

Regne Unit

225

França

300

Xina

250

Índia

90-110

Pakistan
Israel
Total

100-120
80
17.265

Font: SIPRI Yearbook 2013

· Prenguin mesures immediates per donar suport a un procés multilateral de negociacions
per a un Tractat de Prohibició de les Armes
Nuclears.
La campanya ja ha obtingut els seus primers
èxits. El més recent va ser el mes d’octubre,
a l’Assemblea General de les Nacions Unides,
quan es va presentar una declaració conjunta,
impulsada per Nova Zelanda, denunciant les
terribles conseqüències humanitàries de l’ús
de les armes nuclears. El text va aconseguir el
suport de 125 països, entre els quals no hi ha
l’Estat espanyol.

D’Oslo a Mèxic

El març del 2013, el govern de
Noruega va organitzar a Oslo una
conferència internacional sobre
l’impacte humanitari de les arm
es nuclears. Hi van par ticipar rep
rese
ntants de 130 països, delegats
de diverses agències de les Nac
ions Unides, de la Creu Roja Inte
rna
cion
al i d’ICAN. En la trobada es va posar de manifest que
davant d’una deflagració nuclear
no hi hauria possibilitat de dur
terme cap pla de resposta eficaç.
a
La conferència va acabar amb
el compromís del govern de Mè
d’organitzar una nova trobada
xic
el febrer del 2014.

FundiPau ha traduït al català i al castellà la publicació
Catàstrofe humanitària on es posa de manifest les greus
i irreversibles conseqüències humanitàries i ecològiques
que suposaria l’explosió d’una sola arma nuclear. El
podeu consultar en pdf a
www.fundipau.org/catastrofe-humanitaria
FundiPau 3

Butlletí Tardor 2013

Conflictes

Prou víctimes!
Per una actuació política responsable
en el conflicte a Síria
Posicionament de FundiPau
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. que uns pocs països decideixin inte
rvenir militarment de forma unilater
al, al marge dels mecanismes legals
vistos, és un mal exemple. (...)
pre. en tot cas, molt abans que un atac
militar, hi hauria un altre escenari a
explorar: forçar un alto-el-foc entre
diversos actors armats i enviar une
els
s forces d’interposició de les Nacions
Unides que garantissin la fi dels com
permetessin respirar a la població civil
bats,
assetjada i oferissin un espai tempora
l per a la resolució del conflicte per
via diplomàtica.
5. Potències i països de la zona han
venut i facilitat armes als diversos acto
rs del conflicte. ¿Què hagués passat
ria si el Tractat sobre Comerç d’Arme
a Sís hagués estat aprovat fa 5 anys? (...)
cada vegada que hi ha una crisi se’n
diu que, lamentablement, no queda
s
altra alternativa que actuar militarm
ent. Fals. Si hi ha voluntat política
poden fer moltes altres coses (...)
es
.
6. Malgrat que no s’han fet els deures,
cal explorar i enfortir al màxim les
vies polítiques per tal d’afrontar el
te. De fet, l’acord del Consell de Seg
conflicuretat sobre l’eliminació de les arm
es químiques, mostra que -quan hi
voluntat- les opcions diplomàtiqu
ha
es hi són.
Cal que potències, països implicats
en el conflicte i tots els actors de Síri
a reprenguin les negociacions inic
fa mesos a Ginebra i suspeses sens
iades
e continuïtat. Unes converses que hau
rien d’incorporar la veu de la ciutada
més afectada pel conflicte, a través
nia, la
de grups civils i xarxes de dones. (...)
Paral·lelament, els estats que vulguin
ajudar podrien fer una cosa molt efec
tiva, necessària i urgent: acollir els
desertors i els refugiats procedent
s de la guerra siriana i ajudar econ
òmi
cament i logística els països que, per
proximitat, més refugiats estan aco
llint.
També és imprescindible garantir que
les organitzacions i institucions enca
rregades de la distribució de l’ajut
nitari puguin accedir en condicions
humaa dins del país. (...)
Si la llibertat d’informació sempre
perilla en un conflicte armat, en aqu
est cas, a més, es va veure vulnerad
ment pel règim i darrerament es veu
a inicialamenaçada per la pràctica d’alguns
grups rebels de caire gihadista de segr
periodistes. A hores d’ara, n’hi ha 14:
estar
entre ells, el periodista català Marc
Marginedas.
7. Trobem lamentable el paper del gove
rn espanyol. No ha dit pràcticamen
t res en tot aquest temps, no ha defe
públicament cap posició i, en canvi,
nsat
en una cimera del G-20 signa una decl
aració avalant un atac militar. I reco
que, des del 2005, tot atac militar
rdem
ha de ser discutit en seu parlament
ària i no pot ser decidit unilateralm
pel govern.
ent
Reclamem que el Parlament de Cat
alunya no quedi absent d’una situ
ació com la siriana, que la debati
n’opini. Construir un país també pass
i
a per solidaritzar-se amb el món.
8. Finalment, volem destacar dues cose

s:
.insistir que bona part de l’oposició
ciutadana al règim sirià es va manifes
tar de forma pacífica. I que encara
existeixen col·lectius que reclame
n democràcia i justícia des d’una
opc
ió noviolenta. Aquests són els nostres ‘aliats’ a Síria a més, és clar, de
tota la població civil que pateix la inju
stícia i la violència.
. els problemes de David Cameron i
de Barack Obama demostren que
la mobilització de la ciutadania con
tra la guerra d’Iraq va generar un
nou clima: fer un atac militar no
és una decisió que pugui escapar
debat ciutadà i polític. (...)
del

Barcelona, 3 d’octubre de 2013
Podeu llegir el posicionament sencer

a la nostra plana web.
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Plaques de cava per la pau
El 2013 ha estat l’any del nostre 30è aniversari i per celebrarho hem fet unes plaques de cava commemoratives, dissenyades
per Toni Viader i elaborades per Sàbat Lligats Metàl·lics. Amb
la compra d’aquestes plaques col·laboreu a fer possible la
nostra tasca per la pau i el desarmament.
Hi ha quatre plaques diferents que es poden comprar per
separat (3 € cadascuna) o totes juntes (10 €) a la botiga on-line
de la web o bé al nostre local.

SIPRI 2013
Un any més, a FundiPau hem traduït al català i al castellà el resum del prestigiós
anuari de l’Stockholm International Peace Research Institut sobre armament,
desarmament i seguretat internacional.
El SIPRI Yearbook 2013 constata, entre altres aspectes, la disminució de la despesa
militar mundial, tot i que augmenta a la Xina i a Rússia, i l’aparició de la Xina com a
cinquè major exportador d’armes del món, ocupant el lloc del Regne Unit.
El SIPRI publica el seu anuari des del 1969 i a FundiPau en traduïm el resum al
català des de l’any 2006 i al castellà des del 2012.
Podeu comprar els resums del SIPRI a la nostra botiga on-line o consultar-les en pdf
a www.fundipau.org/anuari-sipri

Memòria 2012
Aquesta publicació recull els actes, campanyes, iniciatives i
publicacions que vàrem dur a terme a FundiPau durant el 2012,
així com l’informe econòmic de l’entitat.

•

La posada en marxa de la web Cap a un Tractat sobre
Comerç d’Armes per oferir un seguiment actualitzat sobre
el procés i recollir suport ciutadà per al Tractat.

De l’activitat del 2012 en destaquem:

•

La presentació de 12 Propostes de pau als partits
polítics de cara a les eleccions del novembre del 2012 i el
seguiment dels programes electorals per veure quins partits
incloïen les propostes.

•

L’exposició Cinema i Pau, que després de tres anys
d’itinerància va acabar la seva vida activa. La mostra
convidava a reflexionar sobre la cultura de la pau, el
militarisme, la noviolència i el desarmament a partir de
diverses pel·lícules. Ha estat en més de 30 municipis de
Barcelona.

•

La quarta edició del Concurs d’Animacions per la Pau,
que va culminar amb l’acte de lliurament de premis, el
mes d’octubre, i l’edició d’un DVD amb les animacions
guanyadores de les 4 edicions del certamen.
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En breu
Gemma Parellada i Latituds guanyadors
del VIII Joan Gomis
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La periodista catalana ha guanyat el guardó en la categoria
d’obres periodístiques pel reportatge La guerra sin fin, sobre el
conflicte al Congo, publicat al diari El País. En la modalitat de
trajectòries periodístiques s’ha premiat la tasca del programa
televisiu Latituds, una sèrie de documentals que s’emeten a
Televisió Catalunya des de 2010, dirigida pel periodista Jordi
Vilardell.

DENIP 2014
Per al Dia Escolar de la Noviolència i la Pau del 2014, a
FundiPau hem preparat la proposta didàctica: No més riscos:
prohibim les armes nuclears! Està pensada per a alumnes del
tercer cicle de primària i d’ESO i pretén fomentar la reflexió
sobre la greu amenaça que representen les armes nuclears i la
necessitat de que es prohibeixin per sempre. El DENIP se celebra cada 30 de gener, coincidint amb l’aniversari de la mort de
Gandhi, per promoure la cultura de pau i la noviolència entre
els infants i joves.

Seminari Estat de Pau
La feina del Seminari ‘Estat de pau’ és a punt de veure la llum:
durant 6 mesos, persones del moviment per la pau han estat
elaborant una proposta de política de seguretat per a un nou
estat europeu del Segle XXI. Un document que podria ser ben
oportú en cas que Catalunya esdevingués un nou estat.

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)
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:
FundiPau c/ Casp, 31, 2n 1a A. 08010 Barcelona
*El número de compte de FundiPau és:
Catalunya Caixa 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...

Gemma Parellada
“La meva raó de ser és unir els testimonis
i els lectors”
La Gemma Parellada (Barcelona, 1982)
es una periodista independent que treballa a l’Àfrica subsahariana des de fa més
de set anys. Es corresponsal per a RFI
en espanyol, la CNN en espanyol i Catalunya Radio, i col·labora amb El País
i la CNN internacional entre d’altres
mitjans. Acaba de guanyar el Memorial
Joan Gomis 2013 pel reportatge La
guerra sin fin.

de la capital– i sovint es distreu en explicar les seves pròpies peripècies enlloc de
concentrar-se en escoltar i donar veu a la
gent local. Un altre vici és el de dramatitzar. El què es publica sol ser extremadament salvatge, il·limitadament bondadós
o, simplement, pintoresc.
S’ha de fugir de les histories estereotipades de tambors, nens soldats i excentricitats que contaminen sovint la complexitat del continent i que hipotequen les
veritats. És per això que treballo aquí.
Per rascar aquesta capa de frivolitat
i intentar dibuixar d’una manera més
realista el què passa en aquesta zona.     

En molts reportatges relates situacions i experiències de persones,
sovint dones, que són molt dures.
D’on treus el coratge per enfrontarte a aquests temes tan cruents?
Justament és d’aquestes mateixes persones que recullo el coratge i la força,
que no rebo, per cert, dels editors del
“meu món”, que haurien de ser el
motor del periodisme i que en canvi
l’ofeguen cada dia més.

Per què has volgut treballar de periodista a l’Àfrica? Què t’atreu d’aquest
continent?
Jo no vaig prendre exactament la decisió
de treballar a l’Àfrica negra. Va succeir.
M’interessava molt el continent ja abans
de marxar, però em trobava que a l’estat
espanyol era gairebé impossible trobar
bona informació sobre la vasta y rica
regió que arrenca sota del Sàhara. El poc
que ens arriba està sovint relacionat amb
la cooperació i la solidaritat, normalment
amb una alta dosi de sensacionalisme, i
les veus africanes no se senten. No es fa
un periodisme seriós. Estem ancorats en
els clixés.
El periodista, per alguna raó, esdevé
sovint protagonista quan viatja a l’Àfrica.
Esdevé automàticament un aventurer, un
valent –encara que no surti de l’hotel o

Em passo bona part de la meva vida
amb gent que batalla contra grans
multinacionals, contra exèrcits ben
armats, contra un destí que saben que
és gairebé impossible de canviar. Que una
dona a qui han violat després de matar
i esquarterar el seu marit, que ha sentit
com violen les seves filles, i que ara cuida
un nét sortit d’aquell dia infernal... que
ella no es rendeixi, elimina el meu dret a
rendir-me. Que un jove a l’epicentre de la
guerra s’impliqui en cos i ànima a gestionar el talent dels seus joves, per generar
un esperit crític contra la generalitzada
mentalitat colonial, allunya les meves
temptacions d’abandonar.
El suport que no rebo dels mitjans me’l
donen les persones a qui dono veu, i
també els lectors i oients. La meva raó de
ser és justament unir els testimonis i els
lectors. Les seves reaccions són el meu
motor. El mitjans, al final, són com una
pesada frontera. Un tràmit burocràtic
que s’ha de passar per arribar allà on

vols. És una feixuga molèstia que no es
pot evitar. Intento eliminar el malestar
que em generen els seus abusos i la tristesa que em provoca el menyspreu que
desprenen.

Fins a quin punt els interessos comercials d’occident són responsables de
la cruesa i durada del conflicte a la
RD del Congo?
El Congo és un dels casos més clars que
mostra que les coses no han canviat tant
des de les independències. Tot i que és un
escàndol geològic, tot i que té fusta, diamants, or i tot tipus de matèries primeres
–és un dels països més rics de l’Àfrica–
els beneficis de l’explotació no recauen ni
en la població ni en la construcció d’una
administració forta al país. Entre el
remolí empresarial que opera a les zones
mineres i la voluntat original de canviar
les regles del joc per part d’alguns polítics locals, s’aixeca la pressió internacional i l’ús de la corrupció, una eina fàcil
en llocs on no hi ha institucions fortes. El
desordre, a vegades, pot convenir.
Que la guerra del Congo, la més mortífera del món, segueixi viva, malgrat que
Nacions Unides hi ha tingut desplegada
durant molts anys la missió més nombrosa del planeta; que s’ignori i que es
relegui al calaix de conflictes ètnics, és
una negligència periodística i política a
nivell internacional.        

Una estricta regulació del comerç
d’armes –aquest any s’ha aprovat el
Tractat sobre Comerç d’Armes–, podria disminuir la cruesa i el nombre de
conflictes en el continent africà?
És fonamental, però no suficient. Els conflictes no els creen les armes, els creen
les persones. Si no hi ha una voluntat
política i, fins i tot diria, civil, d’aturar
el què provoca els conflictes, les regulacions queden en paper mullat. És un pas
imprescindible i que facilita el camí, però
hi ha d’haver una major consciència de la
naturalesa dels conflictes per poder saber
com aturar-los.
Entrevista sencera a:
www.fundipau.org/butlletins

