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La insubmissió dispersa
tenien acostumats. Andoni Barahona està empresonat a la
presó de Tarragona, pendent de judici. Els judicis icondemnes
es multiplicaran en les properes setmanes i fàcilment ens
trobarem amb mitja dotzena de presos d'aquí a finals d'any.

PATRIC
MOC
Volia dedicar la pàgina al meu amic Periko Olivier i a la resta
d'insubmisos dispersats, per obra i gràcia d'un govern que
es supera dia a dia en els seus nivells de corrupció política
i, sobretot, moral.
Els insubmisos a la presó els hi fa mal. No els agrada el seu
sentit per la lluita i la solidaritat. No els agrada que en
comptes d'acceptar ser presos privilegiats, s'apropin a la
resta de presos i junt amb ells intentin denunciar l'aberració
d'aquest model tan especial de caserna que és la presó.
A Iruña el número d'insubmisos empresonats (més de cent,
uns quaranta en segon grau) ha fet inviable el sistema de
presó. Els insubmisos (no tan sols ells, evidentment) trenquen
els esquemes i pautes de comportaments habituals en els
presos, tal com es pot veure en l'article que al respecte ens
ha fet arribar al MOCADOR en Periko Olivier.
Davant d'això, el govern ha recorregut un cop més a l'única
resposta que coneix: el càstig. Amb l'agreujant de que
aquest cop ha aplicat un càstig que ni tan sols està previst
als reglaments de la presó: la dispersió. Vuit presos d'lruña
han estat traslladats a diverses presons de l'Estat. Ha de
servir d'avís a la resta d'insubmisos.

El primer cap de setmana de setembre ens vam trobar unes
quaranta persones a Manresa gràcies als esforços de
l'Assemblea Antimilitarista (gràcies Ferran) per xerrar i
aprofundir en el tema dels insubmisos i la presó. Fernando
de Madrid i en Quesada d'Albacete ens van permetre
conèixer dues experiències directes d'insubmisos presos.
Hem de continuar amb aquest tipus de trobades,
independentment del que cadascú pensi del tema de la
presó 'Voluntàriament" o involuntàriament.
Potser ha arribat el moment de trencar la dispersió a la que
ens hem sotmès nosaltres mateixos -els diferents grups
antimilitaristes d'arreu de Catalunya- i, superant les
divergències estratègiques, seria molt raonable -i necessari
des d'un punt de vista polític i ètic- que ens asseguéssim a
una taula i parléssim de les coses en que podem treballar
junts, respectant les divergències de cadascú, tenim aquest
deute amb tots els insubmisos: els dispersats, els que estan
en segon grau, els de tercer grau, els que han optat per no
entrar a la presó i amagar-se, els que simplement han estat
jutjats; els que encara no han estat jutjats i, també, amb els
que encara ni tan sols s'han declarat insubmisos.

A Periko se l'han emportat a Herrera de la Mancha, presó
d'alta seguretat. Havia de sortir al setembre, però ha
renunciat a les redempcions i sortirà el novembre. 40 parts
greus i molt greus i tots els caps de setmana en cel.la
d'aïllament des del mes de juliol fins a finalitzar la condemna
no han semblat prou al jutge ex-demòcratai ara"marr¥3orrer(/
de justícia i interior i altres "soc/o//sfos" a les seves ordres.
Ni la por, ni la presó pararan la insubmissió. Ells ho saben,
però intenten guanyar temps.
A Catalunya, desprès de molts mesos de tranquil·litat
aparent, ha arribat també el moment de la repressió. La
insubissió deixarà de ser també aquí el dolç al que ens

Vet
aquí...
En el MOCADOR anterior ens havíem
compromès a treure el de tardor a
finals de setembre. I, us ho creieu o no,
tot anava segons les previsions quan
la "màquina" va petar. No només això:
en el seu silenci retenia tot el treball
dels darrers mesos. Us enganyaríem
si afirméssim que vam caure en la
desesperació. Tothom és com és, i
conscients del caràcter un pèl especial
de la "màquina" -del qual ja n'havia
donat mostra en altres ocasions-,
tampoc era qüestió de perdre els
papers, valgui el doble sentit de
l'expressió. En la més pura línia de

responsabilitat que caracteritza
l'empresa, ens vam posar en mans
d'un especialista. El diagnòstic i la
recepta van ser contundents: mort el
gos, morta la ràbia. O el que és el
mateix: "màquina" nova. Mentre, el
temps anava transcorrent i, conscient
de la impossibilitat de complir els
terminis, l'emplenàvem amb activitats
més profanes.
Finalment ja ho teniu a les mans. Ens
havíem proposat aprofitar el número
30 per fer algunes modificacions pel
que fa a la maquetació. No res de l'altre
món, però ens preocupa aconseguir
que el MOCADOR sigui més llegible. I
per fer-ho, a part d'un contingut que ho
justifiqui, un presentació més lleugera
pot ajudar.
Una altra novetat és l'import de la

subscripció que puja vint durets per
l'any vinent. No n'hi ha prou amb la
impremta, el sobre i Correus que també
els de la Caixa foten queixalada a les
domiciliacions. En fi, ho deixem en mil
dues-centes, i que no s'en parli més.
Per acabar, i aprofitant l'ocasió -els de
l'equip del MOCADOR no sovintegem
les reflexions en públic a la revista,agrair als fidels que número rera
número ens seguiu. Pels lectors
ocasionals, a veure si formalitzem la
relació. I per a tots plegats demanar
una bona anyada de subscriptors, que
són motiu de joia i alegria a la tresoreria.
Salud i antimilitarisme
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L a lluita anti-presons
dels Insubmisos
La insubmissió empresonada no sols està donant
fruits a nivell de denúncia del servei militar i l'exèrcit,
sinó que a més s'està caracteritzant per una
dinàmica de lluita dins de la presó que està aportant
una manera de fer i entendre la solidaritat i la
resistència a tot tipus d'autoritarisme que,
segurament, serà un precedent enriquidor en la
història de la lluita anti-presons a l'Estat espanyol.
En una carta escrita des de la presó
d'lruñea per en Periko Oliver, un dels
40 insubmisos plantats allà al segon
grau, ens fa una crònica del que ha
estat la lluita a la presó d'lruñea pels
drets dels presos, de denúncia de les
arbitraritats dels carcellers, etc..durant
els últims dos mesos. De moment,
aquesta lluita centrada en protestes
col·lectives els dies 6 i 8 de juliol i el 9
d'agost, els ha costat més de 150
informes molt greus per les dues
primeres i uns altres 40 més, probablement, per l'acció del dia 9. Les protestes
en forma d'accions de desobediència,
plantades, crits, cants, desautorització
de funcionaris de presó, queixes oficials
i escrits de protesta o que demanen la
dimissió del director signats
massivament estan canviant el clima
de convivència dins de la presó, fins al
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punt de fer perdre els papers tant a
funcionaris com als caps de la presó.
Destaca de tota la crònica el fet que la
lluita no es limita als insubmisos, sinó
que s'estén a altres presos polítics o
socials que no només simpatitzen amb
els insubmisos, sinó que veuen en la
seva manera de lluitar una possibilitat
real de fer-se sentir, tot i que moltes
vegades arrisquen molt més que els
insubmisos en prendre part en les
accions de protesta. En aquest sentit
destaca un butlletí o manual que
acaben de publicar els presos d'lruñea
on d'una manera àmplia I participativa
i, sobretot, amb bon humor i originalitat,
diferents presos expliquen i denuncien
la irracionalitat del sistema penitenciari,
a més d'informar els altres presos dels
seus drets i maneres de fer-los valer.

PEKIKO OLIVIER/PATRIC

Una meravella. El butlletí es diu
"Giltzapeko ParanoiaV I a la
contracoberta tó un text introductori
que no té pèrdua: "Tienes entre tus
manos una guía de la estupidez
humana. Si la estupidez existe es
porque hay mucho militante de la
estupidez (...). Hay quien dice que las
cárceles, los ejércitos, el trabajo se
crearon para tener ocupados a quienes
no saben ser libres y son más peligrosos
y sanguinarios que el resto de los
mortales. Así que. tus ojos atentos a
las violaciones del reglamento, no vaya
a ser que se reviente el orden mundial
porque alguien salude a sus amistades
o duerma más de la cuenta.'
En qualsevol cas, amb aquest article
voldríem recordar, sobretot, també a
tots els altres insubmisos que d'una
manera més anònima o menys
espectacular -per les circumstànciesporten endavant, en la mesura de les
seves possibilitats, aquesta lluita contra
aquest model peculiar de caserna que
és la presó.
A continuació la detallada crònica d'en
Periko Oliver dels moments més
importants de lluita durant els mesos
de juliol i agost a Iruñea.

Primera protesta
col·lectiva

S e g o n a protesta
col·lectiva

EL DIA SIS DE JULIOL, COINCIDINT AMB EL COMENÇAMENT
OFICIAL DELS SAN FERMINES, A LES 12 DEL MIGDIA, AL
CARRER S'ESTAVA A PUNT DE REALITZAR UNA CONCENTRACIÓ
DE RECOLZAMENT A LA INSUBMISSIÓ AMB UN "XUPINAZO"
ALTERNATIU.

EL DIA 8 DE JULIOL, DOS DIES DESPRÉS OE LA PRIMERA, VAN
"CUNDAH" (TRASLLADAR) A ANDER URKIZU, UN PRES
POLÍTIC, EN REPRESÀLIA PER HAVER DESTACAT EN LA
PROTESTA DEL DIA 6.

Aquest mateix dia havia sortit de la presó en Txema Rekana
que va llençar el cohet de començament de festes pels
presos. Als presos, però. aquell dia se'ns va prohibir la
sortida al pati. A les 9'30 del matí ens van anunciar que el
pati romandria tancat durant tots els San Fermins. el que va
fer esclatar la protesta: crits, balls -acordió inclòs-, cançons
de la terra, peticions de dimissió del director, desobediència
expressa als funcionaris de presó quan fins i tot intentaven
agafar alguns de nosaltres. Tot el mati de farra reivindicativa
i d'assemblees, passejant per les galeries sense que els
funcionaris podessin fer res per evitar-ho. Més de 100
presos van signar un escrit demanant que el director es
presentés per parlar amb tots nosaltres, es van enganxar
cartells de protesta, etc. No vam pujar a dinar al migdia i, a
la tarda, en veure obert el pati, vam abandonar la protesta.

Tots els insubmisos ens vam auto-inculpar i vam realitzar
una asseguda a la galeria, per demanar una altra vegada
que es presentés el director per aclarir els fets. Es van cridar
consignes i es va cantar.
Com a conseqüència de tot això van caure més de 150
informes molt greus. El pretext de la tancada del pati el dia
6 era evitar la caiguda de quatre botes de vi (dues van poder
ser recuperades I degustades, gràcies a l'habilitat d'algú
que va poder improvitzar una canya de pescar a l'hora del
"chapeo"). Tot i que aquest era el pretext de la mesura
arbitrària, al poc temps i durant uns quants dies va haverhi una autèntica pluja de desenes de botes de licor que tots
els presos vam poder degustar, davant el desconcert dels
"boquis" (carcellers).
Durant alguns d'aquests dies de "poteo" gratuït I solidari,
també es van cursar informes indiscriminats (I molt greus)
contra tot pres que li vingués de gust al cap de serveis
(independentment que els afectats estiguessin o no a prop

de la zona afectada per la pluja de botes). Dos presos
socials es van posar en vaga de fam per protestar per
aquest motiu.
I d'aquesta manera, mentre alguns carcellers es reafirmaven
en el seu tarannà autoritari i represaliaven diversos presos
i el col·lectiu de presos interposava queixes al jutge de
vigilància penitenciària per excés de rigor i arbitraritat, va
arribar la tercera protesta col·lectiva.

Tercera protesta
col·lectiva
El 9 d'agost, passat un mes des de les dues
protestes anteriors, en pujar al menjador ens
vam assabentar d'una trista notícia: un pres que
havia entrat durant els San Fermines junt a un
altre (dos músics de carrer als que tothom
anomenava carinyosament "els hippies") havia
mort la matinada anterior.
Es tractava d'un xicot que coneixia per primer cop a la seva
vida el que era una presó. Era un pres preventiu que quan
va entrar pesava 42 quilos i que, tot i així, havia estat acusat
per un jutge carnisser de donar una pallisa aun holandés de
80 quilos. Era una persona senzilla que no podia pagar la
fiança de 100.000 pessetes que el jutge els havia imposat
a ell i al seu company (que, per cert, només pesava 38
quilos). Es tractava d'un malalt de SIDA que no mereixia la
sort d'estar aquí dins, inflat a metadona i sense control
sanitari previ.
La ràbia de la gent, en veure plorar el seu company, es podia
tallar amb un ganivet, mentre que el cap de serveis, situat
a l'entrada del menjador, només es preocupava d'evitar "els
comentaris".
Els insubmisos es van reunir en assemblea i, amb celeritat
i improvització, però no sense haverfet una anàlisi reflexionada dels fets (encara que fos una mica atropelladament),
vam pujar a la galeria des del pati, deixant enrera una
desena de companys que no havien pogut esquivar els
funcionaris. Ens vam col·locar al costat de la infermeria i
davant el "centre" i no vam obeir les ordres dels funcionaris
de tornar a baixar al pati. Vam començar a cridar contra el
jutge de vigilància, que estava a baix, i el director, demanant
les seves dimissions. Els crits que van deixar sord el jutge
eren de l'estil: "així. així es mata aquí", "dimissió dels
responsables", "cada injustícia tindrà la seva resposta",
"assassins" i, en al·lusió a un altre pres mort de SIDA unes
poques setmanes abans, "quantes morts més us faran
pensar".
Com sigui que aquesta història es va afegir inesperadament
a l'ambient de represàlies que s'havia anat vivint des de les
protestes de juliol i atès que ja es tenia més o menys
pensada una altra resposta als informes indiscriminats
(amb 12 caps de setmana en cel·les d'aïllament per a
cadascú), a més que el dia abans havien traslladat dos
presos socials que havien participat a les mogudes, aquella
mateixa tarda vam fer una enganxada de cartells a cara
descoberta, davant els morros dels carcellers. Vam denunciar
aquells que havien posat més zel en carregar-nos
d'expedients disciplinaris, vam fer una crítica de les presons
en general i vam sol·licitar, una vegada més. la dimissió del
director i cessaments.

D'altra banda i, atès que a molts carcellers no els va agradar
el qualificatiu de "feixistes" i deien no ser de tal ideologia, els
vam demanar que "denunciessin" les injustícies i abusos i
es distanciessin dels "boquis" fatxes, que amb les
"felicitacions" del director (segons les pròpies paraules
d'aquest sinistre personatge en una Junta de Règim) feien
el que els hi venia en gana.

Tot el procés ha estat molt al·lucinant i tot fa preveure més
activitat anti-autoritària a la presó d'lruñea. Avui mateix (dia
12 d'agost) ens hem enterat d'una pallissa propinada pel
cap de serveis aun pres social que va entrar ahir. Potser ens
continuïn amenaçant amb la dispersió com han fet fins ara...
El que és cert. en tot cas. és que com sempre que s'ha
generat lluita des de dins de la presó, el carrer està
responent, malgrat l'estiu, malgrat el cansament de tants
mesos de mobilitzacions setmanals i, a vegades, fins i tot
diàries.
El jutge de vigilància penitenciària rebutja totes les nostres
queixes; no cal parlar de "pacte" entre el jutge i el director
perquè aquest és un fet objectiu i comprobable a la majoria
de províncies de l'Estat espanyol. Per això s'ha demanat la
intervenció del "Defensor del Pueblo" i de la Comissió de
Drets Humans del Parlament de Navarra, perquè aquí per
fi s'ha fet evident una cosa: no hi ha garanties jurídiques
reals, els jutges només es creuen els funcionaris i normalment
fallen en favor de les sancions. El director és un "xusquero"
que no sap com afrontar l'exercici que els presos insubmisos
fem dels nostres drets civils i polítics irrenunciables: el de
llibertat d'expressió i de protesta col·lectiva contra les
injustícies, la disciplina incessant i l'autoritarisme.
Quan aquesta crònica es tanca estic ben segur que la llavor
de la rebel·lió continuarà germinant a la presó d'lruñea.
Segur que la insubmissió empresonada, després de cinc
anys d'experiència, a la utilitat com a lluita antimilitarista
afegirà una petita aportació a la lluita anti-presons. No crec
que en Belloch es pensés realment que 40 insubmisos junts
passarien el temps com millor poguessin, quedant-se amb
els braços creuats, en un àmbit -polític, desprès de tot- que,
tot i tractar-se d'una presó, podria molt bé titllar-se de microfeixisme tancat i ben delimitat.
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Gorka Aldaba

Mikel San Martín
Mikel Comerzana
Iñaki Gomes
Oskar González
José M. Moreilk)
Iñaki Ekisoain
David Arranz
íñigo Ramírez
Luis J. Artola
Alfredo A. Igoa
íñigo Rodríguez
David Ardanaz
Valentín Osesi
Oskar Razkin
Martín Celaya
Femando Mendiola
Norerto Villanueva
Miguel A. Bertain

PRESÓ DE
SARAGOSSA
Av. AMÈRICA, 80
50071
SARAGOSSA
José A. Andilla
Chabier Nogueras
José A. Aliaga
José M. Santo Toma
Txabi Urra
David Goñi
Eduardo Campos
Manuel Nogueras
Adolfo Sesma
José I. Contal
Miguel Mut
Chabier Gimeno
Nacho Con del
Nataal Falo
Luis Marín
José L. Ruiz
Fermíi.Duertolaz

PRESÓ DE BILBAO
LEHENDAKARI
AGUIRRE, 92
48071
BASAURI
Francisco J. Zabalza
Ande r Goñi
José Buján
Javier Bilbao
José L. Montes
Altor Aurrekoetxea
Asier Marínez
David Monge
Luís A. Núñez
Luís M. García
Alberto Alvarez
Julen Santos
Ivan Martínez
Alberto Rodríguez
Iñaki García
Iñaki Carro
Enako Abian

PRESÓ DE MÚRCIA
CARRETERA
PALMAR A
MAZARRÓN, KM 4
30071 MÚRCIA
Jesús Martínez Cubillas
Pedro J. López Lorca
Fernando
Hilario
Martínez

PRESÓ DE BURGOS
CARRETERA DE
VILLALAR S/N
09071 B U R G O S

Oscar Caballero
Femando Nicasio

PRESÓ DE
CÒRDOVA
CARRETERA DE
ALMADÉN, S/N
14071
CÒRDOVA
Paco Sánchez
Pedro Cepas

PRESÓ DE MADRID
Av. DE LOS
POBLADOS S/N
28071 MADRID
Mario de Castro
Raúl Sánchez

CENTRE
PENITENCIARI LA
TORRECICA
CARRETERA DE
AYORA KM 72
02071
ALBACETE
José M. Roncero
Antonio J. Gómez
Eduardo Martínez
Javier J. García
Juan González Reyes

PRESOS TRASLLADATS DES DE PAMPLONA
8 de setembre
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Alex Belasko Armendariz
Centre Penitencian Daroca
Apartat 80
50360 Daroca (Saragossa)

Iñigo Ramírez Barberena
Centre Penitenciari Alcala-Meco
Ctra. Meco, km. 5. Apartat 1195.
28880 Alcalà de Henares (Madrid)

Pedro Oliver Olmo
Presó de Herrera de la Mancha
Apartat 77
13200 Manzanares (Ciudad Real)

José Miguel Aguirre López
Centre Penitenciari Ocaña-1
d Mártires s/n
45300 Ocaña (Toledo)

Antonio de la Cuesta Manrique
Centre Penitenciari Madrid-4
Ctra. Extremadura. Apartat 195.
28600 Navalcarnero (Madrid)

Mikel Huarte Alzueta
Presó Provincial de Terol
Avg. de Saragossa, 26
44001 Terol

Mikel Rekalde Goldaraz
Centre Penitenciari Ocaña-2
d Mártires s/n. Apartat 31.
45300 Ocaña (Toledo)

José Andrés Iribarren Gurbindo
Centre Penitenciari de Soria.
d Marqués del Saltillo-1
42002 Soria.

PRISIÓN DEL
DUESO
SANTOÑA
39071
CANTABRIA

Francisco Jaén
Angel G. González
C P . TENERIFE 2
LA ESPERANZA
34001
TENERIFE

KM 94
47071
VALLADOLID
Miguel A. Naranjo
Juan A. Cantalapledra
Guillermo Alejo

RaúlMolleda

C P . SALTO DEL
NEGRO
APARTAT 100.
TARIFA ALTA.
35017 L E S
PALMES DE
GRAN
CANÀRIA
Juan I. Enríquez
Mario Viera
Gustavo Pulido
Rafael Falcón
Femando Romero

Francisco López Agrelo
PRESÓ D'OVIEDO
C / ARCIPRESTE DE
HITA, 2
33071 O V I E D O
Fermín Bravo
Juan J. García
Carlos Fueyo
PRESÓ DE
VALLADOLID
CARRETERA
ADANERÓ-XIXÓN

PRESÓ DE SANT
SEBASTIÀ
C / MARTUTENE, 55
20071 SANT
SEBASTIÀ
Altor López
Juan C. Albltro
Iñaki Camala
Joseba Mintegl
Julio Abrego Daniel
Buatamante
Txema Mendivll

PRESÓ DE VITÒRIA
C / TOPETE S/N
01071
NANCLARES
DE L A O C A
Antonio
Sánchez

Hernández

PRESÓ DE CÀDIÇ
CARRETERA JEREZROTA KM. 5
11071 CÀDIÇ
Rafa Contreras
Andoni Barraona
José L. Sánchez Millo
PRESÓ DE
LOGROÑO
e l GONZALO DE
BERCEO, 65.
26071

LOGROÑO
Eduardo Burgos
PRESÓ DE VIGO
AVG. DE MADRID,
106.
36071 VIGO
Cesar García Aguiño
César Martínez Pérez
Ernesto López Rey
PRESÓ DE TEROL
AVG. DE
SARAGOSSA, S/N.
44071 T E R O L
Luis Martín Martínez
Juan M. Hernández
Simón

Declaració d'Insubmissio J u d i c i a l
A l Jutjat
Compareix davalli d'aquest jutgat en

i

MANIFESTA
que el motiu d'aquest eserit és eomunicar-li que no em presentaré a l'aeie de la vista oral.
Les raons que han motivat aquesta deeisirt són les següents:
1 - Haveiu expressat ja el nostre profund senlimenl antimilitarista en el MANIl·l-ST D'INSUBMISSIÓ, que vostè j a
coneix, considerem que si se'ns jutja per la nostra negativa a realitzar el servei militar obligatori i la prestació social
substiluuVia que s'en deriva, s'està atemptant contra la nostra llibertat ideològica i el dret a no declarar sobre la noslra
consciència.
2. - La disparitat i arbilnirietat de les sentències que s'estan dictant a lot l'estat espanyol per aquest mateix "delicte". Com
a col leeliu no podem entendre que alguns companys pel mateix "delicte" siguin absolts, condemnats o empresonats.
3. - Considerem que la solució al lema de la insubmissió no és judicial, sinó política; plantejamenl compartit per pari dels
membres de l'eslamenl judicial. Pensem que la decissió més coherent que podria prendre qualsevol jutge seria la de
declarar-se insubmís a jutjar els objectors insubmisos, i plantejar oberlamenl al govern la seva disconfonnilat. Així
mateix, entenem que els ciutadans i ciutadanes (inclosos els jutges i jutgesses) han de forçar el canvi de les lleis quan
són injustes i no representatives socialment.
4. - Entenem la nostra negativa a ser jutjats com una mostra de solidaritat vers els companys que es neguen a signar llibertat
condicionals i règims de tercer grau.
5. - Donat que no reconeixem el tribunal que jutjarà aquest presumpte delicte de negativa, creiem que l'única persona
capacitada per exercir la noslra defensa som nosaltres mateixos, per tant renunciem a lot recurs a la sentència que pugui
presentar l'ad vocal d'ofici que se'ns imposi.
6. - Coherenlmenl amb tol l'exposat, renuncio a tot tipus de "privilegi" comparatiu amb qualsevol company insubmís.
Expressamenl renuncio al "benefici" de la remissió condicional.
Alòs que no accepto el judici, renuncio a l'advocat designat en el seu moment, el lletrat:
Signat:
DNI:
.de

de 199..

L a insubmissió a
les c o m a r q u e s
tarragonines
M O C BAIX CAMP
c/ Sant Vicenç, 3. 43201 Reus

Aquest any ha estat especialment
mogut pel que fa a judicis a la zona de
Tarragona i l'Andoni Barahona es troba
empresonat des del 14 de juliol
preventivament després d'haver
anunciat la intenció de no presentar-se
al judici. Aquesta és la relació de casos:
- Gilbert Trilles. Insubmís a la mill de
l'Aleixar -Baix Camp-, que s'enfrontava
a una peticióf iscal de 16 mesos. Hauria
d'haver estat jutjat el 9 de febrer al
jutjat 23 de Barcelona. Com ja us vam
informar -veure MOCADOR28- el judici
es va suspendre ja que el Gilbert i
l'advocat Francesc Arnau van recusar
el jutge -sortit d'una pel·lícula
franquista- Juan Fermín Prado Ardillo
i a més el van denunciar al Jutjat de
Guàrdia. La recusació ha estat
denegada i a sobre s'ha imposat una
multa al Gilbert i a l'Arnau sota
l'acusació d'intentar allargar el tema.
Ara el judici, amb el mateix jutge, serà
el 26 d'octubre al mateix jutjat.
- Francesc Muntané. Insubmís a la mili
de Reus -Baix Camp- que s'enfrontava
a una petició fiscal de 18 mesos, havia
de ser jutjat el 26 d'abril al jutjat 22 de
Barcelona. Francesc, que s'havia afegit
a l'estratègia f^' nsubmissió judicial, va

comunicar al jutge la seva intenció de
no presentàr-se al judici, cosa que va
complir. Un membre de l'Assemblea
d'Insubmisos de Reus va anar al jutjat
a lliurar el seu manifest d'insubmissió
judicial. Com que l'advocat d'ofici va
lliurar un escrit negant-se a defensarlo, es va suspendre el judici fins a nova
data, a l'espera de que se li adjudiqui
un nou advocat defensor d'ofici. El dia
16 de maig, en Francesc va ser un dels
insubmisos catalans que va presentarse als jutjats de Barcelona per fer
pública la seva postura d'insubmissió
judicial.
- Isidre Moles. Insubmís a la mili de
Vila-seca -Tarragonès-. Va ser jutjat a
Osca el 28 de juny. L'Assemblea
Antimilitarista de l'Alt Aragó va
organitzar la campanya de suport: roda
de premsa, concert de rock, recollida
de 1.500 postals de suport i
manifestació de 100 persones el dia
del judici. S'enfrontava a una petició
fiscal de 5 mesos pel concepte de no
incorporació. Malgrat que tant
l'insubmís, com els testimonis, com
l'advocat defensor van insistir en el
tema de negativa expressa a realitzar
el servei militar tal com deia el manifest
d'insubmissió que va presentar l'Isidre
el seu dia, la fiscal va insistir en que es
jutjava un cas de no incorporació i va
mantenir la petició. Finalment la
sentència va ser de 4 mesos per no
incorporació.

- Andoni Barahona. Insubmís de
Calafell -Baix Penedès-, empresonat
a Tarragona des del 14 de juliol per
ordre de recerca i captura del jutge de
Cadis que l'ha de jutjar el proper més
d'octubre, després que l'Andoni li
notifiqués la seva intenció de no
presentar-se a judici. La petició fiscal
és de 2 anys, 4 mesos i 1 dia.
- Sergi Sedo. Insubmís a la PSS de les
Borges del Camp - Baix Camp-, jutjat
el 14 de juliol a Tarragona i amb
sentència de 2 anys, 4 mesos i 1 dia.
El jutge, a la sentència, tot i reconèixer
el suport social que té la insubmissió,
el moviment contrari a l'obligatorietat
de la mili i la PSS. i el desacord majoritari
amb
l'empresonament
dels
insubmisos, acaba dient que "debe
precederse a establecer la pena
indicada, que viene establecida por
mandato legal." Davant la possibilitat
que el Sergi entri properament a la
presó s'està preparant la campanya
de suport i denúncia. Diversos
col·lectius han fet comunicats de
protesta i s'està preparant una
campanya de suport coordinada entre
tots els col·lectius antimilitaristes i
socials que vulguin participar-hi. A
Borges del Camp també es va fer una
reunió d'entitats i persones de les que
en va sortir la creació d'un col·lectiu de
suport al Sergi. El dia 29 de juliol ja van
organitzar un acte a la cooperativa de
les Borges al qual hi van assistir unes
100 persones. A més del Sergi, van
parlar l'advocat Francesc Arnau i Yon
Sánchez del MOC.

Ú f t i m a
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Sergi Sedó, en primer terme, durant una acció

h o r a

Avui, dia 4 d'octubre, havia de
ser jutjat a Càdiç per delicte
d'insubmissió el jovede Calafell
A n d o n i B a r a h o n a , un dels
primers insubmisos judicials,
que des del juliol havia estat en
p r e v e n t i v a a la p r e s ó de
Tarragona. Però la jutgessa de
Càdiç ha suspès el judici i s'ha
inhibit del cas argumentant que
era competència dels jutjats
d'Eibar, on és censat l'Andoni.
L'Andoni, per tant, es suposa
que quedarà en llibertat avui
mateix.

BRIGADES INTERNACIONALS DE
PAU
Ps. Extremadura, 250 e.d. I r A.
28011 Madrid
Sembla que està de moda solucionar
els conflictes bèl·lics mitjançant la
intervenció militar per part d'un tercer
país o grup de països. Això no és pas
nou en el segle XX. Podem mirar la
història de les forces armades a EUA
0 a l'URSS. Els que investiguen la
història ens n'aclariran l'eficàcia.
L'indescriptible dolor causat per les
guerres, per tot tipus d'intervenció
militar ens Impulsa a algunes persones
a treballar per una solució no violenta
dels conflictes. No estem disposades
a col·laborar en la més mínima cosa
amb la mort I la destrucció per
aconseguir la pau.
Per això donem suport al treball de
BIP. És una organització internacional
no governamental i no està vinculada
a cap partit ni corrent polític o
confessional. Treballa en col·laboració
amb altres organitzacions humanitàries
internacionals. La seva acció es
desenvolupa en països I zones en
conflicte on la justícia I els drets que
se'n deriven estan amenaçats per la
violència organitzada.
Brigades Internacionals de Pau neix a
Canadà l'any 1981, fruit de la inquietud
de persones de diversos països.
Creiem que la participació de ciutadans
1 ciutadanes conscients I compromesos
és necessària per a la solució de les
causes dels conflictes que es viuen en
les nostres societats. I també creiem
que hi ha altres maneres de solucionar
els conflictes
que
no
són
necessàriament
mitjançant
l'enfrontament bèl·lic.
La resolució de conflictes per la via no
armada i sense violència no és només
un assaig de petites dimensions, sinó
que pot insertar-se en el marc global
d'una comunitat internacional cada
vegada més conscient de la necessitat
d'obrir processos de negociació I
reconciliació que ofereixin vies de
solució a conflictes armats que tants
sofriments i vides han costat a tot el
món.
En una societat Interdependent entre
el Sud i el Nord, la creació d'espais de
diàleg possibilita una tercera via per
actuar sobre el conjunt de la societat i
posar les bases d'una societat basada
en el respecte, la igualtat i la justícia
social.
L'objectiu de BIP no és ser part ni

Brigades
Internacionals
d e Pau
inferir en cap conflicte, però creiem
que és un deure de la comunitat
internacional respondre de forma activa
al les crides d'organitzacions i persones
que, per la seva actuació a favor dels
drets humans, la vida i la pau, són
amenaçades i perseguides.
Per això, durant aquests dotze anys
d'existència Brigades Internacionals
de Pau ha tingut presència d'equips
d'observadors a diversos països I
zones en conflicte: Guatemala, El
Salvador, Nicaragua, Israel-Palestina,
Sri Lanka i Canadà.
Els equips de BIP no s'intal·len mai per
Iniciativa pròpia, sinó sempre responent
a peticions d'individus o organitzacions
locals que estiguin implicades en la
resolució del conflicte per mitjans no
armats. A aquest perfil responen grups
de drets humans, sindicats,
organitzacions d'indígenes, de dones,
etc. En aquest senti i com a exemple,
BIP ha treballat o treballa amb la major
part de les organitzacions que
composen l'espectre de l'anomenat
moviment popular a El Salvador i
Guatemala, aixícomamb les esglésies
catòlica i luterana, sectors educatius...
Els equips de BIP actuen directament
i permanentment en el focus del
conflicte, i realitzen una tasca
d'observadors internacionals: la seva
força resideix en el seu caràcter de
testimonis del que passa en cada
moment i en la seva capacitat de
denúncia -de primera mà- a nivell
internacional. La seva eficàcia es nota
en què disminueix la repressió i
augmenta l'espai civil d'actuació de les
organitzacions i de les persones
escoltades amb la presència
internacional de BIP.

una convivència més justa.
Per dur a terme aquesta feina Brigades
compta amb oficines i grups de suport
a 16 països: Alemanya, Anglaterra,
Austràlia, Àustria, Bèlgica, Canadà,
Colòmbia, Espanya, Estats Units,
França, Holanda, índia, Itàlia, Nova
Zelanda, Suècia i Suïssa. D'aquests
països és d'on procedeixen la majoria
dels voluntaris I voluntàries.
Mitjançant la seva actuació, creiem
que BIP contribueix a apuntalar i
reforçar el teixit social organitzatiu que
fa possible el treball per una societat
més justa: en els països del Sud,
augmentant l'espai d'actuació
d'organitzacions i persones; en els
països del Nord, mitjançant la difusió
d'informació i activitats paral·leles.
Malgrat tot les nostres forces són
limitades. El nombre de llocs on hi ha
violència és molt més ampli del que
surt a la televisió i les repercusions són
molt més doloroses, molts grups ens
demanen ajuda, una ajuda noviolenta
i us la volem explicar per aglutinar
totes les forces dels que mostreu un
interès per aquesta tasca. Si voleu
col·laborar
amb
BRIGADES
INTERNACIONALS DE PAU podeu
escriure'ns per rebre informació i
difondre-la, col·laborar en la XARXA
D'URGÈNCIAque prova de salvarvides
mitjançant la denúncia, ajudar a que
l'organització sigui més forta, anar als
països on tenim equips a treballar de
forma voluntària. Estaria bé que ens
ajudéssiu econòmicament. Les
despeses de comunicacions, de
desplaçaments i de manteniment dels
equips són molt elevades i en aquests
moments necessitem també una
empenta en aquest aspecte.

El treball de Brigades té com a eixos
principals:
- Acompanyament, com a observadors
internacionals,
a
organitzacions i persones
amenaçades
i
perseguides pel seu
treball a favor de la justícia
i la defensa dels drets
humans.
- Educació per a la pau.
com una acció pedagògica
i un punt de partida per a
la formació d'un nou teixit
social que faci possible

BRIGADAS
INTERNACIONALES
DE PAZ
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La Humanitat a les m a n s d e l
C a p i t a l financer...
Fons M o n e t a r i IntemaoionaL B a n c M u n d i a l i
A c o r d O e n e r a l sobre Arancels i C o m e r ç : 50
anys, i Prou!
CAMPANYA "50 ANYS, I PROU!"
Secretaria: El Lokal. c/ Cera, 1 bis
08001 Barcelona
Tfn i fax: 93-329 06 43. Correu
electrònic: ellokal®pangea.upc.es

L EL CAPITAL NECESSITA
ACUMULACIÓ I CONCENTRACIÓ
A les acaballes de la Segona Guerra
Mundial els Estats Units havien
esdevingut la major potència
econòmica del món. La intervenció a la
conflagració suposà la seva reactivació
econòmica, basada en la indústria
b è l · l i c a i l'ampliació dels avantatges
de producció de les transnacionals
nord-americanes
davant
dels
competidors imperialistes.
Els financers nord-americans es van
afanyar a crear noves regles per poder
garantir l'hegemonia dels seuscapitals.
Aquestes normes havien de regir
l'adaptació del mercat mundial
capitalista a les exigències que
plantejava
la
creixent

E l capital nord-amerícà
establí les b a s e s d'un nou
ordre econòmic sostingut
ideològicament per un
discurs que identifica -avui
encara- democràcia amb
mercat lliure.
c«a m

p a n y

a

Fons M o n e t a r i I n t e r n a c i o n a l ,
B a n c M u n d i a l i GATT
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8 DINERS QUE ASSASSINEN

internacionalització del capital. Es volia
fonamentar, primerament, la imposició
de la lliure circulació de mercaderies i
capitals. En els cercles econòmics se
sentien molt a prop les experiències
del proteccionisme, les oscil·lacions
dels tipus de canvi de moneda i la
caiguda del dòlar després de la crisi
econòmica mundial del 1929.
D'aquesta manera, el capital nordamericà establí les bases d'un nou
ordre
econòmic
sostingut
ideològicament per un discurs que
identifica -avui encara- democràcia
amb mercat lliure.
Durant l'any 1944 a Bretton Woods
(EUA) es va imposar un nou ordre
mundial que es corresponia amb
l'impuls d'expansió del capital. El dòlar
es va convertir en la moneda patró del
món capitalista, cosa que garantia un
tipus de canvi estable i, de seguit, la
lliure circulació del capital i de les
mercaderies. Afirmar el lliure comerç
també era necessari perquè l'avantatge
productiva del capital dels EU A pogués
afrontar amb èxit la competència. Per
satisfer la nova realitat econòmica calia
eliminar la tendència proteccionista en

moments de dèficit en la balança de
pagaments, tot concebent la resta de
països com a clients sotmesos.
Per fer possible el nou mercat mundial
capitalista es van crear tres institucions:
1. L'Acord General sobre Aranzels i
Comerç (GATT): estava destinat a
reduir les barreres aranzelàries i
comercials. Les condicions d'aquest
acord es violen constantment;
mentre es fa la vista grossa amb les
legislacions proteccionistes dels
països rics, s'imposa l'abolició de
mesures d'aquesta mena en els
països sense industrialitzar. Així es
destrueixen les economies locals i
entren en els seus mercats els
productes
dels
monopolis
multinacionals. Podem dir que el
GATT evita
qualsevol
tret
d'autosuficiència econòmica i fan
més vulnerables les economies dels
països dominats; evidenciant, així,
la globalització del sistema
capitalista.
2. El Fons Monetari Internacional (FMI):
va ser concebut per proporcionar
una assistència crediticia a curt
termini per a les nacions amb dèficit
en la seva balança de pagaments,
tot vetllant per l'estabilitat del sistema
monetari. Després de la crisi de
convertibilitat del dòlar segons el
patró or (1971), i de la crisi del deute
extern posteriorment, el FMI va
aconseguir més poder per imposar
als països deutors condicions molt
dures d'ajust econòmic per accedir a
crèdits.
3. El Banc Mundial (BM): proporciona
divises a llarg termini per procurar la
reconstrucció i el desenvolupament
dels països membres. Es fomenten
inversions de capital que tinguin un
efecte productiu; o sia, es
concedeixen crèdits a projectes que
comporten implantació i expansió

del model de producció capitalista que només té en compte les
magnituds macroeconòmiques- i
se'n deixa de banda qualsevol altre.
El Banc, quan encara no hi havia
projectes perf inançar, els va elaborar
perquè la prioritat ós mantenir el flux
constant de diners dintre de les
xarxes de relacions econòmiques
mundials (^,.
El FMI i el Banc Mundial han esdevingut
les institucions procuradores del status
dels països rics w. Si un país no se
sotmet a les regles del FMI o no accepta
les condicions del Banc Mundial totes
les fonts de crèdit internacional es
tanquen. Heus aquí la ingerència en
les pràctiques polítiques i econòmiques
de qualsevol país. Recentment, els
requisits del FMI per aprovar un nou
acord amb el Brasil implicaven
condicions que s'oposaven a la
constitució brasilera. Davant d'aquest
obstacle, l'acord passà per realitzar
els canvis constitucionals necessaris
prèviament. Un altre exemple: un 30%
del deute que l'Àfrica té amb el FMI
correspon a despeses d'armament i
un 10% es va destinar a pagar la
corrupció dels dirigents
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II. ELS PLANS D'AJUST
ESTRUCTURAL.
Les mesures propagades per les
institucions creades a Bretton Woods
no han tingut grans canvis. Els vells
programes d'estabilització ara
s'anomenen plans d'ajust estructural.
Un dels aspectes que més crida
l'atenció és la gran coincidència que hi
ha entre els "consells" que s'apliquen
a estats com l'espanyol, i els que
s'apliquen a estats de la perifèria que
encara no han estat abandonats a la
seva sort. Tot i que els programes
estructurals de cada país són diferents,
les mesures polítiques exigides pel
FMI i el Banc Mundial són
idèntiques.Ara comparem, a grans
trets, els objectius establerts en els
programes estructurals i les seves
repercussions.
a) Una de les receptes més imposades
per afrontar el pagament del deute
extern és la devaluació de la moneda.
L'objectiu oficial que es pretén és el
d'augmentar les exportacions i reduir
les importacions. La realitat diu que,
adoptant aquesta mesura, milloren

escassament
els
ingressos
procedents d'exportacions. La
conseqüència immediata és la
baixada dels preus de les matèries
primeres donat que hi ha més
exportadors que competeixen pels
mateixos mercats. Cauen els preus
dels productes no elaborats,
estratègicament importants perquè
possibiliten el desenvolupament de
l'economia dels estats més
depenents, i s'accentua la
subordinació d'aquests estats. Els
esforços realitzats per promocionar
l'exportació de productescom el cafè.
el cacau o el te han tingut un èxit
considerable. El problema és la
baixada dels preus, mentre que els
exportadors intenten ampliar la seva
quota en un mercat regit per una
demanda relativament fixa. Els
preus, en termes reals, han assolit el
nivell més baix dels darrers noranta
anys. Entre els anys 1985 i 1990,
Ghana i la Costa d'Ivori van
augmentar les exportacions de cafè
i cacau més d'un 50%, en detriment

E s fomenten inversions de
capital que tinguin un efecte
productiu; o sia, e s
concedeixen crèdits a
projectes que comporten
implantació i expansió del
model de producció
capitalista -que només té en
compte les magnituds
macroeconòmiques- i s e ' n
deixa de banda qualsevol
altre.

S

E l FMI I el B a n c Mundial han
esdevingut les institucions
procuradores del status deis
països rics. S i un país no s e
sotmet a l e s regies del FMI o
no accepta l e s condicions del
Banc Mundial totes les fonts
de crèdit internacional e s
tanquen.

de la producció de béns per al consum
interior. Els seus ingressos van
disminuir perquè la industria
agroalimentària dels països
desenvolupats necessita, costi el que
costi, matèries primeres a baix preu.
Segons el discurs del Fons, l'objectiu
és ingressar monedes estrangeres
per pagar els deutes. L'aplicació
d'aquest principi marginalitza el cultiu
d'aliments i promou la dedicació a
productes per a l'exportació.
Literalment, una recepta per morirse de gana. La dependència de
mercats estrangers augmenta, es
destrueix el medi ambient amb la
tala d'arbres, els pesticides i les
grans
infraestructures
(embassaments, canals...) inherents
al model d'explotació imposat, que
necessiten poca mà d'obra i, per
tant, expulsen massivament la
població rural.

b) Tant el FMI com el Banc Mundial
"recomanen" insistentment la
reducció de les despeses estatatals.
Aquesta disposició busca
rebaixar les demandes
de la població, que
graven el principi de la
màxima rendabilitat. Es
propugnen mesures
d'estalvi
en
l'ensenyament,
el
sistema sanitari, la
protecció social... Un
exemple: a Zimbabwe,
les despeses públiques
d'assistència sanitària
per habitant s'han retallat
un 33% des del 1990.
L'objectiu és el de reduir
el dèficit de l'estat i, de
manera automàtica, es
produeix un descens
considerable del número
de dones que s'atenen
en els centres de
consulta pre-natal i,
alhora, augmenta la
mortalitat infantil. La
lògica de la rendabilitat
només entén de beneficis
i de competitivitat. A
l'Estat Espanyol estem
vivint la progressiva
desprotecció
dels
treballadors i els continus
retalls de serveis socials,
sobretot, en el sector de
l'atenció als infants, que
són població no rendible

econòmicament ni electoralment.
c) Les privatitzacions d'empreses i
serveis públics han estat una altra
mesura que ha augmentat la
vulnerabilitat de les economies locals;
s'ha apel·lat, invariablement, a la
consecució d'una major efectivitat.
Aquesta disposició s'imposa sense
cap possibilitat d'elaborar una política
estratègica: es subestimen els
avantatges de les organitzacions
privatitzades
i
es
venen,
generalment, per poder afrontar el
pagament del deute. A l'hora
d'aconseguir l'objectiu més raonable
(generar nous recursos capaços de
promoure inversions públiques en
les àrees fonamentals) les
privatitzacions han fracassat. Es
subvencionen inversors privats que
només tenen en compte els beneficis,
i que tenen els centres de decisió
fora del contacte amb la població
afectada -cada vegada més
allunyada de l'electricitat, les
comunicacions, el transport,
etcètera-.

d) Les fórmules que les Institucions de
Bretton Woods assignen als estats
subordinats passen obligatòriament
per l'obertura dels mercats nacionals.
Això fa possible el fenomen de les
importacions incontrolades, que en
el discurs oficial són imprescindibles
per augmentar la competitivitat
internacional (!!!); és a dir. per
rendabilitzar la nova divisió
internacional del treball. Aquesta
divisió transfereix a determinats
estats secundaris -principalment del
sud-est asiàtic- els sectors industrials
que necessiten molts treballadors,
les manufactures de baixa tecnologia
o els processos productius altament
contaminants. Com a resultat,
s'ensorren les indústries locals i es
fa impossible l'autoproveïment.
e) Altres dictats incideixen en l'augment
dels interessos i la reducció dels
diners que circulen, per tal de
controlar la inflació i concentrar les
inversions en els especuladors més
solvents -generalment estrangers-.
El que realment s'aconsegueix ós:
que no s'inverteixi en productes per
al mercat nacional, que es fomenti
l'especulació, que la inflació només
es controli amb la congelació dels
sous. que augmenti l'acaparament
de riquesa, i que s'obstaculitzin les

possibilitats dels petits camperols i
empresaris per aconseguir a
préstecs. Els pobres cada dia més
pobres, els rics cada dia més rics.
Amb aquestes regles prosperen les
transnacionals i les sigles sense rostre,
que imposen el poder dels diners i
triomfen; gràcies a la submissió i la
impotència de la gran majoria de la
humanitat, i a l'espoliació del nostre
finit planeta. Des de la nostra feble
dignitat, lluitem per l'extinció d'aquests
organismes, perquè ells són darrera
de totes les mesures antisocials i
antiecològicques. i perquè el govern
espanyol i d'altres governs, per tal
d'augmentar els beneficis incontrolats
I incontrolables de l'empresariat
mundial, fan mans i mànigues per
obsequiar-los.

indústria militar.
(2) A través dels préstecs, la tecnocràcia
imposa un model de desenvolupament aliè a
les necessitats de cada país, que promou el
consum artificial i estimula un tipus de vida
importat, dilapida els recursos naturals,
idolatra la moneda i menysprea la gent i la
terra.
(3) Cent cinquanta països integren el FMI;
ara bé. els deu països més rics del món
disposen de més de la meitat dels vots.
(4) Així ho afirma Susan George en el seu
llibre La trampa de la deuda

Segons el discurs del Fons,
l'objectiu és ingressar
monedes estrangeres per
p a g a r e i s deutes. L'aplicació
d'aquest principi marginalitza
el cultiu d'aliments i promou
la dedicació a productes per a
l'exportació. Literalment, una
recepta per morir-se de gana.

PROU CELEBRACIONS DE LA BARBÀRIE!!!
HEM DE DESBANCAR EL BANC MUNDIAL!
HEM D'ESFONDRAR EL FMI!
HEM DE DESACORDAR EL GATT!
Notes
(1)De 1939a 1945 lesdespesesde defensa
del govern federal nord-americàpassaren de
1.07 5 milions de dòlars (12% del pressupost)
a81.277 milions (82.7%). La indústria bèl·lica
es va convertir en la "locomotora" de la
reactivació econòmica estatunidenca.
fenomen que s'ha perpetuat fins als nostres
dies. Durant els anys de la guerra es van
crear 2.000 empreses d'armament noves,
sobretot a Califòrnia i als estats del sud.
Malgrat tot, aquest espectacularcreixement
(probablement el més g ran de la història del
capitalisme mundial) no comportà cap millora
de les condicions de vida del poble nordamericà. Contràriament, l'economia de
guerra" es traduf en un pèrdua del sou real
del s treballadors, con seqüència de la inflació
que acompanyà la indústria bèl·lica i les
emissions de moneda i bons de l'estat per
cobrir les despeses militars; i. també,
augmentaren els impostos directes i
indirectes. Diferentment, els guanys dels
monopolis s'incrementaren sorprenentment.
Les comandes militars, que van arribar al
42% de la producció nacional, sumaren
175.000 milions de dòlars entre el mes de
juny del 1940 i el mes de setembre del 1944;
el 51% d'aquestes comandes les van
subministrar només 33 companyies. La
concentració i centralització del capital
provocà que a l'any 1945, 250 empreses
posseïssln el 66,5% de Iotes les instal·lacions
industrials que funcionaven. D'aquestes 250
empreses, 31 estaven controlades pels cinc
grups financers més poderosos dels EEUU:
Rockefeller, Morgan, Mellon, Du Pont i
Cleveland. Com a contrapartida, van ferfallida
milers de petites i mitjanes empreses i 500
petits bancs comercials. Una altra dada: el
sector àudio-visual ós el segon sector
exportador dels EEUU, només el supera la
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L'exèrcit d e terra,
a la b a i x a .
JOSEP M a TEGIDO I MALLART
MOCADOR

-per liquidació- comporta cap perill; ni
el tema de Gibraltar sembla que es
pugui desencallar mitjançant pressions.

molt millorable des del punt de vista,
d'interessos d'Estat, va ser el primer
avís. La presència a l'antiga Iugoslàvia,
n'és un altre exemple. En definitiva, no
és que es considerin superades les
amenaces a la zona de l'eix Canàriesestret-Balears. És que es considera
que els interessos espanyols avui es
poden fer presents a qualsevol punt
del món.

Però la defensa de l'eix no era tan sois
El divendres 5 d'agost va ser aprovat
un concepte que fessin seu els
pel Consell de Ministres l'anomenat
estrategues del Ministeri de Defensa.
Pla Nord de reorganització de l'exèrcit
Elfamós (en el seu moment) "Programa
de terra. Una de les conseqüències és
2000" del PSOE assenyalava
la reducció de la presència de l'exèrcit
precisament que un dels interessos
de terra a Catalunya que passa de
nacionals era disposar del recursos
6.000 a 2.000 efectius. Segons el
suficients per la defensa de l'eix
Ministre de Defensa. Garcia Vargas,
Canàries-estret-Balears i especialment
LA PROFESSIONALITZACIÓ
"el govern no ha aprovat un pla per
de Ceuta i Melilla.
reduir i desplegar l'exèrcit de terra,
I per donar satisfacció a aquestes
sinó que ha aprovat força coses més:
La
referència
del
Ministre
Vargas
a
necessitats l'exèrcit s'ha d'actualitzar:
una nova concepció d'aquest exèrcit
"abordar les missions dins d'una nova
la reducció d'efectius; una millor
que
renuncia
al
preparació;
la
concepte clàssic de la
presència
cada
cop
defensa
de
l'eix
més nombrosa de
NOVA REDISTRIBUCIÓ MILITAR A CATALUNYA
Canàries-estret-Balears
forces professionals; la
per abordar les missions
c
oncentració
dins
d'una
nova
tViaíia (Valgan
d'instal·lacions; la
c o n c e p c i ó
reconversió
dels
j
internacional".
quadres o la seva
Sani
Climent
laSeud'UrgeM
jubilació anticipada són
les diverses cares de la
• Talarn
L'EIX CANÀRIESmateixa moneda. Un
ESTRET-BALEARS
procés que es pot
Lleida
donar per iniciat amb
Girona
y Sanjurjo
Les declaracions del
l'ingrés de l'Estat
Tempters
J Alvarez de Castro (1985)
Ministre
no
són
espanyola l'OTAN i que
Govern militar
I Govern militar
gratuïtes. El concepte
ha de conduir a
de defensa de l'eix
l'equiparament de la
Barcelona
Canàries-estret-Balears
resta de les forces
l'Hospitalet de l.Wxeeat (1993) [
1 Roger de Llúria (1991)
ha estat la base de la
Sant Boi de Llobregat •
atlàntiques.
_J Jaume 1(1991)
política del Ministeri al
Gavà (1994)
• Sant Agustí (1991)
llarg dels darrers anys
Tarragona
I Girona (1991)
Uns
exèrcits
com a resultat del valor
J Tarragona
• Numànda (1993)
fonamentats
en
nivells
geoestratègir de la
U Lepant (1993)
_ Govern militar
• Quarters tancats
de
professionalització
zona. De fet es
• Capitania general
als últms anys
totals o gairebé. La
c o n s i d e r a v a
M Govern militar
superació
del
m
Quarters
a
punt
• El Bruc
absolutament necessari
de tancar
reclutament obligatori,
mantenir sota control la
d'allò que en Serra
• Quarters actius
zona de l'estret de
quan era Ministre
Gibraltar per garantir la
afirmava que va ser "un
defensa
dels
guany de les classes
emplaçaments al Nord
populars",
per
la defensa es va
concepció
internacional"
no
dóna
gaires
d'Àfrica i de les illes Canàries. Però no
concretant amb els diversos exemples
indicis sobre la filosofia en concret que
només això. Fins la caiguda de l'Unió
de països que hi renuncien. I aquí no
ha animat a aquest canvi. Voldríem
Soviètica l'estret es considerava un
cal oblidar el paper pressionant de les
creure que un suposat conflicte en la
element de control de la seva activitat
mobilitzacions en contra de la mili per
zona de l'estret s'afrontaria renunciant
naval a la Mediterrània i, com a factor
part
de diversos sectors de la societat,
a
la
força
i
recorrent
al
diàleg
o
a
la
vital per l'OTAN. el control de la zona
antimilitaristes o no. L'increment de la
intercessió de tercers, si fes falta. En
era una mesura de pressió per
definitiva, que el concepte de seguretat xifra d'objectors i insubmisos a l'Estat
recuperar Gibraltar.
espanyol va més enllà de les previsions
s'afrontaria des de la perspectiva de la
d'efectius per les Forces Armades que
prevenció i del desenvolupament per
La superació del discurs de la defensa
l'administració havia fet. La qualcosa
superar les diferències Nord-Sud. El
de l'eix podria donar a entendre de que
haurà de comportar una revisió del
que podem esperar del Ministre, però.
tots aquells elements sobre els que es
model que el govern s'havia dibuixat
és que aquesta "nova concepció
fonamentava han quedat superats: ni
en l'única direcció possible des de la
internacional" vagi en línia a justificar
les "places" del Nord d'Àfrica o les illes
seva
perspectiva:
una
l'intervencionisme més enllà de l'àrea
Canàries estan sotmeses a cap mena
professionalització precipitada (veure:
immediata, geogràficament parlant. El
d'amenaça creïble; ni la Unió Soviètica
"La reforma impossible de la PSS"
paper a la guerra del Golf, segurament
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Un procés no exempt de conflictes
amb sectors del mateix exèrcit pels
quals les reformes pot arribar a
comportar la pèrdua d'uns drets
adquirits tot sovint mitjançant corrupció.
Però fins i tot aquells que tota la seva
vida l'han dedicada a unes forces
armades fonamentades amb la
massificació
del
reclutament,
ensinistrades més contra un objectiu
intern que forani, han vist com una
dotzena d'anys han estat prou per
girar el mitjó.

LES IMPLICACIONS SOCIALS
El mateix a comentar per aquells
sectors de la societat que havien fet de
la presència militar un "modus vivendi".
L'anunci del tancament d'instal·lacions,
sobretot en poblacions petites i
mitjanes, ha anat acompanyat tot sovint
de declaracions lamentant-se de la
marxa d'una font d'ingressos (per qui?)
o, fins i tot, d'accions per reivindicar la
seva permanència. A
Berga
comptabilitzaven en 500 milions els
beneficis per la població que
comportava la presència de 200 soldats
en una caserna. A la Seu d'Urgell, on
fins i tot es van recollir signatures sota
laconsigna"Exèrcit, queda'f, arribaven
fins a 2.000 milions perduts per la
retirada d'una xifra semblant d'efectius.
Segons el Pla META presentat l'any
1986 a l'Estat espanyol les forces de
l'Exèrcit de Terra
quedarien
concentrades en quinze grans bases.
D'aquestes dues serien al País
Valencià -Manisses i Bétera- i una
tercera al Principat -Sant Climent-. Les
espectatives que aquesta concentració
de forces sigui una sortida econòmica
per la zona són més que dubtoses.
El cas de Sant Climent és emblemàtic.
La Base, que fins l'aplicació del Pla
META era el Centro de Instrucción de
Reclutas nB9. va viure juntament amb
el poble de poc més de 400 habitants
els seus millors temps a finals dels any
setanta amb els gairebé 6.000 reclutes
que arribaven a concentrar fins a
30.000 persones el dia de la jura de
bandera. 6.000 quintos que totes les
tardes es repartien pels més de
quaranta (40!) bars del poble. Avui, tot
i la concentració de les forces d'altres
casernes i bases de Catalunya, els
efectius a Sant Climent no sobrepassen
els 500. El nombre de bars a quedat
reduït a la meitat. L'anunci per part
d'en Vargas que a Catalunya no se
superaran els 2.000 efectius no ofereix
gaire marge per l'optimisme dels que
vulguin seguir vivint del "negoci" militar.

Uns efectius que s'hauran de repartir
entre les deu instal·lacions que restaran
obertes de les 25 que existien anys
enrera. De les deu Ires es troben
situades fora de zona urbana: la base
de Sant Climent (Alt Empordà), com la
més poblada de totes: l'Acadèmia
Bàsica de Sots-oficials de Talarm
(Pallars Jussà), destinada a perpetuar
l'espècie homo militaris; i la caserna de
Vielha (Val d'Aran) que, tot esperant
que el Moviment d'Alliberament
Occitanista Aranès o els francesos
concretin les seves aspiracions sobre
la vall, la seva màxima funció és restar
pendents d'alguna regirada de peu
baixant per les pistes de Baquiera del
Borbó o d'algú del seu seguici.

població instal·lant una caserna a
l'entrada de cada nucli urbà és gairebé
insultant. La militarització, ara i avui,
s'expressa amb infinitat de fórmules
que queden molt allunyades dels
uniformes i de les desfilades a compàs
binari.
Ara bé, no tot és tan monolonament
lamentable. Els de la Seu d'Urgell indolent els de la campanya "Exèrcit,
queda't"- podran fruir d'un Institut de
BUP allà on abans eren "Todos por la
Patria". Així mateix que el ministre del
ram de la guerra hagi esperat el mes
d'agost per presentar el nou pla ens fa
pensar que intentava que passés prou
discretament com perquè d'aquí uns
mesos, quan en presenti un de nou,
ningú li refregui per la cara les
contradiccions.

ENS DESMILITARITZEN?
La reducció d'efectius comportarà la
recuperació d'aquell "anar a veure món"
que animava fa una colla d'anys als
reclutes. Després de l'amenaça de fer
la mili a casa ara les xifres canten: Els
32.000 quintos del país tan sois
disposen de 2.000 places. Per tant, si
el nivell d'objecció no ho soluciona,
algú es veurà obligat a fer una mili a
racons inimaginables.
Però una de les conclusions que n'hem
de treure d'aquest procés és la de la
superació de l'exèrcit com a element
de control i repressió sobre la població
civil. Un fet que s'evidenciava gairebé
a diari al llarg del segle passat i a
principis d'aquest, i que va arribar al
paroxisme amb la Guerra Civil, sembla
que ha estat revisat i millorat recorrent,
en part, a altres cossos policials o
militars, però plenament professionals.
En l'era de la informàtica, però,
pretendre exercir un control sobre la

Hase Militar de Sant Climent (All Empordà). 1 Oto: MOCADOR

Esborrany d e
proposició d e Uei
d ' O p c i ó per la P a u
PREÀMBUL
Els pobles d'Espanya, representats
pels signataris del present escrit,
segurs que llur elevat nombre en
justificarà la representativitat.
Convençuts que la consecució d'una
pau estable en el món requereix la
renúncia a la violència mortífera com a
mitjà d'imposar la justícia entre les
nacions.
Convençuts igualment que l'eliminació
dels actuals armaments sembradors
de mort no podrà realitzar-se mentre
no es trobin, organitzin i practiquin
altres mitjans de lluita respectuosos de
la vida i que facilitin la reconciliació final
entre els combatents.
Conscients que aquestes dues
conviccions constitueixen el nucli de la
doctrina de la noviolència, que ja
compta amb una abundosa elaboració
teòrica i nombroses experiències
pràctiques.
Atès que comprenen, malgrat tot, la
virtual impossibilitat que la comunitat
mundial
d'estats
decideixi
simultàniament renunciar a la fabricació
i l'ús de les armes mortíferes i adoptar
un sistema incruent de seguretat i de
defensa.
Convençuts, per tant, que la
Implantació de la noviolència en les

relacions internacionals ha d'iniciar-se
mitjançant la seva adopció unilateral
per un nombre cada cop més gran de
països.

serioses al model actual de defensa,
que donin resposta al lògic temor dels
ciutadans de quedar en un estat
d'indefensió.

Atès que comprenen que els
governants d'un país difícilment poden
assumir
personalment
la
responsabilitat d'un canvi radical dels
dispositius tradicionals de seguretat i
defensa, tant per les pregones
conseqüències socials i econòmiques
que comportaria com pel temor que
s'interpreti erròniament l'opció per la
noviolència com una opció per la
indefensió.

Atès que consideren, per altra banda,
que una desitjable iniciativa legislativa
popular que propugnés la radical
transformació de l'exèrcit segons els
principis de la noviolència toparia a
Espanya
amb
la
restricció
constitucional que n'exclou les matèries
pròpies de llei orgànica.

Atès que consideren, doncs, que és
necessària una pressió popular molt
forta que demostri que la majoria dels
habitants d'un país opten de manera
conscient i responsable per una política
de noviolència en l'ordre internacional,
amb totes les conseqüències.
Atès que consideren que l'actual
sentiment de rebuig a l'exèrcit
manifestat per una part considerable
de la joventut és compartit per amplis
sectors socials, com a conseqüència
de pretèrites desviacions de les forces
armades en l'acompliment de llur
missió, o de llurs corrupteles actuals,
Aíésqueconsideren que els moviments
pacifistes, per llur banda, no
aconsegueixen credibilitat per llur
incapacitat per proposar alternatives

Atès que consideren, tot i això, que
existeixen vies indirectes per a una
iniciativa d'aquesta mena sense
restricció quant a la matèria, en virtut
del paràgraf 2 de l'article 87 de la
Constitució, segons el qual les
Assemblees de les Comunitats
Autònomes podran remetre a la Mesa
del Congrés una proposició de llei,
DECIDEIXEN presentar al Congrés, al
Senat i a les Assemblees de les
Comunitats Autònomes el següent
esborrany de proposició de llei, amb la
petició que l'assumeixin com a pròpia
i n'instin la tramitació i discussió en
ambdues Cambres de les Corts
Generals.

CAPÍTOL 1
OBJECTIUS
Article 1. L'actual model d'exèrcit basat
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A principis d'estiu va arribar a la redacció el text d'aquesta
proposta de Llei enviada per Gonzalo Arias. En el mateix full
convidava a la gent que volgués prendre seriosament el
tema a constituir un Comitè de Recollida de Signatures.
En un parell de cartes posteriors que el mateix Gonzalo ens
ha fet arribarconfessa que la iniciativa es troba condicionava
a la resposta per part de la gent i que la posada en marxa
d'un campanya, els seus terminis i objectius són elements
encara per decidir. De fet, però, ell mateix confessa que la
Iniciativa a curt termini tan sols pretén obrir un debat ampli
a la societat sobre el paper de l'exèrcit.
En el seu darrer escrit ja apunta alguns elements del que
seria un procés "necessàriament lent": "El veritable tret de
sortida es donaria el dia en que aconseguim publicar a tota
plana a El País (i si és possible a altres diaris) la LOP amb
una primera tanda de signatures de notables de les arts, les
lletres, la intelectualitat, els esports... Aixíconcebojounade

les formes d'arrancar, tot i que n'hi podria haver altres. Però
per això caldria reunir uns fons que semblen, ara per ara,
absolutament per sobre de la nostra capacitat".
I raó no en falta. Dos mesos després de llançar la iniciativa
a rebut quinze respostes, una xifra que ell mateix considera
"molt insuficient". De totes formes, el procés continuarà...
També ens ha fet arribar un fulletó amb "Cuatro textos a
manera de antecedentes de la Ley de Opción por la Paz
(LOPf escrits per ell. Pels interessats ho podeu demanar
directament a Gonzalo Arias enviant 100 pessetes en
segells.
Gonzalo Arias.
Casatuya, El Zabal.
11315 La Línea (Càdiç)
tfn: 956-10.60.90
fax: 956-10.53.52

en el reclutament forçós
d'homes i en l'ús d'armes
mortíferes
es
t r a n s f o r m a r à
gradualment en un exèrcit
de voluntàrls i voluntàries
que faci servir les armes
de la noviolència.
Article 2. El nou exèrcit
incruent, a més de la
missió consignada en
l'article 8 de la Constitució
de defensa de la
sobirania,
la
independència, el territori
i
l'ordenament
constitucional
d'Espanya,
podrà
realitzar
intervencions exteriors en favor de la
pau i en defensa dels pobles oprimits
a petició dels organismes internacionals
o dels governs interessats. Tindrà a
més la missió d'ajuda als damnificats
per les grans catàstrofes naturals o
produïdes per l'home.

CAPÍTOL 2
PERSONAL
Article 3. El personal de l'exèrcit
incruent serà de dos tipus: 1) Personal
professional permanent; 2) Personal
temporal per un temps reduït. En
ambdues categories seran admesos
en un pla d'igualtat aspirants d'un i
altre sexe.
Article 4. El personal permanent es
formarà en acadèmies o centres
d'ensenyament de la noviolència que
seran creats per a aquesta finalitat. Els
quadres de comandament es nodriran
normalment d'aquest personal, llevat
d'excepcions justificables per
necessitats imperioses de l'acció o bé
per mèrits especials. Aquests quadres
decomandament seran homologables,
quant a càrrec o categoria, retribució,
pensions i altres beneficis, als quadres
de les anteriors forces armades o
d'altres països del nostre entorn
cultural.
Article 5. El personal temporal podrà
allistar-se per períodes no inferiors a
sis mesos, prorrogables. Els aspirants
seguiran inicialment un curs
d'ensinistrament de durada no inferior
a un mes, després del qual seran

/

admesos aquells que hagin acreditat
llur adhesió als principis de la
noviolència i llur aptitud per practicarlos. Un cop admesos, els voluntaris i
voluntàries tindran dret a una
remuneració que no serà més petita
que el salari mínim interprofessional.
Artlcle6. En la formació i en la selecció
del personal tant permanent com
temporal es tindran en compte no
només els coneixements i la pràctica
dels principis de la noviolència sinó
també l'adquisició de la necessària
competència especialitzada per a l'ús
dels mitjans i les armes noviolentes a
què fa referència l'article 10.
Article 7. Les relacions entre els
quadres de comandament i llurs
subordinats i els voluntaris en general
no es basaran en la simple afirmació
de l'autoritat i l'obediència cega, i molt
menys en la humiliació de l'inferior
mitjançant ordres arbitràries, sinó en
la col·laboració dins d'un esperit de
fraternitat. Els superiors estaran
disposats, sempre que l'oportunitat ho
permeti, a escoltar les opinions dels
inferiors, a aclarir llurs dubtes i a
consultar-los quan s'hagi de prendre
una decisió difícil. No obstant, quan
per la urgència de l'acció es requereixi
una decisió ràpida, l'obediència haurà
de ser immediata.
Article 8. Haver servit com a voluntaris
durant sis o més mesos es considerarà
un mèrit al·legable en els exàmens,
concursos i oposicions per a qualsevol
lloc de funcionari de les administracions
central, autonòmiques i locals, sense
que signifiqui que els interessats
queden dispensats de les altres

condicions i requisits exigibles en cada
cas. En especial, es donaran facilitats
als voluntaris i voluntàries amb
experiència de sis o més mesos en el
servei que desitgin ingressar en les
acadèmies o centres d'ensenyament
de la noviolència a què fa referència
l'article 4. amb l'objectiu d'integrar-se
en el personal permanent de l'exèrcit
incruent.
Article 9. De la mateix manera serà un
mèrit per a les mateixes finalitats i en
condicions anàlogues a les indicades
en l'article anterior l'haver acomplert
penes de presó per objecció de
consciència o insubmissió en aplicació
de la legislació anterior.

CAPITOL 3
EL COMBAT NOVIOLENT
A) LES ARMES
Article 10. L'arsenal de l'exèrcit
incruent constarà de mitjans de
transport per a donar-li una gran
mobilitat (vehicles de terra, mar i aire,
així com equip de paracaigudisme);
mitjans de transmissió i comunicació
abundosos i molt perfeccionats que
permetin fer arribar la veu de la
noviolència tant als combatents d'una
guerra mortífera com a les reraguardes
que els donen suport (telèfons,
emissores de ràdio i televisió,
possibilitats d'edició i difusió massiva,
fins i tot des de l'aire, de gravacions
àudiovisuals i de material imprès en
diversos idiomes); material mèdic i
sanitari; mitjans per a la reconstrucció
i la reparació d'emergència de camins,
ponts i inlraestructures i edificis danyats
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per la guerra; i qualssevulla altres
materials que l'experiència aconselli
per a desenvolupar una tasca
conciliadora i constructora.
Article 11. No es podran d'ara endavant
fabricar a Espanya, ni comprar ni
vendre a altres països, cap mena
d'armaments mortífers.
B) L'ESTRATÈGIA
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Article 12. A títol d'orientació i sense
que l'enumeració sigui exhaustiva, es
consignen els següents principis de
l'estratègia noviolenta:
1. Proclamació de total respecte per
les vides dels adversaris, siguin
combatents o civils. Aquells que
s'enfrontin amb un exèrcit incruent
han de saber que no han de témer
per llurs vides i que mai no podran
invocar la legítima defensa per a
utilitzar les armes mortíferes.
2. Acceptació, en casos extrems, del
risc de perdre la pròpia vida davant
d'un enemic despietat. Quan un cap
o oficial doni l'ordre d'avançar o
d'oposar-se obertament a una tropa
armada amb risc que aquesta dispari,
haurà de posar-se al front de la
pròpia tropa, i haurà també d'haver
previst abans, si és possible, qui
haurà de prendre el comandament
si cau, i la conducta que s'haurà de
seguiren cac ^fracàs. Aquest tipus
d'acció serà excepcional.
3. Desobediència cívica com a
expressió fonamental de la
resistència noviolenta. Quan es tracti
de defensar el país o les seves
institucions en front d'un invasor,
estranger o davant d'un cop d'estat,
l'exèrcit noviolent aglutinarà i animarà
la desobediència del conjunt dels
ciutadans, els quals se suposen per
definició oposats als atacs de
l'agressor. La missió dels voluntaris
noviolents serà sobretot transmetre
les consignes sobre les formes que
ha d'adoptar la desobediència a les
ordres dels colpistes o invasors.
Quan es tracti d'una intervenció
pacificadora en un altre país. els
esforços de l'exèrcit noviolent aniran
encaminats a promoure la
desobediència cívica en les tropes
combatents i en llurs reraguardes.
4.1 nf ormació àmplia i veraç a les tropes
combatents i a les poblacions civils,

per a desfer l'engany amb què els
promotors
de
les
guerres
aconsegueixen l'adhesió de llurs
pobles a llurs plans criminals.
S'explicarà la gestació de la guerra i
els intereses que realment estan en
joc; es divulgaran els testimonis
directes de destruccions, morts,
violacions i altres crims de guerra; es
desmontaran punt per punt els
arguments d'aquells que presenten
la guerra com a inevitable o
beneficiosa per a un poble.
5. Foment de la deserció. Un exèrcit de
tipus tradicional és normalment
reticent a afavorir la deserció en les
files enemigues, arma que podria
girar-se en contra d'aquell que la
utilitza. Un exèrcit noviolent de
voluntaris no tindrà cap inconvenient
per fer propaganda en favor de la
deserció basada en motius nobles.
Es facilitarà l'acollida dels desertors,
tant dels que provin simplement
d'allunyar-se de la guerra com dels
que vulguin incorporar-se a l'exèrcit
noviolent.

CAPITOL IV
AJUDA OFICIAL AL DESENVOLUPAMENT
Article 13. La implantació del nou
model d'exèrcit noviolent suposarà un
estalvi considerable en el pressupost
del Ministeri de Defensa. Una part
d'aquest estalvi es destinarà a l'Ajuda
Oficial al Desenvolupament, que es
xifrarà inicialment en l'I,4% del
Producte Interior Brut, sens perjudici
que les Corts Generals decideixen
augments ulteriors.

CAPITOL V
MESURES DE TRANSICIÓ
Article 14. El primer pas d'aquesta
transformació serà la renúncia
immediata a l'ús de tot tipus
d'armament bèl·lic mortífer, la
fabricació, compra i venda del qual
quedaran prohibides des de la
promulgació d'aquesta llei.
Article 15. Les fàbriques d'armes
bèl·liques mortíferes suspendran
cautelarment llurs activitats des de la
promulgació d'aquesta llei. sense que
això suposi l'acomiadament de llur

personal, en espera que s'aprovi i posi
en execució un pla de reconversió de
la indústria bèl·lica per a fins pacífics.
Article 16. Els actuals arsenals d'armes
bèl·liques mortíferes seran eliminats
per desguaç, inutilització, destrucció o
transformació, operacions a les quals
es destinarà l'actual personal de la
indústria armamentista en el període
de transició. Mai no es recorrirà a la
venda o a l'exportació de les existència
per a buidar els arsenals.
Article 17. La transformació de les
estructures militars serà paulatina, i es
realitzarà sense disminució dels drets
adquirits per tots aquells que hagin
abraçat la carrera de les armes.
S'evitarà presentar la necessària
remodelació de l'exèrcit com a
desautorització
o
reprovació
culpabilitzadora d'una forma de servir
la pàtria que ha estat fins a temps
recents assumida i acceptada sense
discussió per la majoria dels espanyols.
Els caps i oficials que s'identifiquin
amb l'esperit de la nova institució
podran conservar-hi llurs llocs.

COMISSIÓ D'OBJECCIÓ I N O VIOLÈNCIA DE LA COLLA
ECOLOGISTA
Castellóde la Plana
Amb motiu del cas Toni Roig i dels
quasi deu mil insubmissos pendents
de judici, jutjats o empresonats, la
Colla Ecologista de Castelló fa la
següent proposta especialment
adreçada a forces democràtiques i
objectors:
1) La pau no és tant absència de
guerres com d'injustícia i opressions,
deien Isaïes i Gandhi. La covardia i la
mentida són més destructives que la
guerra perquè la provoquen, en tolerar
el mal o aprofilar-se'n. Tot mal acaba
generant violència.
2) Els exèrcits no són eines
democràtiques, perquè són usats per
mantenir els privilegis d'uns països,
classes, races, etc. sobre uns altres.
Cal recordar que ensenyen a matar?
L'ús de l'exèrcit contra el dret
democràtic a l'autodeterminació
(reconegut a l'ONU i per moltes
constitucions i que les nostres autoritats
han reclamat per als palestins, Sàhara,
etc.) és un exemple.
3) El mite de la defensa i la seguretat
dissuasòria amaga la realitat de moltes
guerres. Al cas espanyol eixim a una
guerra o guerreta cada 12015 anys en
el present segle.
4) L'exèrcit professional és potser una
alternativa pitjor: més car. i dóna les
armes no a ciutadans normals sinó a
mercenaris professionals, on sempre
hi haurà més psicòpates i feixistes.

El O a n d h i s m e
coma
solució
7) L'actual regulació de l'objecció busca
integrar els dissidents al règim
postlranquista i a la lleva obligatòria.
Vivim de l'herència d'una Dictadura
militar (franquisme) no transformada
més que en les lleis.
8) La Prestació Social Substitutòria
(PSS) és un càstig a la dissidència i
crea en realitat treball negre, tot
debilitant el sindicalisme democràtic.
Sols té la "imatge" de solució. Però la
solució real fóra una dràstica retallada
de les despeses que generen l'exèrcit
I l'armamentisme i que paguen

de l'Estat militarista. És a dir. tornar al
sistema dels primers objectors, durant
els primers 70, totalment il·legals sota
el franquisme, que anaven a zones
depauperades a ajudar la gent i eren
detinguts i empresonats com a
criminals, amb gran escàndol. De tal
manera
traurem
la
gestió
propagandística de la "solidaritat" de
mans del règim sense deixar de ser
insubmisos, i buscarem la unitat entre
la minoria d'insubmisos i la gran massa
d'objectors.
b) Proposar a tots els moviments
"rupturistes" de l'Estat oligàrquic.

Toni Roig va s e r e l primer insubmís Jutjat a Castelló, a
principis d'aquest any 1994. E n Toni és de Borriana (Plana
Baixa) i de resultes de la sentència ha estat empresonat
a la Presó de Picassent a València. E l fet que fora e l primer
a les comarques de Castelló va comportar una gran
mobilització a la zona amb a c c i o n s de tota mena. L a gent
de la Unitat del Poble Valencià presentà una proposta de
recolzament per en Toni a l'Ajuntament de Borriana que
tant e l P P com el P S O E s'encarregaren de bandejar.

l'economia productiva, els parats I la
qualitat en necessitats socials.
9) La insubmissió és la desobediència
civil de Gandhi o King aplicada a una
lluita sectorial contra les quintes, a
través- d'un enfrontament no-violent,
directe, a la conscripció.

centralista i postfranquista, una via
creativa i no-violenta de democràcia
civil, especialment a moviments ecopacifistes, d'alliberament nacional,
sindicals, ciutadans, juvenils, etc. per
prevenir la visible corrupció,
decadència i perills de feixisme i
enfrontament civil de l'actual atrotinat
model d'Estat.

Malgrat la propaganda del règim, no
Hi ha estats, com Islàndia, que no és insolidària, però cal fer-la més
solidària i atenta a unes altres
tenen exèrcit. I hi ha formes de defensa
problemàtiques socials. Ara
civil no-violenta com les de Gandhi o
que el règim pretén atacar els
Martin Luther King, que els estats
drets civils dels objectors
amaguen perquè ensenyen a la
(inhabilitació dels insubmisos
població a ser sobirana i no dependre
per a ser funcionaris), cal
de
les
multinacionals
de
. donar un pas avant.
l'armamentisme.
5) El "servei" militar, a través de la lleva
obligatòria o conscripció, és un impost
en espècie que omple l'exèrcit de carn
de canó sense drets civils, en un
ambient degradant que fomenta
l'alcoholisme i altres mals. És un
pressumpte parassitisme social, i un
segrest legalitzat.
6) La incorporació de les dones a les
FAS és un fals avanç social que sols
busca legitimitat social per al
militarisme.

10) La nostra estratègia és la
no-violència i la defensa civil
no-violenta, i la nostra
proposta de renovació tàctica
és:
a) Trencar la divisió entre
objectors (prestacionistesinsubmisos) tot arreplegant
allò millor de cada part: fer
servei civil però sense
acceptar les manipulacions
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Sàhara: la guerra
e s pot evitar
BACIUK AHMED
Delegat del Front POUSARIO a
Catalunya
Després de divuit anys, el tema del
Sahara Occidental torna a ser
actualitat, i no precisament perquè
estigui per celebrar-se el referèndum.
Potser som a la recta final de la solució
del conflicte, o també és possible que
s'hagi arribat aun carreró sense sortida
on les Nacions Unides no saben
reaccionar davant les barreres que ha
imposat el Marroc amb vista a desvirtuar
el Pla de Pau i tota la tasca realitzada
per la Minurso (Missió de les Nacions
Unides per al Referèndum al Sàhara
Occidental) durant aquests tres últims
anys.
Tots els esforços portals a terme no
han estat prou per desbloquejar la
situació. El govern marroquí segueix
entossudit a aconseguir per tots els
mitjans la inclusió a les llistes electorals
de tots els pressumptes "saharauis"
traslladats des del Marroc cap al
Sàhara Occidental; no oblidem que
recentment el ministre marroquí de
Governació va declarar que hi ha més
d'un milió de refugiats "saharauis" al
Marroc. Aquestes declaracions no
ajuden en absolut a la solució del
problema, al contrari, es contradiuen
amb l'esperit i la lletra del Pla de Pau
aprovat per les Nacions Unides i fan
encara més difícil una solució al
conflicte a curt termini.
És evident que el govern marroquí vol
convertir
el
referèndum
d'autodeterminació en un plebiscit
marroquí per legitimar la seva ocupació
il·legal dels territoris saharauis.
La comunitat internacional no estaria
interessada a legitimar un referèndum
on no es respectessin els drets
VENDES D'ARMAMENT AL MARROC
finançades amb crèdits FAD
(Fons d'Ajuts al Desenvolupament)
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Any
984

Qualrflcacíó-armatnent
Armament i munició

8.363,00

Patrulleres

1.293,70

Material per la Marina
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989

990

Milions

834,40

Equips de Defensa

1.078,00

Material Ministeri Defensa

2400,00

7 avions CN-23S

2.785,29

Simulador làctic

1.118,23

Simulador tàctic

141,61

Fonl D o * l * r F t d . A m a t a d m v t t l P o ò * Saharaui

primordials del poble saharaui. L'opció
del referèndum just és concretada al
Pla de Pau original i no hi ha cap raó
per buscar-la en un altre lloc:
precisament això és el que pretén el
govern marroquí, confondre la
comunitat internacional mirant, d'una
manera o d'una altra, d'allunyar-se del
que ja és pactat per les dues parts des
del 1988.
Els saharauis no podem estar d'acord
amb les tesis marroquines perquè
sabem prou bé que els esforços de la
diplomàcia marroquina van encaminats
a aconseguir una legitimitat que no els
pertany. Mai en aquests divuit anys no
se'ns ha preguntat què és el que
realment volem. La primera oportunitat
que s'ha presentat és el Pla de Pau i la
possibilitat del referèndum, i ja hem
vist quin ha estat el resultat.
L'experiència ens fa desconfiar de la
bona voluntat del govern marroquí.
El Front POLISARIO no pot fer més
concessions, prou n'hem fet, això no
vol dir que no creiem en una solució.
Cal que continuem esforçant-nos per
buscar una via de solució, això per
suposat no inclou el lliurament del
nostre poble a les arbitrarietats del
règim marroquí. Pensemque el Marroc
també ha de demostrar que
efectivament també es preocupa per
la pau; fins ara no veiem que
persegueixi aquesta fi. A més, la bona
voluntat no es demostra fent pressió a
la comunitat internacional perquè
aprovi i recolzi solucions que tendeixen
a obligar el poble saharaui a acceptar
unes tesis totalment contràries als seus
interessos, que no són sinó tenir
l'oportunitat d'escollir el seu futur
lliurement.
La solució pacífica del conflicte del
Sàhara encara és possible, primer de
tot complint al peu de la lletra el Pla de
Pau de les Nacions Unides, únic
document vàlid acceptat per la
comunitat internacional i, el que és
més important, per les dues parts
enfrontades, si més no fins que el
Marroc ha començat a desdir-se de
tot allò proposat a les resolucions
658 i 690 del Consell de Seguretat.
D'altra banda, el POLISARIO mal
no s'ha oposat a seure a la taula de
negociacions amb el govern
marroquí, cosa que ells no desitgen,
sobretot quan saben que la
comunitat internacional desitja
ferventment que el conflicte acabi
d'una manera definitiva. En aquest
context observem les contradiccions
d'alguns membres del Consell de
Seguretat quant a la forma de
solució. Alguns països recolzen de

forma encoberta les tesis marroquines
d'annexió del Sàhara, encara que
directament saben que no poden ferho perquè es contradiu totalment amb
les diferents resolucions emeses;
sobretot les 658 i 690, on queda clar.
que només el poble saharaui té potestat
per elegir lliurement el seu destí. D'altra
banda, uns altres països veuen
clarament que l'única solució possible
passa per portar a terme el Pla de Pau
aprovat l'any 1991. Aquí ós quan ens
trobem amb la postura del Marroc de
no donar-hi el vist-i-plau fins que les
Nacions Unides acceptin la inclusió a
les llistes electorals (referèndum) de
més de 120.000 marroquins. És clar
que el Marroc el que pretén és participar
en un referèndum de reafirmació de la
marroquinitat del Sàhara; i no només
això, sinó que vol participar-hi amb la
seguretat que el guanyarà.
Davant aquesta perspectiva, als
saharauis no ens queda una altra
possibilitat que apel·lar a l'ONU perquè
faci complir totes les resolucions
aprovades pel Consell de Seguretat.
En aquests moments creiem que
encara hi ha possibilitats d'arribar a
una solució pacífica del problema.
Tenim absolutament clar que ja fa més
de dos anys que hauria d'haver-se
celebrat el referèndum. Si no s'ha fet
no serà per culpa dels saharauis; al
contrari, ja és hora de dir les coses pel
seu nom; si el Marroc no compleix amb
els dictàmens del màxim organisme
internacional, siguem sincers i acusem
el culpable. No es pot condemnar un
poble (el saharaui) simplement perquè
en aquests moments no interessa
molestar el govern marroquí per les
postures que pugui prendre respecte
dels interessos econòmics, geopolílics,
etc. d'alguns països occidentals.
A hores d'ara tothom és conscient que
el poble saharaui té raó. No perquè ho
diguem nosaltres; ens avalen més de
vint anys de lluita i de patiments que
han trobat el recolzament i la solidaritat
internacional.
La recerca d'una solució pacífica passa
per convèncer el Marroc que la guerra
no porta a bon camí. El Front
POLISARIO està convençut que
només el bon enteniment entre les
dues parts portarà a una solució
definitiva.
La intransigència i la prepotència del
règim marroquí, si no s'eviten, portarà
ineludiblement a un reinici de les
hostilitats que no beneficien en absolut
els interessos dels dos pobles, el
saharaui i el marroquí.

El destí d e les a r m e s
En la darrera assemblea de la Asociación de Amistad con
el Pueblo Saharaui, de l'Estat espanyol, celebrada a Madrid
el febrer d'aquest any, es va decidir confeccionar, per ferlo públic, un dossier que reunís totes les aportacions
documentals relatives a la venda d'armes espanyoles al
Marroc.

JOSÉ ESTEBAN
Asociación de Amigos de la República Árabe Sahannd
Democrática.

L'Estat espanyol és un important exportador de material
militar, tant lleuger com pesat, d'ús individual com col lectiu,
als estats i governs que participen en situacions bèl liqües,
ja siguin externes o internes.
Aquesta dada resulta evidenciada amb la simple
contemplació de les informacions (tant les aparegudes a la
premsa diària com els informes i anàlisis en diverses
revistes especialitzades) que periòdicament i reiteradament
arriben a les nostres mans.
Fora del cas del mercat negre d'armes, en el qual resulta
més dificultós implicar el govern, la venda i l'enviament
d'armament es realitza normalment amb el coneixement i
consentiment del govern i ha estat dirigit a zones teòricament
excloses d'aquest tràfic, com a conseqüència que s'hi fan
abundants violacions dels drets humans, i/o a conflictes bèl
lics en actiu, integrats en una llista a l'efecte.
L'oposició a la venda d'armament s'enfronta amb una
problemàtica socio-laboral ben complexa, com és la del
manteniment dels llocs de treball en un sector industrial al
qual s'aspira a reconvertir (no pas per la via de la destrucció
dels llocs de treball, sinó per la de la transformació dels seu
objecte productiu o reconversió tecnològica) sense que,
malgrat les tímides mostres d'aquesta transformació en
altres països europeus, en l'Estat espanyol s'hagi realitzat
cap canvi en aquest sentit.
ARMES ESPANYOLES CONTRA SAHARAUIS
Un dels principals receptors del material militar subministrat
per l'Estat espanyol, si no el principal, és Marroc, amb el que
això comporta de potenciació de fet de l'agressió que
aquest govern porta a terme contra el poble saharaui, doncs
no podem oblidar que des de l'any 1975 l'exèrcit marroquí
ocupa militarment el territori del Sahara Occidental i porta
a terme una guerra de notori genocidi.

Dels documents i informacions de què consta el dossier, pot
observar-se la utilització directa i immediata per part del
Marroc, de l'armament subministrat per les empreses
espanyoles. Aquest ús directe de l'armament subministrat
per l'Estat espanyol (o consentit) desvirtua les manifestacions
efectuades per governants espanyols, en el sentit que
aquestes armes no serien utilitzades contra els saharauis.

L'ÚS DE L'AJUDA AL DESENVOLUPAMENT
Una dada d'especial gravetat és la utilització dels Fons
d'Ajuda al Desenvolupament (FAD) per a la concessió de
crèdits i ajudes al règim marroquí que financien l'adquisició
d'armament, malgrat l'objectiu d'aquests crèdits no pot ser
aquest, almenys teòricament. La utilització viciada d'aquests
fons s'ha produït moltes vegades emmascarant-se en el
context de plans de cooperació i desenvolupament
d'aparença innòcua. Això és cert en relació a diversos
països (Egipte, Uganda, Somàlia) encara que molt
especialment amb Marroc, amb el qual existeix una important
relació comercial que facilita la indeguda utilització d'aquests
Fons per a l'adquisició d'armament i que és el que més s'ha
beneficiat amb la seva utilització.
En aquests moments en què el Pla de Pau per al Sahara
elaborat per les NU, inclòs el referèndum d'autodeterminació
que hauria d'haver-se celebrat el 1992, està paralitzat pel
Marroc, la participació del govern espanyol en l'entrada
d'armes al Marroc per a la seva utilització contra el poble
saharaui, resulta extremadament greu, perquè permet
prosseguir la guerra genocida, suposa una infracció dels
acords de les NU sobre el Pla de Pau, avala la posició de
Marroc i bloqueja l'esmentat Pla.
La circumstància que la venda d'armes al Marroc es faci en
el context de l'Ajuda al Desenvolupament, suposa el descrèdit
més gran pels que miren de presentar el que no és res més
que una participació o implicació profunda en un conflicte
armat preexistent, com una senzilla col laboració econòmica
dirigida al desenvolupament social.

Si en els moments immediatament següents (1976) a la
sortida de l'administració espanyola del territori saharaiu es
va transferir abundant material militar a Marroc, com a
conseqüència de contractes subscrits amb anterioritat,
posteriorment, amb el govern de la UCD i ja en plena
democràcia a l'Estat espanyol es van
subscriure (igual com passa
actualment) nous contractes de venda
de material militar, i així es va perpetuar
DADES DE DEFENSA DEL MARROC
la ignomínia que van suposar els Acords
%
Tripartits de Madrid; es va donar, en
Renda
PressuPersonal Forces Armades (milers)
Despès
definitiva, un manteniment sostingut
Any
per
post
% PIB
militars
de l'allau d'armes remés a Marroc que,
càpita
(mllions$)
actiu
paramili
totals
havent començat l'any 1976 (l'any
196*
20
475
9.5
4
144
sobre de l'ocupació militar marroquí
del territori saharaui), ha anat creixent
1968
29
641
16.4
5.4
149
des de llavors.
Val la pena destacar la implicació
directa i personal de diversos membres
dels successius governs espanyols, i
de persones que els són properes, en
la venda de material militar al Marroc,
ja sigui directament o a través
d'intermediaris.

1986

33

751

13.5

6.1

170

1987

37

860

13.4

5

213.5

35

1988

34

811

13.7

193

35

1989

36

863

5.4

1990

36

868

5.3

192.5

100

40

1991

28

730

4.3

192.5

100

40
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El d i l e m a ètic d e la v i o l e n c i a
política
GUSTAVO ERNESTO EMMERICH
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buscarà sotmetre o controlar; la legalitat
es converteix aquí en un marc injust
que protegeix a uns i perjudica a uns
altres.

Dins la gran diversitat de la teoría
política i social, hi ha dues formes
bàsiques d'interpretar la societat,
l'Estat i la política: la consensual i la
conflictual.
La primera,
que
modernament se sustenta en les
teories de la democràcia, concep la
societat com a un àmbit de col·laboració
i consens entre ciutadans amb
interessos i opinions diversos, que,
mitjançant el diàleg raonat i el vot,
arriben a decisions compartides, que
l'Estat haurà d'executar per bé de tots,
0 almenys de la majoria. En aquesta
visió, la política és presentada en la
seva
faceta
arquitectònica,
constructiva, com a activitat o com a
sorra en la qual s'arriba a acords raonats
sobre els interessos i decisions
col·lectius. En la segona, que es vincula
tant a ia conservadora realpolitik (la
política del realisme) com a les teories
de la revolució, la societat és
considerada com a un àmbit de lluita
entre interessos i ideologies, on uns
busquen imposar-se sobre els altres, i
on l'Estat - que monopolitza la coerció
física legítima - és utilitzat pels sectors
dominants per al propi benefici, que es
disfressa com si fos expressió de
l'interès general. Aquí. la política
apareix en la seva faceta agonal, de
pugna pel control coercitiu de l'Estat.
Ambdues vessants tenen la seva part
de veritat: si no hi hagués un mínim
consens, la societat es disgregaria o
cauria en l'anarquia; però, fins i tot en
els casos en què aquest consens
existeix i és fort, és indubtable que
existeix també la dominació i el privilegi,
els interessos contraposats, i el
conflicte i les lluites (que poden ser
pacífiques o violentes) que susciten.

En la meva opinió, la decisió d'agafar
les armes només és èticament lícita, i
políticament justificable i viable, quan
es donen simultàniament tres
condicions: 1/ l'existència d'una situació
d'opressió tal que la vida en aquestes
condicions resulti ja intolerable; 2/ una
impossibilitat total de dialogar o
negociar amb uns opressors, amb un
Estat, la dominació del qual es basa a
la vegada en la violència (que a vegades
per ser institucional o estructural no és
fàcilment visible); 3/ un càlcul sensat
de que el recurs a la violència portarà
menys calamitats i patiments (i més
beneficis futurs) que la continuïtat del
statu quo.

L'important no és la teoria, sinó la visió
que una societat (o sectors significatius
d'ella) tinguin de si mateixa. Si el que
preval en aquesta visió és el consens
1 l'arquitectònic, les aspiracions dels
ciutadans i els seus grups organitzats
s'encaminaran per la via del diàleg i el
convenciment, a fi d'aconseguir que
una majoria les recolzi, respectant les
divergents opinions dels adversaris i,
sobretot, la legalitat com a marc
compartit que em protegeix tant a mi
com al meu adversari. Si, en canvi, el
que és preponderant és el conflicte i
l'agonal, es caurà en el camí de la
desqualificació de l'adversari, a qui se
sindicarà com a enemic i a qui es

Dit així. sembla senzill i quasi de tractat
escolàstic. Segurament van fer
avaluacions d'aquesta mena homes
com Hidalgo. Madero i molts altres
revolucionaris i opressors, i van
contribuir així a l'avenç del seu país i de la humanitat. Quan això apareix en
els llibres d'història, ho veiem com una
gesta èpica. Però quan els
esdeveniments són contemporanis,
quan són en Pere i la Maria els qui
s'aixequen en armes, els que maten o
moren, i que potser s'equivoquin... en
aquests casos s'obre un dilema ètic
davant el qual no és possible la
indiferència o el paper de simple
espectador: perquè la violència,

És en aquest últim context on cal
entendre, i pot a vegades justificar-se,
el recurs a la violència política
revolucionària: quan una part
majoritària dels habitants, amb la
intenció de construir un ordre social
més just, decideix armar-se per lliurarse d'un Estat opressor i violent controlat
per una part minoritària. És clar que no
tots es poden armar i aixecar-se el
mateix dia i a la mateixa hora; esperant
que molts altres s'hi sumin o el recolzin,
algú ha d'agafar el primer fusell i
començar a disparar. La violència
revolucionària és així fàcilment visible
i condemnable ("en són pocs", "estan
tots bojos"). Un altre tipus de violència,
la violència "des de dalt", pot estar
encoberta i dissimulada per un ordre
social i jurídic injust davant el qual hi ha
dues opcions: sometre's i patir per no
acabar a la presó o aixecar-se en
armes.

qualssevol que puguin ser els eventuals
resultats positius a llarg termini,
immediatament porta la mort, el dolor
i l'angoixa; a tots. i no només als qui la
van iniciar.
Els qui s'aixequen en armes, empobrits,
explotats des de sempre, es decideixen
a canviar les coses d'un cop per
sempre. Arrisquen les seves vides pels
seus ideals, i es presta a admirar-los
pel seu heroisme i abnegació: creuen
sincerament que amb els seus fusells
construiran un món millor. Dèbilment
armats, realitzen atacs per sorpresa o
emboscades. Quan un d'ells mata a
trets al policia del poble, o a un soldat
que treu el cap per sobre de la seva
tanqueta, què pensa, què sent?
Recorre tal vegada a l'estereotip que el
curs de l'alliberament social passa per
l'eliminació dels explotadors i els seus
agents d'uniforme, o que aquest és el
cost inevitable de la revolució?
Per tal de sufocar el brot rebel, el
govern hi envia soldats: joves, potser
una nòvia els espera en el seu poble
d'origen; ells i els seus oficials estan
preparats mentalment per combatre
enemics externs. Amb la por a morir,
descarreguen el seu arsenal contra tot
el que es mogui. Maten els rebels, i
possiblement molts innocents. Aquest
soldat que ha matat, què pensa, què
sent? Que obeeix ordres, que compleix
el seu deure combatent l'enemic? Però
aquest mort és el seu connacional,
potser un cosí llunyà, i el seu cadàver
s'assembla molt poc a l'estereotip de
l'enemic de la pàtria.
Enmig de la batalla, hi ha civils no
combatents. Uns fugen de casa seva,
abandonen les seves modestes
pertinences i es refugien en albergs, a
viure de la caritat pública; potser
simpatitzin amb els ideals que inspiren
als rebels, però la veritat és que la seva
modesta forma de viure s'ha vist
transtornada. D'altres es queden,
s'organitzen i treballen per una solució
pacífica als seus problemes. Com
demanar a uns i altres que esperin,
com dir-los que ja arribaran temps
millors? Alguns se sumen a la guerrila,
d'altres els delaten: Els sectors
pudents, amb bones terres, amb
negocis, s'armen fins a les dents,
contracten escortes i demanen
l'aniquilació dels rebels que atempten
contra la (seva) propietat privada. La
vida al camp es polaritza, s'agiganten
les rancúnies preexistents i en

sorgeixen d'altres noves. Qualssevulla
que siguin les bones intencions, ós
dificil solucionar alguna cosa, millorar
alguna cosa en el teatre de la guerra.
A la resta del país, lluny de la batalla,
tots es pregunten i opinen. Alguns
coquetegen amb la idea de la violència
redentora i pensen: Què bé! Finalment
algú ha gosat d'iniciar la revolució que
feia tanta falta!" D'altres, per contra,
criden per la ràpida resturació de l'ordre
crebantat, de la pau i la tranquil·litat.
D'altres se n'adonen que la violència
política té causes més profundes que
la generen i que són aquestes causes
- i no els rebels - el que s'ha de
combatre. Els defensors dels drets
humans i els qui
demanen
transformacions socials profundes o
demanen un alto el foc. són acusats de
simpatitzar amb els revolucionaris.
Sorgeixen irades polèmiques, es
creuen invectives i es crea un clima de
linxament polític. La política es
transforma en - literalment - qüestió de
vida o mort, la diversitat i riquesa de

posicions i opinions pròpia d'una
societat pluralista s'esvaeix i impera la
dialèctica de la guerra: amic o enenmic,
amb mi o contra mi, et mato o em
mates. En aquestes situacions, la cotilla
de la violència ho estreny tot, angoixa
i ofega a tots.
La matança entre gent que parla un
mateix llenguatge, que comparteix
herois i tradicions, a qui agraden els
mateixos aliments, no pot acceptar-se
com una cosa nova per veure a la
televisió, ni com un esdeveniment que
es pugui avaluar amb les tècniques
habituals de l'anàlisi política (actors,
posicions, reaccions, escenaris, qui
guanya i quant guanya). Perquè independentment dels seus resultats
a llarg termini - la violència política
desencadenada és la pitjor tragèdia
possible per a un país i els seus
habitants. Encara que pot tenir dos
finals alternatius. Un és el triomf d'un
bàndol i la derrota de l'altre enmig d'un
bany de sang (i no sempre guanyen
"els bons"): la tragèdia en la seva

màxima expressió. L'altre és l'obertura
dels camins del diàleg i el canvi
democràtic i consensual: que de la
tragèdia sorgeixi la concòrdia. A la
guerra, guanyi qui guanyi destrueix
l'enemic. En democràcia, ningú no obté
tot el que vol, perquè hi ha d'altres que
volen coses diferents i mantenen idees
diverses. Però tots obtenen una cosa
essencial: el respecte a la seva vida.
als seus drets i a les seves idees.
I aquí hi ha el dilema ètic i l'opció
fonamental: o la guerra (la raó de les
armes) o la democràcia (l'arma de la
raó). Quan es vessa sang, és d'esperar
(si no volem desesperar) que serveixi
per gbrir aquesta última via.
Extret de La Jornada Semanal. Mèxic,
febrer del 1994.
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Mimbres de l'exèrcit mostren el cadàver de Che Guevara

Iugoslàvia:
guerra i n e g o c i
TICA FONT I GREGORI.
C3A.
Feia anys que la societat europea en
conjunt no es commocionava amb la
intensitat que ho ha fet ara. La guerra
de l'ex-lugoslàvia ha fet que aflorin
sentiments de dolor, impotència i
solidaritat; pertot arreu s'han organitzat
actes o campanyes humanitàries. Ha
estat molt difícil sostreure's al dolor
produït per les imatges de mort o
patiment a Bòsnia. S'ha parlat molt
des dels mitjans de comunicació de les
causes de la guerra, de la situació de
les persones que viuen la guerr^i del
seus patiments, dels grups que intenten
des de dintre combatre aquesta
barbàrie, etc. Ara, des d'aquest full, es
vol comentar i denunciar el negoci que
alguns fan amb conflictescom aquests;
parlem del comerç d'armes, un comerç
no humanitari ni ètic. Sense armes, un
conflicte com el de Iugoslàvia no hauria
estat igual.
Abans de la guerra, les forces armades
federals tenien dues característiques:
la presència massiva de serbis entre
l'oficialitat, i l'existència d'estructures
de defensa territorial en cada república.
En la mesura que comencen els
problemes entre les repúbliques, cada
estructura prendrà partit per una part,
l'exèrcit iugoslau es posa al costat de
Sèrbia i les estructures locals es
converteixen en els embrions dels
exèrcits de cada república.
Durant els anys previs a la guerra,
cada república vacomençar a negociar
contractes i a comprar armes per a la
creació del seu propi exèrcit. Aquest
comerç d'armes es veurà truncat amb
l'embargament decretat per la Unió
Europea (5 juliol 1991), EUA(11 juliol
1991) i Nacions Unides (25 setembre
1991). Malgrat l'embargament, han
continuat arribant armes a totes les
parts en conflicte.
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S'ha de denunciar la
participació de la Banca
suïssa en aquestes
transaccions: el pagament i
el cobrament de les vendes
d'armes e s realitza mitjançant
dipòsits bancaris, en divises

Abans d'esmentar les armes o els
països implicats en aquest comerç il
legal d'armes, cal fer algunes
especificacions:
- No es pot afirmar que les vendes
d'armes a les repúbliques s'hagin fet
amb elconsentiment del govern. Parlar
d'armes venudes per Alemanya no vol
dir que el govern alemany autoritzés
les vendes, sinó que de manera il·legal
hi han arribat armes fabricades a
Alemanya.
- Cal esmentar la participació de
Singapur en aquest comerç d'armes.
Per una part hi ha armes venudes que
han estat produïdes a Singapur, però
també hi ha armes venudes procedents
del seu estoc i que van estar comprades
a Occident, és a dir, de revenda.
- S'ha de denunciar la participació de la
Banca
suïssa
en
aquestes
transaccions: el pagament i el
cobrament de les vendes d'armes es
realitza mitjançant dipòsits bancaris,
en divises. La Banca suïssa ha fet
d'intermediari.
- La participació de la màfia italiana, de
Macedònia i Kosovo en la confecció de
rutes de transport d'armes ha estat
posada de manifest per la policia.
- Hi ha participació de rics emigrants
en el finançament de la compra o del
transport de les armes. Es coneix la
participació d'Austràlia, Canadà,
Alemanya, Nova Zelanda i EUA. Des
d'aquest últim país els serveis de
duanes han realitzat detencions.
L'agost de 1991 calculaven que
s'havien recol lectat 300 milions de
dòlars, i el 1992 van detenir quatre
persones que portaven 21 milions de
dòlars.
Les armes que ara s'esmenten han
estat aturades a la frontera per la
policia de duanes o bé les forces de les
N U que han confirmat la seva presència
en algun dels bàndols.

CROACIA
Argentina: rifles.
Brasil: coets Astros-2 MRL.
Xile: la policia hongaresa va descobrir
onze tones de míssils procedents de
Xile, etiquetats com equip mèdic. Les
autoritats xilenes neguen tenir-hi res a

veure.
Xina: míssils HN-5A.
Txecoslovàquia: la TV va informar que
s'havia aturat l'exportació de cinc
helicòpters d'atac de producció
soviètica MI-8.
França: l'armada croata disposa de
cinc mil míssils antitanc francoalemanys.
Alemanya: es coneix la presència de
neonazis i mercenaris en les forces
armades croates
- un parlamentari de l'SPD afirma que
grans quantitats d'armes i municions
han estat venudes des de l'ex-RDA
- les forces croates han obtingut el
modern tanc de combat Leopard
- el març de 1992 hcfn estat aturats
trenta-tres camions amb els símbols
de la Creu Roja a la frontera germanoaustríaca amb pistoles.
Hongria: la tardor de 1991 el govern va
lliurar vint mil Kalashnikof a la
resistència croata. El 1992 la policia va
detenir un camió procedent d'Àustria
carregat amb pistoles i rifles americans.
Cristians libanesos: han realitzat
vendes per cent milions de dòlars en
artilleria, coets, llançadores, pistoles i
municions.
Sudàfrica: deu mil Kalashnikof, cinccents rifles americans M-16, sistema
antitanc soviètics RPG-7.
Suïssa: - participació de la banca.
- octubre 1991, uns periodistes van
descobrir cinquanta camions que
portaven la creu roja amb ajut
humanitari i que eren venuts a Croàcia
(els camions no tornaven).

SÈRBIA
Bèlgica: llançadores i rifles argentins.
El govern afirma que no té proves que
s'hagin lliurat armes via mercat negre.
Rússia: el gener de 1993 s'ha signat un
contracte (segons The Observer) per
la compra de tancs T-55 i míssils
antiaeris valorats en 36000 milions de
dòlars.
Bulgària: ha estat utilitzada per al trànsit
d'armes i combustible.
Grècia: - oficials americans afirmen
que Grècia ha enviat combustible, per
la qual cosa ha estat amenaçada de
ser sancionada perEUAiUE. El govern
grec va declarar que no podien preveure
reexportació feta per Bulgària del
combustible que ells li subministraven.
- S'han exportat peces d'òptica, visors
de rifles i morters fabricats per una
empresa subvencionada amb els fons
estructurals de la comunitat europea.
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Romania: - ha enviat moltes armes de
les forces armades soviètiques.
- S'ha utilitzat el Danubi com a ruta de
transport.
BÒSNIA
Iran: - el setembre de 1992, a Zàgreb,
un avió ha estat interceptat. Portava
quatre mil rifles automàtics i un milió de
peces de municions. Oficialment
viatjava com a ajut humanitari.
- Les forces navals italianes van
interceptar un vaixell que contenia
míssils terra-terra, pistoles xineses,
municions i diversos jeeps Toyota.
- Segons el San Francisco Chronicle (3
febrer 93), les armes per a Bòsnia han
estat comprades a Iran, Paquistan o
Líban i portades en avió a Zàgreb o en
vaixell fins a Split. Els croats cobraven
un tant per cent de comissió en armes.
Turquia: repetidament ha demostrat
simpaties pels seus germans
musulmans i ha demanat l'aixecament
de l'embargament a Bòsnia.
La informació que es coneix de la
participació d'Espanya en aquest
comerç ha estat: - la desarticulació
d'una xarxa que intentava coordinar
l'exportació d'armes procedent d'Orient
Mitjà i països de l'Est a Croàcia.
- La participació del consolat de
Panamà a Barcelona. La cònsol de
Panamà signava documentació de
carregaments d'armes que figurava
que tenien com a destinació Panamà i
que anaven a ser lliurades a Bòsnia.
Es va agafar un carregament de vint-
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i-sis mil rifles, cinc mil pistoles, disset
mil bales, cent vint-i-vuit mil cartutxos
i
armament
procedent
de
Txecoslovàquia i Àustria.
- L'octubre del 91 han aparegut fotos
de soldats de la Guàrdia Nacional
Croata amb pistoles STAR defabricació
basca. Aquests soldats afirmaven que
malgrat l'embargament es podien
aconseguir aquestes pistoles a baix
preu.

CONCLUSIONS
Si ens fixem en els països que han
participat en el rearmament de Croàcia,
Sèrbia i Bòsnia, se'ns acudeix la idea
que la història es repeteix, que els
blocs que hi havia abans de la segona
guerra mundial es tornen a repetir.
Com llavors, ens trobem amb un bloc
occidental i catòlic: Alemanya, Austria,
França. Hongria, Eslovènia i Croàcia;
un altre d'eslau i ortodox que uneix
Rússia, Bulgària, Sèrbia i Grècia, i un
tercer bloc oriental i musulmà en el
qual es troben Bòsnia, Albània, Kosovo,
Macedònia, Turquia i Iran. Aliances
que es van donar en el passat, fa més
d'un segle, i que malgrat les dues
guerres mundials sembla que
continuen.
Totes les informacions que aquí es
donen han sortit a la premsa i indiquen
la quantitat d'armes o diners que no
han arribat a entrar a l'ex-lugoslàvia
per l'acció policial o duanera. Malgrat
aquesta actuació, és evident que totes
les repúbliques han obtingut armes i

MONTENEGRO

municions per continuar la guerra, que
el bloqueig occidental que havia d'haver
assegurat l'embargament d'armes no
ha estat tan efectiu com era necessari.
Caldrà preguntar-se si la manca
d'eficàcia en el bloqueig està lligada a
una manca de voluntat política de
portar-lo a terme.
Malgrat l'embargament d'armes fet per
les NU i que els governs prohibeixen el
comerç d'armes a una zona en guerra,
"el negoci és el negoci" i empreses i
intermediaris actuen perquè arribin
armes a tots els bàndols del conflicte.
A desgrat d'un decret de les NU que
cada govern assumeix en la seva
política, les empreses no participen de
les decisions polítiques i busquen el
seu propi benefici econòmic al marge
de la política.
Publicat a Papers, núm. 33 (abril 1994).
Les dades de comerç han estat
recollides per Ernst Gulcher de
•'International Peace Information
Service.

Si ens fixem en els països
que han participat en el
rearmament de Croàcia,
Sèrbia i Bòsnia, s e ' n s acudeix
la idea que la història es
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El
armamentista

ARCADI OLIVERES
Vice-presidenl de Justícia i Pau i
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El cicle armamentista s'inicia la tardor
de cada any quan els nostres elegits
diputats voten en el Parlament els
pressupostos de l'Estat, que inclouen
les partides de despesa militar per a
l'any següent. Una part d'aquesta
despesa anirà al pagament del personal
adscrit a les Forces Armades. Però tot
i que aquest és considerable, hi ha un
altre capítol que ens interessa molt
més. les inversions, és a dir. l'adquisició
o la modernització de sistemes d'armes.

<
3
a

O
O
<
O
O
5

La inversió inclou, en primer lloc, la
investigació i el desenvolupament de
nous sistemes d'armes (encara que.
sigui dit entre parèntesi, el finançament
de la investigació en armaments no va
només a càrrec dels ministeris de
Defensa; també en les universitats o
en instituts internacionals hi ha
investigació dedicada a l'armament).
MÉS ENLLÀ DE L'ESPERANÇA
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En teoria, la decisió per a la despesa
militar està determinada pels plans
estratègics que els diferents països
han dissenyat per fer front al que ells
consideren que són les seves
amenaces. La despesa militar hauria
de respondre a aquest esquema:
amenaça - resposta del pla estratègic
- aplicació del pla estratègic mitjançant
tropes i armes. Però. en realitat, la
despesa militar no es decideix només
per les possibles amenaces, sinó també
per altres raons.
Quines raons? La investigació científica
i el desenvolupament tecnològic.
Sabem que en el món hi ha pels volts
de mig milió de persones dedicades
directament -i força més indirectamenta la investigació de nous sistemes
d'armes. Hi ha també investigadors en
altres institucions, el resultat dels quals
van a parar als departaments de

Defensa. Aquests científics dissenyen
nous sistemes d'armes; alguns
d'aquests dissenys no veuran mai la
llum, només existiran sobre el paper o
en l'ordinador, però altres arribaran a
ser construïts en forma de prototipus i,
si el prototipus els interessa, seran
construïts i destinats a alguns exèrcits.
Aquests nous dissenys, lògicament,
solen tenir unes característiques i unes
prestacions superiors als anteriors.
Seran més ràpids, menys detectables
pels radars enemics, amb una punteria
més gran, més miniaturitzats... Quan
aquest descobriment és conegut, els
ministres de Defensa, les Forces
Armades, els responsables de la
seguretat queden enlluernats amb el
nou prototipus i pretenen que
substitueixi l'anterior, per modernitzar
un cop més els seus sistemes d'armes.
Això els porta a una necessitat
d'inversió que és independent de
l'existència de l'amenaça. És a dir, es
compren noves armes pel fet que hi ha
armes noves dissenyades.
Un altre factor és l'anomenat Complex
Militar Industrial, ço és, tots els que
viuen i treuen profit de l'existència,
producció i venda d'armes, que a més
sol ser gent amb força capacitat de
pressió sobre els respectius governs.
Qui o què és exactament el Complex
Militar Industrial? Aquesta denominació
no prové, com podria suposar-se, de
cap antimilitarista furibund, sinó del
general Elsenhower, antic president
dels EUA que, en el seu discurs de
comiat en transferir el mandat al seu
successor Kennedy, va afirmar que si
alguna cosa el preocupava en deixar la
presidència era el poder que estava
adquirint el Complex Militar Industrial,
i que el creixement d'aquest poder
causaria pobresa a EUA i misèria a la
resta del món. Aquest Complex Militar
Industrial és darrera del creixement i
de la despesa. En la crítica
antimilitarista solem acarnissar-nos en
els governs, les Forces Armades i les
indústries d'armament. Però poques
vegades som crítics amb aquells que,
conscients del que estan fent, reben
els seus sous del tràfic d'armaments.
I en contra d'això s'hauria d'entrar en
profunditat. La investigació científica
generarà, a la llarga o a la curta, noves
armes, i aquestes armes es vendran i
causaran morts. De manera que hem
de frenar el procés des d'un principi. I
el principi és la investigació.
Això fins i tot està ben vist per l'opinió
pública, que creu que aquests invents

de caràcter militar a la llarga són
beneficiosos per a la vida civil. Per
exemple, molt del que abans fou un
invent per a l'aviació militar, ara s'aplica
a la civil. Això ós cert, evidentment,
però, no seria encara móscert al revés?
Si no dediquéssim els diners en
investigar objectius militars, podríem
tenir més productes i més procediments
civils nous que no pas passant pel
sedàs militar. S'ha de destruir el mite
del valor científic en general, i ser
absolutament crítics amb qualsevol
investigació que pot tenir finalitats
militars, o sospitoses de doble ús.
UNA INDÚSTRIA ATÍPICA
La indústria de defensa ós atípica en
comparació amb les altres. En primer
lloc, pels recursos productius que
absorbeix. En les
empreses
d'armament hi ha molt de personal
altament qualificat i poc sense
especialització. Hi ha una gran
necessitat de minerals i materials
escassos. Hi ha gran absorció de capital
financer per a la creació de cada lloc de
treball, molt més gran que el requerit
per altres indústries.
També és atípica pels productes que
fabrica, que des d'una òptica
econòmica no es poden qualificar ni
com a bens de consum ni com a bens
de producció. És a dir, no tenen cap
utilitat, fora de produir cadàvers. Això
frena capacitats de creixement de
l'economia.

comerç interior se'n solen tenir molt
poques dades.
Si que tenim dades del comerç
internacional, ja que apareixen en els
registres públics. Se sap molt bé que el
comerç internacional d'armament
circula en la direcció Nord-Sud. És a
dir, els països del Nord venen i
guanyen, i els països del Sud compren
i moren amb les armes que han comprat
al Nord. El mercat mundial d'armes sol
ser força opac. i encara que hi ha unes
normes
internacionals
que
restringeixen i dificulten determinades
vendes, al capdavall les vendes es
realitzen sempre. Durant la guerra IranIrak. entre 1980 i 1988. les vendes
d'armes estaven embargades per
Nacions Unides, i ningú no podia vendre
a cap dels dos països; quan va acabar
la guerra l'QNU va fer un llistat amb 46
països que havien venut armes a
ambdós combatents; naturalment, no
ho feien d'una manera directa. Per
exemple. Espanya venia armes a Irak
a través de Jordània, i a Iran mitjançant
India i Síria.
És un mercat amb grans facilitats
financeres. Aquest crèdit que no es
dóna al Tercer Món per realitzar una
obra pública, construir un centre
educatiu o un hospital, o senzillament
per adquirir aliments, es dóna en canvi
amb molta facilitat si es tracta d'armes.
Les facilitats financeres obeeixen als
interessos polítics dels governs.
CICLE ARMAMENTISTA

Des del punt de vista del mercat, la
situació és una mica estrambòtica. El
mercat d'armament no és de lliure
competència. Els venedors són molt
pocs, ja que avions de combat els fan
4 o 5 empreses, no pas més. I els
compradors també són molt pocs. En
realitat estem parlant d'un mercat
oligopolista, que no juga amb les
normes del mercat. L'element bàsic no
ós el preu sinó les prestacions. Quan
un país compra un avió de combat, un
portaavions, un míssil o un vehicle de
transport, no mira el preu sinó les
prestacions que pot donar: més
velocitat, més invisibilitat, més del que
sigui, però no importa tant que sigui
més car o més barat. Ningú no s'ha
preocupat mai que baixin els costos de
la indústria d'armament, cosa que té
un aspecto que perjudica qualsevol
reconversió.

Amb la desaparició dels blocs, va sorgir
la idea que el desarmament era
possible i la disminució de despeses
militars viable. En aquell moment va
crear-se una expressió que encara ara
s'utilitza, tot i que amb poc èxit: el
dividend de la pau; la pau causarà uns
beneficis i aquests beneficis el dividirem
en forma de dividends entre els distints
socis socials.

EL COMERÇ ARMAMENTISTA

Aquelles expectatives de reducció en
la despesa militar s'han produït en
molt menys grau del que s'esperava.
Quatre o cinc anys després, podem
veure que la despesa militar mundial
ha disminuït pel voltant d'un 20%
mesurat en valor constant. Tot i que
això no es reparteix igual entre tots els
països, ja que en alguns casos la
disminució ha estat extraordinària: el
cas de l'antiga Unió Soviètica, que ha
assolit un 50%.

Quan parlem del comerç, gairebé
sempre ens referim al comerç mundial
d'armament. Però no hauríem d'oblidar
que el més important és el comerç en
l'interior dels països. Qui més compra
i més ven armes és Estat Units, però
les seves fàbriques les venen al govern
nord-americà. Tot i que d'aquest

Però aquesta reducció no s'ha
transformat en un dividend per la pau.
Aquest 20% estalviat no ha anat. ni en
part. al Tercer Món. ni al Quart, ni al
Segon, ni enlloc. Ha anat a equilibrar
uns pressupostos deficitaris dels
estats. Només ha servit per disminuir
el nivell d'endeutament
dels

pressupostos estatals de cadascun
d'aquests països; en cap moment ha
servit per destinar aquests recursos a
altres finalitats.
La indústria no ha seguit el mateix
ritme de descens que la despesa militar
en general. Si admetem que aquest
s'ha reduït en un20%. la reducció ha
estat més gran en personal militar que
en inversions militars. Ni s'ha donat en
tots els sectors igual: alguns sectors
de producció d'armament ha expandit
fins i tot les seves produccions: és el
cas de l'aeronàutic o electrònic; altres
produccions mundials sí que han
disminuït, com ara les navals, armes
lleugeres, municions.
En aquests moment hi ha unes
expectatives relativament interessants,
doncs les estratègies de la majoria
dels països estan concebudes no tant
front a un atac destructor total (el vell
atac nuclear) sinó al que s'anomenen
nou perill de mitjana intensitat, front
dels quals s'actua amb Forces
d'Intervenció Ràpida. Aquesta és
l'excusa actual per dotar els exèrcits
de capacitats armamentístiques que
permetin actuar a aquestes forces
d'intervenció ràpida. Però no és el
mateix, evidentment, una arma nuclear
que armes d'utilització ràpida per a
aquest tipus de forces.
També el comerç mundial ha sofert un
canvi radical, tant per part de venedors
com de compradors. Com se sap. el
primer venedor mundial era. fins la
seva desaparició, la Unió Soviètica.
EUA havia estat fins aleshores poc
procliu a vendre armes a països del
Tercer Món. fora que tingués interessos
polítics, per no transferir tecnologies.
Però des de la desaparició de la Unió
Soviètica i. sobretot, des de la guerra
del Golf. Estats Units s'ha convertit en
el primer subministrador d'armes del
món. i ha conquerit unes parts
importantíssimes del mercat.
Per la seva banda, els compradors,
íora d'alguns tradicionals com India o
alguns països d'orient mitjà, són ara
sobretot a extrem orient. Països com
ara Japó, que tenia una limitació
constitucional a la sevacapacitat militar,
o altres enriquits amb divises, com és
el cas de Corea del Sud, Taiwan,
Indonèsia. Tailàndia. Singapur, etc..
estan adquirint abundants armes.
Segons l'informe del Congrés nordamericà. cinc dels deu primers
compradors d'armes mundials l'any
passat són països d'extrem orient.
Resum d'una conferència donada
a Euskadi el març de 1994,
publicat a Hika, núm. 47 (maig
1994)
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entrevista a V i c e n ç Fisas.
MOCADOR

Entre els dies 3 i 12 d'agost Vicenç Fisas, membre del
Centre Unesco de Catalunya, va visitar Rwanda i els
camps de refugiats al Zaire convidat per Metges sense
Fronteres. Tot just acabat de tornar van tenir l'ocasió
de trobar-nos amb ell perquè ens expliqués el que
havia vist i les conclussions que n'havia tret.
Quina ha estat la teva missió a
Rwanda?
Ha estat un viatge de 9 dies per fer una
lectura política de la situació més enllà
de l'ajut humanitari. Analitzar el marc
polític; quin és; i quines espectatives
de futur té. I preveure el treball
humanitari i com les organitzacions
han d'incidir en l'aspecte polític per
poder influir en la situació.
El viatge ha consistit en visitar els

Els refugiats continuen
dominats en gran part, dins
dels camps, pels prefectes i
líders polítics responsables de
matances a Rwanda.

camps de refugiats de Goma (Zaire),
veure com es respirava a la capital de
Rwanda, Kigali, i visitar la zona de
Byumba, que ha estat tradicionalment
sota el control del Front Patriòtic
Rwandès (FPR).
Què has vist?
Fa molta impressió veure com a
Rwanda, un país caracteritzat per la
sobrepoblació. no hi ha ningú. Hi ha
una gran resistència al retorn. Aquesta
resistència és deguda a dues coses:
d'una banda al terror a les forces de
l'FPR. com a resultat de les seves
activitats al país en els darrers anys,
que van comportar, abans de la guerra,
més d'un milió de desplaçats.
Paral·lelament a això hi ha el terror que

causen els mateixos extremistes hutus
entre els refugiats. Els refugiats
continuen dominats en gran part, dins
dels camps, pels prefectes i líders
polítics responsables de matances a
Rwanda. Els milicians continuen
operatius entre els refugiats. I són ells
també els que impedeixen que la gent
retorni.
Es dóna la situació paradoxal que el
Govern de Rwanda a l'exili, l'exèrcit a
l'exili i els milicians, o sia les forces
responsables del genocidi, necessiten

Allà ha anat a para un
immens i extraordinari
esforç humanitari
d'urgència, però que no
va acompanyat d'un
esforç de caire més polític
i estructural, que no
existeix perquè les
societats no han trobat
encara la manera
d'articular aquest tipus
de cooperació.

Ketugiuts al cump de Kutale

França té una gran
responsabilitat perquè ha
donat entrenament i
armes a les milícies que
són responsables del
genocidi.
d'aquests dos milions de refugiats com
a escut protector. Tot això s'agreuja
amb la necessitat de recollir les collites.
Fins ara el problema més greu ha estat
el sanitari, però si no es procedeix a la
recol·lecció es pot presentar un
problema de fam, i hem de pensar que
aviat vindrà l'època de les pluges. Hi
ha totes les condicions perquè tot el
que hem vist fins ara només sigui un
capítol i que en vinguin de pitjors.
Els refugiats podran ser utilitzats ara
en una estratègia de guerra, però la
seva mobilització també entra en
aquesta lògica. L'FPR no ha actuat
d'una manera que permetés guanyar
laconf iança de la gent. La seva actuació
ha estat exclusivament militar i el
resultats de la guerra que han guanyat
en setmanes ho demostra. Ara bé, no
poden governar en un país que no hi
ha ningú. No els interessa a nivell
econòmic, ni a nivell internacional, que
no seran reconeguts sense la garantia
pel retorn de la gent; no podran
aconseguir ajut exterior... Però
sobretot, tenir quatre milions de
persones fora de les fronteres és una
bomba que pot esclatar en qualsevol
moment. Per tant l'FPR haurà de
canviar d'estratègia i possibilitar que la
gent torni.
Com valores el paper de l'ONU?
Allà es comprova com efectivament el
repte que tenim ós la creació d'això
que en diem lacomunitat internacional.
Allà notes que no existeix. Allà ha anat
a para un immens i extraordinari esforç
humanitari d'urgència, però que no va
acompanyat d'un esforç de caire més
polític i estructural, que no existeix
perquè les societats no han trobat
encara la manera d'articular aquest
tipus de cooperació. A nivell polític
comprovem com els estats no han
tingut la voluntat de tenir una presència
d'observadors i cascos blaus
absolutament necessària per donar la
garantia que es respectin els drets
humans. Crec que en el dret
internacional públic s'hauria de
contemplar el fet que en situacions de
catàstrofe humana, zones de
concentració com la dels camps de
refugiats s'haurien de considerar com
de domini de l'ONU. Perquè una de les
coses més esgarrifoses és veure com

al Zaire -un país presidit per en Mobutu,
una persona cruel i despreciable, amb
un govern absolutament corromput,
amb una crisi política impressionant,
dos governs i dos parlaments- hi ha
una guàrdia presidencial que va als
camps de refugiats, roba a la gent,
viola les dones i és un dels factors de
terrorisme que s'afegeix al de l'exèrcit
rwandès a l'exili. I tot això sense que
ningú ho pugui evitar.
I com es podria evitar?
S'hauria de
polític. El
humanitari
sol·lucionat,
ha un buit.

fer un plantejament més
que és estrictament
més o menys està
però en el tema polític hi

Però de fet hi havia presència de
cascos blaus abans de la guerra.
Hi havia els cascos blaus que vigilaven
la frontera de Rwanda amb Uganda
per controlar el trànsit d'armes i de
soldats. Era una força d'observadors
molt petita i no va servir de res. això
reconegut per la mateixa ONU. I la
prova és que a la zona l'FPR ha fet el
que ha volgut. I amb això en Clinton té
raó. Si s'ha de fer res ha de ser ben fet,
amb recursos i mitjans necessaris. Si
no hi són les condicions, perquè els
estats no estan responsabilitats, no es
fa.
Més tard quan l'operació es va
transformar en l'UNAMIR se li van
donar unes missions excessives.
Tenien que garantir la seguretat de tot
un país amb unes forces insuficients.
Per tant si es fa alguna cosa s'ha de fer
ben fet. sinó no s'ha de plantejar.
Com valores el paper de l'Estat
francès a la zona?
Això ha estat una gran enganyifa.
França té una gran responsabilitat
perquè ha donat entrenament i armes
a les milícies que són responsables del
genocidi. Posteriorment, quan la sort
de la guerra ha estat decidida, han
donat visats perquè els principals
responsables de crims es poguessin
refugiar a França. Per tant era el país
menys indicat per decretar una zona
de protecció que no ha estat altra cosa
que una zona on els responsables de
les matances s'han pogut refugiar al
llarg d'un temps. La retirada, finalment,
dels francesos de la zona ha comportat
l'exili de la població. Per tant ha estat
una situació artificial que ha allargat
l'ocupació del territori de l'FPR. França
té l'obligació d'aclarir quin ha estat la
seva responsabilitat i les persones
culpables.
Quines espectatives veus tant a

La presència francesa i
nordamericana a la zona s'ha
d'entendre a través dels
interessos en les matèries
primeres del Zaire.
Rwanda com a la zona?
Burundi té tots els símptomes de passar
el mateix. Si no ha passat és perquè és
tan greu el de Rwanda que la gent ha
agafat por. Però tot i així hi ha hagut
milers de morts i alguns camps de
refugiats s'han hagut de tancar. El que
dèiem abans sobre els observadors és
d'urgència en el cas de Burundi.
Al Zaire té unes altres característiques.
Allà si que hi ha interessos dels països
occidentals. La presència francesa i
nordamericana a la zona s'ha
d'entendre a través dels interessos en
les matèries primeres del Zaire. De fet
és un país a punt d'explossionar i un
dels
elements
claus
del
trencaclosques.
Figueres, 20 d'agost de 1994

Rwanda:
la misèria d e tots
VICENÇ FISAS
Centre UNESCO de Catalunya
Sóc una d'aquestes persones que des
de fa un temps, i tal com li passa a
Enzensberger -que ho explica en un
llibre recent-, se sent abatuda i cansada
per haver-se (icat en un camp de mines
intel·lectual i moral.
Aquest camp de mines no és altra cosa
que la simple observado del que passa
en alguns llocs del món, com ara
Rwanda. Només que t'aturis a pensar
una mica, i just una miqueta més de
l'estona que et provoca una emotivitat
primària i natural, t'agafa l'esgarrifor
de la vergonya i l'impuls de fer alguna
cosa que mai acabes de saber quina
pot ser.
En el millor del casos, restem encara
presoners i presoneres de la
impotència, i ens costa d'entendre com
la gent que ens envolta, al barri, al
poble, a la ciutat o a la feina, no tingui
també aquest neguit, aquest malestar,
tan propi de l'individu que ja camina
sobre un camp de mines.
Acabem renegant-nos a nosaltres, la
gent coneguda que no ens entén, els
polítics, siguin catalans, espanyols o
europeus i d'aquesta merda d'Europa
que s'està intentant construir, tan
egoista i insolidària, i tant d'esquena
als sofriments de la resta del món. I
ens fastigueja i repugna qualsevol cosa
i despesa que considerem supèrflua i
prescindible, i pensem que més valdria
que el seu cost fos emprat per una
causa justa.
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Desprès veus que aquest impuls de
justícia, d'equilibri, no és més que això,
un impuls, l'expressió de la clarividència
d'un moment de rebel·lió i de protesta,
però mancat de contingut i continuïtat.
Hem rebutjat la merda, però no sabem
què s'ha de fer per netejar el camí. I
ens tornem a inquietar, perquè anem
dominats pels impulsos, però sense
tenir un projecte que ens pugui guiar.
He tingut la fortuna de ser amic. durant
més de vint anys. de JoaquimVallmajó.
un missioner avançat al seu temps,
que fa pocs mesos va ésser assassinat
a Rwanda per l'FPR, perquè coneixia
massa coses i perquè disposava de la
informació que ara es vol ocultar en
aquest drama.

El Quim ja venia explicant el que
passaria a Rwanda des de fa dos anys,
amb pèls i senyals. Sabia qui
organitzava les neteges ètniques i
alimentava l'odi racial. I ens demanava
que investiguéssim qui eren els que
estaven omplint d'armes aquell petit
país. No vam saber donar la resposta
quan ho va demanar. Ara. però massa
tard, ja ho hem descobert. Les armes
les venien els de sempre, més uns
quants nouvinguts en el negoci.
Més recentment també ens demanava
que col·laboréssim en campanyes, a
través d'Amnistia o de qui fos, per
desemmascarar els organitzadors de
violacions de drets humans elementals
a Rwanda i Burundi i la preparació d'un
genocidi a gran escala. Però sempre
anem carregats de feina i preocupats
per les nostres coses, i fem el que
podem sense arribar als rovells de l'ou
de les qüestions. I després, quan els
centenars de milers de moris ens
omplen la pantalla de la tele i no ens
deixen sopar a gust, tornem a plorar
per dins, una mica per aquesta gent
que veiem sofrir, i una mica per
nosaltres mateixos, tan idiotes com
sempre, tan poc atents a les demandes
dels altres, tan escassos de força per
vindicar la dignitat per a tothom.
No és normal que, a les acaballes del
segle XX, vint-i-cins anys després
d'haver trepitjat la Lluna, puguin passar
coses com les de Rwanda, és a dir,
que hi hagi gent que prepari un genocidi,
se sàpiga i ningú faci res per evitar-ho.
I després del que ja hem tolerat a
l'antiga Iugoslàvia. Rwanda no fa més
que evidenciar el nostre fracàs com a
espècie, i situa el nostre nivell
d'humanitat a nivells sota zero.
Cal que reaccionem a temps i amb
intel·ligència, perquè el repte que tenim
és d'una gran magnitud: construir una
nova manera de viure, a nivell individual
i social, que suposi garantir la
supervivència dels altres. Si volem un
món fratern, la dignitat dels éssers
humans hauria de ser una prioritat a
tots els nivells, des de la conducta
política fins a la política pressupostària.
A l'economia familiar, tothom entén
que és convenient tenir uns estalvis
per a imprevistos. ¿Per què ens costa
tant fer el mateix a nivell de l'economia
familiar mundial? ¿Com podem
justificar que en els pressupostos de la
Generalitat, per posar només un
exemple, ho hi hagi partides importants

destinades a les emergències de fora?
¿Per
què
qualsevol
festa,
commemoració o espectacle, sempre
es considera més important que l'ajuda
humanitària?
No oblidem, de totes maneres, que
aquesta ajuda tan necessària i
escassa, no és més que un pedaç
d'urgència. La cura de debò és més
complexa i ens exigirà més compromís,
més consciència i més disposició al
canvi, perquè implica justícia
(especialment a les relacions
econòmiques i comercials), equilibri i
igualtat d'oportunitats. El diàleg I la
cooperació entre cultures u religions
serà fonamental en aquest procés, en
el qual els uns haurem de perdre
privilegis perquè els altres puguin
adquirir nivells de dignitat. La cura de
debò també suposarà acabar amb les
pràctiques absolutament perverses,
com ara la de vendre armament i la de
mantenir aquest negoci en el
secretisme més descarat.
Per sortir del fang i del camp de mines
intel·lectual i moral, hem de posar en
marxa una autèntica revolució cívica
orientada a humanitzar la nostra
espècie. Tenim la facultat de conèixer
coses i de pensar, i no podem defugir
la responsabilitat d'actuar. Metges
Sense Fronteres ho ha sintetitzat en
una frase molt significativa: "No s'aturen
els genocidis amb metges." És una
qüestió d'implicació global, universal,
de tothom. No serà gens fàcil, és cert,
i caldrà que en parlem una i mil vegades.
Però no deixem de fer-ho amb
intensitat, perquè en el camp de mines
hi som tots, i cada dia que passa és
més probable que explotin i que el mal
ens arribi a nosaltres mateixos.
Extret del diari Avui, 25 de juliol
de 1994
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Rwanda
El conflicte actual de Rwanda no és
nou. Durant l'octubre de 1990 fins
agost de 1993, els tutsi i els hutu (les
dues principals ètnies de Rwanda) han
estat en guerra civil. La pau firmada
l'agost de 1993 ha durat poc, menys
d'un any. Hi ha un article firmat pel
periodista Frank Smyth, titulat "Armar
Rwanda: Comerç d'armes i abusos
dels drets humans a la guerra de
Rwanda". Aquest informe descobreix
un negoci secret entre Egipte i el govern
de Rwanda de 6 milions de dòlars en
artilleria, mines i fusells Kalashnikow.
El mateix informe proporciona detalls
sobre vendes d'armes de Sudàfrica
per un import de 5,9 milions de dòlars,
contradint al Consell de Seguretat de
les Nacions Unides que en una
resolució s'oposava a l'exportació
d'armes a Rwanda per part de
Sudàfrica. Aquest informe conté detalls
del paper jugat per França i Uganda en
el conflicte.
Aquest informe posa de manifest dos
elements importants. El primer que tot
i la prohibició que hi ha de vendre
armes a un país en guerra, aquesta
prohibició és vulnerada. El segon, el
paper cada cop més important que pot
jugar al Tercer Món la fabricació i
comercialització d'armament lleuger
produït per països en vies de
desenvolupament, com en aquest cas
Egipte i Sudàfrica.

Armes i
ecologia
El Ministre de Defensa, García Vargas,
va reconèixer davant la Comissió de
Defensa del Congrés, que els arsenals
militars de les forces armades
excedeixen de molt les necessitats de
defensa de l'Estat espanyol i que serà
necessari desfer-se de bona part de
les reserves emmagatzemades,
sobretot aquelles (municions, projectils
i explosius) que han acabat la seva
vida útil, que es calculen al voltant de
100 milions de projectils. A preguntes
dels parlamentaris sobre el futur
d'aquestes armes, el Ministre va
informar que les no caducades
s'intentaran vendre a l'exterior. Pel
que fa a les caducades serà necessari
desfer-se d'elles mitjançant els
procediments habituals: enterrar-les
sota formigó en els mateixos dipòsits
actuals i altres llançar-les a fons
marítims, la qual cosa, indica García
Vargas, no representa cap perill.

20.4% i Bazàn el 20,4%. La resta es
troba en mans d'empreses privades,
totes elles dedicades a la producció
d'armaments. DEFEX. empresa
hermètica com totes les que es
dediquen al sector militar, no facilita
informació sobre les seves activitats,
tot i el seu caràcter públic. I en les
poques ocasions que apareix el seu
nom a la llum pública és per trobar-se
implicada en operacions il·legals.
Aquest és el cas aparegut a rel de
l'escàndol en el que s'ha vist implicat
l'ex-director de la Guàrdia Civil. Luís
Roldán. en el qual s'ha descobert una
xarxa de venda d'armes a Angola
durant els anys 1991 a 1993 per un
La Unió Europea va posar en marxa
import de 5.625 milions de pessetes
l'any 1993 un programa comunitari
realitzats per l'empresa Ekinsa
d'ajuda a la conversió i diversificació
mitjançant la companyia DEFEX. S.A.
de la indústria militar, amb un
Les exportacions van consistir en
pressupost global de 130 milions d'ecus armes, municions, blindats, avions
(21.500 milions de pessetes). Del total
Aviocar i camions militars. I per més
a Espanya tan sols ha tocat una exigua vergonya, en un període en el que
quantitat, 1.200 milions de pessetes,
Angola es trobava subjecte d'un
degut a la falta d'enteniment entre els
embargament per part de Nacions
Ministeris de Defensa i Economia i
Unides per trobar-se immersa en una
Indústria a l'hora de posar-se d'acord
guerra civil. Prohibició que Espanya
en quins projectes haurien de
havia assumit. Però això no és tot: El
beneficiar-se
d'aquests
fons
1992 una de les operacions, per un
estructurals.
Els
projectes
import de 1.300 milions de pessetes,
subvencionats han estat: Recuperació
es va realitzar amb un 85% d'ajudes
de la zona turística del Túria on es
oficials (tal vegada algun crèdit dels
troba situada una factoria de Santa
Fons d'Ajuda al Desenvolupament Bárbara; reconversió de dues casernes
FAD-) i el 15% restant amb un crèdit
en Institut de BUP a Plasència i la Seu
del Banc Exterior d'Espanya. La que sí
d'Urgell, i un altre més per la Universitat es va realitzar mitjançant la concessió
de Barcelona; finalment una ajuda a la
d'un crèdit FAD va ser la venda d'avions
Bazàn per adequar les seves
Aviocar de CASA per un import de 605
instal·lacions als retalls pressupostaris
milions de pessetes.
dels darrers anys. Pel període de 1994- Que DEFEX és una empresa que es
1997, la Unió Europea té previst una
dedica a vendre el que altres
dotació de 500 milions d'ecus (825.000
produeixen i d'aquesta manera servir
milions de pessetes) amb la mateixa
d'agent encobridor i testaferro
finalitat que desitjaríem fossin més
d'operacions de vendes d'armes de
ben utilitzats pels nostres organismes
dubtosa legalitat ho sabíem de feia
públics per la conversió de la indústria
temps. Ja el 1989. DEFEX va aportar
militar en civil.
el 5'.% del capital per la creació de
l'empresa Alkantara. Ltg.. tenint com a
soci el conegut traficant d'armes
Kashogui. La seu va ser establerta a
Nicòsia (Xipre), amb l'encàrrec
d'exportar armament atot l'Orient Mitjà.
Després de la detenció de Kashogui
als Estats Units acusat de tràfic il·legal
d'armes. DEFEX va decidir tancar
l'empresa i no veure's embolicada en
L'empresa DEFEX. S.A. és una
majors vergonyes.
empresa dedicada a l'exportació de
material militar sota control públic,
doncs el 51 % de les seves accions són
a
mans
d'empreses
EXPORTACIONS DE D E F E X
públiques de
(en milions de pessetes)
l'INI del sector
de
defensa:
CASA ostenta la
titularitat del
207
314
549 | 7 701 | 8 749 [ 2 353
10,2% del seu
capital. Santa
fa referència als 2 353 mttions de pesse<es de vendes d'armament a Angola
descobertes amb l'escàndol Luis Roldan
Barbara
el

Organitzacions ecologistes han
expressat la seva total oposició -a la
qual ens afegim- davant aquesta
informació, argumentant el nociu dels
abocaments al mar d'unes municions
que contenen metalls pesants (mercuri,
plom i altres productes tòxics) que
poden passar a la cadena alimentària
i afectar l'home. (El País 4-3-1994)

El p r o g r a m a
Konver

Defex. Roldan,
Kasahogui
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S a n t a B à r b a r a o la
perversió d e les
armes
PERE OKTEGA
Campnnya Contra el Comerç
d'Armes -C3AL'actual crisi de la industria d'armament
espanyola estava anunciada amb el
final de la Guerra Freda i la conseqüent
disminució de les compres d'armament
a tot el món. Per tant a ningú hauria
d'estranyar la crisi en que es troben les
indústries espanyoles del sector de
defensa i, sobre tot, aquelles que
controlades per l'INI {Santa Bárbara,
CASA, Bazán i Ceselsa/lniseí) no han
sabut desfer-se d'una protecció
desmesurada per part de l'estat i
ressituar-se en la nova conjuntura
internacional de convertir la seva
producció militar en civil i fer possible
que els dividends de la pau es facin
realitat a Espanya.
En aquest sentit de res han servit els
avisos continuats i les reflexions
explicant que l'economia de defensa indústria, l+D militar i el comerç
d'armes- no contribueixen al
creixement econòmic del país. I que
s'hagi anat repetint fins l'avorriment
que la producció militar no condueix al
benestar, tenint present que les armes
no són concebudes com a bens de
consum (en la seva immensa majoria
es mantenen inermes en dipòsits i
polvorins), en el sentit que no són
destinades al consum de la població. A
part de necessitar injeccions enormes
de recursos per la investigació i el
desenvolupament de noves armes que
de ser destinades a altres sectors
productius de caràcter civil, revertirien
en la creació de més llocs de treball.
Sania Bárbara, l'empresa de la qual
tractem, ha fruït en el passat d'una
protecció desmesurada per part de

Després del nou pla
proposat per la direcció es
pretén una dràstica
reducció de la plantilla
fins situar-la en 1.058
treballadors, amb la qual
cosa e s perdrien 2.070
llocs de treball.

Urgent era i és posar en
funcionament plans de
conversió per tota la
indústria militar quan no
ha faltat temps per
planificar la producció,
diversificar-la I convertir
la seva producció militar
en civil, dedicant-la a
produir bens de consum

l'estat el qual, any rera any, tenia que
eixugar els dèficits que donaven els
seus balanços anuals. Tan sols en els
tres darrers anys unes pèrdues de
50.000 milions de pessetes. Santa
Bárbara, amb línies de producció de
foneria
-canons,
morters,
llançagranades-, de fusells -el cèlebre
CETME-, d'armes curtes -la no menys
cèlebre 9mm. Parabellum-. químiques
-pólvores, explosius, municions- i una
divisió de vehicles -blindats i tancs-,
era la principal subministradora d'armes
a l'exèrcit espanyol. Armes en la seva
majoria del tipus lleuger, cada cop
menys necessàries en els exèrcits
moderns i que, acabada la suposada
amenaça provinent de l'est europeu,
no
era
necessari
continuar
emmagatzemant. I més quan el
Ministeri de Defensa està pensant en
modificar el model de defensa
d'Espanya, reduint i professionalitzant
en part les forces armades espanyoles
debut a l'allau de l'objecdió de
consciència i insubmissió al servei
militar.
Empresa condemnada, doncs, a una
greu crisi de producció que ha obligat
a tancar cinc de les vuit factories,
situades a Múrcia, Toledo, Valladolid,
Oviedo i La Corunya. Queden obertes
les de Trubia (Astúries), Granada i
Palència. Per comprovar la decadència
del holding tan sols fa falta veure
l'evolució de la plantilla de l'empresa.
L'any 1986, Sania Bárbara comptava
amb 4.508 treballadors. Avui, després
de diferents ajustaments s'ha reduït a
3.128. Després del nou pla proposat
per la direcció es pretén una dràstica
reducció de la plantilla fins situar-la en
1.058 treballadors, amb la qual cosa
es perdrien 2.070 llocs de treball.
La qual cosa demostra que la crisi a
Santa Bárbara s'arrossega des de fa

Evolució de les plantilles en empreses públiques de defensa
1990

1991

P«rc*ntatga
vanacto

1992

9 544

9 338
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Bu4n

9984

9374

Santa Urbara

4 088

3 724
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(1) No inclou la reata del Grupo Indra
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Parcantatga
variació

variació

1993

8 990

-36

8 270

-6 1

8 560

-86

8 215

-40

-89

3 570

-4 9

3 135

-13

+5

1 385

-45

767

-46

• 29 19

639

•2 4

666

+42

1W0/1W1

temps i que les mesures preventives
de conversió i diversificació dels seus
productes es podrien haver pres amb
el temps suficient com per evitar el
daltabaix actual. L'empresa, per evitar
les critiques adverteix que algunes
coses s'han intentat i informa que l'any
1991, conjuntament amb l'americana
Pratt & Whitney va crear la societat
Aeronautical Maintenance Tooling, pel
manteniment d'utillatges per motors,
amb la creació de 4 llocs de treball. I
ara, el 1994, conjuntament amb
l'empesa italiana Cremascoli, s'hacreat
Surgiclinic Plus, on es donarà feina a
120 persones per la fabricació de
material hospitalari i pròtesis mèdiques.
Gairebé res pensant amb el que es
podria haverfet i en les ingents reserves
de municions i explosius que tenen els
exèrcits espanyols i, que segons les
notícies -El País, 4-3-94-, degut al seu
mal estat i acabada la seva vida útil
seran enterrades sota tones de formigó
o llençades a foses marines. I se'ns
planteja la pregunta: No podria ser la
pròpia Sania Bárbara qui es dediqués
a desactivar i reciclar tots aquests
arsenals d'armaments que li sobren a
l'exèrcit espanyol? Tancs, helicòpters,
camions militars, no són reutilitzables
per l'ús civil? El mateix passa amb els
explosius i els projectils, no es podrien
dedicar a la mineria o la construcció?
A part la gran quantitat de materials
valuosos que
sorgeixen
del
desmantellament d'aquests arsenals i
que podrien reutilitzar-se. Reconversió,
evidentment costosa, però que
segurament la societat espanyola
estaria disposada a acceptar atès el
caràcter d'utilitat social i ecològic de la
iniciativa. I que ocuparien una bona
part de la mà d'obra que ara es pretén
deixar a l'atur, al menys durant el
temps necessari per realitzar la
conversió civil de les factories.
Urgent era i és posar en funcionament
plans de conversió per tota la indústria
militar quan no ha faltat temps per
planificar la producció, diversificar-la i
convertir la seva producció militar en
civil, dedicant-la a produir bens de
consum. No només per raons
d'economia sostenible (equilibri
ecològic) i d'ocupació pel nostre país.
Sinó també per justícia i creixement
econòmic amb els pobles del Tercer
Món, receptors d'una part de les armes

Els sindicats saben molt
bé que les armes tan sols
alimenten les guerres,
desigualtats, injustícies,
contribueixen a
l'empobriment dels
pobles i a la destrucció
de l'ecosistema. I, per
tant, ells haurien de ser
els primers interessats en
acabar amb una situació
que vulnerava un
compromís que diuen
defensar, l'interès social,
i induir a la reflexió sobre
l'efecte nociu que les
armes produeixen en el
sistema econòmic i la
vida del planeta i a
convèncer als
treballadors i al govern
de la necessitat de la
conversió.

És urgent una conversió de
tota la indústria militar en
civil, però també,
paral·lelament, del
pensament obrer
tradicional per adequar-lo
als nous plantejaments
d'una economia
sostenible defensada per
pacifistes i ecologistes.

produïdes per Espanya, doncs
dessagnen les seves economies i
alimenten les seves guerres. Tot i així,
el govern espanyol, sense fer cas del
sentit comú, van continuar i continua
animant una indústria d'armes immoral
i ruïnosa que l'únic que porta és a
emplenar-nos de vergonya i a
l'holocaust financer de les seves
indústries.
Responsabilitat, que no és només del
govern i dels directius, sinó també dels
sindicats que eren part interessada a
buscar solucions a un futur que
s'anunciava desastrós i que
condemnava al tancament de les
factories. I no només per raons de
viabilitat econòmica i de protecció dels
llocs de treball. Sinó també per raons
d'ètica i compromís social. Els sindicats
saben molt bé que les armes tan sols
alimenten les guerres, desigualtats,
injustícies,
contribueixen
a
l'empobriment dels pobles i a la
destrucció de l'ecosistema. I, per tant,
ells haurien de ser els primers
interessats en acabar amb una situació
que vulnerava un compromís que diuen
defensar, l'interès social, i induir a la
reflexió sobre l'efecte nociu que les
armes produeixen en el sistema
econòmic i la vida del planeta i a
convèncer als treballadors i al govern
de la necessitat de la conversió. I ens
haguessin evitat el dolor de llegir les
pancartes dels treballadors de Santa
Bárbara argumentant la necessitat de
fer una aposta política per l'empresa
per ser un sector estratègic -de defensa
nacional- de vital importància pel país.
Aro^ments que s'entenen com a
defensa dels llocs de treball però que
no podem compartir, doncs són els
mateixos que han utilitzat els governs
per continuar una política expansiva
de la indústria militar I que ha estat la
causa de la trista situació actual. És
urgent una conversió de tota la indústria
militar en civil, però també,
paral·lelament, del pensament obrer
tradicional per adequar-lo als nous
plantejaments d'una economia
sostenible defensada per pacifistes I
ecologistes.
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Tot i que són difícils de trobar hi ha una
bona colla de revistes dedicades
plenament o en part a continguts
pacifistes i antimilitaristes. L a seva
distribució, molt sovint Inexistent, fa
que l'única manera d'aconseguir-les
sigui a través del contacte directe amb
els grups o equips que les editen. U s
oferim aquí una relació d'algunes de les
publicacions que actualment estan
sortint, gairebé totes de l'Estat
espanyol, amb la informació per poder
accedir a elles. N'hi ha de tota mena:
des de les més pensades per lletraferits
Papeles.
Cuestiones
Internacionales de Paz, Ecologia y
Desarrollo. Editada pel Centro de
Investigación para la Paz i que
antigament s'anomenava Papeles
para la Paz. Dirigida per Mariano
Aguirre i amb gent com Vicenç Pisas,
Nicolau Barceló o Alberto Piris al
Consell de Redacció. El plantejment
de la revista és eminentment
d'investigació i documentació. Van pel
número 51 i apareix amb una
freqüència trimestral amb un total de
pàgines que volta les 150. El preu de
venda és a 1.200 ptes l'exemplar i la
subscripció és de 3.000 ptes anuals.
Per posar-vos-hi en contacte: CIP. cJ
Alcalà, 119. 4t. Esq. 28009 Madrid.
Tel.: 91-435.00.94. També editen
I'ANUARIO DEL CIP del qual acaba
de sortir l'exemplar 1993-1994 sota el
títol general de Conflictos y dilemas de
la sociedad internacional. Entre
Sarajevo y Chiapas.
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En Pié de Paz. Editada pels col·lectius
En Pié de Paz d'arreu de l'estat.
Publicada cada tres mesos, amb 68
pàgines. Temàtica centrada al voltant
del pacifisme, el feminisme i
l'ecologisme tant des d'una perspectiva
de debat i documentació com
d'actualitat. Acaben de treure aquest
estiu el número 33 que han venut a 500
ptes exemplar. La subscripció és a
2.000 ptes els quatre exemplars i
l'administració és a Col·lectiu En Peu
de Pau, c/ Major de Gràcia, 126-130,
pral. 08012 Barcelona, t f n . : 93217.95.27
Brigadas Internacionales de Paz.
Butlletí de grup amb el mateix nom on
es publiquen els informes dels diversos
equips que treballen arreu del món
(vegeu l'article sobre Brigades en

a les de tipus fanzine. L a relació serà
incomplerta, bàsicament per
desconeixement d'altres materials que
ara mateix e s poden editar i dels que no
en tenim notícia. E n s agradaria que ens
ajudéssiu a esmenar la falta amb les
referències de les publicacions que
vosaltres en teniu notícia. Així mateix
no hem relacionat les nombroses
revistes que surten arreu del món,
moltes d'elles amb una llarga història I
de nivell elevat. Possiblement serà
motiu per una nova relació en un altre
MOCADOR.
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aquest mateix MOCADOR). Sense
preu de venda al públic l'única fórmula
per rebre la revista es adherint-vos o
pagant l'import de la subscripció.
Brigadas Internacionales de Par.
Ps. Extremadura 250 e.d. I8 A. 28011
Madrid.
Campanya Contra Comerç d'Armes
-C3A-. Butlletí en castellà editat pel
grup amb el mateix nom. De fet ós la
font per la secció C3A del MOCADOR.
Es publica en una freqüència irregular.
El darrer número és el 5, de juliol
d'enguany. No es posa a la venda i es
distribueix directament i gratuïta segons
un llistat. Com el nom indica, el
contingut es centra sobre el comerç
d'armes i l'economia de defensa al
llarg de les vuit pàgines. C3A: c/
R i v a d e n e y r a , 16, 10è. 08002
Barcelona.
Noviolenciay Educación. Així mateix,
revista editada pel col·lectiu amb el
mateix nom. I de manera semblant a
l'anterior es distribueix sense preu de
venda ni de subscripció. Apareix,
aproximadament, cada dos mesos amb
quatre pàgines dedicades a temes
d'educació per la pau. El darrer rebut
és el número 16 de setembre
d'enguany.
Edita:
Colectivo
Noviolencia y educación, cl Alverja,
5. 7è. B. 28011 Madrid.
Mambrú. Revista del MOC. Aparició
aproximada cada tres mesos, amb
unes trenta pàgines dedicades a
informació antimilitarista. Les
comparacions podran ser odioses, però
en farem més via si afirmem que és
una mena de MOCADOR en castellà.
Aquest estiu han tret el número 50
amb una portada original dedicada a
"Rambelloch, persiguiendo a los

insumisos" que no té pèrdua. El venen
a 200 ptes. i la subscripció per 8
números és a 1500. L'adreça: Mambrú.
Apartat 1.286. 50080 Saragossa.
El Brinco. Revista Insumisa del
Movimento de O b j e c i ó n de
Conciencia de Canarias. Pels que
vam començar el MOCADOR ens
recorda vells temps: butlletí de 24
pàgines la base del qual és el treball
del MOC i la campanya d'insubmissió
a la zona, amb incorporació d'articles
que tracten altres temes més generals.
Van pel número 5 i el venen a 100 ptes.
Adreça: El Brinco. Apartat 10.703.
Sta. Cruz de Tenerife
M o n t i l l a ' n ' M o r i l e s . Fanzine d e
l'Assemblea d ' I n s u b m i s o s de
Barcelona. Qui més qui menys sap 0 s'hi imagina- el que és un Fanzine, ha
assistit a una Assemblea i és o coneix
un Insubmís. El resultat de la
combinació dels tres elements és un
plec de fulls sense numerar i del que ja
n'han editat dos exemplars. El darrer
datat al juliol de 1994. La veritat per
endavant: en el terreny de la imaginació
1 la Il·lustració superen a tot el que s'ha
referenciat fins ara en aquesta secció.
Tenen molt clar que tot té un preu i fan
pagar vint duros. Però no gosen donar
la cara: en tota la revista no hi trobareu
cap adreça on dirigir-vos, ni rriolt menys
parlen de subscripcions. Però en fi, a
títol d'exclusiva informem que
l'esmentada
Assemblea
d'Insubmisos de Barcelona té el
campament base al Casal de la Pau,
cl Cervantes, 2, pral, 1*. 08002
Barcelona.
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La Lletra A. Revista Llibertària. El
que l'Info-Ateneu és a nivell de
comarques tarragonines la Lletra A
ho és a nivell d'estat amb un ampli
contingut d'informació internacional.
Més de seixanta pàgines amb tot tipus
de material, des d'antimilitarisme a
feminisme; d'informacions llibertàries
a notícies arribades d'arreu del món.
El darrer que han tret és el número 41
i apareix amb una periodicitat trimestral.
El preu de venda, 250 pessetes. La
subscripció, 900. L'adreça, la mateixa
de l'Ateneu de Reus: cl Sant Vicenç,
3. 43201 Reus.
Peace News, f o r n o n v i o l e n t
revolution. La revista mensual de la
Internacional de Resistents a la
Guerra -IRGJWRl·. 12 pàgines en
anglès amb informació i articles d'arreu
del món, informant d'accions i
campanyes: documentant i posant a
debat els conflictes; i servint de
plataforma de relació i per donar-se a
conèixer a grups antimilitaristes dels
cinc continents. La seva periodicitat i
l'abast internacional fa de Peace News
una eina imprescindible per fer un
seguiment del moviment per la Pau als
diversos països. El de setembre era el
número 2382. La subscripció anual és
de 10 lliures esterlines a pagar de totes
les formes possibles: Xecs. Euroxecs,
girs postals; Visa; etc... La més senzilla
i econòmica és procurar-se un bitllet
de 10 lliures, posar-lo discretament
dins d'un sobre i enviar-lo per correu a
Peace News, 5 Caledonian Road,
London NI 9DX. Anglaterra.

La Vaca Mocosa. Revista Trimestral
Antimilitarista. Edita el MOC de
Petrer i Elda, al País Valencià. En el
darrer número, el 4 de l'estiu, són 16
pàgines dedicades a les campanyes i
accions per la insubmissió al País
Valencià i a l'antimilitarisme en
general. El preu de venda és a 100
pessetes i els responsables el MOC
Petrer i Elda: c/ Menéndez Pelayo,
11.3r. 03600 Elda. tf n.: 96-539.97.94
Into-Atoneu. Full informatiu de
l'Ateneu Llibertari de Reus. Un
Ateneu que enguany, precisament,
commemora ei seu desè aniversari. Al
llarg d'aquest anys s'ha consolidat com
un referent al Baix Camp de tota mena
de campanyes i iniciatives. Sense anar
més lluny, el seu local és el punt de
trobada del MOC de la comarca. En les
16 pàgines del número 11 d'aquest
estiu passat hítrobemtota la informació
sobre la campanya d'insubmissió i les
mobilitzacions antimilitaristes a les
comarques gironines. A més qüestions
d'ecologia, feminisme, antifeixisme.

moviments alternatius, etc. La qualitat
de maquetació i de publicació delata
als seus editors: els mateixos que
trobem radera d'una revista amb tanta
història i prestigi com la Lletra A. La
distribució de l'Info-Ateneu és gratuïta
-al menys no consta preu de venda- i
el contacte és a Ateneu Llibertari de
Reus: cl Sant Vicenç, 3.43201 Reus.

C A L P O T E N C I A R UA C O N T R A I N F O R M A C I Ó
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El Fusil Roto. És la versió en espanyol
del Peace News. amb un format i
presentació més senzills. Tot i així hi
ha material original, sobretot pel que fa
als moviments pacifistes a l'Amèrica
llatina. La seva freqüència és de 5
exemplars l'any i aquest setembre han
tret el número 30. Tant El Fusil Roto
com el Peace News són les fonts
principals per la confecció de la secció
Notícies de la \RG-WRI News del
MOCADOR. Per rebre El Fusil Roto
heu de fer arribar 3 lliures esterlines o
5 dòlars a l'adreça de la IRCJWRh 5,
Caledonian Road, London NI 9DX.
Anglaterra.
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Equip d e P a u als
Balcans.
EL FUSIL ROTO
5 Caledonian Road. Londres
ULLS OBERTS A CROÀCIA.
Otvorene Oci -"Ulls Oberts", l'Equip
de Pau als Balcans a Croàcia- s'està
establint a Split i a Zàgreb. Després
de dos mesos inicials d'exploració,
l'equip va proposar un grup base a
Split degut a la necessitat que allà hi
hagués monitors internacional
independents a favor dels Drets
Humans que donessin suport als
activistes pels DH locals, i que
tinguessin com a objectiu la posterior
expansió dels projectes de l'Equip de
Pau als Balcans a B ò s n i a Herzegovina. Durant el període
d'exploració una de les accions a Split
va ser la d'assistir a l'audiència
preliminar en el judici a Acció Dalmatia,
on membres de l'oposició Acció
Dalmatia estaven acusats de
bombardejar la seva pròpia oficina.
L'equip va aportar l'únic informe
imparcial del judici.
Otverene Oci també manté la seva
presència a Zàgreb per seguir la pista
dels casos on hi sigui implicat el govern
central i per estar receptiu als
desenvolupaments en altres parts de
Croàcia.
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Durant alguns mesos, els activistes de
la Campanya de Croàcia Contra la
Guerra desitjaven una presència
internacional no violenta a Split. En
aquest moment, s'ha calmat una mica
la situació. Tot i així, en cas de tornar
a complicar-se, l'equip haurà realitzat
un treball base necessari per respondre
ràpidament i efectiva.
Missió D'EXPLORACIÓ A KOSOVO.
El projecte original de l'Equip de Pau
als Balcans era enviar un grup de
voluntaris internacionals a Kosovo.
De totes maneres, l'any passat diversos
equips internacionals van ser expulsats
de K o s o v o i la missió de la
C o n f e r è n c i a de Seguretat i
Cooperació d'Europa va haver de
marxar quan el govern iugoslau no va
permetre que estengués el seu mandat.
Aquest mes d'abril, l'Equip de Pau als
Balcans va enviar un grup de tres
persones a Belgrad i Prishtine per
veure si el projecte es podia realitzar.
Tot i que en termes generals, la situació
a Kosovo és igual de complicada que
sempre, hi ha hagut alguns canvis
importants al llarg de l'any passat. El

líder paramilitar Arkan ha abandonat
Prishtine, al menys de moment. Tot i
que a Prishtine hi ba menys violència
policial, el Consell per la Defensa
dels Drets Humans ha informat de
més incidents violents als pobles. Les
Clíniques de la Mare Teresa,
independents i dirigides per albanesos,
tenen cura ara de pacients serbis (uns
deu a la setmana) i envien
medicaments a clíniques oficials
dirigides per serbis. Ha augmentat
l'interès per Kosovo en els cercles de
l'oposició de Belgrad, i s'estan
programant un seguit de converses
entre intel·lectuals de Belgrad i
Kosovo. Al mateix temps certesf igures
destacables de la política a Kosovo entre les que figura l'ex-dirigent del
partit socialdemòcrata, Shkelzen
Maliqi; l'ex-dirigent del partit
parlamentari Veton Surroi; i l'exmembre de la junta directiva del LDK,
Rexhep Ishmajli, tots ells defensors
dels mètodes no-violents- han
abandonat la política de partits.
El grup explorador va considerar que
seria interessant que un equip
internacional examinés les possibilitats
de diàleg. Membres de l'equip que
treballen en diverses àrees -amb
refugiats, nens. dones, ordinadors,
educadors, comunitats religiosespodrien funcionar com a intermediaris
independents entre les dues
comunitats.

participar en sessions d'entrenament
per preparar-se. L'idioma utilitzat serà
l'angles, però també s'espera que
aprenguin el més elemental en les
llengües locals.

Tot i trobar-se a Iugoslàvia la setmana
dels bombardejos al voltant de
Gorazde, al grup de sondeig li va ser
concedida una entrevista de dues hores
amb un ambaixador del Ministeri
Iugoslau d'Assumptes Exteriors (coautor de la constitució serbia). L'Equip
de Pau als Balcans va proposar un
projecte pilot de tres mesos; va rebre
la resposta de que "aquest no era el
moment percap projecte internacional,
però d'aquí a tres mesos la situació pot
haver canviat". L'Equip continua fent
progressos i es planteja establir un
projecte pilot a Kosovo l'agost o el
setembre. Es necessiten més dones
voluntaris per aquest projecte.

Balkan Peace T e a m . C h r i s t i n e
Schweitzer, Lützowstr 22. D-50674
Colonia, Alemanya. Tel/fax +49 221
240 1819; c o r r e u e l e c t r ò n i c :
c.schweitzer@bionic.zer.de.
Compte Bancari: BPT, n0 de compte
173 de la Kreissparkasse Kóln,
sucursal ns: (BLZ) 370 505 99

URGENT:
Fan falta persones voluntàries per
l'Equip de Pau als Balcans. Han
d'estar compromesos amb la noviolència i tenir ganes de fer un servei
per la Pau, sense cobrar, durant com
a mínim mig any. És necessari que
siguin capaços de treball en grup, i en
situacions d'estrés. Hauran de

Xarxa d'Alarma. L'Equip de Pau als
Balcans està format per una xarxa de
grups i individus per respondre en el
cas d'unacridas'alerta d'un de Is equips.
Els membres de la xarxa poden definir
el seu propi nivell de resposta
completant un formulari disponible a
l'oficina de l'Equip.
FONS PER L'EQUIP DE PAU ALS BALCANS.
L'Equip és un projecte important no
només a les zones on s'està treballant,
sinó també pel desenvolupament de
mètodes d'intervenció civil no-violenta.
El projecte el va iniciar el Bund für
Soziale
Verteidigung
i
la
Internacional de Resistents a la
Guerra, i s'ha convertit en una prioritat
europea
per
V International
Fellowship or Reconciliation i les
Brigades Internacional de Pau.
També s'hi troben compromesos altres
grups de França i Alemanya -altres
organitzacions que vulguin ser
membres seran benvingudes- El suport
econòmic pel projecte es pot enviar
directament al compte bancari del
projecte a Alemanya o, si es vol, a la
IRG (senyalant per l'Equip de Pau als
Balcans -BPT-)

Molicies d e la IRG- WRI n e w s
DONES MILITARITZADES. Elgrupde dones
de la IRG ha publicat una declaració
explicant que no podem participar a la
Conferència Mundial de Dones de
l'ONU, que ha de tenir lloc a Beijin el
1995, degut a la greu situació en que
es troben els drets humans a Xina i la
probabilitat
de que
aquesta
Conferència podria empitjorar la
situació de les activistes xineses. Tot i
així, continuarem pendents dels
preparatius de la Conferència i ja
estem trobant alguns aspectes
preocupants. Entre les nostres
preocupacions hi ha la pressió que ens
arriba de les casernes governamentals
i de les Nacions Unides per posar en
un lloc notable de l'agenda la
militarització de la dona i la seva
participació als exèrcits com una ela
indicadora de la igualtat de la dona a la
societat. És important per lesf eministes
pacifistes parlar sobre això i deixar clar
que no aspirem a ser militaritzades
pels homes.
CONFERÈNCIA DE DONES DE NEGRE.
Les Dones de Negre de Jerusalem i
altres moviments internacionals de
dones pacifistes discutiran: "Dones,
Guerra i Pau: Visions i Estratègies"
en una conferència a Jerusalem del
28 al 30 de desembre. Les dones
activistes són invitades per compartir
les seves experiències creant una
cultura de pau, estratègies feministes
per resoldre conflictes internacionals
en un diàleg entre dones en els territoris
de guerra. Hi haurà tallers, debats, una
vigília i una marxa. Per més informació:
Erella Shadmi. 4/11 Dresner Street.
Jerusalem. Israel 93814. Tel.: +972 2
718597; Fax: +972 2 259626
RETORN IMPOSAT ALS RESISTENTS DE LA
GUERRA CROATA. Pel maig d'aquest
any, els governs alemany i croata van
acordar un "retorn" progressiu dels
refugiats croates. Els primers de la
llista són els adults, no casats i sense
fills, majoritàriament homes solters,
molts dels quals són desertors. Milers
de persones han de deixar el país i
s'han enfrontar amb l'expulsió a
Croàcia. Molts estan preocupats pel
risc de repressió després de tornar. A
continuació de la signatura de l'acord
amb Alemanya, el vicepresident de
Croàcia, Ivica Kostovic, va anunciar
que als desertors se'ls garantiria una
amnistia, dins del marc d'una llei
anomenada "Llei del Perdó". En un
article titulat "La 'Llei del Perdó' i els
desertors a l'ex-lugoslàvia", Zoran
Ostric de la Campanya Anti-Guerra
de Croàcia va manifestar la seva
sorpresa "a l'escoltar que aquest acte

podria aplicar-se als desertors i als que
defugien la conscripció, també. (...) És
una qüestió d'interpretació de les lleis:
la deserció pot ser tractada també com
un 'delicte criminal en les àrees de
conflicte' però al meu entendre, aquesta
és una interpretació poc probable. El
govern croata, naturalment, no té cap
interès
en
adoptar
aquesta
interpretació". Tot i això, hi ha raons
que indiquen que l'amnistia és vàlida
només per una període limitat: des del
17 d'agost de 1990 al 25 de setembre
de 1992. Totes les desercions després
d'aquest període, per tant, poden ser
processades i qualsevol home que
tomi al país podria ser cridat de nou a
files.
A la primera reunió de 1993, els
membres de la "Xarxa Internacional
de Desertors" van elaborar una
declaració reclamant el dret a romandre
a l'estranger per a tots els desertors i
pels que van eludir la conscripció fins
que els governs haguessin declarat
una
amnistia
sense
noves
mobilitzacions. En el cas actual,
aquesta condició no s'ha complert
encara. Sobre aquest tema, Zoran
Ostric escriu que "El més important
que el govern alemany pot fer és
redactar una llista de tota la gent que
serà enviada de retorn a Croàcia i
supervisar el que passa després de
tornar. I, tal vegada el més important,
dir-los-ho que tenen el dret a no ser

perseguit, i que hi ha organitzacions no
governamentals a Croàcia que els
ajudaran si tenen problemes.
Naturalment, totes les organitzacions,
especialment les no governaments que
treballen amb refugiats, poden fer
encara més: informar als refugiats
sobre els seus drets i la possibilitat de
donar suport i lluitar pels drets humans
a Croàcia, i animar-los a lluitar pels
seus drets i conviccions! (...) La
noviolència no significa no lluitar. Si
tota la gent jove, educada, liberal i
antinacionalísta abandona el país,
estaríem cedint davant els extremistes
de dretes. Hi ha treball per fer aquí, i
necessitem la nostre gent aquí, no a
Alemanya o a un altre lloc. Crec que el
treball de la "Xarxa Internacional de
Desertors" ha de concentrar-se.també
en donar estímuls a la gent perquè
tornin i lluitin al seu país, i no només
ajudar-los a restar lluny. (...) Recordo
alguns grafittis alemanys: 'Estrangers,
no ens deixeu sols amb aquests
alemanys!" Com a croata puc dir el
mateix. Necessitem serbis, italians,
hongaresos, gitanos i altres en aquest
país".
És veritat que té molt de sentit el que
la gent torni al seu país i s'impliqui en
la lluita per una societat millor. El
principal, però, és permetre que
prenguin la seva pròpia decissió.
Malauradament, la política pels
refugiats als països d'Europa
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occidental no ofereix l'opció d'una
permanència prolongada i segura. Per
això, no és sorprenent que el ministre
d'assumptes exteriors alemany utilitzés
l'article de Zoran Ostric per tornar a
afirmar que els ciutadans croatas no
tenen raons de preocupació. A la
pràctica això significa que els desertors
i refugiats croatas han perdut la base
legal que necessitaven per mantenirse de forma segura a l'estranger.
Contacte: International Deserteurs
Network. Brüder-Grimm-Str. 63.
63069 Offenbach/Main. Alemanya,
tel/fax: +49 69 845016.
CREADA LA COALICIÓ INTERNACIONAL A
FAVOR DE LA NO-PROLIFERACIO I EL
DESARMAMENT NUCLEAR. Aquesta nova
coalició va ser creada el passat
desembre de 1993 per quatre
organitzacions pacifistes: l'Agència
I n t e r n a c i o n a l de Pau (IPB),
l'Associació
Internacional
d'Advocats en Contra de les Armes
Nucleats (I ALAN A) i Metges
Internacionals per la Prevenció de
la Guerra Nuclear (IPPNW). Cap a
finals de febrer, unes 40 organitzacions
de tot el món havien presentat la seva
Declaració de Suport a la IPB, que és
l'eix central del projecte i que actua
come! Secretariat de la nova Coalició.
La finalitat de la Coalició és
proporcionar "una plataforma per a
moviments tant a nivell nacional com
internacional per emprendre projectes
conjunts, promocionar l'intercanvi
d'informació i donar forma a la divisió
de feines. L'objectiu de la Coalició és
evitar una major proliferació (tant
vertical com horitzontal) i en darrer
terme, eliminar tots els arsenals
nuclears". La documentació complerta
del fons, inclosa la Declaració
Fonamental de la Coalició és
disponible demanant-la a Coalition
Secretariat at the /PS, rue de Zuric,
CH-1201. Ginebra. Suïssa. Tel.: +41
22731 6429; fax: +41 2738 9419;
Correu-e: ipbnnn@gn.apc.org
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INVITACIÓ PEL ICOM'94 A BOGOTÀ,
COLÒMBIA, 22-28 DE NOVEMBRE.
L'ICOM constarà de dues parts:
22-24 de novembre. Trobada pública
a Bogotà. Els organitzadors estan
convidant a un ampli ventall de gent,
des d'organitzacions juvenils i de drets
humans a univiersitats, polítics i militars.
Volen aconseguir tanta cobertura a la
premsa nacional i internacional com
sigui possible i estan treballant sobre
invitacions a participants que cridin
l'atenció necessària. El primer dia
estarà dedicat al cas de Colòmbia,
afrontant la història de l'OC al país, la
legislació actual i el context polític
general. El segon dia comença amb
una posada al dia de la situació a

Turquia, com a forma de seguiment
de riCOM'93 i a continuació la situació
a la resta de països. La reunió de la
tarda es reserva a una sessió
antimilitarista més general, una
oportunitat per discutir els llaços d'unió
amb la Conferència Triennal de la
IRG que tindrà lloc dies després a
Brasil. El tercer dia també ofereix
sessions sobre altres països i una
discussió sobre ei servei civil. A la
reunió de la tarda es tractarà sobre la
relació entre l'objecció de consciència
i les qüestions generals sobre drets
humans, amb la participació d'algunes
organitzacions de drets humans, com
Amnistia Internacional.
23-28 de novembre: La segona part
de l'ICOM tindrà menys participants i
podria celebrar-se fora de la capital.
Consistirà en tallers per aprofundir en
temes com la noviolència activa, la
desobediència civil, l'objecció fiscal, el
servei civil, la militarització de la
societat, el medi ambient, el paper de
les dones, el paper de les esglésies i la
solidaritat internacional. Hi haurà, a
més, dues sessions sobre la
construcció de les connexions entre
les organitzacions d'OC a Colòmbia i
Llatinoamèrica. Contacte: Colectivo
por la Objeción al Servicio Militar
Obligatorio.tel: +571 3853208; Fax:
+571 2880409
XXI CONFERÈNCIA TRIENNAL DE LA
INTERNACIONAL OE RESISTENTS A LA
GUERRA. VIVER È RESisvrr. à e s u n \ r \ \ \ a
cadena de la violència. S'està acabant
deconcretar el programa de la Triennal
de la IRG que tindrà lloc del 10 al 17 de
desembre a Sao Leopoldo i Porto
Alegre, Brasil. El dia 10 hi haurà el
Plenari Inaugural i entre el 11 i 16 es
desenvoluparan els treball en grups
temàtics, tallers i sessions plenàries.
Finalment, el darrer dia hi haurà el
Plenari de Comiat. Els grups temàtics
ja definits són: 1.- Dones contra el
militarisme i la violència; 2.Entrenaments en noviolència: posta
en comú intercultural; 3.- La conscripció
i les estratègies d'objecció de
consciència; 4.- La transició cap a la
democràcia;
5.Racisme,
nacionalisme, conflictes ètnics i els
pobles indígenes; 6.- Violència
quotidiana: la inseguretat social i
urbana; 7.- Alternatives a les armes: la
intervenció directa noviolenta i la
defensa social; 8.- Militarització i medi
ambient; 9.- Estratègies per una
economia de la justícia. Per més
informació i inscripcions: War
R e s i s t e r s ' InternationalllRG. 5
Caledonian Rd. London NI 9DX.
Anglaterra. Tel.: +44 71 2784040;
Fax: +44 71 2780444; Correu-e:
warresisters@gn.apc.opg

(els DÚmeroi dc iclcfon i fax
COOStM dc diverses xifres: El
prefixe dc trucuda internacional 07 des dc IT-slut espanyol-; el
símbol ••+". que indica que heu
d'esperar senyal de línia: segui!
d'uns dígits que corresponen a
l'indicatiu de l'estat on truqueu; el
prefixe regional i, finalinenl. el
número telefònic)
12 de novembre. Conferència
Internucionul suhre el comerç
d'armes: Seguretat col·lectiva i
lleis
internacionals.
O r g a n i t z a d a per Advocats
H i n d ú s C o n t r a les A r m e s
Nuclears, conjuntument amb
l'Assemblea
General
de
l'Associació I n t e r n a c i o n a l
d'Advocats contra les Armes
Nuclears. Contacte: I M ANA
Inleriuilioiial Secretariat. PO
Kox 11589.2502 AN The Hagué,
l'aïsos Baixos. T e l . : 4-31 70
3634484; Fax: +31 70 3455951;
c o r r e u - e :
lALANA@antenna.nl
20-27 novembre. I C O M 94
(Trobada
Internacional
d'Objecció de Consciència) a
Colòmbia. Organitza: Colectivo
por la Objeción de Conciencia,
A.A. 53024, Santafé de Bogotá
D.C. C o l ò m b i a . T e l : +57
12874498; fax: +57 12695029.
10 al 17 de desembre. Trienal
deia Internacional de Resistents
a la Guerra a Sao Leopoldo, al
sur del Brasil. Organitza: I R G .
5 Caledonian Koad, London N I
91)X, Anglaterra. Tel: +44 71
2784040; fax: +44 71 2780444;
e
m
a
i
l
:
warre.sisters@gn.apc.org
12 de gener a 12 d'octubre de
1995. Kuromarxa per un M ó n
Lliure de Nuclears. Marxa de
Brusel.les a Moscú, passant per
Londres, París, Praga, Viena i
Txernòbil, entre altres ciutats.
Contacte: ForMotherEarlh (Per
la Mare Terra). Zilerhof 19.
9000 Gent. Bèlgica. Tel: +32
92333268.
Cada dimecres."Deixeu-nosen
Pau". Programa realitzat per
l.i gent del M O C de València.
Ràdio Klara. 104.4 Mhz. 2021 JO h.

Breus
ciutats com Berga o la Seu d'Urgell,
la caserna de Tarragona serà tancada
definitivament el proper mes d'octubre.
Els soldats ja han estat enviats a Sant
CAMPS DE JOCS DE GUERRA A VILANOVA Climent Sescebes -Alt Empordà-.
D'ESCORNALBOU I LA GORNAL. Mentre
No els trobarem a faltar. Sembla que la
a diversos llocs del planeta les guerres
de Lleida tindrà la mateixa sort, ja que
causen mort, misèria i destrucció, hi ha
ho concentren tot a Sant Climent.
gent sense escrúpols que per fer diners
Tarragona deixarà també de tenir
són capaços de fer qualsevol cosa.
Governador Militar i Govern Militar,
Aquest és el cas dels que han creat els
que seran substituïts per una
camps de "jocs de guerra' a les
Delegació del Ministeri de Defensa.
localitats de Vilanova d'Escornalbou
•Baix Camp- i la Gornal -Baix
Penedès-, on yuppies, militaristes de
pro i diverses espècies de feixistes
podran anar a perdre el temps tirantse bales de pintura imaginant-se que
són uns valents i experimentats
soldadets.
Els de
Vilanova
d'Escornalbou, que es va inaugurar
el 14 de maig sota el nom de SurvivaJ
Park. ocupa una finca de 10 hectàrees
prop del poble i l'han muntat tres
espavilats de la comarca. El de la
Gornal, amb el nom de Hobby's
Natura, també ocupa 10 hectàrees
d'una finca a la zona de les Masuques, QUE TANQUIN LA BASE AÈREA DE REUS
I EL CAMPAMENT DELS CASTILLEJOS. Ara
tocant ja a l'Alt Penedès i l'ha muntat
a veure su tanquen d'un vegada la
una parella jove.
base aèrea de Reus, seguint l'exemple
de Tarragona, i també el Campament
PER FI TANQUEN LA CASERNA MILITAR DE dels C a s t i l l e j o s , situat a les
TARRAGONA. Dins la reestructuració
muntanyes de Prades. Pel que fa als
que està portant a terme el Ministeri
Castillejos, col·lectius antimilitaristes,
ajuntaments de la zona, alguns partits
de Defensa, i tal com a passat a
M O C BAIX CAMP

polítics, i fins i tot la Comissió de
Política Territorial del Parlament de
Catalunya
demanen
el
desmantellament i la neteja del
campament. A què esperen doncs?
CAMPANYA CONTRA LA P S S . Des de
l'Assemblea d'Insubmisos de Reus
s'està intentant tirar endavant una
campanya contra les entitats que
agafen objectors per fer la PSS, a
desenvolupar els propers mesos i fent
especial
incidència
en
els
Ajuntaments de Reus i Tarragona,
la Universitat i algunes entitats no
governamentals que, en principi,
haurien de tenir uns criteris més
solidaris. Sense ànim d'entrar en
polèmica, no deixa de ser una mica
trist que entitats com el grup GEPEC i
SOS Racisme de Reus hagin decidit
agafar objectors per fer la PSS. Mentre
hi ha insubmisos empresonats per
defensar les seves idees i lluitar per
acabar amb una llei injusta, col·lectius
que tenen en la solidaritat -cap a la
natura o els immigrants- la seva raó
d'existència ens donen una lliçó
d'insolidarital i oportunisme, i, suposem
que sense pretendre-ho. ajuden al
Govern a implantar una llei àmpliament
rebutjada i criticada. O som coherents
i conseqüents en tots els aspectes o
mai aconseguirem canviar aquesta
societat.

MOCADOR

BUTLLETA DE SUBSCRIPCIÓ
nom i cognoms
adreça
codi postal

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 1.200 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
CP

Població

Domicili agència

Compte/Llibreta-núm*1» I J J J J - I J J J J - U J • U J J J J J J J J J
Jo (Titular compte/llibreta)
domiciliat al c/pç
núm
de .
autoritzo el pagament dels rebuts que al meu nom presentarà MOCADOR
., a

í

..CP
de
(Signatura)

de 199...

Envia-ho a: M O C A D O R - Apartat 337.17600 Figueres (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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EL KLEENEX
desinformatiu per la lluita antimilitarista
Per «|uò cl Kleenex? Perquè el MOCADOR, com s'usa diverses vegades entre rentada i rentada, és una font constant de
contagi. Ambunkleencx. en canvi, els microbis van de cap a les escombraries. Aquest és el principi del kleenex: lots 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.

- Inaudit: Ahir van ser descoberts a l'Emporda en
avançat estat de descomposició els cadàvers de dos
objectors insubmisos que havien de ser juljals el 22-91994 a Barcelona. Les investigacions de la policia han
desvetllat que els dos joves estaven amagats en una
mena de "zulo" esperant que el seu jutge els posós en
recerca i captura per poder-se presentar, i que la mort
va ser deguda a causes naturals (El PalÚs, 20-102063).
- Gran escàndol: l'equip internacional del MOC. atesa
l'absoluta impossibilitat d'aconseguir cap subvenció
per poder anar a l'ICOM o a la Triennal del Brasil,
proposa a lots els que hi vulguin anar que es llnanciïn
l'expedició "a posteriori" amb la venda d,"una mena
de talc molt típic" d'aquesis països als Casal de la Pau
i ais diferents MOCs i assemblees antimilitaristes de
Catalunya.
- L'equip de redacció del Kleenex llença una increïble
olería de models d'escrit del "plante judicial" a 495
pies. la unitat. N'hi hade tots tipus: amb sis punts, amb
cinc. citant la constitució o no, o indolent paraules
com ara "imperialista", "capitalista", "no-violenl",
etc. en algun lloc on l'insubmís ho pugui creure
escaient. 1 per només 995 ptes. el podem fins i tot en
vers.
- Insòlit "gorrón" perquè es prenia massa seriosament
allò del "recolzament".
- Sensacional invent: el científic alemany Plankte
Desinkpunien ha creat una màquina fotogràfica amb la
que es pot averiguar quins insubmisos aniran al talego
i quins no. Al revelar la fotografia, els insubmisos que
seran condemnats apareixen en trajo a rallles
horitzontals grogues i negres de disseny tipus
""Presidente Gonzalo".
- L'assemblea d'Insubmisos, sempre pendent de la
pela i visi l'èxit de la botiga "Barçamania" ha decidit
seguir aquest exemple i crear una gamma de productes
"Insubmissiomania". on apart dels productes clàssics.

xapetes, samarretes i vi, s'hi inclourà roba interior
femenina amb el casc i la flor, preservatius musicals
amb la coneguda cançó d'un conegut cantautor d'un
país petit i no tan conegut, i. com a peça estelar, uns
calçotets de bragueta amb un fusell sencer, que
quedarà partit quan l'usuari tregui la cigala.
- Cas espetarrant: sembla ser que alguns membres del
CMSF, sector ABC-T (i), estan cavani un túnel des
d'un sòtan del carrer Entença que farà cap el pati de la
presó Model. "Si els jutges no ens hi fan entrar, hi
entrarem pel nostre compte", va declarar ahir en roda
de premsa el seu portantveu.
- Esbalaïdores revelacions: Hem aconseguit averiguar
queja no tan sols el CESID infiltra els seus membres
al moviment, sinó que el KEM envia "curiosos
personatges" a Barcelona per controlar ais/les
membres de MOC i per anar preparant la futura
invasió. Per començar han proposat petits canvis a les
assemblees (com per exemple sopar mentre es debat i
canviar el nostre vi "insubmissió" pel "sin kuartel").
Sembla molt innocent, però és nomós per posar-se el
personal a la butxaca i facilitar el desembarcament de
les "naus espacials" plenes de marcianets procedents
de Bilbo. A més. el primer "espia" és dielista. perquè
ho anem paint a poc a poc.
- Sembla mentida, però finalment ja és aquí la 3'
PORRA-KLEENEX. Aquest cop consisteix en
endevinar la següent endevinalla (redundàncies, al
fons a la dreta): "Si el lleó és el rei de la selva: quina
animala és la reina del MOC?". Feu arribar les vostres
respostes per correu al Casal de la Pau. o dipositeu-les
en mà al sobre especial que s'habilitarà al taulell de
l'habitació del secre abans del proper MOCADOR,
fent constar quina és l'animala en qüestió i el vostre
nom, estat civil i situació laboral. Un sol concursant no
pot emetre més d'una sola resposta, i entre els
endevinadors que l'endevinin es sortejarà una
inoblidable borratxera amb tot l'equip de redacció de
Kleenex. Oioió. quina emoció!!!

Possiblemeni, estimat lector, convindràs amb la redacció del Kleenex que no es pol aprofitar res de la resta de la revista. Exigeix
que alliberinl aquesta secció del MOCADOR retallant la pàgina per la Unia de pums i paga l'import proporcional. Finalment el
Kleenex, no tan sols s'ha convertit cn un espai fix. sinó que amenaça amb edilar-se independentment.

