Barcelona, 26 de novembre del 2021
Estimades amigues i amics de FundiPau,
Aprofito l'ocasió que m'ofereix aquesta carta que cada any us adrecem per presentar-me com a
nova presidenta de l'entitat. Amb moltes i molts de vosaltres fa anys que ens coneixem, amb
altres ens hem anat trobant en els diferents actes que FundiPau ha organitzat o en què ha
participat, i també pot ser que amb alguns de vosaltres encara no haguem coincidit mai. Estic
segura però, que compto amb el vostre suport i companyonia en la nova etapa que enceto en
aquesta gran família que és FundiPau. Entomo la nova responsabilitat amb il·lusió i respecte.
Il·lusió per poder continuar enfortint la nostra missió de fer de la cultura de pau i la noviolència
la força col·lectiva que transformi la nostra societat i la faci més justa i més digna; i respecte per
aconseguir que la nostra entitat continuï sent un referent de pau a casa nostra, tal com ho han
sabut fer les persones que m'han precedit en la presidència al llarg dels anys.
Estem al darrer tram de l'any i segur que per moltes i molts de vosaltres és un moment per fer
balanç i per il·lusionar-se amb nous projectes i experiències. Nosaltres també ho fem i volem
compartir amb vosaltres la feina feta al llarg d'aquest any i alguns dels propòsits per al futur.
El 2021 també ha estat molt marcat pels efectes de la pandèmia que va irrompre a les nostres
vides fa més d'un any i mig. La nostra quotidianitat ha canviat irremeiablement i hem après a
conviure amb certes precaucions perquè sabem que són necessàries per mantenir el bé comú,
que és alhora el més gran bé particular de cadascú. La manera de treballar de FundiPau no ha
estat aliena a aquests canvis i ens hem hagut d'adaptar a noves formes de funcionar i sobretot
a utilitzar molt més les xarxes socials per continuar fent-nos presents i visibilitzar totes aquelles
activitats concretes que hem realitzat i que enforteixen la nostra missió.
Així, hem fet en línia la 2a edició del cicle “Defensores dels Drets Humans”, que ha permès
donar a conèixer la situació i les iniciatives de la societat civil organitzada a Mèxic i Turquia a
través de la conversa amb dues activistes en aquests països. I, parlant d’entorn digital, cal
esmentar el llançament del projecte “Pacifiquem les xarxes socials”, amb l'objectiu de
promoure un entorn digital més engrescador i respectuós que s'allunyi de la bronca, el
menyspreu i els discursos d'odi que, massa sovint, es produeixen a les xarxes socials.
Tampoc hem permès que es deixés de sentir la nostra veu de denúncia davant les injustícies
més flagrants però amb menys presència pública i hem continuat clamant contra el drama
humanitari a la Mediterrània, a les Canàries i, darrerament, a la frontera entre Bielorússia i
Polònia. No podem ser espectadors passius davant d'aquesta tragèdia que seria evitable si les
relacions entre països tinguessin com a prioritat la justícia, el respecte pels drets humans i el
benestar econòmic de tota la població. Tampoc podem restar impassibles davant la creixent
despesa militar mundial que l'any 2020 va fregar la xifra immoral de dos bilions de dòlars. Hem
de continuar treballant perquè cada vegada hi hagi més persones a casa nostra i arreu que
exigeixin una altra seguretat, fonamentada en la defensa dels drets humans i la justícia global
i no en el militarisme.
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Sabem que comptem amb la vostra veu i el vostre suport per continuar construint un món que
prioritzi la seguretat humana enfront de la seguretat armada. En aquest sentit durant l’any hem
treballat intensament i hem aconseguit petites però importants fites. Com bé sabeu, el 2017
Nacions Unides va aprovar el Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears. I gràcies a
l’esforç de totes les ONG de la Campanya ICAN, el 22 de gener d'aquest any el Tractat va
entrar en vigor i, així, va convertir les armes de destrucció massiva més inhumanes i immorals
en il·legals. Ara, el nostre objectiu és que l'Estat espanyol se sumi als 56 estats que ja han
ratificat el Tractat. Sabem que no serà fàcil, però tampoc ho era promoure un Tractat que
semblava impossible i, avui, és una realitat.
Mentrestant, el treball en xarxa amb el món local també dona els seus fruits i a finals de
setembre juntament amb la Xarxa d'Alcaldes i Alcaldesses per la Pau vam fer públic que 61
municipis de Catalunya han aprovat una moció a favor del Tractat sobre la Prohibició de les
Armes Nuclears. El nombre d'habitants de les localitats que han aprovat la moció representa
més de la meitat de la població de Catalunya, una xifra que demostra el suport ciutadà a
l'abolició de les armes nuclears.
L'esforç col·lectiu i en xarxa té una gran capacitat transformadora. Ho hem vist en el passat i ho
estem veient ara però convé ampliar-la i intensificar-la i no ho podem fer sense l'impuls i el
suport que vulgueu donar-nos. Per això requerim un cop més el vostre ajut i apel·lem a la
vostra generositat. Un donatiu extra, un augment de la quota, aconseguir nous socis o
donants, o alguna altra forma de finançament és per a nosaltres una gran ajuda que ens permet
créixer en capacitat de treball i d'influència. Tot l'equip de FundiPau sabem que la nostra base
social és la nostra força i és la que ens permet caminar cap al món que totes i tots anhelem.
Com deia el nostre estimat i enyorat Arcadi Oliveres, “Les persones que creiem en un altre món
possible sabem que les petites accions poden fer molt. Però hem de ser moltes persones que
des de dins anem deslegitimant aquest sistema fins a veure que s'ha transformat de veritat”.
Acabo agraint-vos la vostra fidelitat i el vostre suport, i us desitjo, en nom de tot l'equip de
FundiPau, unes bones festes i una molt bona entrada al nou any! Entre totes i tots continuarem
sembrant pau, justícia, llibertat i dignitat per a tothom.
Moltes gràcies i una abraçada,
Carme Suñé
Presidenta
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