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OPINIÓ

MIRAR-SE EL MELIC
Encara que no sigui unfet exclusiu de les diferents organitzacions
que formen part del moviment antimilitarista a Catalunya,
l'actitud de "mirar-se el melic" és un fenomen preocupant
present en la manera de funcionar i relacionar-se dels grups:
cada vegada és més pronunciada la tendència a l'aïllament, al
tancament sobre si mateix i a no entendre's -a nivell pràctic, de
realitats d'acció- com a part d'un moviment més gran, sense el
qual no només no tindrien sentit, sinó que a més no podrien
existir.
Aquesta reflexió em va sortir arrel de l'assemblea de Montblanc,
dels passats dies 30 d'abril/ 1 de maig, que amb tan bona
voluntat es va currar en Lluís i alguns companys de Reus i que
va ser dolorós fracàs pel que fa a l'assistència.
Deixant de banda els problemes interns de cada grup, pel que
fa al nivell de compromís i motivació de la gent, atès que
aquests problemes els patim tots els col·lectius amb més o
menys profunditat, no puc deixar de constatar que a Catalunya
s'estan desenvolupant actualment diferents focus d'insubmissió,
que funcionen de manera independent -cosa positiva- i a la
vegada aïllada, és a dir, amb poc contacte i molt poca
coordinació -cosa molt negativa-.
Malgrat que l'estratègia és bàsicament la mateixa, sembla ser
que hi ha alguns grups que pensen que poden portar la guerra
pel seu compte i que el que passi fora de Catalunya no té gaire
a veure amb ells.
Potser estigui exagerant una mica, però hi ha diferents qüestions
que sempre m'han exasperat bastant i cada vegada més. Hem
perdut fa temps l'interès i la voluntat de debatre i discutir excepte en situacions puntuals i sempre amb presses-. A això
s'afegeix una tradició d'interès molt reduït, per no dir nul, per
les decisions que es prenen a la resta de l'estat i els
esdeveniments que allà es produeixen. La conseqüència ha
estat que no hem participat a moltes decisions i molts cops les
hem sentides com una cosa aliena o "imposada". Cada vegada
hem anat més per lliure i s'ha delegat en la gent de Barcelona
la necessitat o no d'assabentar-se o participar en les decisions
que es prenien fora de Catalunya.

sembla ser que les "prioritats" eren unes altres.
Penso que aquesta situació ós producte de la relaxació i
acomodació per la poca repressió que han patit els insubmisos
a Catalunya, d'una manca de responsabilitat respecte als
companys empresonats per part dels col·lectius i dels propis
insubmisos -en molts casos- i, sobretot, d'una manca de
consciència que la nostra situació aquí no seria possible si a
altres llocs la campanya d'insubmissió no tingués la força que,
de fet, ens manca en bona mesura aquí. Estem vivint de rendes
i, sobretot, de la lluita que es porta a terme a la resta de l'Estat.
Qui pensi que una campanya com la d'insubmissió, que té per
objectiu enfrontar-se amb l'exèrcit i un dels seus fonaments
actuals, la conscripció, pot tenir possibilitats d'èxit treballant
sobre la base de Tespontaneísme" local és que no es pren
seriosament aquests objectius o que no sap a qui s'està
enfrontant.
Penso en els companys empresonats, em llegeixo les seves
cartes d'ànim des de la presó i no entenc a què estem jugant a
Catalunya.
Espero no ferir gaires sensibilitats, però sí pensar una mica i
obrir un petit debat sobre les nostres misèries com a moviment
antimilitarista. Amb les millors intencions.
Patrio
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M'agradaria pensar que això -la negativa a sortir de Catalunyaés producte d'un sentiment nacionalista mal entès, però després
d'observar la manca de voluntat que també hi ha per coordinarse i discutir ni tan sols a nivell de Catalunya, penso que
simplement és producte d'un provincianisme, localisme o
"comarcalisme" -si preferiu- molt accentuat.
Potser m'estigui deixant portar massa per l'empipament, però
és que no estic parlant d'un cas o fet aïllat. Aquest cop hi havia
una qüestió que s'afegia i que em va afectar molt en el meu cor
"militant": la reunió es va convocar en un moment en què ens
trobem amb 120 presos a la resta de l'Estat (o no són també
els nostres presos?), després de 4 mesos des de la primera
"plantada" i quan uns 50 d'aquests presos portaven dues
setmanes en vaga de fam i a Catalunya no havíem estat
capaços de fer ni una acció de solidaritat. A la trobada on es va
decidir la "plantada judicial" havíem decidit reunir-nos més
endavant per tal de coordinar la campanya de la plantada i de
solidaritat amb els presos. Aquest cop volíem parlar també
d'això i de coordinar una campanya amb cara i ulls contra la
PSS a Catalunya -la comunitat amb més places de PSS-, però
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12- Presó de Madrid.
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28071 Madrid
13- Presó de Valladolid
Ctra. Adanero-Xixón km. 94
47071 Valladolid
14- C. P. Salto del Negro
Apartat 100. Tarifa Alta
35017 Les Palmes de Gran
Canària
15- C. P.Tenorife-2
La Esperanza
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16- Presó de Saragossa
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Juan Montelongo
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Juan A. Salgado
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Fernando Nicasio
Raúl

7

1- Centre Penitenciar! La
Torree ica.
Otra, de Ayora, km. 72.
02071 Albacete.

3- Presó de Jaén.
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23071 Jaén.
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Luís A. Núñez
Luís M. García
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LA RIOJA
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19- Presó de Córdoba
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11071 Puerto de Santa Maria
21- Presó de Vitòria
c/Topete s/n
01071 Mandares de la Oca
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EXERCITS. PER A Q U E ?
El 17 de febrer des del L-EMV, Javier de
Lucas en l'article "La insumisión, un
problema político', situava la qüestió de
la insubmissió no des de la criminalitat o
la delinqüència, que cal tractar en termes
de prevenció i de repressió a través de
normes penals; sinó des de la perspectiva
de la legitimitat i la política com una
modalitat de la desobediència civil.
Després indicava que la realitat
internacional i la de l'Estat espanyol ha
canviat, tant pel que fa al Ministeri de
Justícia en flexibilitzar les mesures
penitenciàries com a l'obsolència de
l'actual model de les forces armades. No
obstant això, "sorprenentment", el
professor de Lucas desestima la
supressió dels exèrcits, es distància de
les propostes del Moviment d'Objecció
de Consciència perquè fan
servir l'àmbit d'un dret per tal
de fer desobediència civil, no
comparteix
la
manera
d'entendre l'antimilitarisme ni
la desconfiança en els
mecanismes jurídics de l'estat
de dret. Encara que reconeix
el valor democràtic de la
desobediència civil dels
insubmisos com una manera
de guanyar més participació
política en Intervenir en la
presa de decisions.
Des del meu punt de vista,
aquest enfocament de la
insubmissió
és.
fonamentalment, correcte
però insuficient a les
necessitats actuals perquè no
es desenvolupen totes les conseqüències
que cal fer en analitzar la qüestió del
militarisme des d'una perspectiva global
i interdisciplinar (veure "Tierra patria',
Edgar Morin. 1993). Comparteisc la
definició de la desobediència civil de
John Rawls en "Teoria de la Justícia" on
assenyala que en les societat "quasi
justes" hi ha casos de violacions greus
de la justícia. Per tant. en aquests tipus
de societats "aparentment" justes, on
algunes lleis són promulgades per la
força de la majoria legislativa, sense el
respecte al dret de les minories, cal
utilitzar la dissidència amb el propòsit
d'ocasionar un canvi en la llei o en lee
programes del govern. En actuar
d'aquesta manera, s'apel·la al sentit de
la justícia més excel·lent de la comunitat
per tal de denunciar la vulneració de les
llibertats, d'igual ciutadania o d'igualtat
d'oportunitats davant del poder insensible

a les correccions de la situació de
discriminació i d'injustícia. Així la
insubmissió és un dret per defensar les
llibertats, un acte de protesta en favor de
la cooperació social i un deure d'oposarse a la injustícia causada per manca de
sensibilitat democràtica.
Igualment, no comparteisc "l'optimisme"
del Catedràtic de Filosofia del Dret, en
apreciar un "important i positiu canvi de
sensibilitat política en les mesures del
Ministeri de Justícia pel que fa a la
solució del problema de la insubmissió".
L'actual ministre. Juan Alberto Belloch.
davant de l'augment del número
d'insubmisos i la impossibilitat de
continuar una política repressiva
d'empresonament contra els pacifistes i

els objectors de consciència contra
l'exèrcit, s'ha vist obligat a flexibilitzar les
mesures penals per veure si era suficient
per tranquílitzar l'opinió pública i
desactivar els col·lectius antimilitaristes.
Lògicament, la resposta dels insubmisos
en rebutjar el tercer grau de la presó ha
agreujat el problema
d'imatge
"progressista" del Ministeri de Justícia.
Hi ha insubmisos que no volen anar a
dormir al "talego' per la nit perquè l'únic
"delicte" que han comès és resistir-se
davant institucions i lleis injustes, així
com lluitar per la construcció d'un món
millor des de la perspectiva dels Drets
Humans. Mentre d'empresona per motius
de consciència pacifista, s'alliberen a
personatges com Al Kassar. Amedo.
Domínguez, etcètera. En aquestes
actuacions l'Estat espanyol perd alguna
cosa més que la legitimitat política.

Davant l'abús de l'Estat, l'explosió del
desordre mundial i l'arbitrarietat de la
justícia espanyola, què fer? No només
impugnar la conscripció obligatòria al
servei militar, sinó abolir els exèrcits
nacionals o estats per tal de destinar els
pressupostos militars a resoldre els
problemes ecològics del planeta i la fam
dels països del Sud, ja que si no hi ha un
canvi dràstic de les tendències actuals a
curt termini es produirà un col·lapse global
i perillarà la supervivència de l'espècie
humana (veure, "Més enllà dels límits del
creixement", 1993).
Un sentit raonable de la justícia, a la llum
dels informes sobre la situació del
planeta, i la necessitat de construir un
món just i habitable ens exigeix posar-se
en el lloc dels qui lluitem per la
pau sense fronteres, per la
igualtat, la llibertat i la solidaritat.
I, evidentment, la prohibició dels
exèrcits és hui diu una "conditio
sine qua norf per desfer la
barbàrie de la biopolítica dels
estats que Michel Foucault ens
indica en "La genealogia del
racisme".
En "Ètica contra política", el
seu col·lega Elías Díaz, ens
avisa que "principis tan
insolidaris, tan acientífics,
maldestres, simplistes i
irracionals com aquests que
hui dia constitueixen la filosofia
quasi oficial d'un món que, a
pesar de l'alt, però desigual
creixement econòmic i els grans
avenços tecnològics, veu augmentar
acceleradament els índexs de ruptura
social, de marginació d'amplis col·lectius,
d'alienació psicològica i moral, de
posicions d'apatia i desinterès vers les
(im)possibles respostes de solució als
greus problemes, de tota la barbàrie,
que està produint evidents riscos
d'anihilació i d'autodestrucció per al
sencer ecosistema i la pròpia vida
humana". Els insubmisos lluiten per tal
de canviar aquests principis militaristes i
economicistes que duen a l'espècie
humana a l'extermini. Al meu parer, no
ós temps de complicitats amb el
militarisme, hem de passar a l'ofensiva:
és temps de desobediència i
d'insubmissió. Exèrcits, per a què?
Sal lus Herrero I Gomar
Professor de Filosofia
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C O M U N I C A T DELS OBJECTORS EN
ACTIU DE NAVARRA
Degut a les contínues Interpretacions que les autoritats públiques
i polítiques, en general, fan del significat de la nostra objecció
de consciència; alarmats pels judicis i empresonaments de
joves insubmisos i conscients del suport social que l'objecció de
consciència té a la nostra comunitat, on més del 55% dels
navarresos cridats a files som objectors de consciència "legals"
i al voltant del 5% insubmisos; el 65% dels objectors en actiu
a Navarra hem decidit fer us del dret i deure d'expressar la
nostra posició i manifestar que:

objectors, jutgen malintencionadament les nostresconsciències.
1) Dit això, el 65% dels objectors en actiu de Navarra senyalem
respecte als judicis i condemnes a insubmisos que:
Tot i que els insubmisos han portat la llibertat de consciència
fins a les seves darreres conseqüències i nosaltres hem escollit
la via legal per motius de molt diversa índole, tots som objectors
de consciència.

Volem posar fi a la utilització sistemàtica i interessada que les
Donem suport la insubmissió dels qui, com nosaltres, són
autoritats fan de la nostra Prestació Social Substitutòria (les
objectors de consciència i denunciem, per tant, els judicis a
recents declaracions de Ministre de Justícia, Alberto Belloch;
objectors de consciència; reclamem el seu excarcerament i
el President d'Espanya, Felipe
condemnem que l'Estat utilitzi la nostra
González o, sense anar més lluny,
PSS per aïllar el moviment de la
les del bisbe de Pamplona,
insubmissió
i
legitimar
Condemnem que l'Estat utilitzi
Fernando Sebastián) per expressar
l'empresonament d'insubmisos.
la nostra PSS per aïllar el
d'un cop per sempre el pensament
real i majoritari dels objectors de
moviment de la insubmissió i
Com a quedat clar al llarg d'aquest
consciència de Navarra.
comunicat, la insubmissió no és
legitimar l'empresonament
l'alternativa insolidària i minoritària
d'insubmisos
que alguns volen presentar i sí la
Amb aquesta finalitat hem
postura conseqüent que manté en
recorregut un per un les places que
^ nostra comunitat el 5% dels joves
el Govern destina a la PSS a la
cridats a files i que el 65% dels
nostra comunitat i sol·licitat el nombre
objectors en actiu de Navarra donem suport.
real dels objectors de consciència reconeguts i en actiu de
Navarra (tot i que tant a Madrid com en el Govern Civil de la
nostra província ens han dit que no disposen d'aquesta dada).
Tot i així hem contactat amb els 180 objectors que
aproximadament estem fent la PSS a Navarra, el 65% dels
quals hem donat suport amb les nostres firmes aquest
comunicat.
Per tot plegat entenem que els objectors en actiu de Navarra
estem legitimats per fer pública la nostra posició davant temes
tan candents com l'objecció de consciència i insubmissió i
obligats a denunciar la irresponsabilitat de qui, sense ser

2) Els signants d'aquest comunicat diem també que,
contràriament al que pretenen fer veure des d'algunes
institucions, la PSS no és un servei social i sí un càstig i mesura
coactiva per mantenir una estructura militar que els objectors
refusem. Signifiquem això a partir de les nostres experiències
i degut a que els incompliments i contradiccions de la legislació
per part de l'Estat són evidents. Així, l'Estat imcompleix
diversos articles de la Llei d'Objecció de Consciència. Per
exemple:
L'Art. 6.3 de la Llei d'OC segons el qual "la PSS no incidirà
negativament en el mercat del treball". Deixant a part que tot
treball és susceptible de ser remunerat, nosaltres
advoquem per la supressió de les despeses militars
I una millor distribució de la riquesa a fi de que les
necessitats siguin ateses per professionals, al
mateix temps que denunciem la substitució, al
algunscasos concrets, detreballadors remunerats
per objectors (Creu Roja: conductor;
Confederación Hidrográfica del Ebro: eventuals)
L'Art. 7.c de la Llei d'OC diu que "la PSS es
realitzarà en institucions que no afavoreixin cap
opció ideològica o religiosa concreta". Els convenis
que haf irmat l'Estat amb la UGT i, més recentment,
amb l'Església Catòlica, contradiuen l'article
esmentat.
L'Art. 10 de la Llei d'OC parla de la igualtat que ha
d'existir entre els soldats de reemplaç i els objectors
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de consciència. L'Estat imposa quatre mesos més de prestació
de preparació i absència de motivació en els objectors. I tot i que
per defensar una ideologia diferent i viola, al nostre entendre,
l'Estat argumentat que els objectors cobrim necessitats, la
l'Art. 14 de la Constitució que garanteix la "no discriminació per
nostra obligació és denunciar que es tracta d'un engany a la
motius ideològics". Els objectors rebem, així mateix, un tracte
societat, a la qual s'of ereixen serveis de mala qualitat a un preu
desigual degut a la durada indefinida del període de disponibilitat.
massa elevat, doncs no tan sols no generem riquesa i suposem
Això es produeix perquè, incapaç de complir el període legal
un important desemborsament per l'Administració, sinó que a
màxim cfun any per la incorporació dels objectors (el propi
més frenem la solució a problemes tan urgents com l'atenció
Ministeri de Justícia ha reconegut públicament que la
als sectors menys afavorits i la creixent taxa d'atur.
incorporació es realitza habitualment un cop han passat dos o
tres anys), el Govern estableix, mitjançant l'Art. 32 del Reglament 3) Pertot plegat, concloguem indicant que la PSS no compleix
que l'any comença a córrer des del
una funció social i que és concebuda
moment en que el Ministeri declara
per desmotivar a l'objector;
l'individu útil pel servei i no des de
reivindiquem la llibertat de
que es reconeix la seva objecció.
consciència i, conseqüentment, el
La PSS no és un servei social
Amb aquesta declaració d'utilitat,
respecte als objectors de consciència
i sí un càstig i mesura coactiva
que coincideix amb l'anunci del destí,
insubmisos que, a judici nostre, han
l'Estat disposa d'un recurs legal per
per mantenir una estructura
escollit una opció individual i
cridar al compliment de la PSS sense
conseqüent.
militar que els objectors
incomplir mai els seus terminis.
refusem
D'aquesta manera es vulnera
l'esperit de la llei que tracte d'impedir
Objectors en Actiu de Navarra
í'espere indefinida dels objectors.
3 de març de 1994
L'Art. 5 del Reglament diu que "en la sol·licitud de reconeixement
de la condició d'objector és necessari incloure els motius, que
poden ser religiosos, morals, ètics, humanitaris, filosòfics o
altres semblants". Considerem aquesta obligació contraria a
l'Art. 16.2 de la Constitució Espanyola, segons la qual "ningú
podrà ser obligat a declarar sobre la seva ideologia o creences".
El Capítol 13 del Reglament estableix el dret dels objectors a
una mensualitat i una quantitat per vestuari. El Ministeri
incompleix sistemàticament aquestes obligacions i paga amb
un endarreriment que sovint supera els tretze mesos. Aquests
incompliment és el que menys ens dol.
També denunciem que l'aplicació de la llei contradiu en molts
casos la seva pròpia exposició de motius i, gairebé sempre, la
realitat social en que vivim.
Així, trenca el principi de no discriminació respecte al Servei
Militar. Discrimina perquè es concèp l'Objecció de consciència
com l'exempció del Servei Militar i, per tant, l'individu que vol
objectar ha de començar per sotmetre la seva consciència al
criteri del Consejo Nacional de Objeción de Conciencia, que
examina la qualitat de la seva consciència i decideix sobre el
seu reconeixement o no com a objector. És inadmissible que
es jutgi la consciència d'una persona.
Paradoxalment, desprès del reconeixement de la condició
d'objector seguim regint-nos per alguns preceptes del
Reglament Militar, la qual cosa significa que seguim vinculats
a unes estructures militars que refusem.
La Prestació Social Substltutòria incompleix, així mateix, el
principi de benefici social i individual que inspira la Llei d'Objecció
de Consciència. D'aquesta manera, la nostra experiència ens
permet establir dos tipus de destinacions: els que són inútils i
els que per significar la realització d'un servei suposen la
suplantació d'un lloc de treball. Els primers són places-farsa
que, o bé no existeixen o bé s'han creat innecessàriament per
donar sortida al creixent nombre d'objectors. I els segons
comporten la prestació d'un servei de mala qualitat per la falta
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LA REFORMA IMPOSSIBLE DE LA PSS
Des de que va néixer la insubmissió,
precisament com la seva conseqüència
més visible, estem assistint a un
creixement de l'objecció de consciència
que porta de cap al Govern perquè
qüestiona la viabilitat de tot el seu model
de Forces Armades (FAS) precisament

El
Govern
actuarà
coercitivament sobre els
objectors d'ahir amb la
pretensió de disuadir
suficientment als objectors
d'avui

al desmuntar la seva capacitat de
reclutament forçós. A més, la seva
possibilitat d'intervenir es veu
condicionada pel fet de que qualsevol
intent de control coercitiu sobre l'objecció
produeix un increment de la insubmissió
i viceversa.
El model de FAS del Govern
estableix un ideal de 180.000 efectius
a garantir l'any 2000: 50.000
comandaments, 50.000 soldats
professionals que han de "signar"
per un mínim de tres anys, i 80.000
soldats de reclutament forçós. Atès
que anualment és necessari una
aportació de renovació del voluntariat
remunerat en la seva tercera part (al
voltant de 17.000) a extreure del
contingent militar anual, i tenint
present que fan falta 107.000 reclutes
forçats per cobrir els 80.000 previstos
(perquè hi són nou mesos i no dotze),
el total de contingent anual
imprescindible es situa en 124.000
efectius.
Doncs bé, mentre el 1994 (sortejats
el 1993) hi ha hagut un total de
138.000 reclutables (compleixen
amb el necessari), el creixement de
l'objecció de consciència fins el 50%,
que es preveu a partir de les dades
de gener/febrer, deixaria la xifra de
disponibles en només 98.000 (això
deixa el total d"efectius de les FAS
en 154.000,26.000 menys del previst
per l'any 2000). Tot i que l'any vinent

el Govern ho podrà amagar-ho amb tot el
seu aparell de coerció/informació, el 1996
seria impossible callar que la xifra de
reclutables disminueix fins 75.000 i el
1997 fins 54.000 (efectius totals de les
FAS
de
143.000
i
128.000
respectivament), tan sols amb un
creixement anual de l'objecció d'un 10%
(el creixement net de 1992-93 va ser del
10% i el previst per 1993-94 ós del 20%).
És inevitable que l'objecció segueixi
creixent. S'ha convertit en una resposta
social del món juvenil front el tot militar,
a tot el sistema inclòs. I és el resultat d'un
procés de diversos anys que requeriria
d'altres anys per revertir la tendència.
És, a més, un autèntic fet cultural que
transcendeix la Influència dels medis de
comunicació (amb tot, es mantenen
suficient notícies de contingut advers a
les intencions gobernamentals com
perquè el Govern tingui èxit en produir el
necessari consens coercitiu i dissuassori)
i que arrela en el canvi estructural dels
anomenats valors postmaterialistes. El
desafecte cap al militar entre el joves és
quelcom comú a tots els països

industrialitzats; a tot Europa creix
imparable l'objecció com a expressió
d'un sintonia creixent cap els anomenats
"nous" moviments socials. La tendència
és arribar al nivell natural del 85%
d'objecció, essent Alemanya i l'Estat
espanyol els "avançats" del fenomen. Fa
sis anys, els joves d'aquest país
afirmaven en un 78% que. de ser obligats,
preferien un servei civil a un militar. Ara.
aquesta intenció/desig arriba al 90%. El
que es pot esperar és que, si no es posen
traves o compensacions negatives per
mantenir la mili, aquesta intenció es
traduiria en percentatge d'objectors.

Per evitar aquesta crisi inminent que es
traduiria en l'absència de soldats
suficients tan aviat com l'any vinent, el
Govern s'ha llançat a bloquejar l'exercici
del dret a l'objecció deconsciència limitant
el seu accés i amenaçant amb una PSS
inevitable i a realitzar fora del domicili
habitual. És possible que aquesta
"reforma" contingui l'objecció una mica
(el 40% en lloc del 50%) però és també
possible que la dispari per sobre de les
previsions al funcionar com una bona
propaganda del dret a objectar
sense PSS creïble al darrera. El
cert és que complir amb el seu
SOL·LICXTIIDS P R E S E N T A D E S
model de 180.000 efectius (això
DAVANT EI, "CONSEJO NACIONAL
sempre que signin voluntaris
D E OBJECION UE CONCIENCIA"
suficients) l'obliga aquest any a
mantenir l'objecció per sota del
Increment
37% (el 1993 hi va haver un 29%),
respecte
Quantll
Any
Tany
at
el 1995 per sota del 35%, el 1996
anterior
per sota del 33%, el 1997 per sota
del 29%. el 1998 per sota del 25%
1985
12.170
i el 1999 per sota del 20% (aquest
20% va ser precisament el càlcul
1986
6,407
-47%
màxim d'objecció que van tenir
present
a l'hora de dissenyar el
1987
8.897
399?.
model de FAS el 1991).
1988

I 1.049

24%

1989

13.130

19^

1990

27.398

10';'7,

1991

28.051

2.38%

1992

42.454

51%

1993

68.209

61%

Gener,
febrer i
marA
1994

24.286

105,5%
respecte
gener, febrer.
m a r A 1993

Font; Conicjo Nacional de ObjeciOn de
Conciencia

No ens ho creiem, com tampoc
s'ho creu el Govern. Ells no
pretenen arreglar aquest assumpte
sinó tan sols guanyar un parell
d'anys, tot plegat tres si els hi va bé
les coses (es posarien al 1997-98),
que necessiten imperiosament per
professionalitzar precipitadament
l'Exèrcit. Quan més temps guanyi
el sistema, millor. Cada any que el
sistema es mantingui és avui ja un
any de regal.
Ara bé, aquesta reforma aprovada
té un important taló d'Aquil·les. El
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Govern actuarà coercitivamenl sobre els
objectors d'ahir amb la pretensió de
disuadir suficientment als objectors
d'avui, als que tenen previst objectarperò
que encara no ho han fet. Per això porten
tanta pressa. Quants menys objectin
avui, millor. El problema és que si els
objectors d'avui acaben objectant com
pensaven abans de tot aquest embolic
tot el sistema de reclutament segueix
calent i ells seran els beneficiats: d'aquí a
tres anys, quan el Govern vulgui cridarlos a la PSS, el reclutament forçós o al
menys la imatge social de la seva
obligatorietat haurà passat a la història.
Aquesta reforma està dirigida a evitar que
avui s'objecti, però la seva única força és
l'amenaça virtual d'un demà que no és
possible si l'amenaça no s'arriba a creure
en el món dels potencials objectors.
Hem dit que, de seguir les coses com
venen, en tres anys tot el sistema de
reclutament es desmunta. L'altra cara de
la moneda és que el Govern necessita al
menys tres anys per cridar els objectors
d'avui. Reduir aquest termini d'espera és
matemàticament Impossible. Veiem. Fins
el31 -12-93 hi ha hagut un total de 189.925
objectors reconeguts. Descomptant els
que no estan sotmesos a l'obligació de la
PSS (els 2.213 objectors post-mlll, els
20.752 amnistiats el 1989, els 2.632
exclosos totals, els 2.383 que frueixen
d'un llicència absoluta I els 5.943 que han
estat exclosos per l'edat), ens queda un
total de 156.002 objectors. Fins aquesta
data (31-12-93) el Govern havia cridat a
57.730 (d'ells, 21.696 el passat
desembre, havent-se d'incorporar a partir
de Setmana Santa). Ens queda, doncs,
98.272 pendents de ser cridats (sense
comptar els que tinguin que cridar per
segona vegada al no Incorporar-se fins
ara), als que cal sumar els nous 100.000
que hl haurà aquest any (el document de
la "reforma Belloch" comptabilitza
115.779 pendents que, afegits als 57.730
"cridats", fan un total de 173.509. La
diferència de 17.507 amb el nostre càlcul
s'explica perquè ells Inclouen els 13.133
reconeguts els dos primers mesos de
19941 alguns dels que criden per segona
vegada a la PSS al no haver obeït la
primera crida).
Amb el que hl ha, el Govern necessita al
voltant de 100.000 places renovables
cada any per obligar a tants objectors.
Tan sols així aconseguiria a llarg termini
controlar i integrar l'objecció. Suposant
que l'objecció segueix creixent fins arribar
al seu màxim del 85% a raó d'un 10%
anual (càlcul que pot ser molt
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conservador), el número d'objectors
d'aquest 1994 seria de 106.000 (50%),
123.000 (60%) el 1995, 140.000 (70%)
el 1996,150.000 (80%) el 1997,152.000
(85%) el 1998, 143.000 (50%) el 1999,
138.000 (85%) l'any 2000,129.000 (85%)
el 2001,126.000 (85%) el 2002,120.000
(85%) el 2003, 115.000 (85%) el 2004,
108.000 (85%) el 2005... I al voltant de
100.000 el 2006. Tot i així, aquests
100.000 llocs i una PSS de dotze mesos
representaria un excedent de 450.000
objectors. Clar que, amb l'objecció en el
seu límit màxim, el Govern podria fer us
d'amnisties periòdiques o excedents de
reemplaç per regular el nombre. Llavors,
a partir de 2006 començaria a parlar
d'incorporar també a les dones a aquesta
Inestimable I imprescindible feina solidària
per poder garantir els serveis que
segurament seran imprescindibles per
un Estat del Benestar que voldrà seguir
vivint dels vots que ja no pot comprar
amb les pensions.

de febrer de 1988. En qualsevol cas,
aquesta xifra de 28.000 no consta en la
redacció oficial de la "reforma", on tan
sols s'enumeren possibles organismes
receptors). Tot i així, altre cop
metodològicament, ens creurem això
també.
Situades les coses en aquest punt. el seu
pla teòric per aquest 1994 és: 1) a l'abril
comencen a Incorporar-se els 21.696
que van rebre la borsa d'incorporacions
el desembre; 2) a partir d'octubre
començarien a incorporar-se un màxim
de 36.777, resultat de sumar les places
que diuen tenir lliures, les que s'alliberin
d'avui fins a llavors i les 28.000 noves
que han de crear abans de maig (el que
fa un total de 58.473). Ens hem permès
calcular la Implantació teòrica de la PSS
en les seves millors condicions possibles
i amb renovació automàtica de
prestaclonistes en tots les places
suposades en períodes de 13 mesos. Ho
recollim en el quadre següent.

Ciència-ficcló. La realitat és que el Govern
diu tenir 30.473 places (encara que la
L'evidència s'imposa.
veritat és que fins
ara tan sols ha
ocupat la meitat,
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Amb el total de 58.000 places que el
Govern s'ha marcat com a objectiu avui,
en la millor de les hipòtesis possibles, els
objectors que es declarin com a tais
aquest 1994 serien cridats a complir la
PSS entre juny de 1996 i gener de 1998.
És a dir, pels primers objectors de 1994
el termini d'espera es reduiria a dos anys
i mig i pels darrers d'aquest any
s'augmentaria fins poc més de res anys.

Les perspectives no poden
ser millors pels objectors
que s'ho estiguin pensant
avui

Els objectors de 1995 serien cridats entre
tres i quatre anys i mig desprès del seu
reconeixement (ja el 2000). Poden fallar
moltes coses: el més fàcil és que no
aconsegueixin les places previstes, però
també que siguin molts més els que
tinguin de cridar per segona vegada per
no incorporar-se a la primera, que no
tinguin pressupost o que les entitats
receptores no es moguin amb lleugeresa
en la gestió de la PSS. De fet, estem
calculant al límit del possible, a raó de
plaça perprestacionista, i lapròpia Oficina
de la PSS reconeix com a ideal disposar
en tot moment de tres places per
prestacionistes i com a imprescindible
que hi hagi dues places per
prestacionistes.
Quina serà la realitat el 1997, l'hipotètic
any d'incorporació a la
PSS dels objectors que
es declarin com a tais
aquest 1994? Primer, un
model de defensa en
absoluta bancarrota,
amb dificultats fins i tot
per
aconseguir
voluntaris remunerats
suficients (si l'objecció
creix a raó d'un 10%
anual a partir del 50%
previst per aquest any,
el 1997 es trobaria prop
del seu límit màxim, al
voltant del 85% perquè
cal tenir present que
sempre hi haurà un
número de voluntaris
afectes al militar i a la
vida castrense). Segon,
una
insubmissió
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d'enorme extensió si
la PSS efectivament
comença afuncionar
seriosament com
s'ha
amenaçat
(27,6% d'objectors
cridats a fer-la avui
que no s'incorporen
s'incrementaria
notablement amb
els molts que no
podrien obtenir les
gangues d'avui; al
País Basc ja són un
50%
de
no
incorporacions). I
tercer, un número
d'objectors
inassumible per cap
sistema de PSS (el
Govern reconeixia
en un informe
confidencial de juliol
de 1993 que "la
participació
d'ajuntaments
i
entitats privades
tenen un sostre que
s'ha arribat a certes
àrees geogràfiques"
i que "la conclusió
immediata és que el
sistema comença a
fer fallida i s'aniran
generalitzant les
disfuncions"); de fet,
la pretensió de que
ara siguin les
institucions locals i
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PERCENTATGES SEGONS EDAT DE
P R E S E N T A C T ' l>E S O L · L I C I T U D S
ExpedlcnLs registrats corresponents al mes de
novembre de 1993
Quanlit
at

Edats

Percent
atges

F i n s els 15 anys

19

0.2%

D e 16 i 17 anys

3.132

36.0%

D e 18 anys

833

9,5%

D e 19 anys

600

6.9%

De 2 0 anys

605

6.9%

De 2 1 anys

637

7.3%

D e 2 2 anys

614

7.0%

D e 2 3 anys

630

7.2%

D e 2 4 anys

510

5.8%

D e 2 5 anys

462

5,3%

D e 2 6 anys

369

4.2%

D e 2 7 anys

231

2.6%

D e 2 8 anys

34

0.3%

D e 2 9 anys

0.04%

M È s d e 2 9 anys

0.02%

M i t j a n a : 19'84 a n y s
Font; Consejo Nacional de O b J e c i Ú n de Conciencia

autonòmiques les que afrontin el problema
és la millor demostració de que s'ha arribat
al sostre. Aquest "pla de reforma" és això,

una reforma a totes llums insuficient per
acabar amb una demanda abolicionista
de la conscripció i que excedeix les
possibilitats coercitives
del Govern.
Les perspectives no
poden ser millors pels
objectors que s'ho
estiguin pensant avui.
Tan sols han d'exercir
el seu dret a l'objecció
de consciència com
havien pensat per que
tot el sistema caigui.

Kontzientzi
Eragozpen
Mugimendua
Iturribide 12-1 r.
48006 Bilbao
MS
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ENTREVISTA A PEPE BEUNZA.
- No tots deuen saber qui és en Pepe
Beunza. Pepe, qui ets?
- Sóc un objector de l'any 71. Amb dos
consells de guerra, 27 mesos de presó i
15 mesos de batalló disciplinari al Sahara.
Això va estar durant la dictadura
franquista, era una època que per ser
lliure tothom pagava un preu. Molts
d'altres per defensar la justícia i la
llibertat van pagar un preu molt
superior al meu. Us donaré un
exemple per desmitificar el meu paper:
a Jaén, a la presó, tenia companys
presos polítics que havien estat vint
anys a la presó. Jo hem considerava
un aprenent de tota aquesta gent. El
que realment va ser important va ser
iniciar la lluita per l'objecció en aquella
època. L'objecció era un tema
totalment desconegut, jo dins de
l'oposició al franquisme era un bitxo
molt estrany. Cal dir que al 1971 hi
havia molts testimonis de Jehovà a la
presó per ser objectors, però la seva
actitud era passiva, d'espera de la fi
del món que els deien que vindria
aviat. Jo provenia del Sindicat
Democràtic d'Estudiants, havia
participat a la lluita a la universitat,
havia estat detingut vàries vegades, i
per això la meva objecció va ser de
lluita contra el franquisme i de lluita
antimilitarista, sempre partint de
tècniques de lluita no violenta. Això
encara em feia més estrany, perquè
en aquella època predominava la
ideologia de la guerrilla del Che Guevara.

- Què és l'exèrcit per a tu?
- Ho intentaré explicar d'una manera
"científica". Si concentrem el poder
concentrem la riquesa, si fem una cova
d'Ali Baba haurem de posar guàrdies a la
porta, per no deixar-se robar. Aquesta
guàrdia que defensa el poder es diu
exèrcit. I com que tot això queda molt
malament, han hagut d'inventar la pàtria.
'Iodo por la patria", i altres arguments
semblants.
A part d'això, aquesta estructura
endogàmica anomenada exèrcit es la
monopolitzadora de la força de destrucció
que són les armes. Han muntat el més
gran dels negocis que és el que
s'anomena internacionalment elcomplex
militar industrial. Això vol dir que tot el
millor de les telecomunicacions, de

...Avui es pot dir que
del món és aquest
industrial.

l'aeronàutica, de la informàtica, la
medicina, la psicologia, els avanços més
elaborats primer són al servei dels militars
i del seu complex industrial-comercial. I
així a mesura que passa el temps l'exèrcit
és una estructura més poderosa. Aquest
complex militar, que és el nostre
adversari, té tentacles molt perillosos:

1) En l'educació: eduquemen la violència,
i amb el mite de la violència, de la força,
el mite de l'obediència i la por a l'autoritat.
2) En l'economia: el comerç intemacional
d'armes molt relacionat amb el narcotràfic.
3) En la política: serveis secrets
contrainsurgència, serveis secrets
polítics, cops d'estat, compra de polítics,
etc.
Avui es pot dir que el principal poder del
món és aquest complex militar-industrial.
I el seu negoci i la seva justificació és la
guerra. És un adversari molt perillós. A
uns els fan participar del negoci, a altres
"pan y circo", i als altres garrotades.
Tothom, està servit.

-Com s'han de resoldre els conflictes?
- Les persones ens distingim de les
bèsties en què sabem enraonar, és lògic
resoldre els conflictes enraonant. Aquest
^ ^ ^ ^ ^ ^
complex militar-industrial
I
ens ha convençut que
amb la violència es
el principal poder poden resoldre els
complex militar- conflictes. Quan un
conflicte es resol per la

violència guanya el més sanguinari, i així
cada conflicte és la base per un altre
conflicte, els vençuts volen la venjança.
Anem fent monuments als més assassins
de la història que són els que guanyen les
guerres. Un exemple: a la darrera guerra
mundial el govern que va llençar les
bombes atòmiques, que van causar
200.000 morts de cop. es va creure
amb el dret de jutjar i condemnar als
altres simplement perquè havien
matat més de pressa que els altres.
Quan els EEUU van llençar la bomba
atòmica el Japó ja estava disposat a
rendir-se. Van matar 2.000.000
persones per mostrar-nos com eren
de perillosos, perquè els tinguéssim
por. Els conflictes si es resolen per
via violenta poden portar-nos
directament a la bomba atòmica, en
sentit real, o en sentit figurat. És una
situació tan increïble, que els militars
inventen una teoria de defensa que
es diu la destrucció mútua
assegurada. Per suicidar-se és molt
més barat utilitzar una corda. El suïcidi
no és una forma de resoldre els
conflictes.
- Objecció o insubmissió?
- En la situació actual cal defensar als
insubmissos. Fa poc he estat a
Pamplona a donar suport als que
estan a la presó, són la força
antimilitarista més important ara, els
que estan portant la lluita més dura. Però
el més important és que ningú vagi a la
mill. L'objecció i la PSS també pot ser una
forma de lluita si s'aprofita bé. Crec que
s'haurien de transformar les PSS en
plataformes antimilitaristes, en aquests
sentit hi ha tot un treball de conscienciació
a fer pels insubmissos. L'adversari es
tan poderós que hem d'aprofitar totes les
formes de lluita. Les casernes quedaran
buides el dia que ningú no hi vulgui
entrar. Aquest ja es va acostant.
- Tot i així, quan tu vas objectar
defensàveu el servei civil?
- En aquella època podíem arribar a molt
poca
gent.
Havíem
d'explicar
l'antimilitarisme de forma positiva. El
servei civil era molt didàctic, la relació de
forces no ens permetia anar més lluny en
aquells moments. Ara que vivim en una
societat que es diu lliure i democràtica ja
podem explicar que treballar gratis és
d'esclaus i pertantnotenimcap obligació
de fer d'esclaus militars o civils per l'Estat.
- Exèrcit professional o exèrcit de
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lleva?
- Què mata més una bomba llençada per
un professional o per un soldat de lleva?.
Hem de Hurtar pel desarmament i deixarnos de negocis criminals. És terrible que
el 1994 encara hi hagi més de cent joves
a la presó per no voler aprendre a matar.
- Què és la PAU?
- Com no la vivim no ho sé realment. És
una aspiració de viure contents, gaudint
del món i de la natura, és una aspiració
de gent sensata. I dic una aspiració
perquè quan veus Bòsnia, Rwanda, o la
guerra de la misèria del Tercer Món,
penses com de lluny estem de la PAU i
d'una vida feliç a la qual tots hi tenim dret
i hem nascut per gaudir-la. Des del
moment que uns pocs agafen la riquesa
de molts i l'aprofiten només per a ells ja
estem creant les condicions d'injustícia
que ens porten als conflictes, a l'absència
de Pau. El problema és que la capacitat
de destrucció de la humanitat ha crescut
molt més que la capacitat de raonar, i així
hem vist com els exèrcits de la ONU
estant fent el ridícul a Bòsnia, a Somàlia,
a Rwanda,...
- Ets objector fiscal?
- Sí. "NI un duro, ni un minuto para el
ejercito de la muerté", és un "slogarf que
deien els francesos quan jo feia

campanyes a França. Hi ha moltesformes
més importants d'utilitzar els diners que
deixar que altres comprin armes. Si no
els obeïm i no els donem diners els
militars hauran d'anar a casa seva i
buscar un altre ofici. L'Objecció Fiscal cal
fer-la en grup, sinó sembla anar de
Robinson Crusoe, quan la gent s'agrupa
tot agafa molta més força.
- Tres personatges històrics que
admires?
- A la història n'hi ha molts que admiro.
Sócrates pot ser un. Qualsevol desertor
d'una guerra un altre.
I després, el meu pare. El meu avi havia
estat afusellat a la guerra, el meu pare va
patir una història molt forta com moltes
famílies en la seva època, tot i així em va
ajudar molt. Jo anava a la presó, però el
meu pare tenia un fill a la presó i a ell
també l'implicava. La família d'una
persona que va a la presó és molt
important perquè molt sovint es l'únic
vincle de relació amb l'exterior, i si estan
d'acord t'ajuden molt, si estan en contra
és un sofriment afegit al de la presó. Per
això els insubmissos que estan disposats
a anar a la presó han de cercar, com
sigui, el recolzament de la família.
- Quina ha d'estar la nostra postura
davant la realitat del Tercer Món?
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- Hem de lluitar per la Pau en el seu sentit
més ampli. La riquesa del Món és de tots,
per això compartir i repartir és la base.
Tots som un xic responsables del gran
problema, la solidaritat no han de ser
engrunes, ha de ser un exercici de
responsabilitat.
Cal realitzar un treball de denúncia dels
Estats, dels exèrcits, dels poders
econòmics que treballen en sentit
contrari: acumular riquesa i crear misèria.
La denúncia, com l'objecció fiscal, pot
arribar a ser la solidaritat més efectiva.
Per poder fer tot això és imprescindible
tenir informació, coneixement dels
diferents països, de les dif erentscultures,
del que fan els Estats, del comerç
d'armament,... Les tasques d'estudi i
divulgació són també molt importants.
- Amb qui vas començar a aprendre
totes aquestes coses que ens has
explicat?
- Sóc un deixeble de Lanza del Vasto,
que alhora era deixeble de Ghandi. Em
vaig formar a França i a Castellterçol on
es trobaven els grups de Lanza del Vasto.
- Et desitgem molta sort i força per
seguir lluitant. Moltes gràcies pel què
vas fer, moltes gràcies per seguir al
peu del canó antimilitarista.

L'engany de la PSS
És curiós observar els mitjans que està utilitzant el govern
per intentar de rentar la cara a la PSS. Ens la presenten com
l'alternativa responsable, seriosa i solidària de qualsevol
jove que no vulgui oferir la seva joventut als militars.
Les recents rodes de premsa i comunicats dels
prestaciónistes navarresos i prestacionistes a Bòsnia (herois
del senyor Belloch) desprestigien la PSS com a forma
d'explotació laboral i pèrdua de temps total, i aposten pels
postulats ideològics i polítics de la insubmissió. Els sindicats
(excepte UGT) denuncien que els prestacionistes prenen
llocs de treball, serveixen de mà d'obra barata per als
organismes que els acullen. La PSS esdevé el més gran
contracte-escombraries que existeix en el mercat laboral.
Sembla que el govern fa veure que no ho sent i ara es dedica
a fer xantatge a les organitzacions no governamentals
(ONGs) avisant-les que si no accepten prestacionistes no
obtindran la subvenció indispensable per a la seva
supervivència. Però l'argument que fa més riure és el de la
solidaritat de la PSS.
Ara sembla que ser solidari és anar per força a un lloc pel
qual no es té cap preparació, obeir cegament unes ordres,
ocupar llocs de treball i perdre-hi tretze mesos de la vida al
servei dels de sempre.

Els "insolidaris" som nosaltres, els insubmisos. Resulta
paradògic aquest argument quan estem patint privació de
llibertat per ser conseqüents amb les nostres idees. Quan
molts dels nostres companys rebutgen sentències d'un
any de presó en solidaritat amb els sentenciats a més de
dos anys. quan dotzenes d'insubmisos s'han desplaçat per
pròpia voluntat acamps de refugiats de Bòsnia percontribuir
a l'ajuda dels milers de persones afectades per la guerra.
Quan molts de nosaltres som col·laboradors o militants de
col·lectius antiracistes, ecologistes, juvenils i organitzacions
culturals, i estem veritablement compromesos amb uns
valors que no s'assemblen gens als que ens proven de
vendre aquests/es
senyors/es
"solidaris/es":
l'individualisme, la competitivitat, la incomunicació i els
interessos de cadascú per sobre dels col·lectius.
És ben clar que els nostre concepte de solidaritat, recollit
del sentir social, no s'assembla gens al seu i demostra un
cop més el distanciament entre les lleis i la sensibilitat de
la societat.
No creiem en la "solidaritat" del poder. Ens sona falsa i
hipòcrita.
David Celaya Castiella.
Insubmís empresonat a Iruña, en vaga de fam.
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QUE PASSA A BOSNIA?
L'any 1994 s'ha iniciat a Bosnia amb tres
D'acord a una interpretació, que encara
provocat un significatiu retorn al que
significatives novetats. Per endavant, i
que discutible permet que els fets encaixin
Croàcia deia defensar abans de la seva
com se sap, el febrer l'OTAN va decretar
de manera precisa, tant l'ultimàtum de
activa intervenció en la república. Del
un
ultimàtum
cantó bosni, en la
perquè les milícies
seva dimensió
sèrbies retiressin la
formal l'acord no
seva artilleria dels
pot ser més
Les potències occidentals i Rússia estarien intentant avantatjós, tot i
voltants
de
Sarajevo. Poc dies
exhibeix
legitimar els resultats de dos anys de neteges ètniques a que
després,
la
n o t ò r i e s
Bosnia.
retirada va ser una
limitacions: depèn
realitat.
de la dinàmica
d'apropament/
confrontació entre
L'ultimàtum, que
els govem de Sèrbia i de Croàcia; tot
pretenia fer valer una vella resolució del
l'OTAN com la renovada presència russa
plegat no arriba a afectar a un 30% del
Consell de Seguretat de les Nacions
obeeixen a un mateix propòsit: aconseguir
Unides per la qual s'establien "zones de
que els fronts es mantinguin tal i com es territori de Bòsnia i, finalment, no són
massa clares les seves conseqüències
seguretat" a sis ciutats bosnies, tan sols
trobaven a principis de 1994 i evitar, en
sobre els plans de partició ètnica que es
ha tingut una tardana continuació a
particular, una ofensiva militar del govern
segueixen manipulant a Ginebra. En
Gorazde. Res no ha succeït, per altra
bosni. De fer-se evident aquesta darrera
darrer terme, la pròpia deriva política
part, als altres enclavaments bosnis que
-no s'oblidi- la guerra es prolongaria, i
mereixen la mateixa consideració: Zepa,
l'esquema de partició ètnica vigent, durant interna a Croàcia -dirigida cap a quelcom
que se sembla molt al feixisme- tant pot
Srebrenica, Tuzla i Bihac. Tampoc s'han
1993, en les negociacions de Ginebra
contribuir a ratificar les aproximacions al
estès les mesures internacionals a altres
entraria en una agudíssima crisi, en
govern de Bòsnia com, pel contrari,
ciutats que, com Maglaj, es troben en
detriment dels provisionals guanyadors:
traduir-se en una
una
delicada
situació. Hi ha qui
«••••HMHMMWMI
•MMHHHMMHM|
apOSta
afirma, finalment,
HHMBBHHI
repartiment
que la retirada
gruix d'aquesta
En la defensa de la ciutat de Sarajevo han col·laborat colze última entre les
d'efectius
i
dispositius de la
dues
grans
a colze musulmans, serbis i croats.
regió de Sarajevo
potències
s'ha traduït en un
regionals: Sèrbia i
rearmament en
Croàcia.
altres àrees de Bòsnia.
els governs de Sèrbia i Croàcia. D'acord
a aquest punt de vista, les potències
Tot plegat el problema de fons continua
En segon lloc, s'ha fet evident l'alineament
occidentals i Rússia estarien intentant
essent un altre: la comunitat internacional
de la Federació Russa amb les autoritats
legitimar, un cop més, els resultats de
mantó el seu vist-i-plau, malgrat tot,
sèrbies. Rússia, que ha contribuït a
dos anys de neteges ètniques a Bòsnia.
respecte a les polítiques de "neteja ètnica"
reforçar una impresentable distinció -la
i a la seva correlació de conquesta de
que delimita cascos blaus "amics" i
territoris per laf orça. En darrera instància,
En tercer lloc, finalment, i després de
"enemics"-, ha ratificat la seva claríssima
l'aposta internacional, que s'ajusta a la
pressions nordamericanes, el govern
aposta per la partició ètnica de Bòsnia.
idea de que a Bòsnia no hi ha sinó
croata sembla haver modificat les seves
impresentables tribus en confrontació,
posicions
de
ha decidit oblidar el fonamental: a
1993. Les causes
l'escenari bosni d'aquestes hçres, i en
d'aquest gir són
tots els escenaris post-iugoslaus, no hi
diverses: els
ha un enfrontament entre comunitats
r e d u ï t s
ètniques. No han entrat en col·lisió, com
progressos
a primera vista pot semblar, musulmans,
croatas a Bòsnia,
serbis i croats, sinó que ho han fet dos
el desplaçament
projectes: un el de convivència interétnica
del grup de
i intercultural, i l'altre d'imposicions i
pressió liderat per
Mate Bohan i, tal exclusivismes. Mai s'insistirà prou que
en la defensa de la ciutat de Sarajevo,
vegada,
la
A/OVAprincipal símbol del primer d'aquest
d e c i s s i ó
projectes, han col·laborat colze a colze
d'encarar
de
musulmans, serbis i croats.
forma
més
directa
la
problemàtica
confrontació amb
Carlos Talbo
Sèrbia,
han
Membre del col·lectiu
Solidaridad Balcanes
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C A L UN COMPROMÍS AMB LA PAU
A LLARG TERMINI
Declaració de la IRG sobre rultimàtum de Bosnia
La Internacional de Resistents a la Guerra
(IRG) no convocarà manifestacions
contra l'amenaça de bombardejar els
turons que envolten Sarajevo. Davant de
la disjunció entre un compromís
internacional amb Bosnia-Herzegovina
o un desenteniment, la IRG opta pel
compromís internacional. Pera nosaltres,
no obstant, el principal objectiu d'un
compromís social hauria de ser restaurar
la vida social a la zona: un compromís a
llarg termini no només per acabar la
guerra sinó per construir la pau. Això és
molt diferent de la postura de l'OTAN:
temem l'escalada de la violència que
comportarà, i ens malfiem dels motius
dels membres de l'OTAN que ara
promouen els atacs aeris i operacions
militars ofensives similars.
Ni l'ultimàtum ni les negociacions de
Ginebra han ofert a ningú cap incentiu
per fer la pau o garantir algun compromís
continuat per a la reconstrucció de la vida
social a Bòsnia-Herzegovina. En lloc
d'això, l'única base per a un tractat ha
estat l'exhauriment d'una de les parts i la
sacietat i el càlcul polític de l'aitra. Mal
trip. Acords per a la inversió en el futur
desenvoluparfient econòmic podrien
jugar un paper vital per trencar aquest
'impasse'.
Al llarg dels mesos - ara ja anys d'aquesta guerra hem observat com els
governs repetidament ignoren els molts
petits passos que es poden dur a terme
per millorar la situació. El govern dels
Estats Units busca el cop d'efecte; els
europeus tendeixen a voler fer només el
mínim per a contenir la situació.
Els governs de l'OTAN, amb
el seu tracte envers els
refugiats de la zona han
deixat clar la seva manca de
consideració per la gent de la
regió. Fins i tot ara, quan tant
els governs de Croàcia com
de Iugoslàvia estan reclutant
il·legalment, la majoria de
governs de l'OTAN segueix
considerant Sèrbia i Croàcia
com a 'àrees segures' on els
bosnis serbis i els bosnis
croats poden ser-hi abocats.
Els estrategs de l'OTAN estan
menys motivats per un desig
de pau a la zona que per
desenvolupar un paper
estratègic per a l'OTAN

després de la guerra freda. Aquest
cinisme queda demostrat pel curs d'una
acció militar que no hi veu més enllà de
Sarajevo, que si bé és una ciutat molt
simbòlica no és en absolut l'únic
problema. L'OTAN no està compromesa
en una acció per a Bòsnia, sinó una acció
dirigida als mitjans de comunicació per
assegurar el seu propi futur. Després
d'haver soscavat la Conferència de
Seguretat i Cooperació a Europa, on
s'intentava posar les qüestions de
seguretat en un context més ampli de
relacions econòmiques i polítiques i
garanties per als drets humans, l'OTAN
persegueix reduir la seguretat a
dimensions militars.
El compromís que nosaltres demanem
implicaria engegar programes de suport
per a les forces de la pau. Aquest suport
aniria dirigit a aquelles persones que
encara romanen a la zona i a aquells
forçats a marxar. Per tota l'antiga
Iugoslàvia i a un pilot de iniciatives no
governamentals, que treballen amb els
desplaçats, els agredits i traumatitzats.
Aquestes iniciatives abasten des de grups
contra la guerra, fins a emissores de
ràdio i altres mitjans de comunicació
independents; de monitors de drets
humans i línies de consell telefònic i
programes per a nens/es.
Mentre el gangsterisme creix -no només
a Bòsnia i Hercegovina, sinó també a
Sèrbia i Croàcia- la demagògia ocupa el
lloc de la democràcia i es violen
sistemàticament els drets humans. Fins
i tot en aquestes condicions, el treball per
a la reconciliació és inviable, per al

reassentament pacífic dels desplaçat i la
resolució noviolenta dels conflictes de
baix nivell. La 'política real' sempre
considera aquests esforços com a
marginals -i nosaltres sabem que no
ofereixen cap solució immediata pel
genocida- però aquestes són essencials
per a qualsevol procés de construcció de
la pau.
Entre els refugiats, molts del que han
refusat lluitar tenen un profund desig de
contribuir a la reconstrucció pacífica de
la regió. Se'ls hauria de donar la
benvinguda i oferir-los tot el suport
possible: des de tractament per als seus
traumes, fins a facilitats per a publicar i
emetre i també oportunitats de formació
professional. En lloc de romandre com a
víctimes passives, se'ls hauria de
demanar que juguin un paper actiu per
construir el futur de la zona.
Tal com és ara, als refugiats no se'ls
garanteix l'asil ni se'ls ajuda a prepararse per als conflictes i tensions que es
trobaran quan retornin. I podem estar
segurs que en el moment que hi hagi el
més mínim cessament del foc, en el
mateix moment en que sembla mig
decent d'enviar la gent de tornada a
Bòsnia-Herzegovina, els governs es
precipitaran a deportar la gent a qui sap
quines escenes de destrucció i
desplaçament respecte a llurs llars
anteriors.
Ara per ara, qualsevol persona informada
sap que no hi ha una solució immediata
en la guerra dels Balcans. Malgrat tot,
l'elecció per als grups per la pau no està
entre girar-li l'esquena a Bòsnia o
bombardejar,
sinó en
treballar per a un canvi en
l'actitud dels nostres governs,
en fer-los prendre els tipus
de compromisos que fins ara
han estat evitant: donar
suport als grups anti-guerra i
als mitjans de comunicació
independents; encoratjar la
gent a exercir el seu dret a
negar-se a matar; oferir asil a
refugiats i donar-los suport a
trobar el seu lloc en el futur.
Sobretot, donar una alenada
d'esperança a la situació
adquirint un compromís
internacional per a la
reconstrucció de la vida
social.
IRG. Febrer del 1994.
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JOAQUIM VALLMAJO, DESAPAREGUT
El mes d'agost passat fèiem una
entrevista a Joaquim Valimajó, un Pare
Blanc que portava gairebé 30 anys
treballant a Rwanda (MOCADOR27).
Pels que arrossegàvem la imatge del
missioner "de creuada" per països del
tercer món, tal i com ens havien venut a
les escoles religioses, entrar en contacte
amb en Vallmajó feia caure tots els
esquemes. La seva sensibilitat social
organitzant camps de refugiats pels
desplaçats de la guerra; el seu discurs
contundent contra les potències
occidentals -especialment França- i el
paper hegemònic que volen exercir sobre
elterritori; l'alineament incondicional amb
la causa del Poble davant la política
governamental o dels rebels; o la crítica
constructiva a les ONGs i als organismes
internacionals no ha fet altra cosa que
portar-li problemes. I, desgraciadament,
sembla que li ha costat la vida.
En aquest MOCADOR que teniu a les
mans hi publiquem un informe sobre la
situació a Burundi, en part gràcies a
material que en Joaquim ens havia fet
arribar poc dies abans de que esclatés taguerra a la zona. Una guerra que va
comportar una gran mobilització
internacional per evacuar els estrangers.
Els mateixos països responsables d'una
situació de crisi que s'arrossega des del
procés de colonització s'afanyaven a

deixar el camp lliure de "conciutadans"
per facilitar l'activitat genocida dels grups
armats. Religiosos, empresaris,
assessors,... tothom tornava. Tothom
menys en Joaquim que es mantenia
treballant a la comunitat de Byumba, una
zona controlada pel Front Patriòtic
Rwandès -FPR-. Un fet que ni sorprenia
ni, aparentment, preocupava a la gent
que el coneixia. Altres cops s'havien
viscut situacions semblants...
Però les informacions que arribaven de
Rwanda eren tràgiques: 500.000 moris
en sis setmanes, gairebé un 10% de la
població. El valor de la vida a la zona -si
mai n'havia tingut- quedava absolutament
devaluat. En aquest context recordo que
li vaig enviar la darrera revista al seu
apartat de Correus a Kigali. Li expressava
la impotència i l'esverament davant les
notícies de Rwanda i li demanava que
anés amb compte. El sentiment
d'admiració i afecte despertat arrel de les
converses de l'estiu passat em feien
témer per la seva vida. Però, a més, tenia
molt present que la seva presència seria
cabdal el dia de demà. Una persona com
ell; profundament independent, lluny dels
òrgans de poder; estretament lligada al
poble i al país on ha viscut més de la
meitat de la seva vida; amb unes
capacitats de treball i anàlisi posades
contínuament a prova; amb nombrosos

contactes a nivell internacional és un
element imprescindible per la
reconstrucció de Rwanda.
Finalment, però, el dia 27 de maig es feia
pública la notícia: Joaquim Vallmajó,
juntament amb tres Pares Blancs
belgues, s'el donava per desaparegut.
Un eufemisme per encobrir la sospita
que el FPR els ha assassinat. Ell, com
qualsevol dels 500.000 rwandesos
víctimes de la guerra. La seva pell no ha
enganyat als seus botxins: no tenia res a
veure amb els blancs tibats de sous,
vivendes i cotxes oficials amb llengües
estranyes vinguts
d'organismes
internacionals. En Joaquim parla el seu
idioma, viu entre ells i considera Rwanda
com el seu país. I això la condemnat.
Ens va arribar una carta seva, amb data
del 8 de març, on anunciava tot el que
havia de venir. Originalment no havíem
pensat en publicar-la. Però els
esdeveniments recents han modificat la
maquetació de la revista. No és un escrit
de comiat, perquè ell no plegava. Per
tant, ni ens donem per acomiadats ni,
tant com es pugui, deixarem de continuar
treballant al seu costat.
Josep M' Tegido "Gustinet"

BYUMBA, 8-3-94
Amics, ja sé que no us mereixeu una carta col.lectiva. No és pas el
que m'agrada ni molt menys, però en aquests moments no veig cap
altra forma per fer-vos arribar notícies. Perdoneu. Com aneu
vosaltres? Com prepareu la Pasqua? Quines són les vostres
notícies?
A Rwanda estem vivint una situació molt anormal i dolorosa i que
no s'acaba mai. Sobretot al nord, la situació és desastrosa. Després
d'uns anys de crisi económica i social, hem passat a una guerra, la
més absurda, per arribar a una crisi vergonyosa!. Un petit grup de
polítics corromputs al màxim vol estar en el poder costi el que costi
i volen sacrificar el poble i tot el país si cal. Un altre grup molt
semblant vol arribar al poder també costi el que costi, i amb els
mitjans que convinguin. Un tercer grup, el més nombrós, digne de
tot el respecte i que viu uns valors, sofreixperaquest poder i els seus
agents, des de fa molt de temps... És el poble pobre, víctima de la
ignorància, el racisme, la dictadura, la misèria i la guerra, i ara és la
víctima de la fam, de la depredació, la inseguretat, el vandalisme,
la violència i la manipulació. On som? A on anem? I fins quan?.
La situació és molt greu en tots sentits: polític, econòmic, social,
cultural, higiènic, racial,... La manipulació política del poder i els seus
acòlits, els partits polítics i els seus líders, és vergonyosa! Mai
havíem arribat tan lluny. El grup "Ruta per la Pau" nascut de Pax
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Christi ho ha denunciat, tot això, ja que vivim en temps de
dictadors. El President de la República, el Primer Ministre, els
presidents dels partits, són tots uns dictadors! Pobre poble el
que suporta aquesta multi-dictadura! A la ràdio, davant la
premsa i als mítings, tots menteixen, ja que han perdut la
vergonya (atenció que no sóc pas jo qui utilitzo aquests
adjectius, és la mateixa premsa i tot el poble qui diu això). Són
desvergonyits en un grau impensable! Mai no s'havia vist ni
escoltat, ni imaginat aixóü
No trobo paraules per descriure tot plegat! Trist, molt trist,
tristíssim...
Mentrestant no tenim govem, no hi ha autoritat, no hi ha treball,
no hi ha reglament, no hi ha dinàmica... 'Tots els funcionaris
estan de vacances des del primer de gener". El ministre
d'economia ha anunciat que els funcionaris seran pagats quan
es cobrin els impostos.
Tothom ha comprès que no s'han de pagar els impostos
directes, a la duana s'hi fa el robatori oficial, etc. Tot és a punt
pera l'agitació social que alguns polítics esperen per pescar en
"aigües turbulentes". Moltes escoles secundàries anticipen els
exàmens per acabar abans que sigui massa tard. Professors
que no fan ni exàmens perquè no reben la paga. Feu bailareis
estudiants, els professors i els funcionaris i tindreu una bona
revolta i una bona raó per suspendre la Constitució, el procés
democràtic i de pau, per poder instal.lar-vos a dalt novament
per 15 anys. Sí, el Poder els fa folls, i el poder absolut, fa
absolutament folls els qui manen. Jo tinc por dels bojos al
poder!! I el poble? El poble només espera perplex i pacient!.
Es molt difícil imaginar com el poder pot arribar a ser terrorista,
extremista, feixista, racial!!. Assassinats, manifestacions,
robatoris, declaracions racistes, atemptats amb unaprovocació
constant són el pa de cada dia.
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obsen/adors neutrals de la fam del poble innocent.
El racisme és provocat i excitat per la ràdio i per alguns
aprofitats sense escrúpols del Règim i la seva ràdio RTLM que
difonen el feixisme virulent. La joventut delpartit també assassina,
crema, destrueix i es desplaça amb els bus de l'estat!!.
Què fem aquí? Què faig jo dins d'aquesta galera? En primer
lloc, nosaltres creiem, almenys jo crec i confio en el POBLE que
ha guardat la seva dignitat, calma i sang freda i no escolta el
cant de vespres. En segon lloc jo respecto i crec que hi ha
intel·lectuals capaços, intel·ligents, amb serenitat i molt dignes
que un dia podran substituiré! ramat de llops salvatges que ens
governen o ens volen governar. A Rwanda no hi ha només els
grans terroristes i polítics que tenen el "gran morro". Hi ha el
POBLEU.
Volem ser portadors d'esperança, per això donem suport a tots
els moviments que neixen per refer aquesta societat en la pau
i la justícia, en el dinamisme i respecte de la natura. Com a
responsable del Comitè Diocesà de Desenvolupament a
Byumba, he creat un seminari per reconstruir escoles i cases
de terra i teules no cuites. Amb l'ajuda de Misereor d'Alemanya
i el suport de la Universitat de Grenoble, tenim un centre de
formació artesana! per fer blocs de terra comprimida i teules
de micro-formigó. Mentre es parla de destrucció i pillatge,
nosaltres parlem de construcció, justícia, solidaritat. Es un gran
projecte amb grans aspiracions que ha quallat. Volem oferir un
suport econòmic, tècnic, moral i de gestió. Un altre projecte
interessant és el de donar tot el suport als artesans per tirar
endavant a partir de la base: fusteria, confecció, bestiar i
agricultura. Ja tinc un agrònom, un petit empresari de costrucció
i ara estic cercant algun especialista en tallar i algun artesà
polivalent. Fent uns cursets d'un a tres mesos poden tenir la
formació suficient per treballar a les muntanyes. Estem cercant
diners per tot això: per esperonar-los amb préstecs sense
interessos.

I l'FPR? Els uns valen tant com els altres!
La situació econòmica és cada vegada més desastrosa. Anem
cap a una'zairització" planificada. Cada vegada hi ha cotxes
més grans i bonics, grans i bonics xalets, amb control de
seguretat i radar, amb policia privada, televisió especial... Els
rics de la capital no tenen cap vergonya de propagar l'èxit de
la seva corrupció. No són adjectius inventats meus, no. Ho
sento a l'ambient, per exemple: en el despatx d'un director
general del Ministeri de Finances s'ha sentit dir que es fa negoci
amb els cotxes de la MINUAR (cascs blaus) entre l'aeroport i
la seva seu a Kimihurura! un altre exemple és que espot veure
com les ajudes estrangeres són suspeses tot esperant el canvi
de govem. No hi ha cap economia, només ajuda, però hi ha qui
s'ho embutxaca al davant de la incapacitat dels voluntaris dels
organismes que ajuden. No parlem de TONU ni dels cascs
blaus. Aixó és per escriure una novel·la., de ciència-ficció?
D'humor negre? Només es gasten 700.000$ per dia! Molts
d'ells no parlen cap llengua d'Europa, alguns no saben ni
conduir... A més hi ha els oficials observadors!!! Inútils i ben
pagats: austríacs, belgues, senegalesos, uruguaians, de
bangladesh. canadencs... que mai arriben a entendre's entre
ells.
Tenim un exèrcit per protegir l'FPR (els inkoyanquis), per
protegir el règim (els FAR), per protegir els europeus i els
lladres mentiders de la política (MINUAR)... Ino hi ha ningú per
tal de protegir el poble, en nom del qual es parla de democràcia!
I es va alimentant del tot aquests exèrcits que són els

Els de la nostra parròquia de Rushaki sempre són fora. Tres
dies per setmana jo els passo al camp de refugiats de Muhura
amb els meus responsables. Aquests tenen cura de distribuir
queviures. Cada mes repartim dues vegades a cada família,
que vol dir més de 1000 Kg. d'aliment: farina de blat de moro,
fesols, oli i soja. Es un gran treball que es procura fer
correctament i amb tota justícia. El meu treball és més aviat
formar, animar, donar suport i fer un seguiment dels agents
socials. També tenim orfes, malalts mentals, pobres i avis, i el
Centre de Nodriment de Muhura iBugarura. Ens demanen de
poder arribar també a Nyinawimana i Gihengeri. Hem creat
també uns camps de cultiu per verdures: cols, cebes, porros,
bròquils. Són grans camps. Després en fem de pastanagues,
espinacs i tomates. Quasi un milió de plantes. Assegurem la
formació tècnica, el tractament sanitari.Tot això facilita la
convivència entre la gent que viu allà i els que són fora.
Des de fa una setmana bem començat a fer blocs de terra per
millorar les cabanes, sobretot les dels més pobres. El treball
normal amb els nens i nenes de l'escola, amb els mestres,., els
sagraments, la catequesi. Justícia i Pau, lapredicació fan el seu
curs amb la col·laboració dels seglars i del nostre equip. Lagent
està cansada, els problemes no falten: mines, assistència
humanitària, ensenyament, serveis sanitaris, etc.
I aquí em paro, desitjant-vos una bona festa de Pasqual!
Joaquim Vallmajó. P.B.
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BURUNDI: C Q M SORTIR DE LA
VIOLENCIA ?
El dimecres 6 d'abril era abatut l'avió on el President de
Rwanda, Juvénal Habyarimana, i de Burundi, Cyprian
Ntaryamira, tornaven de Tanzània. Precisament venien
d'una conferència per intentar posar fi als conflictes
ètnics que sacsegen els seus estats entre hutus i tutsi.
La primera de les dues ètnies, a la qual pertanyien els
presidents, és la majoritària en els dos països però
tradicionalment ha estat la sotmesa.
La mort dels presidents va ser l'inici d'una guerra civil
que als països occidentals no semblava preocupar tant
per les matances massives com per la seguretat dels
compatriotes que hi vivien. Les mateixes metròpolis que
farceixen els exèrcits centre-africans d'armament de tot
tipus (com el míssil terra-aire que va fer caure l'avió
presidencial) han d'organitzar plans d'evacuació per
evitar els danys de la maquinària bèl·lica en
funcionament. Al MOCADOR 27 vam realitzar una
entrevista a Joaquim Vallmajó, un "pare blanc" que porta
gairebé 30 anys a Rwanda. La seva esperança en els
acords de pau de l'estiu de 1993 finalment ha resultat
defraudada. Poc dies abans del magnicidi ens feia arribar
aquest article explicant la situació a Burundi arrel del
darrer cop d'estat del 21 d'octubre passat. La frase final
és tota una premonició del que passaria pocs dies
després.
"El 21 d'octubre de 1993, un cop militar
criminal i imbècil, acaba d'interrompre ei
procés de reconciliació iniciat cinc anys
abans per l'antic president tutsi Pierre
Buyoya, i continuat pel president hutu
Melchior Ndadaye. Una societat civil
influenciada pels drets humans
començava a néixer finalment en el país,
sobrepassant les divisions heretades del
passat" (1)
El vil assassinat del President Melchior
Ndadaye i alguns dels seus principals
col·laboradors, fou seguit, com per
endurir el drama, per les matances
interètniques de caràcter polític en la
majoria de les regions. Jean-Pierre
Chrétien i d'altres autors (2) atribueixen
aquestes matances als responsables del
partit SAHWANYA-FRODEBU (Front per
la Democràcia a Burundi) i als camperols
hutu que haurien organitzat un veritable
"genocidi col·lectiu contra els batutsi" i
contra els hutu membres de l'oposició.

especialment del partit UPRONA (Unió
per al Progrés Nacional). Tractant-se del
pretès genocidi, seria repetitiu des del
1962 segons aquests autors, i "recorda
la temptativa d'extermini del poble jueu
en la recent història de la humanitat".
Mentre s'espera la publicació de les
conclusions d'una Comissió Internacional
d'Investigació, sol·licitada tant pel Govern
com per l'oposició, aquests autors ja han
proclamat sentència com també ho han
fet la majoria dels diaris de l'oposició,
com T'Independant" i el "Carrefour des
Idées".

ELS FETS
Sense pretendre reemplaçar la Comissió
Internacional Neutra d'Investigació,
voldríem oferir elements per jutjar
aquesta campanya d'intoxicació empesa
per aquests autors, per polítics de

l'oposició i fins i tot per membres del
govern. Responsabilitzant de tot el mal
als partits SAHWANYA-FRODEBU,
PARLIPEHUTU i a tots els Bahutu en
general, es tracta d'una campanya molt
ben preparada per amagar la veritat.
Segons informacions serioses, la
matança interétnica després del cop
d'estat del 21 d'octubre passat, començà
de diferent forma segons les regions. En
alguns llocs foren els militars tutsi els qui
començaren lacacera de l'home, buscant
especialment els responsables dels
partits hutu i especialment del partit del
President assassinat SAHWANYAFRODEBU i d'els Ba-hutu en general. En
d'altres regions, els militars s'uniren als
estudiants tutsi i a d'altres tutsi extremistes
Barundi i Banyarwanda, i en d'altres
foren efectivament els excessos del
genocidi hutu de 1965. 1972, 1988 i
1991, que provocaren la por i la reacció
dels hutu que començaren a matartutsis.
Els assassinats interètnics que seguiren
el cop militar del 21 d'octubre no foren,
doncs en sentit únic, com pretenen els
autors abans esmentats. La difusió
Internacional de les informacions
unilaterals pretenen un cop més
responsabilitzar els partits SAHWANYAFRODEBU, PARLIPEHUTU i als Bahutu en general, en el que aquests
anomenen "genocidi sel·lectiu contra els
tutsi".
Aquestes informacions no ajuden gens
per tal que hi hagi una veritable
reconciliació del poble Murundi, que
desitgen de tot cor els veritables patriotes.

GENOCIDIS SELECTIUS
Respecte als assassinats generalitzats
que ha conegut Burundi des del 1962 i
que han provocat centenars de milers de
morts, la veritat obliga a afirmar de
manera inequívoca que no s'ha tractat
mai d'assassinats de Ba-hutu contra Batutsi sinó ben al contrari i encara més,
dels militars i autoritats tutsi contra els
Ba-hutu.

ALGUNS FETS A RECORDAR
- 1962 juliol: Independència.Assassinat
de 20 sindicalistes hutu de Kamenje-
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BujumburaperjovesBa-tutsi membres
enderrocar la monarquia. El rei el meu dret de gràcia. He hagut de
de la JRR (JuventutRevolucionaria
Mwambutsa IV no va voler nomenar un
començar a dubtar de la seva sinceritat,...
Rwagasore)
Primer Ministre hutu quan els Ba-hutu
Pel que respecta a Arthémon
1964: Assassinat de monsenyor
havien guanyat les eleccions legislatives.
Simbananiye, les explicacions donades
Gabriel Gihimbare, primer bisbe hutu,
Res indicava el desig d'assassinar els
a l'Institut Internacional del Treball de
just abans de la seva ordenació
tutsi. Precisament parlant de la repressió
Ginebra i a mi mateix, respecte a les
episcopal)
que succeí al cop d'estat el mateix rei
execucions dels sindicalistes cristians
Mwambutsa IV dóna aquest testimoni:
en majoria hutu, eren tan grolleres que
1965: 15 de gener, assassinat del
no podien convèncer ningú" (3)
senyor Fierre Ngendandumwe, Primer
Ministre hutu que acababa de formar
"Força vegades m'he adonat que
el govern.
Michombero i Simbananiye, tots dos,
A propòsit del mateix intent de cop d'estat
1965: Repressió salvatge de 500
I la repressió salvatge que va
intel·lectuals
Ba-hutu
caure sobre els Ba-hutu, aquí
després d'un cop d'estat
teniu un comentari d'un tutsi
B U R U N D I
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DADES
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d'un pretès cop d'estat que
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Eliminar al president
Infantil
de la República per omplir el
- 1988: Genocidi a Ntegapaís de confusió i còlera.
Marangara per part de
Apostar sobre els falsos rumors en
l'exèrcit que fins i tot va utilitzar napalm. depenents directament de la meva
circulació, donar la alarma sobre els
autoritat, com a Secretari d'Estat per a la
Milers de morts i exilats. Quasi tots
Ba-hutu per l'intent de cop d'estat de
Defensa i la Justícia respectivament,
hutu.
1965. No quedarà doncs més que
contradint obertament les meves ordres,
- 1991: Noves masacres i exilis. Tots
llançar la repressió sagnant sobre les
prossegueixen
les arrestacions
Ba-hutu.
arbitràries, les condemnes i les víctimes ja escollides i mostrar-se molt
eficaços en la depuració original per
execucions sumàries, tot i que jo he
reclamar el poder com a rescat del seu
demanat
repetidament
ser
informat
de
COMENTARIS
coratge. Desprées de la neteja,
tots els casos i especialment del de l'ex"l'apartheid" regnarà a Burundi i el
Primer Ministre Bamina per poder exercir
El cop d'estat fracassat de 1965 volia
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perill hutu serà allunyat per sempre.

L E S R E A C C I O N S DAVANT E L S
PROBLEMES ÈTNICS
Sociopolíticament parlant, l'ètnia es una
realitat molt important, que no és el
resultat d'una opció personal sinó que ve
de naixement.
El problema ètnic és especialment greu
quan existeixen poques ètnies en un
mateix país i que una d'elles és majoritària
i l'altra molt minoritària. El problema és
sobre tot de cara a la gestió i a la divisió
"equitativa" del poder.
Les autoritats polítiques i religioses de
Burundi dels anys anteriors han escollit
ei "jacobisme" com a ideologia fins al
1988, amb els successos de NtagaMarangara, que replantejaren el
problema hutu-tutsi. Per resoldre'l, el
President de la República, el major Pierre
Buyoya (tutsi) hagué d'equilibrar la
composició del seu govern: 50% Bahutu, 50% Ba-tutsi.
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lògica de la inseguretat permanent que
els ha portat a adoptar actituds de por i/
o arrogància. "Es aquesta inseguretat, escriu Lanciné Sylla-, que ha estat una
de les causes fonamentals del cop d'estat
dels militars el 1966. Els militars tutsi,
creient que la monarquia contitucional
tutsi no constituïa una base prou sòlida
per impedir una possible revolució hutu
coma Rwanda, enderrocaren simplement
aquesta antiga monarquia per aixafar
tota possible temptativa de revolució
hutu(...) El genocidi persegueix sobretot
l'eliminació sistemàtica de l'actual i futura
elit de les tribus víctimes i tan sols afecta
les masses de rebot. Les matances
entren en l'estratègia del poder.(7)
El Pla Simbananiye, esmentat
anteriorment, utilitza entre d'altres,
aquesta por. És a dir que els portadors
de falsos rumors desenvolupen sempre
el mateixtema: la revottade 1965. Aquest
rumor hàbilment fomentat entre el poble
provoca un reflex de defensa i es
converteix en el "perill hutu" que reclama
la lluita per sobreviure. Resultats:
comença la suspicàcia pre-orientada que
esplai persegueix els mateixos objectius.
Tota una ètnia és objecte de sospita
permanent. Cada hutu és vist com un

racista i subversiu.
La vida corrent dóna comptes d'aquesta
situació. Quan dos o tres ba-hutu es
troben, aixó vol dir inmediatament que
tramen un complot subversiu. (8)
La sospita dels ba-hutu va acompanyada
de l'exclusió de la gestió i administració
publica, preferint fins i tot els refugiats
rwandesos tutsi. Així ho reconeixen els
estudiants barundi de la J.R.R. el 1977 al
escriure: "Constatem que el primcipi de
capacitat no ha estat sempre ben
considerat per contractar els funcionaris
de l'estat. Creiem no exagerar si diem
que no fa gaire temps es preferia
generalment la candidatura dels
rwandesos a la dels ba-hutu de Burundi,
i això malgrat el nivell de competència i
qualificació" (9).
L'aliança entre els ba-tutsi de Rwanda i
els de Burundi continua augmentant, ja
que en el pamflet dels 17 manaments del
ba-tutsi del novembre de 1993 crida a la
solidaritat dels ba-tutsi dels dos països
contra els ba-hutu. A més, la presència
massivade ba-tutsi rwandesos a Burundi
es nota cada vegada que hi ha una nova

LES FALSES SOLUCIONS
La purificació ètnica o genocidi, ós la
solució adoptada pels extremistes tutsi
de Burundi des de 1962, pel genocidi
diari, progressiu i selectiu dels Ba-hutu.
La divisió del país és la solució utilitzada
a la capital Bujumbura des de l'octubre
de 1993. Grups de joves tutsi maten
sistemàticament els Ba-hutu influents
(intel·lectuals, comerciants, polítics, etc)
i obliguen els altres Bahutu a marxar dels
barris de Musaga, Nyakabiga, Jabe,
destruint les cases, i tot això amb
l'inestimable ajuda de les forces d'ordre
públic, per aconseguir els 'barris monoètnics". Avui, 23 de març han anunciat
l'assassinat de més de 1000 persones
en aquests barris!.
El domini d'un grup sobre l'altre. Es el
que fan des de sempre els extremistes
tutsi i volen perpetuar aquesta situació
costi el que costi, rebutjant la democràcia
instal·lada per les eleccions lliures i netes
del juny de 1993.

COM EXPUCAR EL COMPORTAMENT
D E L S E X T R E M I S T E S TUTSI DE
BURUNDI?
Com en tota minoria, els extremistes
tutsi de Burundi han desenvolupat una
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crisi interétnica sacsejant el país,
especialment amb l'assassinat del
President Melchior Ndadaye, el 21
d'octubre passat. La cosa va arribar a tal
punt de gravetat que el govern de la
senyora Syilvie Kinigi, va haver de fer
una advertència als refugiats rwandesos
tutsi, recordant-los que la seva condició
de refugiats els impedia cfimmiscir-se en
les assumptes interns de Burundi. No
faltaren veus autoritzades per protestar
contra aquests refugiats i denunciar la
seva participació activa en els
assassinats dels barris de Nyakabiga i
Jobe a la capital.

EL MITE HAMITA
El diari "Le Carrefour des Idees" n9 34 del
15 de desembre de 1993 que pertany a
la oposició i particularment violent per
incitar l'odi ètnic contra els ba-hutu. es va
veure fins i tot suspès pel Ministeri de
Comunicacions. Tot hi així escrigué els
següents titulars:
- "Hèros National ou Chef de la Tribu des
coupers de tétes (Heroi nacional o cap
dels talla-caps). Fa referència al
President Nadadaye assassinat."
- "El FRODEBU i la barbàrie"
- "Retrat del xacal de Gishubi (Es tracta
de l'actual president de l'Assemblea
Nacional, Sylvestre Ntibantunganya)."
A la pàgina 11 del mateix diari, en una
columna anomenada "racó del
malhumorat" s'hi llegeix la següent
història:
"En una classe d'una escola de
províncies, un professor carregat de
les idees del Nou Burundi,
especialment per la relectura de la
història de Burundi, pregunta als
alumnes:
- Què us recorda la data de 1 -6-93?
Una mà s'aixeca.
- Ens recorda la victòria del partit
SAHWANYA-FRODEBU.
- Qui contesta milor? diu el professor.
- EldiaenquèlaQUANTITATguanyàla
QUALITAT.
- Tens raó -diu el professor-, però per a
l'opinió pública internacional s'ha dir
d'una altra forma. Per exemple: que
aquesta data ha consagrat la
democràcia a la burundesa".
La comparació QU ANTITAT-QU ALITAT,
explica la mentalitat dels qui no accepten
que l'elecció del president Ndadaye fou
democràtica i es fundà sobre el "Mite
Mamita" (o Gamita) que vol que els batuts! (Qualitat superior) han de dominar
a la majoria ba-hutu (quantitat).

INTERNACIONAL
Aquest mite ha estat també propagat per
certes
autoritats
religioses
i
administratives com també per molts
colons.
El Resident General de Burundi
(Protectorat Belga) Pierre Rikmane
escrivia: "Els ba-tutsi eren destinats a
regnar. La seva sola presència els posa
per damunt de les races "inferiors" que
els envolten, amb un prestigi i una
superioritat considerables: les seves
qualitats i fins i tot els seus defectes, els
eleven encara més. Són d'una delicadesa
extremada, d'una aguda perspicàcia,
jutjant les persones amb una seguretat
infalible, trobant-se molt a gust amb les
intrigues de palau. Altius, distants, amb
un gran auto-domini, no es deixen portar
mai per la còlera, defugen tota familiaritat,
insensibles a la compassió, i amb una
consciència que no es veu mai
turmentada pels escrúpols. Resté, doncs
d'extrany que els ba-hutu, menys llestos,
més senzills i més confiats, s'hagin deixat
dominar sense protestar (...) ells tenen
totes les característiques de la raça Bantú"
(10)
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el més enèrgic dels tres, lluità
victoriosament contra la son i la fam i va
poder guardar intacta tota la llet.
La segona llegenda ens diu que Déu va
demanar a Gatutsi de matar els seus
germans i portar-li la carn. Horroritzat,
Gatutsi es negà totalment a fer tal crim.
Déu es dirigí doncs a Gahutu, que en
primer lloc acceptàk, però près pel
remordiment es retractà. Gatwa pel
contrari s'afanyà a executar aquest
horrible crim que només la mà de Déu
pogué evitar.
Tenint en conte el comportament de
cadascú. Déu establí a Gatutsi, amo i
senyor dels seus germans, ajudat per
Gahutu, mentre que Gatwa seria l'esclau
de tots.
Aquest és el rerafons de la mentalitat
dels extremistes tutsi que no accepten la
victòria del president Ndadaye. Ells ho
veieren amb por "com el final d'una vella
nació que es transforma en una simple
superposició ètnica".

COM SORTIR DE LA VIOLÈNCIA?
També l'ex-president J.B. Bagaza
reconeix el mite Hamita dels extremistes
tutsi quan diu: "Els tutsi no poden suportar
la idea de ser dirigits per un president
hutu. Això explica el que passa avui dia,
contra el nou cap d'estat, home capaç de
governar. Els militars han distribuït armes
als estudiants, que protagonitzen els
actuals disturbis." (11)

ELS ORÍGENS DEL MITE HAMITA
Qui ho anomena mite, també diu
mistificació, doncs per definició, el mite
ós: "la llegenda meravellosa que explica
el món i els fenòmens naturals, posant
en escena Déus i personatges imaginaris".
El mite com a llegenda es transmet de
generació en generació.
En el cas de Rwanda i Burundi, el mite
Hamita, no és conegut a partir de les
dues llegendes fonamentals, de la creació
del regne.
La primera diu que Imana (Déu) un
capvespre va entregar tres bols de llet a
Gatutsi, Gahutu i Gatwa, que eren
germans. Va deixar que cadascun vetllés
el bol que li corresponia durant tota la nit
ja que, en demanaria comptes a l'endemà.
Cansat i famolenc, Gatwa (el pigmeu)
begué tota la llet. Guanyat per la son
Gahutu (el camperol) tombà el bol i buidà
una bona part de la llet. Gatutsi (el pastor)

Segons un bon analista de la societat
burundesa "a partir de 1962, el problema
de les relacions entre ba-hutu i ba-tulsi
serà plantejat des d'ara en termes
d'eliminació otemptativad'eliminació d'uns
per altres.
D'una part els ba-tutsi fan l'impossible
per exclore els ba-hutu de l'administració
pública i els llocs polítics importants fent
desaparèixerfísicament tots els elements
jutjats com a perillosos. Per altra part, els
ba-hutu desesperats, recorren de
vegades a la violència, com a l'octubre de
1965 i a l'abril de 1972, però sense èxit.
Fets que donen peu als extremistes
Batutsi per realitzar el seu pla d'extermini-"
(12)
Els plans genocides repetitius i cíclics,
obeeixen quasi invariablement al mateix
escenari: provocació -reacció-repressió.
Aquesta lògica condueix als desastres
coneguts i no arregla res, doncs el
problema de la violència no s'ha resolt
MAI amb violència.
Els genocidis, la partició d'un país,
l'exclusió mútua o la dominació d'un grup
sobre l'altre no treuran mai a Burundi del
cicle de la violència. Es necessari que els
extremistes ba-tutsi comprenguin i
adoptin la sola possibilitat raonable de
futur: la instauració d'un veritable Estat
de Dret en el qual cada ciutadà Hutu,
Tutsi o Twa sigui reconegut plenament

(
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en els seus drets.
Sense acceptar això, cap solució
permetrà al país soterrar definitivament
la destral de guerra i construir un país
pròsper per a tots.

PER UNA CULTURA DE LA VERITAT
La instauració d'un Estat de Dret passa
necesàriament per un profund canvi de
mentalitat que ha de reemplaçar la
"cultura de la mentida" en la qual estan
immersos tots els barundi des que neixen
i que no ha alterat el retrobament amb la
societat occidental.
En efecte, són ben pocs els polítics i
homes d'esglesia que sobresurten pel
culte a la veritat, ja que l'intent de fer-ho
és tractat automàticament d'extremista,
especialment si es tracta d'un hutu.
Tot i així, aquesta cultura de la veritat és
l'única capaç de treure Burundi de l'infern
actual político-ètnic. Només ella podrà
permetre als barundi de mirar-se cara a
cara i contemplar junts el mirall de la
història
i poder
assumir
les
responsabilitats compartides.
Per establir aquestes responsabilitats
potser fora necessari passar per una
espècie de Conferència Nacional, tan
temuda pels qui per reprovar-se quelcom,
busquen totes les excuses possibles,
(independència, orgull nacional, etc) per
rebutjar aquests moments de veritat i
s'amagen sota "pokers de xerrameca"
inacabables, jugant a la política d'amagar
el cap sota l'ala.
Rebutjant l'autocrítica, els actors
d'aquests "pokers de xerrameca", defugen
al mateix temps de reconèixer les seves
faltes i es tanquen en la mentida i la
hipocresia, per gran mal del poble.
Rebutgen també el perdó i la reconciliació.
Ja que per perdonar és necessari saber
què s'ha de perdonar i els que sofreixen
són els únics capaços de donar el perdó.
Per rebre el perdó, els culpables han de
ser capaços de reconèixer i confessar
els seus delictes i comprometre's
realment, per gestos i fets concrets a
trencar definitivament amb el passat.

DRETS PER A TOTS
Si ja no és massa tard, per construir un
Burundi unit, fugint de qualsevol eslògan,
no hi ha milers de solucions. Estem
convençuts que no hi haurà possibilitat
de veritable pau ni unitat nacional a

INTERNACIONAL
Burundi sense el reconeixement de fet
de tots els drets fonamentals de la
persona humana. Per això el país
necessita una institució jurídica,
composada de ba-hutu i ba-tutsi,
destinada a escoltar el poble i
especialment els acusats de delictes
ètnics. S'ha de suprimir la pena de mort
i establir judicis dignes d'aquest nom per
un tribunal adequat."
El President Ndadaye habla imaginat la
supressió total de la pena de mort.
Esperem que no tardi a arribar el dia que
els seus successors puguin continuar
aquest combat pel dret i resistir tota
provocació vinguda dels criminals de
tota espècie que avui continuen
perpetrant crims horribles. Es hora que
tots els veritables demòcrates s'aixequin
per treure el país de l'abisme perconstruir
un estat realment de dret. El successor
de Ndadaye, senyorCipriano Ntaryamina
és un digne successor però ja troba
dificultats amb l'exèrcit i en el dia d'avui
ja es troba refugiat en l'embaixada de
França. Fins quan?

Un grup de professors Bahutu de
Burundi
22 de març de 1994
Notes:
(1) Chrótien Jean Pierre: Les ressorts et les
enjeux des massacres du Bu rundí. Sense data.
Pàg. 1
(2) Veure especialment: Carta al Sr. Bou tros
G hali, Secretari General de les Nacions Unides
del 4 de novembre 1993 titulada "Genocidi
Selectiu a Burundi". Carta signada pel
representant legal de l'Associació per a la
Protecció dels Drets de les Minories i el
President del partit INKIZO; carta del 30-11 -93
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transmetent certs documents dels bisbes,
capellans ireligiosos(ses)de)Canadà, relatius
aun "Genocidi Selectiu contra els Tutsi" enviada
perla Coalició pera la Protecdóde les Minories
de Burundi; Comunicat de Premsa del
Secretariat del bisbat de Burundi del 5 de
novembre de 1993.
(3) Wolf J. i Ugeux E. Interviu en exclusiva de
Mwambutsa IV, antic rei de Burundi a
"Remarques Africaines", ns 403, juliol 1972,
pàg, 10.
(4) Kiraranganya Bomface-Fidele. "La verité
sur Burundi" Ed. Naaman de Sherbrooke,
Qué bec, 1977, pàg. 65
(5) Infor-Presidence: Le Mois, ns 72, Kigali,
maig de 1973, Editorial.
(7) Sylla Lancinó: Tribalismo i Partido Unicoen
Africa, Universitat Nacional de Costa de Marfil.
Presse de la Fonda bon Nationale des Sciences
Polítiques, Paris 1977. pàg. 320.
(8) Ndayahoze Martin, Rapport politique, op. cit.
pàg. 184
(9) Comisión cfetudiants de la J R R Rappottde
la 5òme. conference nationale Bujumbu ra, juliol
1977. pàg. 51
(10) De la revista "G rands Laos" dels Missioners
cf Africa (Pares Blancs), 1936, pàg. 279-280.
(11) C.B. L'ex-president Bagaza tem un nou
cop militar, l'aeroport de Bujumbura ocupat. A
"Le Soir" del 3 de febrer de 1994 pàg. 6.
(12) Barampama Angelo, El problema ètnic en
una societat africana en ple canvi: el cas de
Burundi. Memòria de llicenciatura. Universitat
de Friburg, Suïssa 1978, pàg. 46.
MUHUTU (MU-HUTU): una personado l'ètnia
hutu
BAHUTU (BA-HUTU): plural cTuna persona de
rótniahutu
MUTUTSI (MU-TUTSI): unapersonade l'ètnia
tutsi
BATUTSI (BA-TUTSI): plural d'una personade
l'ètnia tutsi
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DISSET REGLES QUE TOT TUTSI HA DE
SEGUIR PER SALVAR EL BURUNDI
QUE VOLEN TREURE'NS^
Batutsi tots, sigueu on sigueu.
Aquest dies aquell partidet que es fa anomenar Palipehutu vol
tornar a atacar. Tan sols dona cops de peu des de que els
nostres soldats li van tallar el capIJI. Ataca des de l'interior així
com des de les fronteres. Per aquesta raó és necessari que tot
tutsi, sigui on sigui, conegui el següent: [...]
3. Heu d'identificar als hutu i els seus domicilis, tant al camp
com als vostres barris, perqué quan arribi l'hora pogueu saber
a qui salveu i a qui mateu. [...]
{La identificació dels domicilis dels hutu ja forma part de la
manera d'actuar dels tutsi: les famoses llistes que ja van
utilitzarà les seves matances de l'any 1972 i el fet de marcar
les proves d'accés a l'ensenyament secundari amb la vocal
'u' pels hutu i la 'i'pels tutsi mostren quina força té la seva
tendència a aïllar-se com a grup exclosivamnt dedicat al
govern com a medi de controlar el dret a la vida)
7. Tot estudiant tutsi, encara que sigui d'ensenyament primari,
ha de conèixer als nens hutu que estudien amb ell. No és difícil
conèixer-los. Ja sabeu el que heu d'ensenyar als vostres fills
des del bressol. Compteu que no hi ha enemic petit.
{Aquesta directriu pràcticament sobra doncs el sentit de
pertànyer a un grup especial és tan agut entre els alumnes
tutsi que sense necessitat de dir-los-hi ja porten una llista
complerta dels seus companys hutu a nivell d'aula, de cicle
i de centre escolar. En cas de tensió són aquestes llistes
que serveixen de guia a les forces de seguretat tutsi. Per
sort o per desgràcia els hutu no tenen aquest esperit. D'aquí
a que són considerats uns bons jans, apart altres qualificatius
menys positius)
8. Als propers dies, aproximadament dos mesos, hi ha
l'esperança que vindrà un període de pacificació. No ho creieu.
No us preocupeu si diem que Palipehutu ha atacat; serà la

forma de deixar anar els nostres soldats entre els hutu que
queden. A Bujumbura: tu tutsi que no tens mitjans ves preparantte per abandonar el barri fora que sàpigues que hi ha molts tutsi
com a Rohero, Kiriri, Ngagara i Musaga. Als propers tres mesos
abandona els barris de Kamenge, Kinama, Mutakura,
Nyakablga, Bwiza Jabe i Buyenzi; no hi ha de viure cap tutsi allà
el mes de febrer de 1994. [...]
{Com pot observar-se el que està passant ara mateix a
Bujumbura forma part d'un perillós pla perfectament
orquestrat. Els centenars d'hutu morts (entre 300 i 500 a
Kamenge la primera setmana de març de 1994) no ho han
estat per un grapat de militars descontens amb la situació
actual. L'objectiu clarament expressat a l'opuscle consisteix
en provocar als hutu per posteriorment matar-los a tots si
s'atreveixen a defensar-se; donant la culpa al mateix temps
de tol el que passa al partit Palipehutu desmembrat des de
fa molt temps. Per altra part la sagnant expulsió dels hutu
dels barris esmentats ja és un fet)
11. Quan hagis de fugir, evita la temptació de sortir a l'estranger.
Com que Uganda es troba lluny, Burundi és l'únic país que
tenim i on morirem.
(... la referència a Uganda com a destí de refugi i no de
Rwanda, Zaire o Tanzània que es troben molt més a prop
recorda l'inversemblant (ho és?) pla d'una zona de l'Est
africà tota controlada pels tutsi: Uganda ja es troba sota el
seu control; Rwanda és en vies de ser controlat i tan sols
Burundi semblar tenir unes poques vel·leïtats de resistència.
Finalment, l'esperit numantí que inspira aquesta regla
revela la convicció dels que han redactat el fulletó en el
sentit de que la lluita que han emprès és una lluita a mort.
No s'admeten avinences: Burundi és una possessió
indiscutiblement tutsi.)
12. Les dones tutsi que ja coneixen o estan casades amb hutu
han de recordar que sempre seran tutsi. Les coses com siguin.
La seva feina ha de ser la de buscar i conèixer els secrets dels
seus marits. Els fills que han tingut amb aquests hutu són hutu.
Com que han perdut tota honra que se les arreglin com puguin
quan les coses empitjorin si decideixen protegir els seus fills o
els seus marits. [...]
{El paper de les dones tutsi ha estat i segueix essent de
primer ordre en les relacions hutu-tutsi: des del principi van
servir com esquer eficaç per atraure i controlar els hutu. Tot
i així els seus fills sempre han estat considerats i acceptats
com a hutu. La preocupació per la puresa de la sang
recorda estranyes reminiscències nazis. L'únic tutsi que es
va casar amb una dona hutu va ser el príncep Louis
Rwagasore, que més tard va pagar el seu atreviment amb
la vida)
14. Una altra manera intel·ligent per dividir-los es fer-los
desaparèixer, enviar-los noies maques o putes rwandeses.
posar verí al seu menjar o al beure.
{Les estratègies per controlar als hutu van des de passar
pel fet amarg d'acceptar que les dones tutsi es casin amb
els hutu. fer desaparèixer als seus fills independentment de
l'edat, enverinar-los. arrestar als seus dirigents durant
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llargs períodes en condicions infrahumanes i sense judici,
realitzar judicis sense cap tipus de garanties judicials i
matar-los si la situació amenaça amb anar-se'n de les
seves mans)
15. Els nens hutu creixen jugant i sense desconfiança. Aquí
també podeu atacar. Agafeu al noiot hutu si el veieu tot sol, dieu
al seu pare, al seu germà gran o a la seva mare que vinguin a
buscar-lo i els feu desaparèixer.
16. Aquests dies són difícils. Si aquest govern comença a
funcionar ja no podrem fer res. Hem d'impedir-lo de totes
formes possibles, sigui cremant, enviant opuscles o difonent
rumors sobre la incapacitat del govern entre les antigues
autoritats o entre els estrangers; de la mateixa manera que ho
van fer abans que els nostres combatents liquidessin a aquest
Ndadaye.

(De fofes les directrius suggerides en QI full aquesta és la
més perillosa: ja ha demostrat la destrustora que pot ser si
arriba a posar-se en pràctica tal i com es planteja aquí. [...]
el nou President13' es troba lligat de mans i peus, doncs no
té cap mena de control sobre el que passa fins i tot a la
capital. Pitjor encara, envoltat per un poderós equip tutsi
(Ministeris claus de l'Interior, Defensa i Assumptes exteriors),
assisteix impotent al vergonyós espectacle de massives
execucions sistemàtiques de nens i dones hutu sota el
pretext d'estar armats. I les coses seguiran d'aquesta
manera mentre la línia d'acció governamental pretengui
modificar o controlar els plans de l'exèrcit tutsi. Mentre,
aquest fa i desfà com vol, tot esperant probablement el
moment oportú per completar el frustrat cop d'estat del 21
d'octubre de 1993.
17. Si aquells que treballen en organitzacions intemacionals.
els grans comerciants que tenen contactes amb estrangers,
aquells que poden acostar-se als que ja estan acostumats al
nostre estil de governar ens donen suport, o bé els estrangers
casats amb les nostres dones, tots han de fer-los entendre que
no hi ha manera que aquest govern contra natura pugui
treballar a l'uníson amb els nostres soldats. D'aquesta manera
veurem el que aconsegueixen fer aquells que creuen que
poden canviar la situació.

{Davant la quantitat i qualitat dels suports tant intems com
externs amb els que semblen comptar és molt probable que
els tutsi acabin imposant-se a la voluntat dels hutu [...})
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dubtar-ne un moment. Hem governat aquest país poblat pels
nostres hutu durant segles, no és ara el 1993 que podran amb
nosaltres recolzant-se en la ridícula idea de la democràcia.

{Arríb l'expressió "els nostres hutu" es refereixen al fel que
abans de la colonització europea els hutu eren els servents
dels tutsi. Fa tot just una vintena d'anys que va ser suprimit
el vergonyós contracte verbal que lligava una família hutu
a una família tutsi pel simple fet d'arrendar una vaca tutsi
i que obligava a la família hutu a treballar gratuïtament al
llarg d'un ceri temps. Però de fet s'havia convertit en un
contracte de per vida i a través de diverses generacions,
doncs la família tutsi sempre s'estudiava raons per allargarlo indefinidament)
L'ORDRE ESTÀ BÉ COM ESTÀ
Els veritables barundi us desitgen pau i prosperitat.

Fet a Bujumbura, dia 3 de novembre de 1993.
(1) Aquest toxt són fragments d'un opuscle distribuït entre el tutsi de
Bunj ndi amb data de 3 de novembre de 1993 -dues setmanes després de
l'assassinat del President Ndadaye (hutu) a mans de militars tutsi- on es
dissenya una estratègia de confrontació que ha costat ja la vida a milers
de persones. Entre parèntesi reproduïm els comentaris que el Comité de
Ayuda a Bu rundí {Apartat 47130.28080 Madrid), responsable de la difusió
traduïda del full, acompanya a cada punt.
(2) Referència a l'assassinatdel 21 cfoctubre de 1993 del President
Ndadaye.
(3) Es refereix al President mort juntament amb el Rwanda. el 6 d'abril
passat, al ser abatut l'avió amb que tomaven d'una cimera per la
pacificació de la zona celebrada a Tanzània.

Mig milió d e morts
a m b sis s e t m a n e s
de genocidis a
Rwanda

Amb la mort dels presidenta de Rwanda i
Burundi el 6 d'abril paaaat, tota dos de
l'ètnia hutu, s ' i n i c i à una c a m p a n y a
d'extermini contra la minoria tutsi,
Aquestes disset regles van ser concebudes atenent el benestar
especialment a Rwanda, auposadament
de cada tutsi. Tutsi. estiguis on estiguis, segueix-les sense
responsable del magnicidi. A mitjans de
maig les organitzacions internacionals
d'ajuda humanitària que actuen a la zona
COMUNICAT DELS MISSONERS DE RWANDA ALS
INSUBMISOS QUE HAN DESOBEÏT EL, TERCER GRAU
feien una e s t i m a c i ó de prop de 500.000
morts. Mentre, les Nacions Unides parien
Amics: els 5 sacerdots que fa poc hem arribat de Rwanda,
dedos milions de d e s p l a ç a t s , amb m é s de
mirant d'entendre la vostra crida i problema, hem decidit
300.000 refugiats als p a ï s o s v e ï n s , fugint
escriure aquesta carta.
de l'acció de l'exèrcit governamental i
grups paramilitars -hutu- o del Front
El vostre problema l'entenem com a nostre. A Rwanda hem
percebut el que suposava que els militars fessin la guerra i
Patriòtic R w a n d é s -tutsi-. Hi ha dades
sobre tol les conseqüències doloroses de la mateixa. Armats
esfereïdores:
Ei 15 d'abril 2.800 persones
d'armes fins a les dents i extenent-les per tot arreu, amb
van ser mortes en quatre hores a la ciutat
aquesta força lamentable han exterminat una ètnia. Des que
de Kibungo; a Kigali, ia capital amb 350.000
tol això va començar no hem vist cap força que aturi aquest
extermini.
habitants, han estat enterrats 60.000
cadàvers
en
foses
comuns.
Prou guerres, i per aconseguir-ho, prou armes i prou militars. 0 Simultàniament la guerra va progressant
En solidarllal amb la vostra lluita firmen:
amb àmplies zones del territori controlades
Leonardo Esnaola, Manuel Aizpuru, Juan Carlos Cruz
pels rebels tutsi I amb enfrontament a ia
Juaristi, Isidro Uzkudun, José Ramón Amunarriz.
mateixa capital.
Orlo, 16 de maig de 1994.
'SSSS///SSSZSSS//////,
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- La primera acció militar és al
maig del 93, quan l'exèrcit
descobreix accidentalment el
campament on s'estava planejant
l'atacqueesvaferel gener. Llavors
l'exèrcit procedeix com ha de
procedir un exèrcit: descobreix un
enemic, comença a desplegar-se
i a tallar, intenta acabar amb els
guerrillers... Però, de sobte, als
pocs dies, se'n va. Això no ós una
decisió militar, és una decisió
política. En termes militars, ells
pensaven que el nostre era un
grup aniquilable. Però el fet d'aniquilarlo, o sigui, de començar a posar efectius,
significava per al govern federal que hi
havia guerrilla. I vam pensar nosaltres
(aquí estic elucubrant) que en vigílies del
TLC (Tractat de Lliure Comerç) aquest
replegament no va poder ser un error de
l'exèrcit federal. Estic segur que va ser
una decisió política de molt amunt. Que
no va poder ser més que del President de
la República.
Està parlant el sots-comandant Marcos.
Són les tres o les quatre de la matinada
del dijous 17 de febrer. Fa fred i fatiga.
Més d'una dotzena de combatents amb
passamuntanyes i indígenes varons i
dones sense uniforme s'agrupen en el
terra endormiscats, lluitant contra la son
per escoltar el Sots.
- El moviment zapatista és una crida
d'atenció. Quan en el món tot estava
dient no a la lluita armada perquè havia
desaparegut l'opció del comunisme,
nosaltres vam pensar que la gent d'aquí
diria que no al canvi i ni molt menys a la
lluita armada. Era lògic, el bombardeig
ideològic era fort. Però a les comunitats
va succeir el contrari. En aquell moment
és quan més gent entra amb nosaltres,
quan més gent s'incorpora a les milícies
de l'Exèrcit Zapatista, quan més poblats
declaren: "No ens estan deixant un altre
camí". Quan internacionalment tothom
està dient no a la lluita armada, el
camperol indígena de Chiapas està dient
sí, sí, sí.

Portem 500 anys esperant.
Podem esperar uns altres
500 anys.

- O per ser aquí avui amb
passamuntanyes i demà en un
altre
lloc
sense
passamuntanyes i ningú no el
reconegui, Marcos.
- No, és més aviat... És més aviat
respecte al protagonisme o a la
corrupció que esdevindrà i a
aquest missatge que qualsevol
pot ser Marcos. Qualsevol, no
només de l'EZLN (Exèrcit
Zapatista
d'Alliberament
Nacional), sinó d'aquest país.
Marcos contesta a les preguntes dels
tres reporters que va acceptar veure en
la seva segona trobada pública amb
periodistes: The New York Times, El
Financiero i El Proceso.
- Sots-comandant, digui-ho d'una
vegada, qui és Marcos?
- Déu me'n guard, no. Contra el que diu
Carlos Ramírez, que em van fer unes
fotos en els serveis religiosos, vull dir que
l'últim servei religiós on vaig estar va ser
quan vaig fer la primera comunió. Tenia
vuit anys. No he estudiat ni per a Mossèn,
ni per a Papa, ni per a Nunci Apostòlic.
- Vol dir que no és religiós en el
sentit...
- Espera. No sóc catequista, ni rector, ni
res. Posa-ho així, perquè després diuen
que sóc Joel Padrón.
El nom de Marcos el va agafar en realitat
d'un company que es deia Marcos mort
fa anys en aquesta lluita del seu grup.
- Un nom simbòlic, doncs, com el
passamuntanyes?
- Pel treball de Marcos no es pot saber
qui és Marcos. Q sigui: si és plenament
identificat Marcos i desapareix, portarà
problemes a l'exèrcit.
- No ho entenc.
- Si desapareix Marcos amb
passamuntanyes, qualsevol de nosaltres
se'n posa un i aquest és Marcos.
- Ocultar la cara és una cosa insòlita
entre els moviments guerrillers. No
l'ocultaven Fidel Castro ni el Che ni
Tomás Borge. Dóna la impressió de
clandestinitat, per amagar delictes.
- No tinc ni tan sols multes de trànsit.

- E s relaciona també amb terroristes,
i vostès no són terroristes, suposo.
- Definitivament no.
- O amb Sendero Luminoso. Eren els
únics
que
havien
usat
passamuntanyes.
- També pel fred, m'imagino. Els Andes
deuen ser freds.
- A les converses, què? E s treurà el
passamuntanyes?
- Haurà d'arribar un moment en què me
l'hauré de treure. Vull dir, en concret: a
les converses no ens el treurem.
Pensàvem
parlar
sense
el
passamuntanyes amb el comissionat,
encara que després, davant la premsa, o
la policia, ens el poséssim. Però com que
es dóna el reconeixement aquest, balí.
de "força política en formació", llavors
diem: No ens reconeixes, no ens veus. Ni
tan sols a aquest nivell de Camacho.
- Quin és el seu balanç fins ara de
Camacho?
- Hi ha canvis en Camacho. Pren una
actitud, i després, com que alguna cosa
l'està pressionant, no precisament la
nostra força armada. Crec que la federal,
el govern...
- El President?
- En concret, sí. O alguns dels grups de
poder. Ell fa una proposta i després se
n'ha de desdir. No per iniciativa pròpia,
sinó perquè algú el pressiona. Es veu
que està subjecte a moltes pressions.
Marcos diu haver estat periodista
professional, no estudiantil. Vaferestudis
professionals, universitaris. Va acabar
una llicenciatura i un postgrau. Explica la
seva experiència del 83, quan un grup de
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dotze nois congregats com a grup polític
decideix d'anar a Chiapas a polititzar.

és catòlic. Si dius musulmà,
el mateix. El que diguis.

- Ens sentíem invencibles. Sentíem que
amb la nostra pura convicció podíem
derrotar qualsevol exèrcit. Vam començar
llavors a parlar amb les comunitats, d'on
va venir una lliçó molt gran per a nosaltres.
L'organització democràtica o de vida
social indígena ós molt honesta, molt
clara. És molt difícil corrompre's. A més,
vam veure morjr molta gent, molts nens.
Se'ns morien a les mans mentre ens
dedicàvem a campanyes de salut que el
govern no feia i que vam haver de fer
nosaltres. No per assistencialisme, sinó
perquè era la nostra gent. Campanyes
de vacunació, de fer registres. Durant
molt de temps, la nostra tropa combatent
va estar fent això. I se'ns moria la gent.
Hi havia nens així, de quatre o cinc anys,
que jugaven a ser zapatistes i deien:
"Quan sigui gran aniré a vacunar". Però
quan els veiem l'endemà ja estaven morts
de diarrees, entre febres... Les nenes
jugaven abans de la guerra, i ara més, a
que quan fossin grans, en lloc de casarse, anirien a les muntanyes a fer les
seves vides, a aprendre espanyol, que
per a una dona indígena és quasi
impossible. D'aquí a aprendre a fer anar
una arma és un salt molt gran. Llavors,
quan ells es decideixen a posar-li un
termini a la guerra ens donen aquest
argument: "Quin és el problema si la mort
és nostra? Només que ara direm com
ens morirem. Vens o et quedes", ens
deien. I nosaltres no els podíemcontestar:
"No, espera uns altres cinc anys a veure
si el nou govern que entrarà el 95 canvia".
No teníem dret, perquè cada any que
passava només contàvem morts i morts.
Llavors, amb aquesta lògica de mort, ens
vam decidir per la lluita. Els companys
ens van ensenyar la muntanya, ens van
ensenyar a caminar, a carregar. I l'única
forma que t'acceptin és quan carregues
igual que ells. quan camines igual que
ells, quan etfoten igual que a ells. Llavors
sí t'accepten.

- Però la fe dels indígenes
deu ser molt contagiosa.
- En són dues. Hi ha la dels
llibres i la de la muntanya.
Quan els companys entren
a la muntanya, aprenen
històries que venen de molt
lluny i que senten durant la
guàrdia o a la foguera.
Històries d'apareguts, de
móns
màgics
que
coincideixen entre una ètnia i altra;
històries de la molta por que produeix la
muntanya. Què trista és la muntanya, oi?
Doncs, sí, sí que n'és. Hi ha històries que
ballen a la muntanya. No sé si em faig
entendre o si entenc el que ém pregunten.

n'adona ni sent por. Fins després, quan
te'n recordes: Puta mare! Com vaig fer
aquesta bogeria d'aventurar-me sol.
endavant, senseflancsque protegissin!".
Sents que tot s'afluixa amb la por, aquesta
és la veritat.

El tema de la fe invoca el de la mort.
Marcos ja va dir que estava preparat per
a la mort.

- Et molesta el mite en què s'ha
convertit el sots-comandant Marcos?
- M'és inversemblant.

- Sí, estic visquent de fiat. perquè
nosaltres pensàvem que el primer de
gener se'ns cauria el món a sobre. Quan
arriba el dia dos. i passa, tot és extra. Per
això ara estic escrivint com un boig tot el
que no havia escrit. I si Petnta li escriu
una carta al sots-comandant Marcos, jo
li llenço tot el que vaig voler dir una dia i
no vaig dir. Li envio sis. set. vuit quartilles
a Petr'rta. Res a perdre. Així que si em
critiquen el meu estil literari, tant se me'n
dóna. Si els agraden les cartes o no els
agraden m'importa un rave.

- Ho veus prudent.
- No ho veig. Jo no tinc cap benefici ni
sabem si a l'organització li convé. Jo no
en sé res. Què està passant? Només me
n'assabento quan el periodista s'enfada
perquè no li dono una entrevista. I dic:
"Des de quan sóc tan famós que em
renyen perquè sóc exclusivista, i que els
reflectors, i que no sé què?" Això és pura
ideologia, com diuen allà dalt, no?
Nosaltres no tenim cap cabdillatge.

-1 això el va comprometre per sempre?
Pensava en un principi anar-hi i tornar?
- M'ho vaig jugar tot a la muntanya. Que
ho sàpiga d'una vegada el govern. Si
ofereixen una governatura o alguna cosa:
no.
Marcos no és casat ni té companya. Diu
que tampoc no és homosexual. No pot
dir si és ateu o religiós.
- Els companys em van prohibir d'usar
aquestes paraules. Perquè si dius que
ets religiós, diran que el moviment és
religiós. Si dius que ets catòlic, diran que

- On va aprendre anglès?
- Vaig aprendre'l - riu - llegint el Playboy
i el Penthouse. Parlo anglès com el
Caltzontzin Inspector: "Esta table es
green". The pencil is okey". Més
aviat el llegeixo perquè vaig haver
de traduir els manuals del Pentàgon.
No parlo rus. no parlo xinès.
S'emociona quan parla de la por.
Temor aquè les operacionsfracassin
o a què els combatents no
sobrevisquin als atacs, com va
succeir a les preses dels municipis
d'Qxchuc i Ixtan. I ell era el
responsable de l'operatiu.
- Però la por personal, Marcos.
Aquesta por que s'encaixa a
l'estòmac.
- Ah, sí. Quan t'estan disparant i se
sent que tot et fa figa. A mi se'm
passa la gana. A d'altres, com a
aquest company - assenyala un dels
presents - els dóna més gana. Però
després se centra un en el
mecanisme de resposta, i ja no se

-No?
- A l'interior nostre no produeix cap efecte.
- No genera enveges, gelosia, entre
els seus combatents?
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- L'autoritat moral de Marcos no va arribar
el primer de gener. Se la va guanyar
abans, entre la tropa. Si ara diuen allà
fora que què bonic que escriu el que
sigui, als d'aquí els importa un rave. Com
sigui, continuen respectant a Marcos pel
que va passar abans, no pel que es doni
ara.
Nosaltres vam dir des del començament
que no volíem el poder. Vam dir: "Ha de
caure Salinas de Gortari i fer un govern
provisional" El que jo vaig assenyalar
és que no li imposaríem a la societat
civil la nostra voluntat per les armes. No
la prendríem com a hostatge. Al govern
sí. però a la societat civil no.

- Són carabinas AK: donatius de la PGR
i de l'exèrcit federal
- I són Uzis les que portaven els
companys d'abans o Mac 10?
- Mac 10. Només que els vam fer una
adaptació.
- Com les van aconseguir?
- Als Estats Units. Crec que nosaltres en
vam comprar només dues. Costaven en

-1 si això no es dóna?
- Continuaríem aixecats. Potser lluitant,
potser no.

- Què és això que sembla com a Stoper
d'AK? Són carabinas o són...?.

i

Qualsevol oficial dels quadres mitjos diu
que en vuit dies. I això ho van dir ara en
fa quatre. Llavors, em queden quatre
dies. L'exèrcit federal ens té cercats per
enfrontar-se amb nosaltres i aniquilarnos. No crec que la situació pugui variar.
Ja només cal que comencin a avançar el
tancs, llevat que passi alguna cosa que
deteriori aquest impuls. La presència de
les guàrdies blanques ho podria ser. Els
fincaires que s'estan armant, millor dit:
que s'han de rearmar, perquè nosaltres
els havíem desarmat ja. Es poden
rearmar i començar a donar cops.
- Se'l veu pesimista respecte al
diàleg.
- L'agenda no ens importa tant perquè
finalment serà producte també d'un
procés de negociació. Nosaltres volem
parlar amb tothom que es pugui. Que
sàpiguen què és el que volem nosaltres
i què és el que volen ells i que cadascú
busqui per la seva banda un punt en
comú. Però finalment dic: A què es
comprometrà el govern si se signa
l'acord de quina cosa, amb qui si no
existeixes?

- El punt fonamental per a vostè,
seria la composició de l'Institut
Federal Electoral, del Tribunal
Electoral, d'autoritats electorals?
- Hi ha una altra opció. Que renunciï
Salinas i esformi un govern de transició,
i aquest sí organitzi, segons les actuals
lleis electorals. El que diem nosaltres
ós que l'àrbitre ha de ser realment
imparcial. Llavors hi ha dues opcions:
reforma de la Llei Electoral per donarli imparcialitat a algú, o renúncia del
govern federal i formació d'un govern
de transició, i aquest qualifica.

- Quina és la seva anàlisi crítica dels
candidats?
De
Colosio,
de
Cuauhtémoc, de Fernández de
Cevallos.
- Precisament és de les coses de què no
puc parlar encara. No m'ho permet el
Comitè. El Comitè em diu que en el cas
dels partits polítics he de ser moll prudent.
Els del Comitè se senten molt orgullosos
de mantenir-se independents, si més no
fins ara. I si nosaltres comencem a opinar
d'un o d'altre, semblarà que l'EZLN està
amb un partit. O que s'ha dit alguna cosa
per molestar un altre partit. Mentre no
tinguem clar què diuen un o altre no hem
de dir res. En concret, m'ho van prohibir
a mi.
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aquell moment 200 dòlars. Però és molt
poc el que vam poder aconseguir allà.
perquè la legislació nord-americana és
molt estricta.
- Però si els policies mexicans van a
Arizona a comprar les seves armes...
- Nosaltres les compràvem als mexicans,
era més fàcil. El que mai no vam poder
trobar és un traficant d'armes. Si
l'haguéssim trobat, ara estaríem parlant
al Turó de l'Ajusco (Marcos riu perquè és
una exageració).
- A qui ha servit la treva?
- Al govern li ha servit aquest impasse
per acabar d'habilitar les seves forces,
completar
la
seva
formació
d'intel.ligència, deliniar on som per
colpejar sense tocar la
població civil. Tot aquest
temps li ha servit al govern
per això.

No hi ha elements religiosos, o de
l'estructura religiosa, o de la jerarquia
religiosa, ni en la direcció ni en
l'orientació ideològica de l'Exèrcit
Zapatista.

- Vostès consideren la
possibilitat o el risc que
s'engegui una ofensiva
d'aniquilament?
Definitivament.

- El comissionat tampoc no existeix
com a figura jurídica. Qui garanteix
llavors els acords que sorgeixin del
diàleg?
- Si el govern federal té realment
voluntat, hauria de donarfigura jurídica
al paper del comissionat. O formar una
comissió que precisament s'encarregui
d'això.
- Això ho plantejaran vostès durant el
diàleg?
- Nosaltres diríem: Bé, d'aquests acords
que prendrem, què? De debò vols arribar
a acords, o només ens has tancat aquí
per fer el que de totes formes faràs? Si
realment tens voluntat, quina estructura
realitzarà això? Perquè, sí. aquest
comissionat no existeix.
- E s veu a molt llarg termini el projecte
de desarma ment de l'Exèrcit Zapatista.
- Portem 500 anys esperant, diuen els
companys. Podem esperar uns altres
500 anys.
• Què veurà i què no veurà la premsa
durant les negociacions?
- La qüestió és operativa. Per exemple,
si nosaltres plantegem, com de debò
plantejaran els companys del Comitè,
els estatuts d'autonomia, necessitem
assessoria jurídica. Què reformes cal fer
a la Constitució, què lleis cal tenir en
compte performular la proposta concreta.
Tot això. En aquest estira i arronsa de si
es reforma o no la Constitució, o com es
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pot fer, no estarà la premsa ficada. Però
el que sí ha de ser públic, obert, és quan
nosaltres declarem: nosaltres vam dir
això, el comissionat va dir això,
l'intermediari va dir això, i acordem això
0 no ho acordem; i aquí ens vam barallar,
1 aquí ens vam esmentar la mare, el que
hagi passat. Nosaltres ho direm
clarament.
- Quan acabi una reunió hi haurà una
lectura de la minuta.
- Nosaltres li estem proposant al
comissionat una conferència de premsa
diària. Però sembla que vostès els
periodistes l'han posat fins a la mare, i no
n'està gaire convençut.

- En res?
- Només quan s'apel.li. Quan la mateixa
comunitat digui: bé, això ja és molt gran
i jo no puc. Emporti-se'n-lo.
- Per aquests tipus de canvis caldria
reformar la Constitució.
- Es reformaria l'article quart de la
Constitució per reconèixer l'existència
de regions de diferents ètnies que tenen
la seva pròpia estructura... El que estan

- Vostè ha parlat amb Camacho
personalment?
- Personalment, no. Percartes. Percartes
més serioses que les altres, és clar.
-1 el comissionat què diu? Que no es
pot logísticament?
- Diu que s'hauria de veure. Nosaltres
proposàvem una conferència diària, i ell
no: millor fins que esgotem un punt.

i

- Què és el més important per a vostè
en les negociacions?
- L'autonomia administrativa i política de
les regions indígenes.
- Expliqui'ns això.
- Els companys diuen que a les comunitats
on la majoria és indígena, existeix de per
sí la seva forma de govern particular, per
sota de la governamental. I diuen: "El
que ha de fer el govern és reconèixer que
la nostra forma és la que opera, i la que
han de respectar, i no fer-nos la guitza".

plantejant, en definitiva, els companys
és un govern col·lectiu a tot nivell. La
necessitat que el governador de l'estat
co-governi amb un grup de governadors
indígenes, per cada ètnia.

- A nivell de comunitats?
- De regions senceres. El que estan dient
els companys és que on hi ha tzotziles,
tzeltales, choles, tojolobales, operi la
forma que tenen els comunals per
organitzar-se. Per exemple: ells elegeixen
la seva autoritat i la treuen i la posen cada
quan volen. Doncs que sigui així. I si algú
comet un delicte, ho tracten de resoldre
a la comunitat, no l'envien a un altre lloc.
Però llavors el govern envia judicials i
això els molesta. Diuen: "Per què, si ja
l'hem sancionat nosaltres, el volen portar
a la presó? Si jo ja li he posat una multa,
per què hi intervenen vostès? S'està
ficant en la meva estructura de
comandament".

- Per elegir paral·lelament un
governador de l'estat i governadors
tzotzil, tzeltal, chol, tojolobal...?
- Sí. El governador de l'estat seria el
governador, i en tot el que fa referència
a les qüestions indígenes ha de posar-se
d'acord amb el co-governador, o com
s'anomeni aquest lloc. I en tot el que és
l'estat, ha de posar-se d'acord amb tot el
poble.

- Això vol dir desconèixer l'autoritat
policial, en aquest cas.
- Sí, això. Significa desconèixer. Que la
policia estatal no s'hi fiqui.

- És una proposta que es farà?
- Sí. es farà.

- Tinc entès que la democràcia a les
comunitats indígenes és molt diferent
del nostre concepte de democràcia.
- La comunitat fa un acord i a això han de
estar subjectes tots. El que no compleix
va fora. No és que es digui: guanyarà
Marcos o guanyarà Felipe. Es diu: aquest
és l'acord de lacomunitat, qui el complirà?
Doncs aquest, i si no el compleix va fora.
Cada tant es reuneixen i avaluen. Aquest
acord s'ha complert? No canvien els
acords. Es mira si s'han complert o no.
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Aquesta mateixa forma de democràcia
és la que després s'imposa a l'EZLN.
L'Exèrcit Zapatista no neix democràtic,
neix com una organització político-militar.
Però, a mesura que creix, la forma
d'organitzar-se de les comunitats
indígenes s'hi impregna i domina el nostre
moviment, de tal forma que la direcció de
l'EZLN s'ha de democratitzar en la forma
indígena. Ells diuen: hi ha acords
fonamentals sobre els quals no pots
negociar, no tens marge. Fora d'aquests
acords fonamentals, pots fer altres coses.
Un acord fonamental nostre era
començar la guerra, a més tardar a les
zero hores del primer de gener. Has de
complir això. Pots començar el primer de
gener del 94 o el 31 de desembre del 93,
però has de començar.
- Aquest mateix sistema es va seguir
per elegir els delegats zapatistes a les
jornades de diàleg? Vostè hi anirà?
- Per elegir els delegats, els comitès,
perquè són diversos els comitès
clandestins revolucionaris indígenes, es
reuneixen i diuen: això és el que es
demanarà, això ho pots dir tu. Això ho
has de preguntar, això de cap de les
maneres. Una de les coses que és de
cap de les maneres és el lliurament de
les nostres armes com a inici del procés
de diàleg. Llavors ells diuen: A qui hi
enviem? Amb qui negociarem? Doncs
amb el govern. Llavors es posen a escollir
els que saben parlar i argumentar més
bé, i als qui més o menys dominen
l'espanyol. Aquests són els qui estan
enviant. Però ja els van dir com han de
fer-ho. Tampoc no volen babaus. Cada
comitè està enviant els seus galls.
- Quants delegats indígenes aniran a
les converses?
- Quinze.
- On ós el fantasma de Chinameca que
ha esmentat vostè algun cop?
- En tot el procés del diàleg. En el moment
en què el govern decideixi que és possible
donar un cop d'aquest tipus. Que ha de
reflexionar-hi, ho farà, que ningú no ho
dubti. Que arribi i digui: bé. ara sí que ho
puc fer, i sortiré a mà, ho farà. O sigui,
aniquilarà els qui hi siguin, perquè ell sap
que hi va la direcció, no un comissionat.
Ell hi envia un comissionat, però per
nosaltres hi va la direcció del nostre
moviment. Ho pot fer en el moment en
què l'hi convingui i pugui sortejar les
protestes que sorgeixin. Sigui a San
Cristóbal o a la selva o on sigui, ho farà.
• I la gent dels drets humans no els
dóna guerra, a vostès?
- Per descomptat. Encara que sí, hi ha
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d'haver-hi un canvi pacífic, amb
mobilitzacions democràtiques
obertes. Tot l'esforç de l'Esglósia
que treballa aquí anava en aquest
sentit.
- D'alguna manera l'Església
concienciava de la seva situació
a les comunitats indígenes.
- No. Des de que nosaltres vam
arribares produeix un xoc. Nosaltres
decidim: es necessitarà la lluita
armada i cal preparar-s'hi. I ells deien
no. Cal dirigir l'esforç cap a projectes
econòmics, de salut, que resolguin
les necessitats indígenes.

hagut violacions per part dels nostres
companys. Sobre tot hostigament verbal
en alguns llocs. Això va ser el que va
denunciar el Consell dels Drets Humans,
i era cert. En va encarregar la investigació
el nostre Comitè. I sí. Alguns estaven
amenaçant la gent perquè s'unissin a
l'Exèrcit Zapatista. Perquè si no, quan
arribessin els soldats els matarien atots.
Llavors els va caure el nostre Comitè i va
detenir quatre companys culpables. El
que sí ós mentida ós això de que
trencàvem i entràvem i tota la resta que
diuen.
- Vostè ha eludit, intencionalment o
tàcticament, la possible influència de
la teologia de l'alliberament a l'Exèrcit
Zapatista.
- No hi ha elements religiosos, o de
l'estructura religiosa, o de la jerarquia
religiosa, ni en la direcció ni en l'orientació
ideològica de l'Exèrcit Zapatista. Aquesta
ós la veritat. El que passa ós que en
aquest estat, en concret, hi ha hagut un
treball social molt profund per part de
l'Esglósia. I els companys coneixen molt
bó això: que aquest treball anava
precisament en contra de la lluita armada,
encara que estava de moda El Salvador,
Nicaragua i tot això. Es deia que allà sí,
però que a Mèxic no ós possible; ha

- Això crea pugnes?
- Sí, però nosaltres vam deixar que
la realitat s'hi imposós. Els companys
fan el projecte, fan l'esforç, però
l'Estat els penja un altre cop i la
quota de morts s'incrementa. Quan
nosaltres vam arribar, vam trobar
que la gent tenia molt clares les seves
condicions de vida. No estaven pensant
que vivien bé o que eren pobres perquè
així ho havia volgut Déu. Políticament,
l'Esglósia planteja d'anar cap a aquesta
participació política oberta. Nosaltres vam
arribar i vam dir: cal preparar-se en un
altre sentit. Però vam mirar de no
enfrontar-nos-hi, sinó que el temps ens
anés donant la raó. I, mentre,
necessitàvem preparar-nos. aprendre,
perquè ningú no ens donava
assessorament militar, ni armes, ni res.
Havíem d'aprendre des de com prepararnos, firmes, com saludar i tot això.
- E s va acusar al senyor Samuel de
que l'Església creava un cultiu
favorable a la lluita armada.
- Nosaltres, que hi vam ser, sabem que
l'esforç de la diòcesi anava precisament
en sentit contrari. Si no va haver-hi
enfrontament directe és perquè el vam
evitar. Nosaltres pensem que la realitat
també educa. I que l'Estat mexicà estava
de part nostra en el sentit que demostraria
que no n'hi havia prou amb aquella lluita,
que en caldria una altra.

- El caràcter mitjancer del senyor
Samuel.
- El que passa ós que a l'Exèrcit
Zapatista la direcció real- no és
propaganda - és indígena. I ells
reconeixen en el senyor Samuel
No pot ser que una part del país algú que no és de l'enemic, i saben
també que no és dels nostres.
entri en el Primer Món, mentre
Llavors quan ells diuen: bó, qui
l'altra, o sigui la nostra, sigui
serà al mig per poder parlar: doncs
aniquilada.
el senyor Samuel. Ell ha estat al
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mig de per si.
- Com avaluen en tot el procés el
paper del senyor Samuel? El fet que
ell hagi llençat una crida tan forta i tan
immediata que va permetre saber les
causes profundes de l'aixecament.
No va tenir un paper important en
canviaria visió de la societat mexicana
sobre vostès?
- La veritat, jo et dic el que penso. El que
fa que la societat canviï la forma de
veure'ns és la premsa. Ni tan sols la
televisió: la premsa escrita, els fotògrafs
i tot això. Perquè no és que el senyor
Samuel no vegi les causes. És que quan
els mateixos periodistes diuen: Ja ho
veuen? Doncs sí que són indígenes: no
són estrangers i ja hem vist que viuen així
i tot això. En realitat els qui desperten
aquest canvi o aquesta desconfiança
crítica, que no té res a veure amb el que
està dient el govern, és la premsa escrita.
Va ser això. No el govern, ni les nostres
armes; tampoc el senyor Samuel ni
Camacho. És la premsa, que busca i
busca i comença a treure coses i més
coses i un diu: Espera, a veure, alguna
cosa està passant. El que passa ós que
la mateixa premsa, en el seu moviment
dialèctic, es torna després contra si
mateixa. Primer: que Marcos. Marcos,
Marcos. I ara: punxi Marcos, punxi
Marcos, per què només Marcos. I la
veritat és que Marcos no va dir res. La
que va fer el batibull va ser la pròpia
premsa, i ara es queixen de per què
Marcos ós protagonista. Sento com que
m'estan interrogánt a San Cristóbal.

-1 el país, Marcos? Quina opinió té del
futur del país?
- Els posaré un exemple. Hi ha una llei de
la guerrilla respecte de la velocitat d'una
columna guerrillera. Diu que la velocitat
d'una columna guerrillera és tan ràpida
com l'home més lent. En aquest cas,
aquest país ha de ser igual. Quin ha de
ser el seu avenç econòmic? Tan ràpid
com el del seu estat més pobre. Llavors
no pot ser que una part del país entri en
el Primer Món, mentre l'altra, o sigui la
nostra, sigui aniquilada.
- No pot haver-hi dos mèxics?
- En aquest cas són tres, perquè nosaltres
som al soterrani. Porti'ns a Guatemala
per ingressar al tour.
Són ja més de les vuit del matí. El dia
clareja definitivament. És hora de marxar.
Extret de la revista Proceso.
Mèxic, 21 de febrer del 1994.
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MILERS DE VICTIMES DE L'ONU A SOMALIA?
De 6.000 a 10.000 morís: aquest és el balanç de les sagnants
lluites des del 5 de juny fins el 3 d'octubre entre tropes de l'ONU
i seguidors del dirigent guerriller General Aidid a Mogadisciu.
segons va declarar l'encarregat d'Estat Units a Somàlia Robert
Oakley al New York Times.
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Oakley informa, astutament, que les seves informacions
provenen d'Aidid, però que, després d'haver cosultat els
serveis secrets nord-americans i alguns col·laboradors de
l'ONU i organitzacions d'ajuda, no veu cap raó per posar-les en
dubte. Dues terceres parts de les víctimes -diu citant el General
Major nord-americà Anthony Zinni- són dones i nens somalis.
(...)
La defensa per part d'Oakley de la posició d'Aidid, segons la
qual els cascos blaus de l'ONU haurien fet autèntiques
massacres entre la població somali, ha estat criticada en
alguns cercles nord-americans. El comandant de les tropes
nord-americanes va tornar afer responsable a Aidid de l'escalada
dels enfróntame! a l'estiu.
Mentrestant, continuen els plans per a una retirada total dels
actuals 18.000 soldats nord-americans a Somàlia fins a finals
de març del 1994 (segons informacions de la premsa nordamericana, a partir cfaquest moment només quedarà una
presència militar simbòlica de l'ONU a Somàlia. Dels 29 països
que actualment tenen soldats a Somàlia, només Pakistà i

No col·laboris amb
la guerra, és a les
nostres mans
Som en un moment en què les guerres
són una cosa quotidiana que se'ns
ofereix fins i tot a través de mitjans de
comunicació tan directes com la
televisió. I és també quan convé
qüestionar-se, més que mai, la nostra
col·laboració amb aquest món de
violència gratuïta que són les guerres.
La fabricació d'armes continua essent
un "bonic" negoci per a les empreses
del sector, que també contribueixen
en la ideologització de la societat amb
conceptes militaristes, jerarquies,
pàtries, serveis militars...
A més, la directa i evident relació
entre les despeses militars i les
despeses socials ens fa evident la
necessitat de deixar de produir per a
la guerra.
Pel que fa a Euskadi, hi ha una dada
important: del total de les adjudicacions
en armament de tot l'Estat espanyol
durant l'any 92, el 76,5% han recaigut
a Euskadi. Durant el trienni 1990-92 el
Ministeri de Defensa va adjudicar més

Egipte haurien acceptar deixar-hi els seus 5.000 homes, en
total, després del 31 de març de 1994. La petició per escrit
d'enviament de tropes adreçada pel Secretari General de
l'ONU, Butros Ghali, als governs de 42 països hauria provocat
reaccions tan negatives que l'ONU estaria pensant en posar en
mans d'empreses privades les tasques de logística i transport
fins ara realitzades per, entre d'altres, soldats de l'exèrcit
federal alemany).

de 28.000 milions de pessetes,
distribuïdes en 130 contractes amb un
total de 33 empreses a Euskadi. En
molts casos, les fàbriques d'armament i
material militar d'Euskadi orienten la
producció, no pas cap al mercat estatal,
sinó cap a l'internacional; i és freqüent la
provisió d'armament a països en conflicte
i/o països del Tercer Món. Tot això ens
porta a veure que Euskadi és una de les
zones de l'estat on la indústria militar
més s'ha desenvolupat amb el suport
dels poders públics.
Potser tot això tingui alguna influència en
la ràpida proliferació de la insubmissió i
l'antimilitarisme en aquestes terres. El
que és cert és que cal que aquest
antimilitarisme traspassi els conceptes
de "servei militar" i "exèrcit" per a,
qüestionant l'arrel de la despesa militar,
podem posar les bases de la
desmilitarització social.
I s'ha de parlar, per al futur, inevitablement
de conversió d'aquesta indústria, encara
que sigui difícil i probablement no tan
ràpid com ens agradaria, perquè topem
amb la divisió econòmica d'un món que
ha dipositat en la força de les armes una
confiança que nega a la força de la raó.
Ens adonem que els costes d'aquesta
conversió poden ser problemàtics, si

tenim en compte que l'aplicació de
plans de desarmament comporta
problemes d'atur i de capacitat
industrial improductiva, més encara
en zones com Euskadi amb especial
dependència dels pressupostos
militars. Tot i això, en un plantejament
obert del procés i amb la conscienciació
de tots i totes, és una cosa possible.
En altres zones del món hi ha hagut
experiències de conversió d'aquest
tipus d'indústria amb èxit. Països com
Estat Units, Japó o l'ex-URSS
fabriquen ara, amb el que foren
indústries militars, productes com
planxes, termos, cuines... cosa que
ens pot fer veure que l'utopia
antimilitarista no és tan lluny.
En aquesta transformació caldrà tenir
en compte aspectes com l'economia,
els drets humans, les relacions nordsud, l'ecologia. Serà necessari
l'abandonament de polítiques que
potencien el rearmament. I' "ordre
militar internacional", el negoci de les
armes. Caldrà potenciar la confiança
mútua, pilar bàsic d'aquesta
transformació social que pretenem.
Juan Manuel Martín Encinar.
Pres de consciència en vaga de
fam (Iruñea)
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DINERS PER AL M O Ç DEL
PARAGUAI. L O B J E C C I O FISCAL
DEL 1994
El Moviment d'Objecció Fiscal d'arreu de
l'Estat a les reunions coordinadores
d'aquest any per preparar la campanya
de declaracions de renda i objeccions
fiscals es va plantejar, amb els diners
recollits d'aquesta campanya, potenciar
projectes de caire antimilitarista i solidari,
però sobretot que no tinguessin mitjans
de subvenció. Així l'Objecció Fiscal podria
fer realitat aquests projectes gràcies a
aquelles persones que desvien els seus
diners cap a aquest fi, defensant les
idees en què creuen.
Aquest any es va triar un projecte on
aniran els diners: es tracta d'un projecte,
que per la seva importància i projecció de
futur de I' Objecció de Consciència a
l'Amèrica Llatina, entenem que hem de
recolzar entre tots: El MOC del Paraguai.
Des de fa 2 anys i mig el Serpag del
Paraguai (Servei de Pau i Justicia del
Paraguai) i Objectors de Consciència del
Paraguai estan treballant, informant els
joves, prestant ajudes legals, i difonent
l'Objecció de Consciència al servei militar
perfacilrtar el sorgiment d'una altra cultura
democràtica i de pau.
Al principi, es va constituir el CONOSMO
(Coordinadora NO al Servei Militar
Obligatori), que va ósser el primer nucli
aglutinant d'organitzacions juvenils amb
el propòsit d'arribar al reconeixement de
l'Objecció de Consciència dins de la nova
realitat paraguaiana i recollit a la seva

Constitució. Sortosament i malgrat a la
desaparició del CONOSMO per manca
de finançament econòmic, la insistència
del Serpaj paraguaià i altres
organitzacions van aconseguir que la
Convenció Nacional Constituent el 1992
reconegués l'Objecció de Consciència
com a Dret Fonamental de les Persones
i quedà reflectit a l'Article 129 paràgraf
5è de la nova constitució paraguaiana.
Malgrat el reconeixement, l'Objecció de
Consciència no compta amb totes les
facilitats per a la seva divulgació, al
contrari, els militars, que encara
mantenen una gran influència i poder al
país, posen totes les traves possibles a
la difusió.
Una de les principals dificultats ós la
manca de finançament per a la difusió
del dret a l'Objecció de Consciència dels
joves paraguaians que es troben davant
del servei militar.

l'exèrcit, on ós més difícil que els
joves coneguin els seus drets, suport
jurídic... són algunes de les coses que
es potenciarien amb els diners de la
nostra Objecció Fiscal.
Aquest estiu, membres del grup
UTOPIA i del MOC de Madrid aniran
al Paraguai a portar els diners i donar
suport a la tasca d'un moviment, que
ós el començament de l'Objecció de
Consciència a l'Amèrica Llatina.
Aquest any, potser més que mai, ós
necessari que els objectors de
consciència facin Objecció Fiscal per
tal d'ajudar al manteniment d'un
moviment germà que està fent les
primeres passes amb moltes
dificultats i això ens fa recordar els
primers anys de l'Objecció de
Consciència a l'Estat espanyol enmig
d'un ambient de repressió i marginalitat
semblants. Ajudem-los.

L'estiu passat el grup UTOPIA va anar al
Paraguai i, conscient d'aquesta dificultat,
va proposar a les Assemblees
Coordinadores d'Objecció Fiscal d'arreu
de l'Estat espanyol el suport, a través del
finançament del MOC paraguaià per tal
de crear i mantenir la infrastuctura
necessària per a la seva difusió.
L'elaboració i distribució de materials,
locals on poder reunir-se, la realització
de tallers, sobretot a l'àmbit rural, que ós
on es proveeix de joves principalment

D e s a r m a els t e u s i m p o s t o s

Assemblea d'Objecció Fiscal
Rivadeneyra, 6, 10è.
08002 Barcelona

Perquè no podem permetre una societat militaritzada
on es produeixen fets com al Golf Pèrsic, Bòsnia ...
on els interessos materials primen davant de les persones
No defraudem Hisenda. DESVIEM ELS NOSTRES
DINERS DESTINATS AL MINISTERI DE DEFENSA
A ENTITATS ALTERNATIVES QUE TREBALLEN
PER LA PAU I LA SOLIDARITAT.

F e s objecció fiscal
Voldria informació sense compromís.
Nom i cognoms

Servei d'Informació de
l'Objecció Fiscal (SIOF)

Adreça
C. P

Població

Retalla i envia aquest cupó

AsMmhka d'Objecció Fiscal
(S.LO.F.)
Rivadeneyra, 6,10è
08002 Barcelona
Tel. (93) 317.61.77
Fax. (93)412.53.84
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CRISI I C O M E R Ç D'ARiyiES: EL C A S
DEL SUDEST ASIÀTIC.
Finalitzada la guerra freda, moltes
persones de bona voluntat van pensar
que s'odria un nou cicle historie o el
desarmament seria un fet definitori. La
realitat, desgraciadament, està resultant
peligrosament diferent i contradictòria.
Si de cas, el que té de positiu no ve donat
per la voluntat dels fabricants efarmes, i
no gaire més per la dels governs. Un
exemple irrebatible d'això és que els cinc
principals països fabricants i exportadors
d'armes a nivell mundial, són a l'hora els
cinc membres permanents del Consell
de Seguretat de l'ONU.
Certament aquesta nova situació, durant
els primers anys ha propiciat una reducció
internacional en els pressupostos per
armament dels països del Nord, la qual
cosa ha provocat la conseqüent crisi en
la indústria armamentista. Però al mateix
temps, aquest mateix fenomen està
impulsant una lluita comercial per part
dels països productors d'armes per obrir
i controlar nous mercats. És una lògica
inversa a la que pensem les
organitzacions pacifistes. És dir que,
aprofitant la crisi, es podria fomentar
experiències de reconversió de la
indústria militar per a usos civils que.
juntament amb altres mesures
possibilités un nou i diferent rumb en les
relacions internacionals.
Desprès de la crisi posterior al conflicte
del Golf Pèrsic, l'any 1992 s'inicià ja una
recuperació del comerç internacional
d'armaments. Gran part de les vendes
s'orientaren especialment cap a la zona
del Golf i Àsia.
Al llarg de la trobada
realitzada a Sant Cugat
de la Xarxa Europea
Contra el Comerç
d'Armes
(veure
MOCADOR 28) es va
poder
constatar
aquesta tendència. El
cas del Sudest asiàtic,
on hi competeixen el
conjunt de països
exportadors europeus,
és
paradigmàtic
d'aquesta nova situació
que comentem: Crisi
igual a lluita per nous
mercats i pressions per
l'exportació,
conjuntament a un

ascens de la demanda que creix en
espiral a mesura que augmenta
l'armamentisme.

tercera part de la que va ser l'armada de
l'antiga RDA, 301 vaixells de guerra i dos
submarins nous.

A Àsia, i especialment a la regió asiàtica
del Pacífic, com hem comentat, es
produeix una gran competènciaen l'oferta
del material bèl·lic. Un exemple d'això:
Washington tractà de bloquejar una
operació francesa de venda de 60 caces
Mirage 2000-5 a Taiwan per valor de
2.600 milions de dòlars. Els arguments
eren que, segons la Federació de
Científics Americans, aquesta operació
podria "desestabilitzar la regió".
Paral·lelament Estats Units, el novembre
de 1992, va firmar un acord per vendre a
Taiwan 150 caçabombarders F-16A/B, a
més de 180 motors i components
tecnològics"1. Al llarg d'aquest període.
Taiwan ha adquirit també 12 avions civils
Airbus, de fabricació franco-alemanya.
Singapur, per la seva part, ha negociat
adquirir als EUA 11 caces F-16A/B.

Alguns d'aquests països asiàtics
immergits en la modernització del seu
arsenal bèl·lic no són coneguts
especialment pel seu respecte a la
democràcia i als drets humans. Destaca
especialment el cas del règim militar de
Tailàndia, significatiu pel quefe referència
a nosaltres per la seva relació amb una
important operació comercial espanyola.
L'empresa nacional Bazan, depenent de
l'INI, acordà la fabricació i venda d'un
portaavions destinat a la marina
tailandesa (3/ Posteriorment, CASA ha
realitzat una venda de 18 avions Harrier
de segona mà amb destinació al mateix
portaavions. Una altra dada significativa
és que CASA ha instal·lat una oficina
comercial estable a lakarta, la capital
d'Indonèsia, amb un règim que és
responsable del genocidi sobre la
població civil de Timor oriental.

Segons dades de \'Anuario de/C/P 19921993", Corea del Nord, Corea del Sud,
Tailàndia i Taiwan es troben entre els 15
principals importadors mundials d'armes
pesades durant el període 1987-1991,
per un valor de més de 13.000 milions de
dòlars.
No totes les operacions es realitzen sobre
armament de nova fabricació. Restes de
la guerra freda també serveixen per
continuar amb el negoci. El cas més
espectacular és l'adquisició per part
d'Indonèsia al govern alemany de la

mCBAR

NO

Una altra operació de venda espanyola
de material bèl·lic és la realitzada a Corea
del Sud de 12 avions CN -235 per valor de
13.800 milions de pessetes. En fase de
negociació es troba la venda a Corea del
Sud per part de CASA de 110 avions de
transport per valor de 66.000 milions de
dòlars i de l'empresa Bazan de 12fragates
per valor de 220.000 milions de pessetes
a Taiwan'4'
Jordi Foix
Campanya Contra el Comerç
d'Armes

çuc-

(1) Mariano Aguirre. El
mundial superwecado do
armas. Anuari de Ei. MUNDO
1993
(2) Anuario del C/P 19921993.
(3) Citat més extensament
en el ns2 del "Matenals de
TrebaircleC3A
(4) Vicenç Pisas. Política sin
rumbo: gastos militares y
exportaciones de armas. A
f Anuario del CIP.
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PRIMER ANIVERSARI DEL REGISTRE
D'ARMES C O N V E N C I O N A L S DE
N A C I O N S UNIDES
Des de fa molt de temps pacifistes i
polítics han estat demanant que les
Nacions Unides establissin un control
sobre el comerç mundial d'armes. Mal en
el passat de Nacions Unides va prospera
una proposta d'aquest tipus, però
acabada la guerra freda i desprès de la
guerra del Golf van tornar a sorgir amb
força les veus que demanaven
transparència i un major control en el
comerç d'armes mundial.
Per primera vegada en la seva
història, el 9 de desembre de 1991.
en l'Assemblea General de Nacions
Unides d'aprovà una resolució que
establia un registre d'armes
convencionals per 150 vots a favor,
dues abstencions (Cuba i Irak) i la
no participació de Xina en la votació.

coercitives ni sancions.

LIMÍTACIONS DEL REGISTRE

El Registre és un intent internacional de
transparència, de fer públic el comerç
d'armes. Però aquesta necessitat de
transparència es troba en oposició amb
les polítiques que practiquen molts
governs. En molts països. Espanya
entre ells, les vendes o compres
d'armes són matèria reservada, és a
dir. els parlaments i diputats no tenen
accés a aquesta informació. Per que
la indústria espanyola exporti
armament fa falta una autorització
de la Junta Interministerial, però no
necessita la seva aprovació per part
del Parlament.

Els termes en que s'ha redactat la
resolució és d'invitació i crida a tots els

SI la primera limitació del Registre
de l'ONU és la voluntarletat de
sotsmetre's a ell o no, una segona
limitació radica en la categoria
d'armes a declarar.

Aquesta resolució de Nacions
Unides era una crida a tots els estats
membres a proporciona dades de les
seves importacions i exportacions
d'armes; una invitació a informar sobre
les seves polítiques d'exportació i
importació, la seva indústria militar i la
seva legislació i procediments
administratius en l'autorització de
transferències d'armes.
La resolució de 1991 estableix set
categories d'armes a
informar: tancs de
combat.
vehicles
cuirassats, sistemes
d'artilleria de gran
calibre (superior a 100
mm.),
avions
de
combat, helicòpters
d'atac, vaixells de
guerra (de més de 750
Tm.).
míssils
i
llançadores de míssils.
Però el sotsmetre's al
Registre és voluntari,
cap país es troba
obligat a contestar ni a
incloure dades sobre
les seves exportacions
i importacions.
A l'abril de 1993 cada
estat membre tenia que
enviar un informe al
Secretaria General de

Nacions Unides informant sobre les seves
importacions i exportacions durant l'any
1992. A l'octubre de 1993 s'ha publicat el
primer balanç de les declaracions
efectuades pels governs corresponents.

estats membres, la participació és de
forma voluntària. Si un país no contesta
o ho fa amb una sola dada, o es limita a
enviar una carta comentant la seva
política d'importacions i exportacions, és
suficient; aquesta participació, tot i que
és mínima, li dona dret a seguir participant
en les reunions dels grups de treball
sobre el registre. La resolució de l'ONU
sobre el Registre no contempla mesures

®

El fet de que sigui voluntari sotsmetre's
o no al Registre, deixa en mans de cada
govern la decissió de declarar o no, o la
de fer-ne tan sols una part.

És evident que si no hi ha un canvi en les
polítiques internes de cada país, sí cada
estat no trenca amb el secretisme que
envolta al comerç d'armes, si no hi ha un
control parlamentari, el Registre de l'ONU
no assolirà l'objectiu pel qual va ser
creat: aconseguir la transparència que
permeti exercir un control del comerç
mundial d'armament.
Si la primera limitació
del Registre de l'ONU
és la voluntarletat de
sotsmetre's a ell o no,
una segona limitació
radica en la categoria
d'armes a declarar. El
Registre tan sols
contempla
set
categories d'armament
pesat, no inclou armes
mitjanes, lleugeres o
explosius, que són les
armes més utilitzades
en conflictes interns o
locals -per exemple a
Àfrica i Amèrica Llatina. Amb la qual cosa el
Registre tan sols abasta
una part del total del
comerç
d'armes
mundial, i és obvi que
no abasta el mercat
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negre o il·legal.

no es troben incloses en el Registre,
quan en els anuaris internacionals l'exÉs un registre que proporciona informació URSS apareix en segon lloc com a
sobre vendes o transaccions tancades,
exportador d'armes.
però no informa sobre els contractes en
- No han contestat al Registre en cap de
discussió o en negociació. El que aquesta les versions possibles: Aràbia Saudí,
informació sigui pública és important per
Afganistan, Irak i Iràn, països que es
troben entre els cinc
primers compradors
d'armes segons
Espanya no practica una política de
l'informe del SIPRI
de 1992. És evident
transparència, amaga les seves
que els principals
vendes i no facilita informació, però
compradors
els clients de la industria espanyola
d'armes del món
opten
pel
d'armament no semblen tampoc
secretisme.
partidaris d'ella i tampoc declaren les
- Hi ha errors i
seves exportacions.
inconsistències
entre els països que
s'han sotmès al
registre. Hi ha discrepàncies entre
incidir sobre el comerç mundial d'armes,
subministradors i receptors:
amb el simple coneixement de les
importacions o exportacions es guanyarà
* Bolivià declara haver rebut 54 peces
transparència, però no s'avançarà en el
d'artilleria de Xina. Xina no declara la
control del comerç d'armes. Per a poder
venda.
actuar i prevenir cal fer-ho abans de que
' Perú informa haver rebut 14 tancs dels
les negociacions i transaccions estiguin
EUA. EUA no declara la transferència.
tancades.
* Turquia declara haver rebut 24 míssils
dels EUA. EUA declara haver
Per acabar cal recordar també que el
subministrat 1165 míssils.
Registre no contempla com a matèria a
ser sotmesa a ell. la transferència de
tecnologia. Enginyeria que ós necessària
DECLARACIÓ D'ESPANYA
per la fabricació d'armes a altres països
que no disposen d'ella -sigui per la
- En importacions (compres): Espanya
producció d'armes biològiques,
químiques o nuclears-

PRIMER
BALANÇ
REGISTRE DE 1992

DEL

- Els EUA apareixen en el
Registre com a líder indiscutible
en exportacions d'armes, seguit
d'Alemanya, amb armes
procedents de l'ex-RDA.
- És preocupant la política
armamentística de Grècia i
Turquia. En aquest primer
balanç oficial de 1992 es situen
com els dos majors compradors
d'armes del món. Resulta
alarmant i perillós l'arreplegada
d'armes que estan fent.
- L'escadussera informació
facilitada per Rússia i els estats
de la CEI. Ucraïna no ha
participat en el Registre. Les
vendes de la CEI a Síria que no
han estat subministrades des
de territori de la Federació Russa
no estan contemplades. Així
transferències
des
d'Azerbaidjan,
Armènia,
Geòrgia, Moldàvia i Bielrússia

O"0
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ha declarat la compra de 96 tancs M-60
americans estacions a Alemanya
procedents de les converses de reducció
d'armament convencional, 2 llançadores
de míssils M-13 i 9 míssils SAL
nordamericans.
- En exportacions (vendes): No declara
Segons Vicenç Fisas el 1992 Espanya
exportà:
Angola
4 patrulleres de vigilància
Aràbia
96 canons de 106 mm.
Corea del Sud 12 avions de transport
CN-235
Oman
2 avions de transport CN235
Portugal
1 simulador de vol F-16
Portugal
9 patrulleres
Tailàndia
1 portaavions
Totes aquestes armes no han estat
declarades per Espanya ni pels propis
països receptors, o bé perquè no
s'ajusten a les set categories de
contempla el Registre, o bé perquè no
volen que es conegui la transacció.
Espanya no practica una política de
transparència, amaga les seves vendes
i no facilita informació, però els clients de
la indústria espanyola d'armament no
semblen tampoc partidaris d'ella i tampoc
declaren les seves exportacions.
Després d'un any d'existència del
Registre
d'Armes
Convencionals de Nacions
Unides i vistes les minses
informacions facilitades pels
estats membres, el resultat no
pot ser més desengrescador,
doncs el Registre no respon a
l'objectiu pel que va ser creat:
informar del comerç d'armes
convencionals al món. Doncs,
si bé és cert que el Registre
representa un primer pas per
aquest control, tan sols facilita
un coneixement parcial del
comerç d'armes i no permet un
seguiment detallat de les
transaccions de tot el material
militar. La qual cosa hauria de
ser situa per posar en marxa
una nova Resolució que ampliï
la classificació d'armes a
declarar i que obligui a tots els
estats a sotmetre's al Registre.

Tica Font i Gregori
Campanya Contra el
Comerç d'Armes
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PARLEM TAMBE D'OBJECCIO LABORAL
Per simplificar: l'objecció de consciència laboral a la indústria
militar seria equivalent (encara que afecti menys persones) a
l'objecció fiscal davant de les despeses d'armament; i, segons
la lògica antimilitarista, un presa de dissidència equiparable a
la insubmissió a la mili i a la prestació social substitutòria.
Recordem que som a punt de donar sepultura, per iniciativa
popular, a la conscripció militar. En una attre ordre de coses,
som a temps de difondre més i més bé l'objecció fiscal a les
despeses de defensa. Són aquestes iniciatives antimilitaristes
algunes de les respostes col·lectives que fem els que creiem
necessària -diríem també factible- la desmilitarització social.
Però tampoc no ens descuidem que podríem actuar contra el
militarisme aprofitant altres facetes de la nostra vida. La no
col·laboració amb els exèrcits pot extendre's a molts àmbits,
entre els quals el laboral. Així, per exemple, és plausible que
quan escoltem anuncis publicitaris del tipus "OPOSITOR: 4000
places per a la guàrdia civil i 4000 més per a penitenciaris" els
entenguem en el seu sentit literal i continuem OPOSANT-NOSHl, malgrat el difícil panorama del mercat de treball, perquè són
professions que fomenten el militarisme i la repressió -que no
solució- dels conflictes que neixen en el si de la societat.
Per altra banda, ens podria passar (per exemple en segons
quins llocs de l'administració) que temporalment ens
"militaritzessin" i fins i tot se'ns obligués a servir directament els
exèrcits: aqu í hi hauria lloc per a l'objecció laboral a determinades
ordres.

Però on sí que sembla ser més clara la necessitat de difondre
els valors de l'objecció de consciència laboral, al mateix temps
que es reivindica la conversió de la indústria militar en civil, és
en el cas de les empreses públiques i privades d'armament,
aquelles que produeixen en sèrie artefactes mortífers. No
hauríem d'esperar que "el sindicat" es decidís a denunciar els
efectes letals que la indústria militar provoca en els pobles i en
la natura. És més responsable i educador criticar el còmode
camí de Tassessoria sindical asèptica" cap a les persones que
treballen en aquestes activitats tan perilloses per a la humanitat
i el planeta. Ningú no deixa de veure que la política industrial
de l'estat és generalment criticable; però a l'exigència de llocs
de treball hi hauríem d'afegir -crec jo- un "mínimum" ètic i
ecològic que acompanyés les propostes de desenvolupament
industrial socialment útil.
En resum, a més de lluitar per la "civilització" de les unitats
productives de caràcter militar, se'ns planteja una qüestió de
consciència, de valentia cap a l'ideari de justícia social que
defensa l'antimilitarisme i molts altres moviments polítics,
sindicals, religiosos, etc. Hauríem de començar a difondre
aquesta mena de responsable desobediència i, en tot cas, si hi
estiguéssim en disposició, fer objecció laboral a la indústria
militar. El moviment antimilitarista no estalviaria suport per a qui
es decidís.
Pedro Oliver Olmo.
Insubmís empresonat en vaga de fam. Presó d'lruñea.

AGENDA
(els números de telèfon i fax consten de diverses xifres: El prefixe de
trucada internacional -07 des de l'Estat espanyol-; el símbol"+", que
Indica que heu d'esperar senyal de línia; seguit d'uns dígits que
corresponen a l'indicatiu de l'estat on truqueu; el prefixe regional i,
finalment, el número telefònic)

7- 10 juliol. I Congrés Europeu d'Educació per la Pau.
Santiago de Compostela. Blocs temàtics: 1.-Europa,
seguretat i militarització; 2.-lmmigrants i refugiats a l'Europa
d'avui: racisme i xenofòbia; 3.-La funció de l'educació per la
pau. Reptes i perspectives; 4.-Educació intercultural a
Europa. Inscripcions: Ruá do Preguntoiro 9, 2n., dreta.
15704 Santiago de Compostela (Galícia). Tfn: 981575843; fax: 981-571082.
16-18 setembre. V Conferència Internacional sobre
Objecció Fiscal i Campanya d'Impost per la Pau. A
Hondarribia (Fuenterrabia) al País Basc. Organitza: Grup
d'Objecció Fiscal/Naf arroa Objezio Fiskal Taldea. Pedro
Otaduy. Apartat 1126. 31015 Pamplona (Navarra). Tel:
948-279528; fax: Edurne Guñi 948-173238.
2 octubre. Inici de les accions contra la celebració de
l'Assemblea del Fons Monetari Mundial (FMI) i del Banc
Mundial (BM) que tindrà lloc a Madrid entre el 3 i 7 d'octubre
de 1994. Coordinació: AEDENAT. d Campomanes 13,2*.
28013 Madrid.
8- 12 octubre. II Conferència Europea sobre la
Construcció de la Pau i la Resolució de Conflictes.

Contacte: Juan Gutiérrez, President de la 11 CECPRC.
Gernika Gogoratuz, Prim 34,11 dreta. 20006 Sant Sebastià
(País Basc). Tel: 943-472630; fax: 943-471634.
Final de novembre, principis de desembre. ICOM 94
(Trobada Internacional d'Objecció de Consciència) a
Colòmbia. Organitza: Colectivo por la Objeción de
Conciencia, A.A. 53024, Santafé de Bogotá D.C.
Colòmbia. Tel: +57 12874498; fax: +57 12695029.
10 al 17 de desembre. Trienal de la Internacional de
Resistents a la Guerra a Sao Leopoldo, al sur del Brasil.
Organitza: IRG. 5 Caledonian Road, London NI 9DX,
Anglaterra. Tel: +44 71 2784040; fax: +44 71 2780444;
email: warresister@gn.apc.org
12 de gener a 12 d'octubre de 1995. Euro marxa per un
Món Lliure de Nuclears. Marxa de Brusel.les a Moscú,
passant per Londres, París, Praga, Viena i Txernòbil, entre
altres ciutats. Contacte: For Mother Earth (Per la Mare
Terra). Zilerhof 19.9000 Gent. Bèlgica. Tel: +32 92333268.
Cada dimecres. "Deixe-nos en Pau". Programa realitzat
per la gent del MOC de València. Ràdio Klara. 104.4 Mhz.
20-21,30 h.
Cada dimarts. Programa sobre Educació per la Pau i
Objecció de Consciència a càrrec de Dolors Sabaté. Ràdio
Badalona. 91,4 Mhz. 16-16,30 h.
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BREUS
COMENCEM AMB EL 17 DE FEBRER. En el Jutjat del Penal nfi 12
de la Ciutat de València li demanaven al "Polilla'', Jesús
Cisneros,2anysimigdepresó. Perserinsubmís. Poc després
coneixíem la sentència del senyor jutge que es va atrevir a
dictaminar sobre la seua consciència desobedient: 2-4-1.1 açò
no és la "quinielà' (o sí...?), sinó 2 anys, 4 mesos i 1 dia.

I SUBHASTA A LA BAIXA! Tal com sona. El jutge titular del Jutjat
del Penal n9 5 d'Alacant també li demanava 2 anys i mig. En
el mercat de valors de consciència, la de Joano ha semblat
menys perillosa que la de Jesús. En sentència que data del 25
d'abril, se li condemna a 5 mesos de presó. Doncs, què passa?
Fins i tot el fiscal que demanà dos anys de pena va qualificar
de ' paperot" el compliment de la Prestació Substltutòrla de
la mili. Passa que el jutge va recordar en la seua sentència això
de que Joano "no accepta la solución del ordenamiento
jurídico, porque entiende que acatando dicha solución
permanece intacto el sistema de Servicio Militar obligatorio,
gastos militares, de ejércitos y de bloques militares, y en
definitiva se provoca una quiebra de la justicia social al
destinarse a gastos militares cantidades con las que se podria
remediar o paliar situaciones de pobreza, desequilibrio social,
falta de desarrollo educacional, cultural, efe". El jutge de Jesús
patia d'amnèsia. Una volta més, "paperot" de la justícia.

EL GRUP DE RECOLZAMENT ADRIÀ. "Neix al context d'una
campanya de desobediència civil que s'oposa a la lògica de la
violència com mitjà de resolució de conflictes, 'lògica' encarnada
en l'existència dels exèrcits". ADRIÀ vol dir "Agrupació De
Recolzament a la Insubmissió Antimilitarista". Està format
per la gent que ha constituït el suport a la campanya de Santi
Al mi ña na. El nostre company tenia que haver estat jutjat el 15
de març. Posteriorment es va traslladar la data al 25 d'abril.
Però aquest dia pel matí el fiscal va invocar "un error processar
per suspendre novament el judici. A Santi i a quatre professors
de la Universitat de València autoinculpats amb ell. Rafael
Pla, Vicent Martínez Sancho, Josep Maria Aulló i Vicent
Tordera van rebre, a més, durant la campanya la solidaritat de
cent cinquanta professors més que públicament es can
autoinculpar.
Mentre, tothom a esperar, convençuts de que l'ajornament ós
una "maniobra política", llavors el fiscal ha "rebut ordres de
dalt". Considerem que pot tractar-se d'una estratègia per
deixar fora als professors i mitigar la gran repercussió social del
cas.

POLILLA, JO TAMBÉ sóc JOANO, ADRIÀ... i EL PROPER EL "TKD
BAMBA". NO sabem si serà aquest el títol honorífic amb el que
bategen al nou grup de recolzament al País Valencià, però el
que sí és del tot cert és que el MOC de València ha vist per fi
el cel obert amb el treball i dedicació de les persones que han
portat un seguiment solidari de cadascú dels insubmisos que
han estat processats i/o jutjats. Xerrades, debats, cine-fòrums,
acampades, manifestacions, exposicions, jornades, accions
de carrer... s'han celebrat amb un intent de donar a conèixer
cada cas particular i rendabilitzar per a la campanya
d'insubmissió aquests signes de desobediència. Això sí, tot i
que al MOC anem deixant el sentiment "d'oficinistes arranja

judicis" és possible que en el futur ens done per "apadrinar"
grups de recolzament. I el proper... el "tío Bamba".

TEMPS PER LA PUBLICITAT: El Moviment d'Objecció de
Consciència de la Ciutat de València es trasllada de local.
Esperem que a mitjans de juny. És a dir, que quan aquestes
lletres arriben a vosaltres ja hi estarem al carrer Portal de
Valldigna, 15-baix. Amb el telèfon: 96-391.78.64. Les reunions
per aquesta "nova etapa" (per dir quelcom), les fixarem els
dijous a partir de les 21 hores.

CONTINUEM AMB LA PUBLICITAT: A Ràdio Klara, el "Deixeu-nos
en Paul", espai realitzat, dirigit i produït per la gent del MOC
s'han canviat de dia i hora. Ara el podeu trobar en directe en el
104,4 Mhz. els dimecres de 20'00 h. a 21 '30h. El podeu trobar
si passeu amb el vostre aparell de ràdio per l'Horta. (Era una
nota tècnica per als/les de l'Alt Empordà).

TAMBÉ A VALÈNCIA "DESERCIÓ ÉS INSUBMISSIÓ AMB OBJECCIÓ
FISCAL". O el que és el mateix, "insubmissió amb objecció fiscal
és deserció"... o com vullgau. Encara que no tenim ben pensat
el títol de la pancarta per la "mani" del divendres 27 de maig
en aquestes hores en la redacció, el que sí vos podem
confirmar és la participació d'un bon grapat de grups socials,
polítics i de tot coloret en la campanya que recorda que el 28
d'octubre de 1993 el Parlament Europeu, referínt-se al
conflicte dels Balcans, va aprovar per unanimitat una resolució
a la que es convidava als Estats membres a "... encoratjar la
deserció i la insubmissió...". La campanya ja està en marxa
malgrat que algun col·lectiu sols done suport a les signatures
sobre la deserció als Balcans. La insubmissió a l'Estat espanyol
s'ho estant pensant. Aviat! no siga massa tard i haja de recolzar
la deserció en altres conflictes bèl·lics a la porta de la nostra
casa. O a casa nostra.

"Jo TAMBÉ sóc SERGI". Com no, calia finalitzar aquesta tira de
breus amb altre folló a càrrec d'un grup de recolzament.
Aquesta volta de Rafelbunyol: el 19 de maig a les 10 h. està
previst una concentració devant del jutjat n ^ de València.
Està previst que Sergi Piquer siga jutjat. I fins aquesta data:
xerrada-debat a la Casa de la Cultura del poble, la tradicional
"Senderos de Gloríà' del Kubrick, jocs cooperatius al carrer,
manifestació, acampada i festa concert. Res, el que vos
contàvem: no tenim temps per avorrir-se.

Amand Ortiz.
MOC València.
Portal de Valldigna, 15 baix.
46003 València.
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BREUS
PANGEA JA FUNCIONA. Al MOCADOR26 us vam parlar de la
telemática (M26. pàg 24. Comunicació telemática per al món
alternatiu. Miquel Colomer) i del projecte de posar en
funcionament un Node a Barcelona connectat a la xarxa APC
{Aaaociation for Progressive Communications). Després
d'un seguit d'entrebancs finalment solventats Pangea ós a
disposició de grups alternatius, ONGs o persones interessats
en posar-se en relació amb les diverses xarxes telemàtiques
d'arreu del món. Per descomptat que a nosaltres també ens hi
podreu trobar. L'adreça: MocadorQPangea.upc.es o
Mocador@Pangea.gn.apc.org. Si us interessa alguna cosa
més sobre el funcionament de Pangea haurieu de contactar
amb Comunicació per a la Cooperació. UPC-DAC, Mod D6.
c/Gran Capità, s/n. 08071 Barcelona. O trucar via mòdem al
93-401.70.41
NODOSO. Des del 12 de febrer, està funcionant la xarxa
telemática "50 años bastan' per donar suport informàtic a la
informació sobre les accions dels grups que participen en la
campanya de resposta a la política del Fons Monetari
Internacional (FMI) i Banc Mundial (BM), millorar la
coordinació i possibilitar la relació amb les xarxes de correu
electrònic internacional. Aquest Node està connectat amb
Green Net (Londres) i des de allà amb les xarxes APC dels
cinccontinents. Una de les conferències és la rs.mílitar.antimill
dedicada a temes de militarisme i antimilitarisme. Per conectar
amb NODOSO. SODEPAZ, c/ Pizarro. 5. 28004 Madrid, tfn:
91-5228091 i fax: 91-5233832 o trucar des de l'ordinador ai
número d'accés a NODOSO: 91-5214044.
A L'ESTAT FRANCÈS EL MINISTERI DE DEFENSA TAMBÉ TÉ
PROBLEMES PER CONVÈNCER ALS JOVES A FER EL SERVEI MILITAR.
Segons dades de principis d'any hi ha més de 5.000 desertors
buscats per l'exèrcit per negar-se a complir amb la mili -10
mesos- o la PSS -20 mesos-.
EL PASSAT DIVENDRES 13 DE MAIG, i amb
motiu del Dia I n t e r n a c i o n a l de
l'Objecció de Consciència, s'havia
plantejat una acció a Barcelona contra
el Consolat de Turquia, per protestar
per la repressió que pateixen en aquell
estat els antimilitaristes tan turcs com
kurds (aquest era el tema que s'havia
decidit al darrer ICOM pel IS de maig
d'aquest any). L'acció s'havia de fel
conjuntament entre el MOC, les JERC i
(oh!) l'AOC. L'acció havia de consistir en
una tancada al Consolat de Turquia a
Barcelona, ien repartir-se les tasques la
gent de l'AOC es va comprometre a
"investigar" el Consolat, les vies d'accés,
possibilitats o no de l'ocupació, etc. Però
el dilluns anterior, en que s'havia de
concretar tot, no en van presentar a la
reunió. El tema va quedar força penjat,
perquè a més no es va poder localitzar la
persona que teòricament havia "estudiat"
el consolat fins dimarts a la nit. I (oh,
sorpresa) quan se'l va localitzar va
resultar que l'AOC s'havia desentès de
l'acció, i per tant no havia anat a mirars'ho. Total: que a darrera hora es va
poder mirar el consolat, comprovar la

PRESENTACIÓ O'INSUBMISOS. El 6 de maig 19 insubmisos es
presentaven a les dotze del migdia davant els jutjats de Girona
amb el suport de 25 autoinculpades. L'acte comptava amb el
suport de les gairebé dues-centes persones concentrades
davant l'edifici que mentre l'advocat, Sebastià Salelles amb
una representació dels presentats lliurava al documentació al
Jutge n^, no van deixar de cridar i cantar. En un primer
moment es dona la xifra de 19 insubmisos, però al llarg de la
concentració arribava gent que a darrera hora s'havia decidit
per adherir-se a la presentació. D'Amer, Figueres, Girona,
Cassà de la Selva, Salt, Santa Coloma de Farners i fins i tot
de Sant Gregori un capellà, eren l'origen dels insubmisos.

mas:

UNA D'INFILTRATS. Ha arribat la informació del col·lectiu
Hierbabuena de Frankfurt de l'existència d'un tal Andreas
Walther. L'home, que parla bé l'espanyol, sembla que està
interessat en qüestions d'insubmissió i tenia la intenció de
viatjar per l'Estat. La gent de Frankfurt el qualifica d'infiltrat i
com que no seria el primer cas d'una persona aparentment de
confiança que s'aprofita del fet per donar alguna "sorpresa",
serveixi la nota d'avis.

impossibilitat de l'acció i anul.lar-la, per
falta de temps de preparar cap altra
cosa. Està clar que tothom és lliure de
participar o no en una acció com aquesta.
I no és d'això que ens queixem, sinó de
la manca de dignitat de l'AOC que no va
avisar en cap moment d'aquest fet,
deixant penjats els altres dos col. lectius.
Si al menys haguessin tingut la decència
d'avisar-ho abans, es podria haver anat
abans a mirar el consolat, I vist que era
impossible fer-hi res, plantejar alguna
acció alternativa. Finalment es comença
a entendre perquè l'AOC ara també es
fa dir Moviment per la Pau.
EL PASSAT DIA 16 DE MAIG, coincidint
amb el "plante" al 3r. grau a la resta de
l'Estat, es va realitzar a Barcelona una
'plantada judicial", amb el lliurament
de papers per part de 14 insubmisos
als seus respectius jutjats en què es
declarava que no ens presentarem a
judici, dins del que és la campanya
d'insubmissió judicial que ja s'ha
comentat als darrers números del
Mocador.
MOC Barcelona.

LES DONES PEL DESARMAMENT A
ALACANT. La Plataforma per la
insubmissió d'Alacant, on hi
participen diversos col·lectius
comarcals del MOC, joventuts
autònomes i llibertàries, organitzacions
d'estudiants, sindicats... sota el lema
"Per la desmilitarització social. Ni
una dona, ni un home, ni una pesseta
per l'exèrcit", va realitzar una acció
protagonitzada per dones el dimarts
24 de maig, Dia Internacional de la
Dona pel Desarmament. En la zona
pública militaritzada de la vorera on es
troba el Govern Militar d'Alacant, 23
dones, completament vestides de
negre, en silenci i amb cartells de
paper violeta amb missatges
antimilitaristes, van expressar al llarg
de 15 minuts el seu refús a l'exèrcit i a
les despeses militars. Des de la vorera
del davant un grup de suport, més
nombrós, va desplegar pancartes,
cridava consignes i feia fotografies, la
qual cosa sembla que no va agradar
gaire a la policia que incautà alguns
negatius. MOC Petrer-Elda. c l
Menéndez Pelayo, 11.3 r. 03600 Elda.
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NOTICIES DE LA I.R.G.-M?/ NEWS
EQUIP DE PAU ALS BALCANS. Els Balkans
Peace Teamés un projecte coordinat pel
Bund für Soziale Verteidigung, War
R e s i s l e r a ' International (la IRG),
International
Fellowship
of
Reconclliation,
Brigades
Internacionals i una coalició de grups
francesos no-violents. El seu principi és
que la població de cada país ha de
desenvolupar les seves pròpies formes
de pau i democràcia. Com a tercera part
internacional, el Balkan Peace Team
donarà suport, si ho demana la gent
d'allà, al seu treball, servint de reforç en
la lluita per obrir l'espai polític per permeti
treballar als activistes locals. Després
d'un entrenament, un primer equip de
quatre persones -dos voluntaris d'EUA,
un de Gran Bretanya i un altre de
Noruega- s'han traslladat a Zàgreb per
començar un curs de serbo-croata d'un
mes. L'equip s'anomena Otvorene
Oc/(UIIs Oberts). Al maig 'ha d'haver
decidit on de Croàcia s'establirà la
base i quins temes s'han de treballar.
Un altre grup visitarà Kosovo i
Belgrad per determinar si és o no
possible establir un equip a Kosovo.
Cada equip tindrà diverses funcions:
- ser una presència preventiva o
disuasòria davant amenaces o
obstacles.
- fer contactes, posar en circulació
informació i demandes on fos més
oportú fer-ho.
- buscar oportunitats pel diàleg.
Per més informació contactar a
Christlne Schweitzer. Lützowstr 22.
D-50674 Kóln. Alemanya. Tel/fax: +49
221
2401819;
email:
c.schmeitzer@bionic.zer.de
Aportacions a Bank Account 136 del
Kressparkassa Kóln. Número bancari
(BLZ) 370 502 99.
EQUADOR. Serpaj-Amèrica Llatina ha
iniciat una campanya per que s'expulsi
de les Forces Armades Equatorianes
a un oficial de l'exèrcit, el capità Fausto
Morales Villota, i per que sigui jutjat per
l'assassinat, el 1985, de la llicenciada
Consuelo Benavidez. La implicació del
capità Villota en l'assassinat va ser
revelat per altres membres de l'exèrcit.
Serpaj-AL i la IRG han enviat faxs al
Ministeri de la Defensa a , en protesta
per la impunitat atorgada al capità Villota
en aquest cas. Animem a tot el món a fer
el mateix com abans millor.
Enviar faxs a: Sr. General J o s é
Gallardo, Ministre de Defensa. Quito.
Equador. Fax: +593 2 580431

OBJECCIÓ DE CONSCIÈNCIA A TURQUIA. El preguntat a uns soldats en una entrevista,
què opinaven sobre l'anunciada ampliació
Dia Internacional de l'Objecció de
del servei militar. I això, tot i que la
Consciència, que es celebra el 15 de
retransmissió començava amb una
maig, s'ha centrat a molts països en el
declaració de lleialtat a l'exèrcit.
tema "les possibilitats de solucions noHi ha el convenciment que a partir del
violentes pel conflicte al Kurdistan turc".
Tot i així, la primera ministra turca, Tansu mes de març les detencions s'hauran
multiplicat quan esgoti l'ultimàtum de
Çiller, ha declarat la seva intenció de
tres mesos del ministre de Defensa
trobar
una
solució
militar.
(posteriorment la data de l'ultimàtum s'ha
Conseqüentment la situació s'està
allargat fins el 19 de maig). Qualsevol
escalfant pels insubmisos turcs.
que hagi defugit la lleva i que es presenti
L'exèrcit turc, que ha informat que
abans del final del termini tan sols haurà
necessita 50.000 reclutes més, acaba
de pagar una multa i qui no ho faci serà
d'adoptar la política de "veiam qui és més
condemnat entre sis mesos i tres anys
dur". S'ha donat un ultimàtum al quart de
de presó.
milió d'homes que han defugit el servei
(el 22% del total dels potencials reclutes):
Fins i tot en els darrers anys, l'exèrcit turc
si no es presenten a les autoritats abans
-el major de l'OTAN si exceptuem el dels
de finals de febrer s'hauran d'enfrontarEUA- no ha tingut necessitat de reclutar
se a "càstigs draconians". Pel gener, es
més conscriptes: funcionava amb que
van posposar la baixa dels soldats que
aquells que poguessin pagar més de
200.000 ptes. no havien de fer més
de dos mesos d'entrenament bàsic.
El 1992, el servei militar es va reduir
sis mesos (de 18-21 a 12-15 mesos)
i, abans del canvi d'actitud, es
plantejava reduir-lo encara més. El
ministre de Defensa, Gólhan, va
assegurar que no hi havia necessitat
de més soldats per l'emergència al
sudest -en referència al Kurdistan
turc on, segons xifres oficials, uns
2.000 soldats turcs han mort des de
1984-

acabaven el seu servei fins després de
les eleccions de març.
A Izmir, Savas Karsitlari Dernegi
(Associació Turca de Resistents a la
Guerra, veure MOCADOR 27, pàg 38)
intenta reorganitzar-se després de ser
refusada la seva legalització el novembre.
I el seu antic president, Aytek Òzel, es
troba a l'espera de judici a Ankara. Es va
lliurar al tribunal militar pel febrer i el seu
advocat declara que ha estat torturat.
Les autoritats buscaven Aytek des de
desembre de 1993, quan va ser
entrevistat per la cadena privada de
televisió HBB. Erhan Aykildiz i Al i Tevf ik
Berber, els periodistes implicats en la
retransmissió, van ser detinguts poc
després de l'entrevista i han complert
dos mesos de presó en un recinte militar.
Hi ha una ordre de captura també sobre
Menderes Metetli, un objector que
participà en el mateix programa.
Uns altres dos periodistes de TV es
troben a l'espera de judici per haver

Hi ha tres associacions de resistents
a la guerra a Turquia: a la major, a
Izmir, se li va negar la seva legalització
el novembre passat; les altres, a
Ankara i Istambul, es troben ara
sol·licitant ser legalitzats. Alguns
membres d'aquests grups han anunciat
públicament la seva negativa a realitzar
el servei militar i a ells s'hi han afegit
estudiants turcs que resideixen
actualment a Alemanya i Gran Bretanya.
El resistent a la guerra Osman Murat
Ülke tornà d'Alemanya a Izmir el 25 de
febrer, conjuntament amb cinc persones
d'Alemanya i Holanda, els quals, a més
d'acompanyar-lo en solidaritat van visitar
a grups d'antimilitaristes i de drets
humans d'Izmir i Istambul. El Grup de
Treball IRG de Turquia i Kurdistan
tenia la intenció d'enviar una segona
delegació de més persones del 16 al 30
d'abril. El viatge, finalment, s'ha cancel·lat
per falta de gent.
Contacte: WRI Working Group TurkeyKurdistan. Rudi Friedrich. BrüderGrimm-Str 63. D-63069 Offenbach.
Alemanya. Tel/fax: +49 69 845016
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Manifest contra la conscripció I el sistema militar
En nom de la humanitat, pel bé de tots els civils amenaçats
per crims de guerra, especialment dones i nens, i en benefici
de la Mare Natura, que pateix per culpa de les preparacions
bèl·liques i les operacions militars.
Nosaltres, els sotasignants, fem una crida per a l'abolició
universal de la conscripció com a pas decisiu i fonamental
cap al desarmament total. Tenim present el missatge dels
humanistes del segle XX:
'Creiem que els exèrcits de lleves, amb els seus amplis
cossos d'oficials professionals, són una greu amenaça per
a la pau. La conscripció comporta la degradació de la
personalitat humana i la destrucció de la llibertat. La vida a
les casernes, les pràctiques militars, la cega obediència a les
ordres per més injustes i absurdes que siguin, i la preparació
premeditada per a l'extermini sotscaven el respecte per a
l'individu, la democràcia i la vida humana".
"Es degradant per a la dignitat humana forçar els homes a
donar la seva vida, o causar la mort d'altres, contra la seva
voluntat o sense la convicció de que estan fent una acció
justa. Tot Estat que es creu en el dret de forçar els seus
ciutadans a anar a la guerra mai no arribarà a tenir el
respecte que s'escau per al valor i la felicitat de les seves
vides. Per altra part, a través de la conscripció s'implanta
l'esperit militarista de l'agresivitat en tots els nois joves d'una
població, en una edat en que són més impressionables que
mai. A base de preparar-se per a la guerra, els homes
acaben creient que la guerra ós inevitable i fins i tot
desitjable". (1925: firmat per Annie Besan, Martin Buber,
Edward Carpenter, Einstein, Gandhi, Toyohiko Kagawa,
George Lansbury, Romain Rolland, Russell, Rabindranath
Tagore, HG Wells, i d'altres) "La conscripció fa que les
personalitats individuals es vegin subjectes al militarisme.

Es una forma de servitud. El fet que les nacions tinguin per
costum tolerar-ho, és precisament una prova més de la seva
influència debilitadora. La preparació militar ós la instrucció
del cos i de la ment en l'art de matar. La preparació militar
és l'educació per a la guerra. Es la perpetuació de l'esperit
de la guerra. Posa traves al foment del desig per a la pau".
(1930: a més de les firmes dels de la llista de 1925 que
encara estaven vius, hi van signar Jane Addams, els
secretaris de Tolstoi Paul Birukoff i Valentín Bulgakof,
Dewey, Freud, Henriette Roland Holst, Upton Sinclair i
Stefan Zweig.)
Volem encoratjar a totes les persones a emancipar-se del
sistema militar i, per tant, a posar en pràctica mètodes de
resistència no violenta en la línia de Mahatma Gandhi i
Martin Luther King, tals com: l'Objecció de Consciència (per
part de soldats de lleva i de professionals, tant en temps de
guerra com de pau), la Desobediència Civil, l'Objecció
Fiscal, la No Cooperació amb la recerca militar, la producció
i el negoci d'armes.
En la nostra època de guerra electrònica i de manipulació
dels mitjans de comunicació no podem negar la
responsabilitat que tenim per actuar a temps, d'acord amb
les nostres consciències. Es ja hora de desmilitaritzar les
nostres ments i la nostra societat, de fer sentir la nostra veu
contra la guerra i la seva preparació.
Ara ós hora d'actuar, ara és l'hora de crear una forma de
viure que salví la vida dels altres.
(Redactat en la Trobada Internacional d'Objectors de
Consciència a Turquia, 1993. Els impulsors de la campanya
demanen que es faci una recollida de firmes de personatges
il·lustres i que es facin arribar al grup coordinador: Gandhi
Informations Zentrum. Posffach 210109. D10501 Berlín)

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
nom i cognoms
adreça
codi postal

MOCADOR

^1

població
comarca

tel.

Se subscriu a la revista MOCADOR per un període d'UN ANY, prorrogable si no hi ha ordre en contra, i un import
de 1.100 pessetes (4 números) a pagar mitjançant:
• Xec adjunt
• ingrés en el compte corrent de la Caixa: 2100-1395-71-0200007716 (envia còpia resguard ingrés).
• Domiciliació bancària (emplena les dades bancàries).
Distingits senyors:
Banc/Caixa
Domicili agència
CP
Compte/Llibreta-núm"» I J J J J - I J J J J - U J - U J J J J J J J J J

Població.

Jo (Titular compte/llibreta)
domiciliat al c/pç
núm
de .
autoritzo el pagament dels rebuts que al meu nom presentarà MOCADOR
, a

.CP.
de
(Signatura)

de 199...

Envia-ho a: MOCADOR - Apartat 337.17600 Figueras (Alt Empordà).
(1) El número s'ha de composar de 20 xifres: 4 corresponents a l'Entitat (Banc o Caixa), 4 més de l'oficina, 2 del Codi de Control i finalment 10
del compte o llibreta. Les domiciliacions es passaran a principis d'any. Pels subscriptors donats d'alta al llarg de l'any anterior s'afegirà a
| l'import anual la part proporcional corresponent als números rebuts.
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UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA PAU DE SANT
CUGAT DEL VALLÈS
XI Edició. 17/24 juliol 1994. Sant Cugat del Vallès
P R O G R A M A
Dia 17 de juliol:
12.00h. Obertu ra presidida per l'Alcalde de Sant Cugat del Vallès.
Conferència Inaugural.
18 de juliol: EDUCAR PER LA PAU PER MITJA DEL CONFLICTE. RESOLUCIÓ DE
CONFLICTES. TEORIA I TÈCNIQUES DE MEDIACIÓ.

Matí:

El Conflicte
" Factors generadors de conflicte.
" Tipus de conflictes.
* Diferents perspectives, reaccions i respostes davant del
conflicte.
* L'estructura i la dinàmica del conflicte.
* La vessant personal i social del conflicte. Actituds, valors
i nivells de comunicació i d'expressió.
' Experiències concretes.
* Treball en grup.

Tarda:

* Descobriment, confrontació, tractament i resolució de
conflictes.
' Experiències concretes.
" Treball en grup.

Vespre;

Taller de Teatre

Delás, Alberto Piris i un representant del MOC.
Vespre;

21 de juliol:
Matí;
Govemabilitat mundial; el paper de les NN.UU, proliferació
d'armaments i els reptes de l'economia internacional
Professors; Vicenç Fisas, Arcadi Oliveres i Jordi Molas.
Tarda;

Conflictes a l'Est; de la Iugoslàvia al Tadjikislan. Professor^
Carlos Taibo.

Vespre;

Taller de Teatre.

22 de juliol: RACISME I MIGRACIONS/INTERCULTURALITAT. RESPONSABLE: JOSÉ
DE DELAS.
Matí;
Les causes del nou racisme avui
* La crisi de l'estat del benestar.
* L'atur en la societat tecnològica.
' Les pors a les migracions massives i als "fonamentalismes'
" Els nous i els vells racionalismes.
Professora; Verema Stolke.
Tarda;

Els migrants a casa nostra. La gestió del conflicte. Conviur^
amb la diferència. Interculturalitat.
* La prevenció del conflicte.
' Com crear un coixí de solidaritat.
'Exemples.
'Els límits del conflicte.
' L'àmbit privat i el públic en l'aplicació de les lleis.
'El mode d'integració que cal definir.
Professors; Francesc Carbonell i Abdel Aziz.

Vespre;

Taller de Teatre.

19 de juliol:
Matí:
La Mediació
* La Mediació com a recurs.
' El mediador: les seves funcions davant el conflicte.
* Fases de mediació.
" Experiències concretes.
Professors: Came Romia, Teresa Dalmau i Joan Serra.
Tarda:

Vespre:

Sessió informativa
* Educació musical i educació per la pau. Ponent: Carnie
Talleda.
' Constitució de l'Institut d'Investigació i de Tècniques de
la mediació. Ponent: Frederic Roda.
Taller de Teatre

20 de juliol: PAU I CONFLICTES. RESPONSABLE: ARCADI OLIVERES.
Matí:
La situació a la Mediterrània Occidental: una aproximació
econòmica i política.
Professors: Pere Miri Rafael Grasa.

Taller de Teatre.

23 de juliol:
Matí;
Taula rodona; Accions per la solidaritat. Qué fem?
* La creació d'associacions de migrants.
' Migracions i Cooperació.
' Coordinació d'iniciatives cíviques.
' La difusió i el coneixement de les altres cultures.
Ponents; Núria Roig, Dolores Juliano, Josep de Delás
Mustapha Kodad.
13,30h. Avaluació i acte de cloenda.

Tarda:

Objecció, Insubmissió, Servei Militar, Exèrcit professional;
elements pera un debat. Professors: Xavier Rius, Josep de

Tarda;

Visita cultural de Sant Cugat del Vallès.

I N F O R M A C I Ó
Lloc;
Els seminaris i les sessions informatives tenen lloc al Centre Borja de
Sant Cugat del Vallès, a 2 km de la vila, amb garanties de comunicacions.
El local reuneix molt bones condicions, voltat de bosc i de jardins.
Habitacions àmplies i còmodes. Menjar senzill, però excel·lent.
Acolliment amical i bona convivència.

Condicions;
Allotjamental Centre
Boija amb pensió completa
Dinar (1 ticket)
Inscripció a cada Seminari
Taller de Teatre

Horaris
Matí;

Beques;
Hi ha la possibilitat de demanar una beca d'inscripció, mitjançant
sol·licitud raonada i dades personals completes, abans del dia 10 de
juliol de 1994.

Tarda;

Vespre;

9.30-11.30 h.
11.30-12.00 h.
12.00-13.30 h.

I8, classe
descans
2*. classfi

16.00- 17.30h.
17.30-17.45 h.
17.45-19.00 h.

38. classe
descans
4*. classe

19.00-21.00 h.

Tallerde Teatre

Secretaria Gene ral;

3.100ptes. persona/dia
1.200 ptes.
3.500 ptes.
3.000 ptes.

Mercè Cucumy
cl. Miquel Servet, 9
08193Bellaterra
Tel, (93) 417.53.85
Fax, (93) 434,00.27

EL KLEENEX
desínformatíu per la lluita
antimilitarista
Per què el Kleenex? Perquè el M O C A D O R , com s'usa diverses vegades entre rentada i rentada, és una font constant de
contagi. Ambunklcenex.encanvi. els microbis van de cap a Ics escombraries. Aquest és el principi del kleenex: tots els seus articles
són d'un sol ús, i qualsevol similitud amb personatges de la "moguda" de la insubmissió no només és pura coincidència sinó que
a més a més és casualitat.

- Esclata l'escàndol sobre els Fons Reservats del
Mocador: un dels nostres periodistes més supraplus
(amb intratex) ha descobert un important desviament
de les quantitats d'aquests fons per a l'enriquiment
personal del Big-Boss del Mocador. Aquests fons
reservats, aprovats pel Politburó del M O C , estan
destinats normalment al pagament dels confidents del
S I M O C i a l'adquisició de marihuana per a l'equip de
redacció del Kleenex (condició sine-qua-non perquè
aparegui aquest megasuplement). A més d'utilitzar
aquests diners per al seu lucre personal, se sap que
aquest magnat vinícola de l'Alt Empordà ha estat
blanquejant diners amb la suposada compra d'obres
d'art de l'exposició Antimilltart (amb la col·laboració
d ' u n altre membre destacat de la C ú p u l a del
Mocador, estretament vinculat a l'exposició), i de
dibuixos d'en J a p (ara s'entén la reiterada aparició de
dibuixos d'aquest autor als darrers 280 números del
Mocador). La Comissió Jurídica que porta el cas j a
ha declarat la recerca i captura d'aquest indigne
empordanès, que no s'ha presentat per declarar sobre
aquestes irregularitats i es creu que en aquests
moments es troba fora del país.
- Segueixen apareixem iniciatives en contra de la
guerra a l'ex-Iugoslàvia. I ,a darrera, els Fumetes per
la P a u , es planteja de cara a aquest estiu d'organitzar
una gran fumetada a la plaça de l'Ajuntament de
Gorazde. L a intenció és que el fum dels "petes"
s'expandeixi per tots els voliants de Gorazde, portant
totes les parts combatents a un estat de felicitat que
faciliti els acords de pau.
- Primeres reaccions després de l'aparició de la notícia
de la reforma del C o d i Penal que farà que els
insubmisos no vagin a la presó però puguin patir
inhabilitació, no se'ls concedeixin beques, i fins i tot
se'ls retiri el carnet de conduir. Alguns insubmisos,
preguntats per això del carnet de conduir, han afirmat
que aprofitaran ara per conduir a una velocitat superior
a la permesa, amb un grau d'alcoholèmia superior a
l'autoritzat, e t c . . "Si ens l'han de retirar igualment..."

- Però l'equip de redacció del Kleenex ha pogut
investigar i ha descobert moltes altres mesures que el
superministre Belloch no ha gosat fer públiques...
Sembla ser que els insubmisos seran obligats a anar pel
carrer amb un triangle rosa visible que els identifiqui,
i que tots els qui portin aquesta identificació hauran de
pagar el doble en els bars, no podran utilitzar els wàters
i "pixaderos" públics, no tindran accés a les targetes
multi viatge del metro i autobús, i als seus televisors els
canals públics arribaran codificats (de manera que
només podran veure Antena 3 i Teleclnco). Si tot i
aquestes mesures segueixen augmentant el nombre
d'insubmisos, s'estudiarà la possibilitat de tancar-los
en ghettos.
- L'Assemblea d'insubmisos. per altra banda, veient
que amb el "delicte" d'insubmissió j a no s'anirà al
talego, posarà en marxa una campanya de sabotatges
d'instal.Iacions militars. L a idea és que tots els
antimilitaristes cometin actes de sabotatge, fins que el
nombre de sabotejadors sigui tan important que el
govern es vegi desbordat i s'hagi de reformar el Codi
Penal perquè els sabotejadors no hagin d'entrar a la
presó. I desprès j a veurem quin serà el següent pas...
- Aquesta darrera proposta, a més. seguirà sent vàlida
quan finalment el govern es decideixi a fer un exèrcit
professional. Des de l'Assemblea d'insubmisos j a
s'anomena aquesta campanya c o m la insubmissió
p r o f e s s i o n a l , i la idea és a c o n s e g u i r que els
antimilitaristes puguin guanyar-se la vida com a tais...
de moment només falta un patrocinador.
- A m b motiu del 150è aniversari de la Benemèrita, el
nou director general. F e r r a n C a r d e n a l , va afirmar
que la Guàrdia C i v i l podrà superar el cas Roldan... el
que no se sap és si es referia a què podrien fer algun frau
encara més gran.
-També se sap que actualment els joves que fan la m i l i
a la Guàrdia Civil han fet una nova versió de la
tradicional cançó i es desperten cantant: "Roldàn
levanta, tira de la manta..."

Possiblement, eslimal lector, convindràs amb la redacció del Kleenex que no es pot aprofitar res de la resta de la revista. Exigeix
que alliberin aquesta secció del MOCADOR retallant la pàgina per la línia de punts i paga l'import proporcional. Finalment el
Kleenex. no tan sols s'ha convertit en un espai fix. sinó que amenaça amb editar-se independentment.

