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i Mam

G<up áOb^aat Mato a
ApM-CanusISU
070(0 C«iM d» Malaxa
UOC Manoica
Apui Conaua 17*
07700 Maò
HOCEmpadt
ITTSlEapola

Aquest ós el MOCADOR extraordinari
d'estiu. Extraordinari perquè ós dels més prims, extraordinari per les poques il·lustracions que Ió
(l'encarregada de la il·lustració se n'ha anat de vacances i ens ha deixat penjats1), extraordinari per la
menudesa de la lletra, extraordinari per la seva pluralitat (hem obert les pones a la competència, a un
mocador de paper: EL KLEENEX) t extraordinari per
la seva actualitat
L'actualitat dels mesos de maig i juny que
no es van poder tractar en el darrer MOCADOR
queda reflectida en aquestes 12 pàgines atapeïdes
de noticies, dades i opinió

MARESME
A a a a n U u Anbmdilariau dal Maiaama
CaaaJ Indapaoóaooa
Cami Ral. 504, 1
MATARÓ
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D o a d a H ^ . 31. A H
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BAGES

IMMOM

Grup <f Obfadota dal Bagas
CaaaldalaPau
Aplal Conava 302
06240 Manraaa
AaaomUoa AnkmJrlarrata da4 Bagaa
Gormar». 53. 2-1
06240 Mamau
RIBERA C7EBRE
HOC (Carta»)
Plaça Mar». 4
43746 La San» rf Almo»
BAIX LLOBREGAT
MOCBa6vi«»
Prado. 12. 13-1
06007 L'Ho»prtala1
Grup <f exactor» da Sanl Jual
Caaal da Jovaa da Sanl Juot
Plaça dal Parado* aA
06960 Sant Juat Daavarn

En aquest MOCADOR trobareu la Informació d'una de les millors accions que ha fet el
moviment (ins ara, el segrest de les banderes amb les
que l'exèrctt espanyol de Franco va entrar a Barcelona l'any 1939, que ha sorprès no només l'opinió
pública, sinó també els objectors I objectores del
moviment que estaven al marge de l'acoó. A partir
d'ara les accions de la Crida ja no seran envejables
Però a banda d'accions espectaculars, el
moviment s'ha let present aquests dies amb les
quotidianes manilestaaons. l'acampada de Càno
ves, la marxa a la presó d'Alcalà. . Però l'opinió i la
reflexió entorn dels temes antimilitaristes també es
tan presents en aquest MOCADOR
SI en el darrer MOCADOR dèiem que
l'AOC, més que una associació d'objectors, semblava un sindicat de prestaoonistes, ara gosem dir que
més aviat sembla/ós una patronal d'entitats i organitzacions segrestadores d'objectors. Llegiu, simés no.
el clarificador article de J Solà: A on vas AOC?.
Però no totes les organitzacions tenen
connotacions, diguem ne. negatives EA i ERC. com
HB al seu dia. han començat una campanya als
muniopts on tenen representació per tal de declararlos desmilitanizals De moment al País Basc la
campanya ha aconseguit que un diputat digués que
s'estimava més un tnsubmis que no pas els tres
exèrcits junts. Déu n'hi do. per ser un il·lustre diputat
qui ho dlul

ANOIA
MOC Anoia
Aplal Conou» 466
06700 Igualada

BARCELONESI

MOCRou»
AMnau Urbartan da Raua
SantVrcanç. 3
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MOC Badalona
C a U da Jovaa OoKU V4a
Garma Ban<av«. Mi
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HOC C a b d a l » Pau
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UNIVERSITAT POLITÉCNICA DE CATALUNYA
SKX
Escola TOenca Soportor tf Enynya*s da
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Jord Grrona i Soldado, s n Barrtaco C
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Han col·laborat en l'elaboració d'aquest
M O C A D O R COR R E C T O R S ,
MECANÒGRAFS,
MAQUETISTES,
COMPAGINADORS, IL·LUSTRADORS I TOTA MENA DE
FEINES BRUTES; Txell, Pere. Joan Carles,
Miquel de Vic, Jordi Solà i col·laboradors habituals. REDACTORS I ALTRES ACTIVITATS.
Tintin, Jordiet, Linus, Haddock I Sanxis

Pel proper número de tardor ja tenim
preparades més coses: hem enviat corresponsals a
l'ICOM (trobada internacional d'objectors), que en el
moment d'esenure aquestes ratlles s'està celebrant a
Viena, a la I Marxa Antimilitarista: ja tenim preparat
un dossier sobre no-volènoa i un extens amele que
parla ni més ni menys que del MOCADOR. Peró
esperem que els diferents grups ens facin arnbar les
seves col·laboracions

Permeteu-nos ara la lltcènoa de parlar de
nosaltres Aquest MOCADOR està fet amb presses,
una setmana, i, com sempre, sense gaires mitjans
Segur que hi trobareu errors ortogràfics, tipogràfics,
de maquetaaó i de tota mena A més. encara no
sabem si l'tmpnmirem en offset o senzillament en
farem fotocòpies La desagradable experiència amb
la imprempta que ens va tngar 1 mes (!) per fer ei
oratge dels 600 exemplars del MOCADOR 12-13 ens
ha deixat desconcertats És per això que a l'hora
d'esenure aquestes ratlles no sabem com acabarà (i
quan) aquest MOCADOR 14 Us demanem
comprensió
Però ja tenim pensades algunes mane
res per agilitzar I millorar l'edició de cada MOCADOR
L'octubre començarem l'elaboració del MOCADOR
descentralitzat. SI, si, farem el MOCADOR des de
diferents llocs del pals simultàniament Esperem
guanyar rapidesa i. sobretot, reflectir més bé la realitat del pals Tenim assegurats, de moment, dues
delegacions del MOCADOR peró ens ta falta més
gent que vulgui coHaborar-ht. A veure s us hi engres
queu'
La Redacoó del Mocador
1 de juliol de 1990

SUMARI
SEGREST BANDERES
ACAMPADA DE CÀNOVES
MARXA D ALCALA
DIA 15 DE MAIG
SETMANA DE L E S FAS
DESMILITARITZEM
EMPRESONATS
INSUBMISOS A LA P S S
PREMSA
CONVOCATÒRIES
FULL SUBSCRIPCIÓ
LES MENTIDES DE DEFENSA
L'ÚLTIMA MANI, DIUEN
ON VAS AOC? 10-11
EL KLEENEX 12

Eff··inans

EMPRESONATS
nr7

MOC
MILI-KK

MOCADOR 14

ACCIÓ P E R LA LLIBERTAT D E L S O B J E C T O R S EMPRESONATS

" S E G R E S T " D'ENSENYES
FRANQUISTES DEL MUSEU
MILITAR DE MONTJUÏC (Barcelona)
Reproduïm el comunicat de premsa que es va fer públic als mitjans de comunicació el passat
dimecres dia 27 de juny.

Barcelona, 27 de juny de 1990
ALS MITJANS DE COMUNICACIÓ SOCIAL
El Moviemnt d Objecció de Consciència (MOC) i la Coordinadora Anti mili MILI-KK ens responsabilitzem d'haver "segrestat" del
Museu Militar de Barcelona les dues ensenyes amb les quals FRANCO va entrar a ocupar Barcelona, l'any 1939, així com un escut d'armes.
Aquest fet no és gratuït, ni casual A més del fet que l'Ajuntament de Barcelona manté un Museu Militar en el qual s'hi exhibeixen
les ensenyes i estàndards amb què el general FRANCO va ocupar la ciutat de Barcelona arrabassant, en un nou acte de militarisme, la llibertat
dels catalans, ara, el Govern i l'Exèrcit mantenen a sis ob|ectors de consciència msubmisos un d'ells català (Francesc Rodríguez Cano),
empresonats a la Presó Militar d'Alcalà de Henares (Madrid) El seu "delicte" negar-se a fer el Servei Militar, igual que els més de 600
insubmisos que hi ha a tot l'Estat espanyol i que s'han presentat davant dels Jutges Militars per a dir ben clarament que no volem fer la mili,
ni servir a la guerra i el militarisme, ni volem els Exèrcits
Els militars segresten objectors insubmisos, símbol de la resistència als Exèrcits, i ara nosaltres els hem pres les ensenyes,
símbol d una victòria del militarisme.
Mentre hi hagi un s o l objector a la presó no tornarem les e n s e n y e s .
LLIBERTAT O B J E C T O R S EMPRESONATS!!!
Ni Servei Militar, ni Prestació Social Substilutòria
INSUBMISSIOÜ!
M O C. - MILI-KK

E L S INSUBMISOS ' S E G R E S T E N ' DUES ENSENYES
FRANQUISTES D E L MUSEU MILITAR D E MONJUÏC
L'acció et
anümiliuristes

vi

van

fer

dimans i els

simular

ser lurísics i

especialistes en armes.

Fonts

del museu van confirmar la

d'una victòria del militarisme". Recorden lambé

desaparició de Ics ensenyes, però es van negar a

que l'entrada de les uopes franquistes a Barcelona

explicar les circumstàncies en què es va produir el

"va ser un acte de militarisme que va arrabassar

fet i sobre les mesures de seguretat del recinte.

Ics llibertats dels catalans".
Un dels joves que va participar en

Barcelona - Membres del Movimem d'Objecció de

Els autors de l'acció han volgut quedar

Consciència (MOC) i de la coordinadora anlímili

en l'anonnnal i han manifcslal que no pensen

l'acció va explicar

Mll.l KKiencníígríj/iiíi« dues ensenyes amb Ics

lomar Ics ensenyes "mentre hi hagi un sol objector

detingudament des de feia temps i que van retardar-

quals Ics tropes del general Tranco van entrar a

a la presó". La protesta del MOC i Mili-kk vol ser

la en ocasió d'un alliberament d'insubmisos fa

Barcelona el 1939, així com un escut d'armes del

un acte per aconseguir l'allibcramcnl dels sis

alguns mesos. Qualifiquen l'acció de "simbòlica"

Museu Militar de Barcelona.

insubmisos que hi ha a les presons de lot l'Hstat

i com a mostra de pressió "contra l'obligalorielal

La sostracció es va dur a icrmc dimarts
a la tarda, en hores de visita, i l'acció la va
protagonitzar un escamot de
d'aquests col·lectius

18

antimililaríslcs,

militants
que van

cmrar separadament al Museu de Montjuïc fent-se
passar per turistes i especialistes militars. Després
de burlar la vigilància i els altres visitants, en
menys de mitja hora van

fer

que

l'havien estudiat

espanyol -un dels quals és a Catalunya- per negar-

del servei militar". Consideren que el fet que el

se a fer el servei militar

ministre

i la prestació social

de

Defensa, Narcís

Serra,

hagi

substilutòria. Fn una situació similares troben, tol

manifestat la intenció de portar al Congrés de

i que no han estat empresonats, més de 600joves de

diputats la proposta de reducció del servei militar

tot l'F'stat, que s'han presentat davant dels jutges

a nou mesos el novei.ibre vinent "és una manera

militars per dir que no accepten fer la mili ni

de upar el descrèdil que té l'exèrcit".

l'allernativa social.

seves aquestes

En una nota lela pública pel MO<'i Mili

insígnies, situades al costat de l'estàtua eqüestre

K K , es diu que "els militars segresten objectors

de Francisco Franco, que s'exhibeix a aquest

insubmisos. símbol de la resistència als exèrcits, i

museu municipal.

ara nosaltres els hem pres les ensenyes, símbol

Vicenç Relats - Avui, 28 de juny de 1990
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ACCIONS I ACONTEIXEMENTS
ACAMPADA A CÀNOVES
El motiu de l'acampada v a ser, com ja deveu
saber, el mostrar el nostre rebuig a que els
militars fessin una parada, amb motiu del dia
de les FAS, en un poble de Catalunya per, tal
com ho venen ells, apropar l'exèrcit al poble
La gent de la comarca es va mobilitzar de
seguida i varen convocar una marxa des de
Cardedeu fins a Cànoves pel diumenge. Per
acabar d'arrodonir-ho hom va pensar de ter
companyia als militars durant tot el cap de
setmana, així va ser que una setantena de persones ens vam trobar el dia 26 de maig a
Cànoves allà de gresca i fent tota la nosa que
fóssim capaços.
Ja coneixeu com van aquestes coses, sopars
de germanor, programes de col·laboració (el
més destacat va ser el de servir d'^parrings" a
les "Fuerzas de seguridad del estado", amb
uns resultats molt interessants), reunions al
més elevat nivell, ós a dir, ens vam trobar amb
el cap de seguretat del Govern Militar, un vell
conegut de l'afictó, fent hores extres als actes
montats per ells, coros i cants acompanyats de
la banda de l'exèrcit i un llarg etcétera d'activitats, totes moltinteressants i profitoses per les
dues parts

Cal destacar un parell de contusions i molts
insults a companys/es per part de la Guàrdia
INdvil de les rodalies, però malgrat tot, les
seves provocacions no van anar més enllà. SI
que va ser més greu l'agressió de la Urbana a
un company, aquest cop amb l'agreujant de
"nocturnidad i alevosía".
Però no tot van ser desgràcies. També ens ho
vam passar força bé sabotejant els actes de
l'exèrcit. Especialment divertit va ser l'acte
d'homenatge als "Caídos por la Tapia" que
degut a la cridòria que els vam montar, es van
veure obligats a realitzar a tota velocitat (els
capes estan que tnnen, era el comentari de
molts soldats que es posaven en contacte
amb nosaltres També demanaven que féssim
molta bulla i coses per l'estil).
En definitiva, l'apropament de l'exèrcit al
poble va acabar amb un apropament dels
soldats a l'objecció i a la insubmissió
JUAN SANXIS, MOC Cànoves
Enviat espacial

DIA INTERNACIONAL DE L'OBJECCIO
DE CONSCIÈNCIA
Aquest 15 de Maig es va caràcter
itzar pel poc ressò d e les activitats fetes a
Barcelona, bàsicament tres: roda de premsa,
enèssima presentació d'insubmisos al Govern
Militar i manifestació.
Pel que fa a la roda de premsa,
convocada a les 11 h. del mati, cal dir que va
ser portada per dos membres del MOC i dos
msubmisos. Els primers van resaltar els objectius i les activitats convocades pel Dia Internacional de l'Objecció, així com la situació de la
insubmissió a la PSS i l'anunci de properes accions contra entitats prpestadonistes. Els dos
Insubmisos, un d'ells el nou sobrevingut de
Berga, van informar de la nova presentació
La presentació, que va ser a les 12
del mati, va tornar a caure en la rutina; a més no
va entrar cap dels vint-i-quatre insubmisos,
tretze dels quals eren nous. L'estratègia per
part de l'Assemblea d'insubmisos va ser clara:
entràvem tots o no entrava ningú. Vam acabar

fent una sentada davant la porta principal del
Govern Militar
A 2/4 de 8 del vespre hi havia molt
poca gent a la plaça de la Universitat, però de
mica en mica va anar arribant gent El recorregut el podeu imaginar: fins el Govern Militar,
tot passant per les Rambles L'acte es va desenvolupar tranquilament, mentre als crits de
ése de la cámara, no es periodista, un polida
nazional ens filmava malcaradament amb el
seu video. Tot un detalli!
D'altra banda els mitjans informatius
es van abocar molt més a recollir noticies
relacionades amb els actes de l'AOC que no
pas en relació a la Insubmissió Jo anomenaria
aquesta actuació de boicot
Malgrat tot, la impressió general va
ser bona, perquè es va reflexar un cop més la
nostra continuïtat en la lluita per l'Objecció a
nivell públic
Linus. insubmis a la mili

hi

A m b motiu del Dia de las Fuerzas Armadas els Objectors barcelonins van desfilar una vegada més
per demanar la llibertat dels insubmisos empresonats

MARXA ANTIMILITARISTA A
ALCALÁ
Us havíeu assabentat de la
marxa antimilitarista que va anar fins a la
presó d'Alcalà? No? Que no ho va dir la
premsa? Què és estrany, oi? Bé, doncs
això és la notlda que van trametre les
agències "convencionals" a tots els diaris...
"Alcalá dc llcnares.Uns sis-ccnls símpalil/anls del
moviment d'objectors dc consciència es
concentraren avui davant dc la presó militar
d'Alcalà de Henares per a demanar la llibcrlal
dels insubmisos presos a Ics presons espanyoles.
La protesta, convocada pel
Moviment d'ObjecciódeConsciència, s'inicià al migdia amb una marxa des del càmpus
universitari cap a la presó alcalaina, on els
assistents es concentraren durant mitja hora
sense que es produissin incidents.
Els manifesunts, entre els que
figuraven representants de grups antimili
tarístes i dos insubmisos en llibertat provisional, foren interceptáis per efectius dc la
policia militar i la guàrdia civil a uns 500
metres dc la porta principal dc la presó.
I.a concentració es dissolgués,
pacíficament, després dc la lectura pública
d'una cana signada pels sis insubmisos que
es troben empresonats a Alcalá dc Menares:
Juan José Cordciro, Clemente Garcia. Marcos Pérez. I-abián Sai?. Carlos Acedo >
Antonio Pérez.
En la carta s'insisteix en que la
marxa d'avui suposa un ultimàtum i l'inici
d'una nova etapa d'accions per a assolir la
llibenal dels insubmisos presos, i impedir la
repressió "contra els que defenem la pau i el
reconeixement d'un d r « " .
"£s necessan compaginar la lluita d'una forma continuada, recreativa i
imaginativa a les distintes zones, -continua, amb un augment d'esforços col·lectius en
accions conjuntes dirigides a objectius estratègics d'interès estatal, que passen per ac
cions directes contra els jutges militars"
Burgos. A Coruña. Madrid i Barcelona seran, segons la cana, els principals
centres d'atenció del moviment antimilitarista i motius "dc resposta ràpida i supon
pràctic a qualsevol acció que es prepari contra
aquests pums"."(17/6/1990)
Us adoneu de I hàbit de traduir
els noms dels "perifèrics"? Aquest "Juan
José Cordeiro". . no es deia Xan Cordeiro'
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DESMILITARITZEM E L S
AJUNTAMENTS
Després de que alguns ajuntaments del Pals Basc amb majoria d'Herri Batasuna suprimissin el departament municipal de quintes d'alguns
municipis, el 18 de maig passat. l'Ajuntament de Vitòria va aprovar amb els vots afirmatius de PNB, EE, CDS i Eusko Alkartasuna i les abstencions
d'Herri Batasuna i el PSOE un text consensuat en el qual es considera el dret a l'objecció com un dret fonamental i es declara la ciutat com a territori
no militaritzat prohibint tot tipus d'actes militars i comprometent-se a assessorar jurídicament els objectors.
Seguint l'actitud de varis partits polítics d'Euskadi, Esquerra Republicana de Catalunya (ERC) va iniciar el passat mes de juny la
presentació d'una moció a més de 105 ajuntaments catalans Aquesta moció (que tot seguit reproduïm) serà aprovada, ben segur, a 7 o 8
ajuntaments Aquest fet suposa un avenç molt positiu i una acbtud important de desobediència i de no-col.laboradó amb l ' e x è r d l A i x ó pot animar
a d'altres ajuntaments a manifestar públicament i d'una manera compromesa la clara opció vers una societat desmilitaritzada.

MOCIÓ QUE ERC PRESENTA A
AQUEST AJUNTAMENT PER A LA
SEVA APROVACIÓ
L'actitud pacifista del poble català
va quedar especialment explicita en la seva
decisió contrària a la integració a l'OTAN.
Aquest refús no va suposar exclusivament una actitud davant la política de
blocs militars. Va suposar fonamentalment
un dar posidonamont a favor de la pau, la
distensió i contra l'armamentisme Aquestes
actituds no es poden desvincular del refús
que el poble català, i fonamentalment els
joves, manifesta davant el servei militar obligatori.
Els ajuntaments no poden romandre passius davant l'anomenada cultura
de la pau que dia rera dia v a penetrant en els
nostres joves.
Per totaixó, ERC considera que
les institucions dvils han de ser el canal
pacífic i democràtic dels desitjós ciutadans
desvinculant-se de les tasques dallis
tament, secció de lleves, etc.
La defensa pacifica de les opin
ions personals o col·lectives, com és
reposició al compliment del servei militar, no
ha de ser contestat amb l'aplicació de
mesures punitives, bé siguin directes o bé
encobertes en forma de prestadons substitutóries que reprodueixen els esquemes
bel.lidstes, a més de suposar la utilització
fraudulenta de mà d'obra gratuïta, i a
l'ensems contrària a recents sentèndes del
Tribunal Constitucional al respecte.
És per aquests motius que ERC
presenta al ple d'aquest ajuntament les
següents propostes per a la seva aprovació
1.- Dedara a
com munidpi antimilitarista i no violent.
En conseqüénda,
a) Suprimeix la secció municipal
de quintes, no realitzant l'ajuntament cap
tipus d'activitat d'allistament, notificacions
de pròrrogues o excedències, o qualsevol
altre tipus d'activitat reladonada.
b) No es tarà cap tipus d'invitació
a les institudons militars a actes que organitzi l'ajuntament, ni cap
representant
d'aquest acudirà com tal a cap tipus d'activi-

tat que desenvolupin les institudons militars.
c) Indicarà als responsables
dels centres escolars depenents de l'ajuntament la inconveniència d'acceptar invitadons que impliquin que els nens es familiaritzin amb l'ús d'armament
d^ Prohibició de realitzar dins el
terme municipal qualsevol acte o parada
militar
e) L'ajuntament oferirà als
centres educatius del municipi assessorament i ajuts per a la celebradó d'actes
(conferències, etc) sobre temes relacionats amb la no-violència
2 - Creació d'una oficina d'mtormació sobre objecció de c o n s d è n d a .
3 - Realització de campanyes actives explicant què ós l'objecció de consciència, adreçades a centres educatius,
associacions, entitats ciutadanes, etc; organització de campanyes especifiques
davant el sorteig de joves, objecció fiscal,
etc
4. - Aquest ajuntament no afavorirà ni permetrà la realització de la Prestació
Social Substitutòria (P S S ) establerta en la
Llei 48/84.
5. - Aquest ajuntament prestarà
assessorament jurídic per a la defensa dels
objectors insubmisos i tots aquells que en
resultin represaliats
6 - No s'exigirà, en les contractadons que l'ajuntament o els seus organismes depenents realitzin, haver complert el
servei militar ni la P S S , com a condició per
poder ser candidat a aquestes.
7Compartint
recents
sentèndes del Tribunal
Constitucional,
aquest ajuntament considera que l'actual
Uei Reguladora de l'Objecdó de Consciència i de la Prestadó Social Substi
tutória no respecta el dret a la llibertat ideológica, viola el dret a la Igualtat dels
ciutadans i discrimina l'objector, per la qual
cosa sol.lidta al Govern de l'estat espanyol
la derogació d'aquesta llei.

Kl fiscal aclua contra ediles de EA que boicotean la ' m i l i '
Bilbao. A pesar de la actuación del fiscal
contra dos ediles de Husko Alkartasuna (HA)
por la negativa de su Ayuntamiento a colaborarcon el Ministerio de Defensa, este partido
seguirá potenciando la negativa de los
municipios
vascos a colaborar con el
Hjército en las labores de reclutamiento de
mozos, anunció ayer su diputado Joseha
A/kárraga. I'araéstc, "es más positivo para
el progreso, más positivo para la par y
mucho más positivo para nuestro pueblo un
joven insumiso que los tres ejércitos juntos"
Hl Ministerio de Defensa manifestó anoche a
través de una n o u que "sin perjuicio de otras
actuaciones, deploraba" la actitud del diputado. Hl departamento considera "especialmente grave" la "genérica descalificación de los ejércitos" y que el debate sobre
esas cuestiones debe hacerse en el ámbito de
las instituciones parlamentarias.
Publicat a Hl Periódico, juny 1990.
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OBJECTORS EMPRESONATS
Després d'un any i mig de posar en pràctica
I estratègia d'INSUBMISSIO és important de
fer un balanç de la repressió que hi ha hagut
Exposem, tot seguit, les dades dels objectors
insubmisos empresonats des del gener de
1989tinsal|unyde 1990 Així com el temps que
han passat a la presó
Cal constatar que dels 52 objeclors que han
ostal empresonats, 21 són de Catalunya
Quasi la meitat del total han estat objectors
catalans, empresonats per obra i desgràcia del
Sr Ricardo Izquierdo
D'altra banda actualment encara resten a la
Presó Militar d'Alcalà de Henares (Madrid)
cinc ob|ectors i un a Cartagena (Presó Naval
Militar), en Francesc Rodríguez Cano, que és
do la Bisbal de l'Empordà, ob|eclor a mitja mili,
que va ser empresonat el dia 31 de maig de
1990
important enviar telegrames o cartes de suport

ampi da piaio

Nen
W39

25 dies
25 dies
25 dies
15 dies
27 dios
13 dies
13 dies
13 dies
7 dies
11 dies
2 mesos I 1 dia
11 dies
.: -i •

Jomn Etxogotreta
Palxo Markoaftu
Gcxka Lopategui
Juan José Aimendariz
Gonzalo Matoo
Yon Sánchez
Josep M. Moragdega
Carles Hlno|osa
Mlkel Oleimin
Juan Carlos Alonso
JosóLu» Martín
Marià Sans
Carmelo Pascual
Mikel Odriozola
Podro Ignacio Garcia
Juon Pablo Batánete
Antonio Cruz
Gabriel Canals
Caries Feliu
Carmelo Serrano
Javier A c e v e d o
Ixelua Fernández
Fernando Rodríguez
Pepe González
Marc Barrobés
Lluís Pararedo
Albert Capella
Gerard Rouco
Angel Parés
José Miguel Padrón
Manuel Ruiz

15 dies
22 dies
1 dia
16 dies
16 dies
Ió dies
16 dies
Udie»
15 dies
1 mosiddies
27 dies
11 dies
19 dies
16 dies
16 dies
16 dies
7 dies
1 mes i 27 dies
13 dies
12 dies
13 dies
2 mes 11 dia
3 mesos
1 mes i i dies
9 dies
1 mes i 21 dies
1 mes 126 dies
1 dia
1 mes
18 dies
9 dies

Joan Cruz
Joan Behnake
G u l e r m o Bonita
Femando Nlcauo
Carmelo Sanz
Ir'ago Irasuegi
Marc Blgas
Ennaue Ulíues
Guillermo d e la C u e s t a
Juan Carlos Maldonado
Miguel Gómez
Jaume Romero
Jordl Pujol I Martí
Xan Coideiro
Ciernen le G a r d a
Fermín Patomo
Marcos Pérez
Antonio Pérez
Carlos Acero
Francesc Rodríguez Cano
Fabián Sainz

a la presó des del 13/4/90
2 mesas i 2 dies
1 mes i 11 dies
a la presó des del 3/5/90
a la presó des del 25/5/90
a la presó dos del 25/5/90
a la presó des del 31/5/90
a la presó des del 28/4/90

Jades: del mure A i i > í i rao, Imubmisíio (IV8V) i üo Jorai
Els Objectors en negreta són els d e Catokjnya

T R E S INSUBMISOS A LA PSS MES
El dia 28 de juny de 1990 tres objectors que
havien estat reclamats per fer la Prestació
Social Substilutòria van alegir-se a la llista
dels insubmisos
Tots tres havien rebut la
borsa de treball el desembre de 1989 i formaven part de la primera lleva després de
l anul lació del reglament
Tadeo Calamarde havia d'mcorporar-se com
a prestacionista en un hospital de Puigcerdà,
del Consorci Hospitalari de Catalunya. Va
presentar se a la persona responsable de la
seva PSS i li va lliurar una declaració d'insub
missió Després va parlar amb la premsa per

explicar les raons de la seva postura. Una
emissora de ràdio va concedir-li una entrevista.
Francisco Javier Garrigos estava destinat a
l'Ajuntament de Girona (el destí és inescrutable) També ha decidit ter se insubmís Però
per problemes de temps no disposava de la
declaració d'insubmissió
A canvi va ter
donació a l'ajuntament de documentació on
s'explica amb detall la nocivitat de la PSS i els
motius de la negativa a ter-la
José Luis Pueyo havia de començar a prestar

serveis a Estrep, entitat dedicada a l'atenció
de toxicòmans, que v a ser formada per objectors de consciència j a fa anys I que es manté
propera a l'AOC. L'insubmls es va entrevistar
amb el responsable i v a lliurar-li també la
declaració d'insubmissió. Estrep no li va segellar, però va redactar un document en paper
oficial de l'entitat constatant la no presentació del prestacionista.
Tres insubmisos més, i hi ha possibilitats d'un
quart molt aviat, destinat al CIDOB. Però això
de la PSS existeix? Algú l'ha vista?
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PREMSA
Cinc professors examinen
un insubmís empresonat a
Alcalá (Madrid)

Un juez se niega a cumplir
el servicio sustitutorio de la
"mili"

Clemente García, Insubmís empresonat a la
presó militar d'Alcalá-Meco (Madrid) , des
de l'abril, es va examinar ahir al matí
oralment a l'interior del recinte penitenciari
de cinquè curs de Geografía i Història davant
de cinc professors de les assignatures
corresponents desplaçats des de la
Universitat de Salamanca. Els professors es
van estar més de dues hores a dins la 'presó
per a examinar a Clemente, que ha tingut que
accedir a vestir-se amb robes militars i a
tallar-se els cabells per a poder utilitzar la
biblioteca i la sala d'estudis de la presó, ja que
la seva cel·la no tenia ni cadira ni taula on
poder estudiar i preparar l'examen.

El objetor de conciencia alega que se le aplica
un reglamento nulo

Aquesta circumstància ha
provocat la incomunicació ambels altres cinc
insubmisos empresonats a Alcalá, segons va
declarar Femando Ejido, membre del
Movimiento de Objección de Conciencia
(MOC) de Madrid. La celebració de l'examen
ha sigut possible, segons Ejido, degut a les
pressions que de manera directa ha exercit el
Rector de la Universitat de Salamanca, ja que
anteriorment Clemente García havia
sol·licitat "per conducte reglamentari"
aquesta possibilitat, però el governador de la
presó sli havia denegat. (...)

Marcos de Alba, juez de Touna (Murcia), se
resiste a cumplir el servicio social sustitutorio que se le pretende imponer con un
reglamento que fue anulado por el Tribunal
Constitucional. De Alba, objetor de conciencia por motivos ideológicos y filosóficos,
considera que es mucho más útil a la sociedad
en su juzgado, dada la escasez de jueces, que
en un organismo benéfico.
Murcia.- Si no fuera juez. Marcos de Alba,
titular del Juzgado de Totana (Murcia) y
objetor de conciencia al servicio m i i i u r por
razones ideológicas y filosóficas, se declararía insumiso, pero esuría incurso en un
procedimiento que acabaría con su carrera, y
por ello, si se le niega el pase a la reserva,
recurrirá al Tribunal Constitucional, "aunque
de nada me va a servir si cuando dicte la
sentencia ya es urde", dice De Alba.

Belen Pardo.- El Independiente, dij.
28 de juny de 1990.

J.B. - EL PAÍS, dimarts 19 de juny de
1990.

L'AVIA D'UN
INSUBMÍS
Sóc

Madrid. - El Ministerio de Defensa trau de
eviurque el debate sobre el servicio m i i i u r
y el modelo de Fuerzas Armadas llegue a la
calle, como pretenden algunas fuerzas
políticas. El deseo de la clase política de
intervenir en el tema se plasma en la
siniestrabilidad de la m i l i , en la polémica
planteada por objelores e insumisos, en la
negativa de los ediles de algunos partidos
vascos y catalanes a colaborar en
el
reclutamiento y en la decisión de Izquierda
L'nida(IU) de aprovechar el verano para
recoger firmas contra el servicio m i i i u r
obligatorio.

un

cor

incomprensió de

adolorit
l'Estat

per

la

contra els

insubmisos. A v u i hi ha en Miquel
G ó m e z a l a presó de Tarragona, en Jordi
Pujol a la presó de la Trinitat i en Jaume

Fermín Palomo Curiel, el jove
allsasuarra que va abandonar fa una setmana
la presó m i l i u r d'Alcalà de Henares, és el
primer objector sobrevingut de l'EsUt que,
després de passar per la prtesó, no va haver de
tomar a incorporar-se a files, en estimar el
jutge, un cop vistos els recursos de la defensa
i el fiscal, que no se'l pot acusar d'un delicte
de deserció o desobediència, sinó de negativa
a complir el servei militar. Palomo va donar a
conèixerahir diversos deulls de la seva
detenció, portada a terme el 4 de maig,
després d'haver-se presenut voluntàriament
dues vegades davant del jutge togat m i l i u r
d'Iruñea, i de la seva vida a la presó, on,
segons va dir, van tenir menjar especial amb
motiu de l'aniversari de Milans del Bosch.
L'advocat Iñaki Subiza va dir que
no se'ls i havia comunicat directament la
decisió del jutge, que va enviar un telegrama
a la presó d'Alcalà, per la qual cosa tenia
previst anar ahir mateix al Govern M i l i u r de
la capital navarresa. Va recordar que, fins ara,
es diferenciava entre els insubmisos que
encara no s'havien incorporat a files, als que
s'acusava de negativa a complir el servei
m i l i u r , dels objectors
sobrevinguts,
processats per motius com deserció,
desobediència o negativa a vestir-se amb
roba m i l i u r . Això no obsUnt, després d'haver
presenut la defensa i el fiscal els seus
respectius recursos, a Fermín Palomo se
l'acusaria únicament de negativa a
incorporar-se al servei m i l i u r , i , segons va
manifestar Iñaki Subiza, és cuasi segur que el
tribunal de la Coruña accepti aquesu teoria.
Per altra banda, com se sap, el jutge togat
m i l i u r d'Iruñea opina que no li correspon a
ell jutjar als que es neguen a fer la m i l i , motiu
pel qual elevà al seu dia al Tribunal
Constitucional
una
qüestió
d'inconstitucionaliUL (...)

altres, i de boquilla som democràtics,
als

quatre

vents

democràcia.
bons,

ens

vanem

de

Però els joves que són

humans,

oberts a la pau i la

llibertat, aquests els empresonen. Fóra
diferent

que

fossin

violadors

o

Legionarios 'asaltan' una
escuela

criminals, llavors tindrien llibertat i
Aquesta és la democràcia espanyola.
Visca

els insubmisos que

lluiten

perquè els nens d'avui, homes demà, no
hagin de fer l a mili obligatòria.

Carolina Ferrés, l'àvia d'en

LUIS DIEZ - El Periódico - Div. 1 de
juny de 1990

La situacióJuridkadeFermin Palomoésla
mateixa que la de la resta d'insubmisos.

Romero a la Model, demà seran uns

serien respectats, no seria important.
La posibilidad de acelerar la reforma del
servicio militar y de evitar la apertura de una
brecha entre sociedad y las Fuerzas Armadas
(FAS) hallevado a Narcís Serra a anunciar la
presentación del proyecto de ley del servicio
miiiur."

Primer cas d'objecció
sobrevinguda al que no
s'obliga tornar a la
caserna.

Jaume

Romero. Publicat al diari A v u i . 23 de
juny de 1990.

Dos legionarios armados con metralleus irrumpieron el lunes en el comedor de una
escuela u l 1er de la isla canaria de Fuerteventura para "realizar una batida", según informó la dirección del centro. Ante la insistencia del director para que se fueran, los
legionarios dijeron que esuban de maniobras
y que hablaran con su teniente.

El Sol - Dij. 28 de juny de 1990
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CONVOCATÒRIES
I MARXA
ANTIMILITARISTA
Les Assemblees Antimilitaristes del
Bages, el Berguedà i Osona, Mili-kk i el MOC
de Barcelona convoquen per aquest estiu la I
MARXA ANTIMILITARISTA que
començarà a Tremp el 27 de
juliol i acabarà a Figue
res el diumenge 5
d'agost Manresa,
Berga, Vic, Caldes de Montbui, Girona i
l'Estartit
seran alg u n s
d e l s
llocs
per on
es deix a r à
veure
aquesta
marxa
Per participar-hi
tant
és
anar-hi tots
els dies com
un de sol. "Només et ta falta un
vehicle -a ser possible, bicicleta-, un sac de
dormir i una mica de calés pel
menjar Si vols més informació truca

o ves a veure a qualsevol dels grups que
convoquen.

,ERES JORNADES
DE GASTRONOMIA I ANTI•
MILITA-

KJVTI/W///.
Ris
fàmfà* ME

Contin u a
oberta
I
a
con vocatòria
per a
les jornades
que fan
v e n i r
més ganes
anar-hi.
Sembla que la
tardor
serà
l'època idònia per
combinar les el bon menjar i el bon antimilitarisme. Si
ja teniu gana connecteu amb el MOC
EMPORDÀ

JORNADES
SOBRE ALTERNATIVES DE
DEFENSA
NO-VIOLENTA
Com que el lloc per a desenvolupar aquestes
jornades encara estava per concretar i les
persones encarregades de preparar-les no
havien fet res, aquestes jornades es faran a la
tardor (dia i lloc a concretar). Si voleu més
informació, a principis de setembre truqueu al
Casal de la Pau.

MOCADOR 15
Malgrat el que alguns mocadors de paper diuen
la redacció del MOCADOR es compromet a
treure un número de tardor que us arribarà a les
vostres llars a finals d'octubre o principis de
novembre, per la qual cosa preguem que no
ens envieu articles amb caducitat abans del 30
de setembre ni després del 10 d'octubre.

J a has firmat el
manifest contra
la mili?
I Ml d» signatures a qualsevd MOC comarcal

FULL DE SUBSCRIPCIÓ
Nom i Cognoms
Adreça
població
codi postal
comarca
telèfon
Se subscriu a la revista MOCADOR per un període d'UN ANY, prorrogable si no hi ha ordre en contra, i un import
de 700 ptes (4 números) a pagar mitjançant domiciliació bancària (omplir Butlleta de domiciliació bancària).

BUTLLETA DE DOMICILIACIÓ BANCÀRIA
Nom i Cognoms del titular
n compte .
• llibreta numero-

•
'•

Banc
Caixa

Agència núm
Adreça agència
població
codi postal
Senyors, els agrairé que amb càrrec al meu compte/llibreta atenguin, fins a nova ordre, el rebut que al meu nom
presentarà MOC-Casal de la Pau.
a
Envia aquest full, lolocopiat o retalla!, a MOC-Casal de la Pau. Cervantes, 2, pral-1. 08002 Barcelona.

de

de 199....
(Signatura)
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L E S MENTIDES
DE DEFENSA

L'ULTIMA MANI,
DIUEN

Respecte de les recents declaracions en les quals
Defensa qualifica d'extremadamentdelicat el tracte als objectors
presos, els insubmisos internats a la presó militar d'Alcalá de
Henares considerem que Defensa menteix alhora que censenteix l'actitud dels jutges militars en aplicar una política
repressiva, selectiva i sutil, davant de la demanda d'un dret. La
condició d'objector de consciència no és pas un títol, i cap
consell nacional, cap militar, cap govern no és capacitat per
negar-la. SI la Llei ha de referir se a tai condictó , ha de ser
només per a dir que objectar no és delicte i que es reconeix
aquest dret fonamental, sense imposar a canvi cap càstig, com
en aquest cas amb la P.S.S. i la presó.

La convocatòria ha estat precipitada. Malgrat aixó, sorprenentment a l'hora acordada, la plaça vessava de gent. Plena de
gom a gom, un guàrdia s'entrenava vigilant que ningú no
trepitgés el carrer prindpal. Una multitud en equilibri que es
movia a onades enlenbdes feia acrobàcies per a desplegar les
pancartes. Tothom ha volgut assistir a una cita històrica, diuen,
i fer-se una fotografía de record. Potser serà l'última t n a n i " ,
diuen.

Defensa menteix, ja que el tracte especifieconsisteix
en aplicar-nos un règim d'incomunicació en seccions que
únicament estan habilitades per a dormir i que no disposen de
cap mena de serveis i infraestructura. Els objectors insubmisos romanem tancats en cel·les 10 hores diàries i la resta del
temps amb les portes obertes peró reclosos a un espai que és el
passadís de la secció. Se'ns manté completament aïllats de
la resta dels reclusos i se'ns impedeix l'accés i/o ús del
menjador, bar, sala de TV-vldeo, biblioteca, sala d'estudis; i
se'ns restringeix l'ús del pati, gimnàs I dutxes, la qual cosa ocupa
tan sols 2 hores al dia, hores que a més es veuen interrumpudes
i reduïdes, j a que s'aprofita aquest moment per a passar-nos la
correspondència (que sovint arriba amb retard, entre d'altres
coses) o dur-nos a taquilla per a retirar diners, roba o estris de
neteja personal.
Les úniques galeries especials, Sr. Pertierra, són, ara
com ara les d'incomunicadó.
Respecte als altres reclusos, els insubmisos (tots
som en situació de presó preventiva) estem completament
discriminats i aixó és així únicament per les nostres idees
(cosa que, paradoxàlment, impedeix el reglament intern de la
presó).
El reglament intern és una mera enumeració de
drets i obligacions que s'inscriu en el reglament general de
presons, reglament caduc i obsolet, franquista que en absolut
s'adequa als temps que corren; contempla la pena de mort i li
confereix poder absolut a un governador fantasma del que
únicament es coneix la seva frase preferida "no"
La delicadesa de tracte als objectors presos consisteix en obligar-nos a menjar, estudiar, llegir o escriure
dempeus, a terra o a la llitera; en negar-nos taula i cadires,
en no contestar les instàncies i peticions o fer-ho tard, en negarnos trucades als familiars de 1r. grau, en la violació de
correspondència i la pèrdua d'intimitat a les visites per
locutori, en la possibilitat de ser escoltats a les cel les i a les
converses telefòniques, i en negar-nos les visites bis a bis...
així fins a una llarga llista de la que no s'exclou la mala baba
d'algun csl-lador que s'ultrapassa en les seves funcions o en
l'ús de l'autoritat (no pas tots els cel·ladors, només faltaria).
A la presó militar d'Alcalà, als únics que es tracta
entre cotons és als colpistes, als que no només no es redueix la
penaose'ls amnistia, sinóque se'ls imposen medalles o se'ls
ascendeix. Per a ells, si existeix un tracte de favor.
XAN, CLEMENTE, MARKOS, FERMIN. FABIAN, ANTONIO
Y CARLOS
(Objectors insubmisos presos a la presó militar d'Alcalá)
Arúde publicat a l'EGIN, dilluns 18 de juny de 1990

Per megàfon i a expliquen que ahir el Sr. Torres, Regidor de
l'àmbit de la vía pública de l'Ajuntament de Barcelona, va
presentar al Pie Municipal un informe per a poder restringir i
encotillat el lliure exerdei al dret de concentrar se i manifestarse pels carrers de la ciutat. Informe que, ben segur serà aprovat
pel Consistori. Xiuladissa per part de la concurrència
La gent s'empipa encara més quan s'assabenta que hi haurà
ordres, quan les manifestacions siguin autoritzades, de respectar els semàfors durant els recorreguts. Hi ha a qui li ve a la
memòria el Consell de Guerra cel.lebrat el passat mes de
novembre contra dos objectors de consciència insubmisos,
quan el Fiscal Militar comparava el saltar-se la norma d'haver de
fer el Servei Militar amb el fet d'obviar els semàfors.
Sembla ser que l'eslògan 'Barcelona, posa't g u a p a ' abasta conceptualment molt més que el millorament estètic i d'Intraestructura de la ciutat. Aquest fet que ens ocupa no és aïllat, forma
part de la política restrictiva que l'Aiuntamenl de Barcelona està
duent a terme d'uns anys ençà contra tots els Moviments
polítics, socials, alternatius i dvics. No és aquest el primer
exponent d'aquesta política de restriccions per a poder retallar
la nostra expressió pública, la nostra presència a la vida de la
ciutat, a l'hora de retallar, gradualment, la llibertat d'expressió.
Ja durant les Festes de la Mercè de l'any passat tots aquest
moviments, col·lectius i entitats, vàrem veure i patir la
prohibició a l'hora d'exposar, mitjançant pa ra deies, taules I
tenderols, les nostres reivindicacions en els llocs on es desenvolupaven els actes de la Festa Major. 'Barcelona, p o s a t guapa'.
Mentrestant, a la plaça, j a hi ha comentaris sobre quins canals
poder utilitzar per a donar sortida a les nostres opinions i reivindicacions. Sembla ser que el correu i el telèfon queden descartats. Per megafonia anunden que d'aqul a breus instants
començarà la manifestació. L'última, diuen. Quan el primer
manifestant trepitja el carrer prindpal ets llampecs dels flaxhos
dels periodistes il·luminen la plaça. L'última ' m a n i ' , diuen.
L'última?...
Jordi Muñoz I Burzon
Article publicat al Diari de Barcelona. 27 d'abril de 1990.
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ON VAS AOC?
Tot I que ens hem tet un tart de
repetir per què tan les lleis d'objecció els
governs dels estats, no vindrà malament que hi
tem una repassadeta en un moment Els governs han de fer front a dues menes de problemes, a saber D'una banda, tenen un nombre
de gent més o menys irreductible que no vol
fer el servei militar Alguns d'aquests hi
acaben anant per por al càstig. D'altres, els
menys normalment, no hi van malgrat tot i,
generalment, acaben patint penes de presó
per motius de consciència Esdevenen, així,
aquella mena de pres que cap estat que vulgui
considerar-se democràtic no pot tenir. Aquest
és el primer problema
El segon problema és que l'Estat del
Benestar, per anar
bé, ha de destinar tot
un seguit de partides
del
pressupost
a
"serveis socials" i,
això, xoca amb que
també volen dedicar
molts calés a tenir
contents els militars i,
per exemple, comprar-los enginys voladors d'aquests que
cauen a pedrades.

baixar de la figuera
Primer,
hom va
descobrir que los legislacions que penalitzaven els SCA i afavorien els que volia el govern
feien que fos impossible que els primers rutllessin Més tard, hom va descobrir que les
legislacions no eren com eren per casualitat
sinó que havien de ser així, que per alguna
cosa les feien.
En aquesta pel·lícula, l'estat espanyol apareix al final, quan ja s'ha vist de que
anava l'argument a tot arreu. Aixó va fer més
fàcil que els del M O C. triéssim el camí de
la desobediència civil a la llei; un camí que en
els inicis era una incògnita
perquè la
insubmissió no havia estat mai intentada com a
estratègia col·lectiva de l'objecció un cop ja es
tenia una llei "normaleta". Se sabia,
però,
quina havia
estat la sort de les
estratègies
seguides fins aleshores i
calia, com diu en
Llach "trobar nous
camins.

L'AOC no ha explicat, de
moment, quina és la pena
de presó per als insubmisos que preveu "la seva
llei"

Solució genial per a tots dos problemes alhora: agafes els que no volen fer la mili
i els poses a fer les coses que no poden ferse, entre d'altres motius, perquè hom dedica
els pressupostos a joguines militars. És perfecte! -per a ells-. Els pressupostos militars es
queden tal qual, els professionals dels "serveis
socials" -que pensaven, pobrets, que tenien
feina segura- es queden amb un pam de nas
i els objectors, aquests rarets que no volen fer
la mili, a passar per l'adreçador
O i que es veu d a r ? Doncs aquesta
argumentació "Unia clara" és el resultat de
molts fracassos de molts
moviments
d'objecció d'arreu Molts d 'aquests moviments
varen pensar que la P.S.S., allò que l'estat
establia per a servir els seus
propis
interessos, era possible utilitzar-ho en benefici
propi Aixl,hom veia possible que r"Estat del
Benestar"
acceptés
deixar d'estalviar-se
diners i personal contractat en l'Administració
Pública i donés el vist-i-plau a que els
objectors, per comptes d'aixó, treballessin obligadament, és clar; aixó no es qüestionava- en entitats no g u b e r n a m e n t a l , en un
treball que, segons resava la cantarella de
torn, era, directament o indirecta, en favor de
la pau Però els interessos gubernamentals a
l'hora de fer una llei d'objecció (LOC) van,
naturalment, per una altra banda: "No tòtem
home A veure si es pensen que hem fet una llei
d'ob|ecció per valors humanitaris. Fins a on
arribarem! Els en dones un ditet i es pensen
que et poden agafar tot el braç. " Cap dels
moviments que en el seu moment reclamà un
"servei civil alternatiu"(SCA) no se'n va sortir.

El per què dels f r a c a s s o s
Va ser a base de rebre bufetades,
frustracions i desencissos que, tots plegats,
primer alguns, després més, començaren a

desobeir després d'un any de treballar per la
cara i en nom d'uns serveis obligatoris dits
"alternatius" que saben de que van quatre
"enteraillos".
Òbviament,
qui ha volgut
rebutjar activament la llei s'ha fet insubmls. Dit
d'una altra manera, qui ha acudit a l'AOC ho ha
fet amb la intenció de no "buscar-se més
problemes del compte".
La llei de l'AOC
Finalment, els de l'AOC s'han adonat que amb aquesta llei no tenien cap futur i
s'han vist obligats a demanar un canvi de llei.
Heu sentit a parlar de la llei de l'AOC? Segons
han dit a la premsa -dir-nos-ho també a la gent
de MOC era. es veu. massa demanar- es
tracta d'una llei més permissiva, més avençada. menys punitiva pels SCA (1). Ara. volen
negociar la llei amb el Ministeri.

Però..., per quins set sous el Ministeri ha de negociar res amb ningú? Doncs
perquè, de moment, la LOC no ha resolt cap
dels problemes que pretenia i ha estat així, no
precisament com a resultat de l'actitud aoquera, sinó més aviat com a resultat de l'estrategia
Hem de dir
de desobediència civil -insubmissió- inspirada
amb pesar que, a
per MOC i assumida per molts altres grups i
hores d'ara, l'A.O C.
col·lectius. Jo sempre havia pensat que no
encara
no
s'ha
negocia qui vol sinó qui pot fer-ho. L'AOC és
assabentat de la història del moviment
l'organitzadó que ara planteja un canvi de llei
d'objecció a Europa en els darrers trenta
perquè la proposta que abans feia ha fracassat
anys I continua actuant com si res, utilitzant
estrepitosament. Recordeu el que deien?:
els mateixos arguments que ja han tingut
"Aquesta llei tampoc no ens agrada i també la
temps de quedar desmentits per l'experiència.
critiquem però existeix, no hi h a qui la canviï i,
Malament rai si qui vol canviar qualsevol cosa,
per tant, cal plantejar ja des d'ara uns serveis
encara que sigui el color de la paret, no vol ni
civils alternatius". Penseu que el Ministeri no
sentir a parlar de com li va anar al seu/va vel/na
es capaç de valorar aquest canvi d'actitud
quan va provar de fer el mateix que ell/a ara
com a resultat d'un fracàs en tota regla? A
intenta.
veure, per entendre'ns. El MOC i les altres
organitzadons que conjuntament hem endeEl canvi necessari de l'AOC
gat la campanya d'insubmissió , en una
hipotètica negociació -i que ni se us passi pel
De moment, els de l'AOC ja han
cap aquesta possibilitat!- sortiríem des d'una
descobert que amb la LOC. una llei d'objecció
posició de força. Ha estat la nostra actitud la
"que penalitza la seva proposta" no se'n
que ha plantejat els problemes a la LOC.
poden sortir. Al capdavall, però. la LOC és
Aquesta llei no "resol el problema" dels que no
com qualsevol altra llei d'objecció. A ells. no
volen fer la mili perquè una quantitat molt
obstant, els ha costat arribar
a aquesta
significativa "passa" de LOC. Hem aconseguit
conclusió. Han hagut de trobar-se que. mentre
vincular Pinsubmissió" amb el sentiment
que la insubmissió esdevenia l'opció majoritàantimíli latent i tot just ara comencem a planteria dels objectors cridats -més de 600 objectors
jar el discurs de fons per l'abolidó dels exèrdts.
insubmisos entre mili i PSS-. i la PSS versió
La PSS no acaba de funcionar, no ha complert
govern amb prou feines si superava la meitat
cap dels terminis fixats i bona part dels entred'aquesta xifra, els de l'AOC es trobaven amb
bancs són "culpa" nostra. De fet, quan més
que zero objectors -ningú- volien seguir la seva
objectors criden a
proposta Doncs, és
fer la PSS, més
clar.
què
es
desobeeixen tot i
pensaven?
que els insubmisos
Qui ha acudit a l'AOC ho
a
la
PSS
en
SI un noi
comparació amb els
s'arrisca a desobeir
ha
fet
amb
la
intenció
de
de la mili encara
una llei tot prenent
siguin minoria.
una decisió que és
no "buscar-se més probàsicament personal i
que depèn de les
prioritats de cadascú... què penseu que

blemes del compte"

s'estimarà més? Desobeir d'entrada i en el
marc d'una lluita col·lectiva que tracta d'abolir
el servei militar -que és allò que d'entrada
rebutja- i avençar en la desaparició dels
exèrcits; o bé. com ha plantejat l'A.O C.

El
Govern
negociarà
amb
l'AOC si la campanya d'insubmissió va bé
Ouins problemes ha creat l'AOC
a la llei? Per què hauria de negociar el
Ministeri amb l'AOC?
Doncs precisament
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QUE FAS AOC?
perqué l'AOC no és el MOC En la mesura
que
la
posició de desobediència civil
esdevingui un problema veritablement seriós i
indefugible, al Govern pot resultar-li molt
convenient la -dialogant i "raonable"- AOC i
el
concedir-li
provisionals marges
de
tolerància que, c o m a t o t a r r e u abans, estarien
en relació directa als problemes creats pels
desobedients i al grau de "col·laboració" i que,
com a tot arreu també, acabarien quan la
pressió que fa mantenir-los desaparegués. El
problema seria, vist des del Govern, quines
concessions fer a l'AOC per a que la gent deixi
d apuntar-se a aixó de la insubmissió. Tot
plegat ben amanit amb el discurset de que uns
són els objectors bons -no estan d'acord peró
col·laboren a arreglar les coses-1 altres són els
dolents - poc "raonables" i insolidaris-. Hem de
pensar que, com a conseqüència de que la llei
no hagi estat precisament un èxit, el Govern
podria estar plantejant-se reformes en la LOC,
que miraria de fer passar tant d'amagatotis
com pogués i coincidint en el temps amb
l anundada reforma del servei militar (2).
Què?, què tal es v e u aquest "escenari" de futur
?

sió per evitar problemes més grans que
creen d'altres. Pots pensar que algunes concessions que et tan anunden una major predisposidóalesteves reivindicacions quan, en
realitat, són un caramel que et donen per que
ajudis a matxucar els altres
Pots,
en
definitiva, ser manipulat amb una extraordinària facilitat.
Algun exemple

Voleu algun exemple d'aquest "no
lligar la pel·lícula"? La petició de passi a la
reserva dels objectors "veterans" que v a fer
l'AOC Des de MOC ens vam fer un fart de dir
que el Govern acabaria amnistiant els "veterans", que eren un problema tècnic -molta gent
que entorpia la posada en marxa de la llei- i
també un problema polític -els més bén predisposats a desobeir-. Dèiem, si ho recordeu,
que es tractava només d'una qüestió de temps,
que quan trobés un moment oportú en el que
l'amnistia a tanta gent no fes gaire merder, per
exemple, unes vacances, ho faria. En aquestes que els de l'AOC, que deien no entendre
perquè hauria de voler passar el Govern als
veterans a la reserva, demana el passi a la
Doncs a mi, tot plegat, em dóna la
reserva, demana que el Govern es marqui el
impressió que ja està tot inventat i que tot el
detallat Per a la seva sorpresa, a quatre dies
que se'ns pugui acudir ja ha passat a alguna
d'haver-ho dit ells -i a quatre dies de vacances
altra banda La nostra moguda em fa pensar
de Nadal!- el bo del Govern, l'enrollat del Go,per exemple, en experiències del moviment
vern es ta un favor a si mateix, i a sobre,
antinuclear alemany. Quan el conflicte entre
gràcies a l'AOC.
Govern i m o v i m e n t
el fa passar com
antinuclear s'aguditza i
un
favor
als
el moviment comença
objectors. A hores
a fer mal, a fi de
d'ara, els de l'AOC
disminuir la pressió
L ' A O C va celebar el dia
encara no entenen
"l'estat es mostra, en
com és que els van
en
què
internacionalaquests
moments,
fer
cas
tan
disposat
a
ment s'homenatjaven els
depresa.
compromisos i negoinsubmisos i la campaciacions
en
que
ofereix a les iniciatives
nya d'insubmissló de
L ' ú l t i m a
ciutadanes
la
l'estat espanyol... propopossibilitat
d'una
"codeterminació". .
sant una llei d'objecció
S a b e u
Les
accions
l'última?
El
ciutadanes es veuen
per l'estat espanyol!
propassat 15 de
aleshores
davant
Maig
se
l'alternativa de, o bé
cel lebrava, c o m
donar una passa endavant en la seva lluita
cada any, el Dia Internadonal de l'Objecció de
antinuclear,... o bé esdevenir un nou apèndix,
C o n s c i è n c i a q u e c o n v o q u e n la I R G
sense entitat política, de la planificació estatal;
(Internacional de Resistents a la Guerra) i
en aquest darrer cas...
se les adjudica
l'ICOM (Trobada Internadonal d'Objectors/es
l'important fundó de "soci crític' i "factor de
de Consdénda). El propassat any l'atenció
legitimació" en la tasca de realització del
internadonal se centrava en la lluita dels
programa atòmic".
objectors sudatricans contra l'Aparttieid, la
seva lluita era el "focus" d'atendó. Enguany, el
És clar que el perill de que l'AOC
"focus" era la lluita per la insubmissió
acabi jugant aquest paper no l'hem de buscar
desenvolupada a l'estat espanyol. Arreu del
en que tinguin molt mala baba ni res que s'hi
món es realitzaven accions d e suport als
assembli Ésunacosapitjor: que no "lliguen de
insubmisos de l'estat entre les quals la més
que va la pel·lícula". Els qui analitzen la lògica
vendible v a ser la que va estar a càrrec de les
del que passa, tracten de veure com es
dones de Greenham Common. La IRG i
comportaran "els altres" -el Govern, els
l'ICOM volien que aquestes accions servissin,
militars, qui sigui-i aconsegueixen de preveua més, de llençament per a campanyes contra
re el que pot passar poden preveure la que es
la conscripció en els respectius països. La
creu que és la millor resposta. Quan no lligues
IRG convocava per aquest dia als seus afiliats
de la misa la meitat amb molta facilitat pots
afirmant que "els objectors a l'estat espanyol
acabar pensant que el Govern t'està donant el
estan realitzant amb l'oposidó a qualsevol
que vols com a resultat de com ho has fet de
leglsladó sobre l'objecdó de c o n s d é n d a i
bé tu quan, en realitat, es tracta d'una conces-

amb el refús al servei civil la forma original
i autèntica de l'objecció, que persegueix la
fi d'oposar-se
a tota militarització'. Tot
plegat, segons es deia, des de la convicció de
que 'els serveis civils no són més que
substituts disfressats dels servei militar". Oi
que sembla el dia ideal per, si tens una llei
d'objecdó a proposar, amargar-la sota d'una
pedra on ningú la vegi? Doncs l'AOC va
cel·lebrar el dia en que internadonalment
s'homenatjaven els insubmisos i la campanya
d'insubmissló de l'estat espanyol...proposant
una llei d'objecdó per l'estat espanyol!.
Per acabar
Unes Unies més amunt hi ha escrit
que ens hem de fixar en les experiències
d'altres bandes i també que l'experiència del
moviment antinudear alemany ens hauria de
servir també per pensar en el nostre propi
futur. Anirà bé potser que recordem els perills
que Claus Offe deia que havien de superar
les iniciatives antinudears per tenir 'èxit en la
seva lluita i cobrar un ampli significat polític".
Offe és un sociòleg i polítòleg alemany que s'ha
ocupat força de moviments alternatius. El
primer dels perills feia referènda a la organització: la "barraqueta" està muntada tan 'amb
pinces" que pot desmuntar-se amb no res. En
segon lloc, els moviments 'han de refusar
qualsevol tendènda a esdevenir una organització d'autoajuda'. Pensem en que molts
moviments d'objecdó han acabat esdevenint
sindicats de prestaciónistes Pensem que la
reivindicació de SCA demana SCA per a
nosaltres, els de tal o qual moviment o ,en el
millor dels casos, per als que no volem fer la
mill, mentre que l'abolició del servei militar és
una cosa de la qual es beneficia tothom. El
tercer perill que havien de superar per tenir
èxit era "no deixar-se fer un apèndix de la
planificadó estatal, pel fet de limitar
les
reivindicacions a les alternatives que els
ofereixen", és adir, acceptar una llei que limiti
l'objecdó. Algú li quep al cap un moviment
antinudear que negocií si s'han de construir
centrals nudears a un ritme més lent o amb
d'altres garanties de seguretat? Doncs per què
a alguns els costa tant de comprendre que la
ruïna d'un moviment d'objecció és plantejar
que cal negodar una PSS més o menys
llarga, més o menys alternativa -més aviat
menys-, més o menys dura disciplinàriament?

Jordi Solà
Moc Barcelona
NOTES:
(1) No han explicat, de moment quina és la
pena de presó per als insubmisos que preveu
"la seva llei'.
(2) I aleshores tornarem a tenir al Govern i a
l'AOC a una. Abans, a una en voler posar en
marxa la llei. Quan la llei fracassa, a una per
voler canviar-la.
P.S.:Les notes "antinudears" provenen dels
" Textos del movimiento antinudear alemán.
Energia atòmica
y
lucha ciudadana".
Barcelona. Icàrla, 1978

EL KLEENEX
desínformatiu per la lluita antimilitarista
P e r què el K l e e n e x ? Perqué el M O C A D O R , com s'usa diverses vegades entre rentada i rentada, és una font constant de
contagi. A m b un klecnex, en canvi, els microbis van de cap a les escombraries. Aquest és el principi del kleenex: tots els seus
articles són d'usar i tirar, i qualsevol similitud amb personatges de la "moguda" de la insubmissió no només és pura coincidència
sinó que a més a més es casualitat.

Primeres mesures de la gent del C A M P I per radicalitzar la

I n t e r c a r c a m a l del M O C

campanya: a partir d'ara el seu nom serà K A M P I .

(30 de febrer del 90)

del M O C encara debat el canvi a M O K .

L a gent

De tota manera, es

R o d a d ' i n f o r m a c i o n s de g r u p s

veu difícil que cap dels dos puguin arribar a ser tan radicals

M O C - L ' P C : ens informen de com els han anat els exàmens

com cl M i l i - K K , que té dues kas.

de febrer i de les timbes de pòquer dels dimarts.
E m p o r d à : Impossible de desxifrar què diuen: van tots

No es veritat que les sigles del M . O . C .

vulguin dir en

torrats de vi Insubmissió.

veritat Multinacional Organitzadora de Concerts, com

O s o n a : ens expliquen com va anar la campanya per la

apunten algunes veus critiques del M O C - E u s k a d i .

llibertat de Lluís Patateta, de Prats.
Berguedà: després de l'acció genial del dia de la jura de

Ni tampoc volen dir Mecagon l'Ostia del Calendari, com ha

bandera han decidit fer una cosa similar durant l a Patum: es

afirmat un prestigiós empresari vinícola i tèxtil de l'Alt

faran el bonzo davant la caserna militar, situats de manera

Empordà.

que es pugui llegir el lema: M i l i no. (Notícies d'última hora
confirmen que la pluja v a impedir dur a terme aquesta acció.

No és veritat que al Manuel Luque el fotessin fora del
CAMPI.

D'on c l van fotre fora és de C a m p , l'empresa dc

"És que ens apagàvem", h a manifestat un implicat.)
L a resta de g r u p s no hi són, cosa que aprofiten els grups

detergents. A l C A M P I encara hi continua.

presents per ficar-se amb ells.

Sectors independentistes de barretina i pa amb tomàquet de la

C o o r d i n a c i ó estatal

"moguda" han proposat de catalanitzar alguns noms

No es va poder informar de res, j a que fa unes tres o quatre

d'insubmisos, per exemple: C a r l e s Fonollosa, Jaume

estatals que tothom s'ha escaquejat d'anar-hi.

Romaní, Antoni i Joan C r e u , i Joan Sanxis, entre d'altres. Per

Coordinació Catalunya

sort la proposta no ha tirat endavant.

U n desastre: la prova és que l a gent de cada zona v a anar a
parar a una casa de colònies diferent per la intercarcamal.

No es confirmen els rumors que apuntaven que c l sector

Perspectives de f u t u r

laxista-leninista del M O C - B a r c e l o n a volia escindir-se amb

Arribats a aquest punt, els assistents v a m decidir anar de

e l n o m d c M J O C R (Moviment de Joves per una Objecció dc

copes per oblidar què és el que pot passar a partir d'ara.

Consciència Revolucionaria). Tot va ser una parida del

L a propera intercarcamal tindrà lloc els dies 32 i 33 d'agost.

David i el Roger.

E l lloc encara s'ha de confirmar, però en principi
s'encarrega d'organitzar-la la gent del M O C - P a r a n o i a .

Davant les ferotges crítiques que ha suscitat el deplorable
estat de brutícia del C a s a l de la Pau, l'actual secretari

O B J E C C I Ó F I S C A L : N o v a fórmula a l'abast de tothom:

general. Marc Barroer, ha manifestat: " N o s ' h i pot fer res,

l'objecció fiscal a l ' I V A . C o m fer-ho? És molt s e z i l l , es

és culpa del forat de la capa d'ozó." Sembla que j a no sap

tracta simplement de deduir del 6 o el 12 per cent d ' I V A c l

quina excusa buscar-se per no fotre brot.

7,7 per cent destinat a l'exèrcit. E x e m p l e : S i una cervesa
costa 75 pessetes, 9 són el 12 per cent d ' I V A . D'aquestes 9,

L a redacció del M o c a d o r 15 quedarà tancada el 23 de maig

el 7,7 per l'exèrcit són 0,693, o per arrodonir 1 pesseta. E s

de 1916. Si voleu treure-hi algun article feu-lo arribar al

tracta senzillament de deixar de pagar aquesta pessetona,

C a s a l abans d'aquest dia.

amb una nota que expliqui els motius que et porten a ferho, i destinar aquesta pela a entitats pacifistes.

L ' e q u i p de r e d a c c i ó d e l kleenex n o descarta l a p o s s i b i l i t a t

de c o n v e r t i r - s e en un espai fixe d e l M o c a d o r , i resta obert

a l a c o l · l a b o r a c i ó espontània de t o t h o m . O s i g u i , que q u a l s e v o l p a r i d a que se us a c u d e i x i l'envieu a l C a s a l , i n d i c a n t sempre que
és p e l M o c a d o r , p e r ò p e r a l a secció Kleenex.

