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50 anys i prou!
PATRIC

«50 anys i prou!» era el lema de la
campanya contra la trobada del Fons
Monetari Internacional I el Banc Mundial a Madrid a la tardor del 94, on
banquers i polítics van celebrar els
cinquanta anys d'existència d'aquestes nefastes institucions, constituïdes
per a garantir el bon funcionament del
sistema capitalista arreu del món. I ara
al 95 ens tocaria potser celebrar o,
millor dit, recordar un altra aniversari
que sembla que ens quedí a tots I a
totes molt llunyà, però que està molt
més present del que sembla: la fi de la
Segona Guerra Mundial, amb la capitulació alemanya el 8 de maig de 1945,
i sobretot les bombes atòmiques sobre Hiroshima i Nagasaki (a l'agost del
45!) que van ser com les salves d'avfs
del nou ordre mundial que acabaria
per imposar-se.
No entrarem aquí a analitzar les complicitats ni els càlculs tàctics, per part
aliada i soviètica, que van permetre la
pujada i expansió del nazisme així
com els intents d'extermini de la població jueva, gitana, eslaus... de comunistes, homosexuals, etc.; ni tampoc
en l'interessat repartiment de papers
de «criminals» I «víctimes» entre els
països participants a la guerra i entre
els personatges de la política i l'administració pública que van servir als
interessos nazis, durant la guerra, i
després sense pausa van continuar
servint als interessos de l'anti-comunisme a la part occidental. És evident
que totes aquestes qüestions tan ben
silenciades expliquen en bona mesura
el que va succeir durant l'anomenada
«guerra freda».
I és que sense aquesta guerra i, sobretot, sense la post-guerra, és a dir, el
nou panorama polític que es va configurar com a resultat d'aquesta guerra,
no ens podríem explicar moltes coses:
en primer lloc, seria molt difícil d'explicar els quaranta anys de dictadura i
també la singularitat de la transició i
democràcia espanyola (amb l'amnèsia històrica de polítics, intel·lectuals i
demés personatges del sistema); però
també seria molt difícil d'explicar l'escenari polític, econòmic i militar mundial i les seves guerres «col·laterals».
Cinquanta anys des de l'última gran
camisseria que va patir el món, però
no han estat cinquanta anys de pau i
justícia, sinó cinquanta anys de petites
carnisseries, que posades totes juntes, igualen segurament a la Gran
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Carnisseria; cinquanta anys d'injustícies estratègiques en nom de la raó
d'estat, en nom de la llibertat d'Occident, per causa de la «guerra freda».
I ara que s'ha acabat la guerra freda,
què? Ara continua la guerra calenta
que mai va deixar d'estar present, la
guerra de baixa intensitat no contra la
pobresa, sinó contra els pobres, no
contra la insolkJarltat, sinó contra els
que veuen en les relacions basades en
la justícia i la solidaritat l'única sortida
a la crisi econòmica i social profunda a
la que els ha portat el sistema econòmic dominant.
La desfeta del vell enemic, curiosament, no ha portat una època de «pau
i progrés», sinó que ha multiplicat els
perills i enemics potencials, abans tan
fàcilment tocalizables. El perill ara, ens
volen fer creure, està a tot arreu, esperant per atacar, per desestabilitzar i
acabar amb el «nostre benestar».
I mentrestant, la indústria de la guerra
i els guanyadors de sempre continuen
el seu camí triomfant. I veiem que
aquests cinquanta anys no han passat
perquè sí, sinó que a Occident, com a
mínim, han servit per a desarmar,
desarticular i/o integrar l'oposició al
sistema, han servit per a (intentar?)
robar-nos fins i tot les esperances de
canvi, el somni d'una societat fonamentada en valors diferents.
Algunes fons eleven a 50.000 els desertors alemanys afusellats per no
complir amb el seu deure a l'última
gran guerra; però molts més són els
que han mort arreu del món en aquest
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llarg camí. Ni els desertors alemanys
de llavors han aconseguit encara -els
pocs que encara viuen- que se'ls reconeguin els seus drets com a represaliats
del règim nazi, ni ho aconsegueixen
actualment els que ara es neguen a
participar a les petites massacres que
dia a dia fan aquest món una mica més
invlvible.
I així, mentre que els polítics critiquen
les guerres «on es violen els drets
humans» (què ocurrents, no?) i es
r e u n e i x e n a m b els r e s p o n s a b l e s
d'aquestes per parlar de negocis; els
ciutadans i ciutadanes canvien de canal per no tenir que dinar amb l'última
salvatjada militar com a postres; i els
militars es van intercanviant els seus
papers -segons el lloc i el moment- ara
de criminals de guerra i ara de mediadors humanitaris, en una representació perfecta de Dr. Jeckly i Mister Hide
(aviat començaran a patir d'esquizofrènia els pobrets!... un terreny més on
fer «labor» humanitària).
Cada dia que passa és més clara la
funció d'institucions com l'ONU i l'esmentat FMI, però alguns amb mala
consciència pel seu passat esquerrà
encara pensen en reformes meravelloses de color rosa, encara es creuen
(?) que la misèria i la catàstrofe ecològica són errors del sistema I no el seu
preu. Ni s'ha acabat la història, ni han
mort les ideologies; els que morim i
ens acabem una mica, dia a dia, som
nosaltres mateixos, si no som capaços d'atacar el sistema a les seves
arrels (res de nou, per altra banda), si
no estem disposats a desertar del
sistema i a dir ja ni ha prou!
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HOí-nAS TU/

COMO piERcew

LOS MILITARES
SIN E L UN'R>W£

MOC Badalona
c/ Germà Bernavó s/n.
00911 BADALONA
(Barcelonès Nord)
MOC Barcelona
c/Cervantes, 2, pral., 1*.
00002BARCELONA
(Barcelonés)
ElLokal
el de la Cera, 1 bis.
00001 BARCELONA
(Barcelonés)
MOCPetrer-Elda
c/Menendez Pelayo, 11. 3r.
03000 ELDA
(Valls de Vinalopó)
MOC All Empordà
Apartat Correus 337
170OOFK3VERES
(AH Empordà)

Coordinadora per la Pau lla Solidaritat
Pg. Muntanya, 106, àtic. 1 '
00400GRANOLLERS
(Vallès Oriental)
Assemblea Antimilitarista del
cl St Joan d'en Coll, 30,6, 2
08240MANRESA
(Bages)
MOC Ontinyent
cl Tomas Valls, 35 baixos.
46700ONTINYENT
(Vall d Albaida)
MOC Baix Camp
c/ Sant Vicenç, 3
43201 REUS
(Baix Camp)

BUTLLETA DE
nom i cognoms
adreça
codi postal

Col.lecUu Antimilitarista de Salt
c/Uarg,29,3r., 1*
17090SALT
(Gironès)
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MOC València
Portcü de Valldigna, 15, baix.
46003 VALENCIA
(l'Horta)
Assemblea A n t i m i l i t a r i s t a
d'Osona
c/Sant Just, 1,2'
08500 WC
(Osona)
Assemblea Antimilitarista del
Garraf
Apartat Correus, 236
00000 VILANOVA I LA GELTRÚ
(El Garraf)
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M O C A D O R
població

comarca

tel.

Se subscriu a la revista M O C A D O R per un període d'UN A N Y , p r o r r o g a b l e si no hi ha o r d r e en c o n t r a , i un Import
de 1.200 p e s s e t e s (4 n ú m e r o s ) a pagar mitjançant:
• Xec adjunt
• Ingrés en el c o m p t e corrent de la C a i x a : 2 1 0 0 - 1 3 9 5 - 7 1 - 0 2 0 0 0 0 7 7 1 6 (envia c ò p i a r e s g u a r d i n g r é s ) .
• Domiciliació b a n c à r i a (emplena les dades b a n c à r i e s ) .
Distingits s e n y o r s :
Banc/Caixa
Domicili agència
CP
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, Població..

J o (Titular compte/llibreta)
domiciliat al c/pç
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.CP.

.. de
(Signatura)

d e 199...

Envia-ho a: MOCADOR - 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 mós de l'oficina, 2 del Codi de Control i finalment 10
del compte o llibreta. Les domiciliacions es passaran a principis dany. Pels subscriptors donats d'alta al llarg de l'any anterior s'afegirà a
j l'import anual la part proporcional corresponent als números rebuts.

Pere Comellas ingressa
a la p r e s ó
MIQUEL COLOMER
MOC
CRÒNICA D'UN PRIMER EMPRESONAMENT
ANUNCIAT
Era el divendres 26 de maig, feia un dia
de primavera d'aquells que donen ganes de fruir si no fos perquè en Pere
Comellas, insubmís a la PSS, entrava
a la presó de Brians, a Sant Esteve de
Sesrovires (Baix Llobregat). Era el primer cas d'un insubmís condemnat que
Ingressava a presó a Catalunya. Des
de feia unes setmanes que ens veiem
a venir que arribaria l'ordre d'ingrés a
presó de la jutgessa del penal 15 de
Barcelona. Després de la seva detenció, estada a la Model i judici a mitjans
de març i la condemna de 2 anys 4
mesos i 1 dia i inhabilitació (vegeu el
MOCADOR 32), no podíem esperar
res més que aquest desenllaç.
A les 11:00 hi havia convocats els
mitjans de comunicació davant de l'entrada de la Presó d e Brians, per tal de
fer-hi una roda d e premsa. Quan arribà en Pere, acompanyat per una trentena de persones, s'instal·là una improvisada taula just davant de l'entrada, fet que començà a posar nerviosos
els mossos d'Esquadra que vigilen els
accessos de la presó. A la roda de
premsa hi van participar Gabriela Serra (Entrepobles). Arcadi Oliveres (Justícia i Pau), Josep Lluís Carod Rovira
(Diputat d'ERC), Ignasi Riera (Diputat
d'IC) i Miquel Colomer (en representació del Grup de Suport i del MOC). Una
roda de premsa diferent de les que
estàvem acostumats. Al fons també hi
havia pancartes ('La presó no empresonarà la n o s t r a c o n s c i è n c i a '
i
'Intermón Empresona Objectors'), però
el que marcava la diferència era un
modern i enigmàtic edifici, la finalitat
del qual era treure la lliberta a en Pere.
Van destacar les paraules de l'Arcadi
Oliveres i la Gabriela Serra, emmarcant la insubmissió c o m una d e les
maneres de lluitar contra la preparació
de les guerres i contra el militarisme i
recordant els més de 220 isubmisos
empresonats arreu de l'Estat Espanyol.

voluntat d'un govern i d'uns partits
amb la col·laboració d'unes entitats i
organismes que articulen la PSS i la
Llei d'Objecció de Consciència i que
perpetuen l'actual status quoque, amb
aquest empresonament, es posava
de manifest d'una manera bastant
contundent.
El mateix dia el grup de suport i els
col·lectius que tiren endavant la campanya d'insubmissió (MOC, Assemblea d'Insubmisos,...) es posen a treballar en els diferents àmbits: suport i
solidaritat, denúncia, sensibilització,...
Dissabte i diumenge (27 i 28 de maig)
amics i amigues i companys i companyes del Moviment d'Objecció de Consciència van poder visitar-lo. Després
d'estar esperant i contemplant com
funciona la burocràcia carcerària, vam
poder parlar amb en Pere a través d'un
vidre durant mitja hora. Els ànims estaven bé, però les perspectives eren
magres. Diumenge a la tarda també el
va visitar l'advocat Francesc Arnau.
El dimarts (30 de maig) següent una
delegació de representants de diverses ONG (Entrepobles, Justícia i Pau,
WRI-MOC, Amnistia Internacional) i
del grup de suport es va desplaçar a
Brians per tal d'entrevistar-se amb el
Director d e la presó i parlar amb en
Pere. El dijous, una altra visita extraordinària. Diputats del Parlament que
havien manifestat la voluntat de fer
costat als insubmisos empresonats,
acompanyats per una representant del
grup de suport, van entrevistar-se amb
el directori i van parlar amb en Pere.
Divendres passa a 3er grau i és traslladat al 'Centre Obert de la Model de

Barcelona'. Des d'aleshores l'empresonament es transforma una subtil
forma de repressió. Cada dia pot sortir
per anar a la feina i a la facultat i cada
dia ha de travessar el portal que el
tornarà a portar a la presó. Si les coses
no canvien aquesta situació es prolongarà bastant temps (recordem que la
condemna és de 2 anys 4 mesos i 1 dia
de presó i inhabilitació).
Però la solidaritat envers el cas d'en
Pere i la insubmissió no es fa esperar
i comencen a sortir les primeres Cartes al Director a diaris i revistes, manifestos de suport (Companys d e feina.
Cristians per la Insubmissió, Professos de la facultat de Filologia de la
Universitat d e Barcelona, veïns i veïnes del poble d'en Pere -Cal Rosal,
Berguedà-), accions i penjades de
cartells a la Facultat, cartes del C o l legi de Bibliotecaris,... Cal destacar la
cobertura que la premsa, ràdio i televisió ha anat fent del cas des del divendres 26 de maig s'ha anat fent ressò
d'aquest primer empresonament. A l guns diaris han sorprès pel tractament
que han donat del cas i de la insubmissió donat que fins ara el tema de la
insubmissió estava vedat en algun
d'ells.
Fa més d'un mes i ara ja són dos els
insubmisos empresonats a Catalunya
(a més d'en Pere h i ha en J.L<àuerra,
condemnat a 4 mesos!) i tot sembla
indicar que hi haurà nous empieeonftments a altres llocs de Catalunya. Els
judicis continuen I «I futur Codi Penal
va tirant endavant. Queda moft camí
per avançar, però amb l'actitud d'«n
Pere i dels aKres companys empresonats arreu d e l'Estat segur que ho
aconseguirem.

Al cap d'una estona, i després d'acomiadar-se de tothom qui l'havia acompanyat, en Pere va entrar a la presó.
Tot van ser sensacions i emocions. Fa
més de sis anys de la campanya d'Insubmissió i aquest és el primer cas a
Catalunya d'un empresonament amb
condemna. A dintre s'hi quedava un
amic i un company i tot gràcies a la
rodadf

prtmm davant < « n Brians. D'esquerra a dreta: Ignasi Riera. Prre Comellas, Josep

IJuís(!aro<Í,
Gabriela Serra i Miquel Colomer.
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PRESOS (20 de juny de 1995)
S e g o n
PresódeVillabona
c/ Arcipreste da Hita, 2
33071 Oviedo
Adotto Fernández González
Antonio Alonso
Enrique Marcos Menendez

Prasó da Bilbao
Lahandakarí Aguirre,
92.
48071 Basauri
Zigor Murguitlo Gastelurm
Iñaki Carro Iturregl
Enlko Ablan Sueskun
José Bujan Corras
Luis M. García Labadas
Juan C. So usa Fuentes
Jokin Carballo Carballo
Asier Etxezarrag Pérez
Ale(andro Pérez Larrea
Asier Landarroitia Garal
Juanjo Obregón Sancho
Tolor Zelala Elxaburu
José R. Gómez Prieto

Urto Palacios Zenarruzab
Míkel Osa Olabameta

Praaó del Duaso
39071 Santoña
Cantàbria
José L. Samperio Alen

Praaó da Vitòria
c/Topete s/n
01071 Mandares de la
Oca
Carlos Martínez Bazlán
Alvaro Redondo Elizondo

Praaó da Martutana
c/Martutone, 55
20071 Sant Sebastià

Jesús Lecea
Altredo Alvaro
David Adanaz de Carlos
Ifllgo Rudl
lAakl López Rublo
Ion Márquez Roncal
Javier del Campo Lacarra
César Sanmartín Velaz
Ismael Matiarena Legarra
Angel Ormazabal Arratlbel
Mikel Usetxl Sarasa
Juan A. Vicente Galbele
Juan M. Gofti Beltza
Ander Murga Alkorta
Patxl Villares Loigorri
Félix Arregi Razkin
Altredo Liras Cesar
Mikel Cormenzana
Jesús Lacea
Luis Lombreras Rodríguez
Iñaki Ekisoain Bernozar
Manuel López Montes
Femando Mendiola Gonzalo
Martin Celaya García

Mikel Beilia

T e r c e r
Prasó da La Torracica
Ctra. da Ayora, km. 72
02071 Albacete
Javier Roncero Heras

PresódeVillabona
Cl Arcipreste da Hita, 2
33071 Ovlado
Daniel Lorenzo
Pablo Sastre Alvaro

Praaó Modal
c/Enlença, 155
08071 Barcelona
Pere Cómenos Casanova
Juan A. Guerra Ballestero

Praaó da Bilbao
e/Lahandakarí
Aguirre, 92
48071 Basauri
Ismael Martínez
Roberto Alonso
Ander Gorti Bellza
Altor Aurrekoelxea
David Monge Garrido
Luis A. Nú fez Vicenle
Alberto Rodríguez Pérez
Alberto Atvarez Corral
Ivan Martínez Santos
Ignacio García Bermejo
Julen Santos Vega
Daniel A, Salnz Méndez
Enrique
Musatadl
Be resalude
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Arturo Garda Domínguez
Antoni Zabalza Lolina
Miguel Pérez Atvarez
Iñaki Ibarra Martin
Lino Pietro Martínez
Harilz
Leanlzbarre
Urlzarbarre
Imanol Pera Ruiz
Manuel Akedo Sanliesleba

G r a u

Praaó da Pamplona
c l San Roque, 1
31071 Pamplona

Mikel Olaelxea Amor
Altor Ormaetxea Zenikazela
Borja Zabaia González
Ignacio Arenal Sánchez
Sabin
A.
Errazti
Otartekoetxea
Etor Elxebartia Artti
Josean Sevilla Arnaiz
Andoni
Aldekoetxea
Arakistain
Altor. Albekoetxea Arakistain
Juan C. Alonso Hernández
Urko Uríarte Larríanga
Unaí Hernández
Pablo Fernandez
Manu Arenal Gil
Beni Agirrea Fuentes
Víctor Várela Sánchez
Igor Argritxona
Pedro Melga nejo
Roberto González Lizarraga
Xabi Berasaluce

Praaó da Puerto da
Santa Maria
Ctra. Jéraz-Rota, km. S
11071 Puerto de Santa
Maria
Rala Contreras Doña

Presó de Castelló
Ctra. d'Alcora, km. 10
12071 Castelló
Toni Roig

Praaó da Córdoba
Ctra. da Almadén, s/n
14071 Córdoba
Antonio Liftan

Praaó d'Herrera da la
Mancha
Ctra.de Armamasllla

Oscar Razkin Urmeneta
Galzka Aranguren Urrotz
Eduardo Sanz
José R. Ucelay Caberlo
Iñigo Balbas Rulz
Juan C. Lakasta Zubero
Ricardo Marques
Jacinto Gómez Viniega
José R. Ziriza Ortiz

Praaó da Daroca
50071 Daroca
(Saragoaaa)
Alejandro
Armendariz

Belasko

Alcala-Meco
28071 Alcalá da
Henares (Madrid)
Iñigo Ramírez Barberena

Praaó da Sòria
Plaça Marqués dal
Saltillo, 1
42071 Sòria
José A. Irlbarren Gorbíndo

Praaó d'Ocaña
c/Mártires s/n
45300 Ocaña (Tolado)
Katxo Agirte López

Praaó da Saragossa
Avg América, 80
50071 Saragossa
Chabier Nogueras Corral
José A. Aliaga Cucalón
Txarí Urra Víduarre
Luis Menn Flores
José L. Rulz Saines
Manuel Nogueras Corral
Chabier Gimeno Monlarde

g r a u

21071 Ciudad Real
José M. García Espadas

Praaó da Mandares da
Oca
01071 Mandares de
Oca (Vitòria)
Adotto Alonso Undabarria

Praaó da Martutana
cJ Martutana, 55
20071 Sant Sebastià.
Ander Zaldua
Goka Morenas
Iñaki Camacho
Agustín Rivas
Juan C. Albiro
Txema Mendivíl
Julio Abrego
Daniel Fernandez
Joseba Mintegi
Gastón Lozabal Arozena
José I. Adoriz Azkuna
Ion Navarro
Tobi Ruiz
Ramón Telletxea
JonTxopeitia
Oskar Goñi
Altor Landaluce Luque
AlexAlberdi
David Zaplrain
Jabí Labaka
Ion Gómez

Praaó da Pamplona
cJ San Roque, 1
31071 Pamplona
Josetxo Garin
Bittor Elbuslo Mazquiaran
José A. Martin Pérez
Iñaki Comes
Oskar González
José G. Fraile Ramírez
Fermín Larombo

Enrique Urra López
Pablo J. Gorriz Ayesa
Bittor Irure Viana
José M. Morcillo Borrega
Iñigo Garmendia
Ralael Rodríguez García
Ivan Gutiérrez Gordmo
Fernando Txurruka Iza
Carlos Ibañez
Francisco Ruiz Cerón
Patxl Zoroza
Francisco J. Sarobe Eltzalde
Fermín Palomo Curiel
Jorge Eseverrl Eguia
Valentín Oses Salinas
Miguel A. Serian Plano
Norberlo
Villanueva
Martínez
Mikel Lakasta
Patxí Urroz
Jaime Encinas
Fidel Mendia
Pal» llzarbe
Iñaki Apezleg ta
P e » Ibañez
Miguel Azanza
JuanCuella
JuanM.AImeída Domínguez
Etor Iturko
Patxl Dolara
Rubén Maestrojua
Ricardo Arreta Urretarazu
Samuel Elkoaz
Oskar llzarbe Legarla
Pe io Ozkoldí
Juan I. Madariaga Coido
Javier Molares
Juan M. Isluriz Asenjo
Angel Pardo
Javier Bergara
Ivan Goíkoetxea
Fernandez Vázquez
Félix Agustí
Alex Ramírez
Arturo Babuena
Diego Cruces
Alfonso Etxarri
Iñaki Llzarbe
Pedro Gil
Rodrigo Casado
Txema Balarena
Patxl Cuela
KarlosOniz
Jesús Moreno
Pedro Zamora
Pedro Navarro

Cristóbal López
Roberto Navarro
Ernesro Garces
Juanjo Oses Sorel
Alfonso Rodrigo Ortiz
Fernando Monasterb Ubanl
Alfredo Garda Urmuoa
Mario da Silva Giménez
Igor Sanz Urra
Txema Lampreaba
Rubén Esparza Iruza
Eduardo A. Larronóo
Fernando Txueka
Gorka Vales Aristu
Oskar Urrizelki
VicorUe Romero

Praaó da Logroño
cJ González da
Barcao, 65
26071 Logroño
Carlos Faulin

Prasó d'Alcalá-Maco
28071 Alcalá da
Manaras (Madrid)
Raúl Sánchez

Prasó da Yasarlas
Av. da los Poblados
28071 Madrid
Enrique Martínez
José A. Paya Orzaes
Julián Marinez
Javier Ocaña
José M. Sorrel Brlto
J. Manuel

Praaó da Ca rebane hel
Madrid
Antonio Ríbagorza
José Cepeda
Carlos Rubén de Diego
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Presó de Màlaga
Ctra. de Cártama s / n
29071 Màlaga
Manolo Martin

Presó de Múrcia
Ctra. PalmarMazarrón, km. 4
30071 Múrcia
Fernando Hilarte Martínez
Jesús Martínez Cubilas
Pedro J . Lijpez Lorca

Presó de Vigo
Avg. de Madrid, 106
36071 Vigo
Cesar Martínez Pérez
Ernesto López Rel

Presó de S a l a m a n c a
Plaça de la J u s t i c i a
31071 S a l a m a n c a
José Casquero

Presó de Terol
Avg.de S a r a g o s s a , s/n
44071 Terol
Juan M. Hernández Simón
Luís Martin Martínez

Presó de P i c a s s e n t
Ctra. Nacional 340
46220 P i c a s s e n t
(l'Horta)
Altons Guillem Arener
Josep A. Garcia Arnau
Presó de Valladolid
Ctra. Adenero-XI xón,
km. 94
47071 Valladolid
Guillermo Alejo
Fernando Oyaguez
Presó de S a r a g o s s a
Av. Amèrica, 80
50071 S a r a g o s s a
Alberto Pérez
David Gortl Germán
Eduardo Campos
Fermin Puertolaz
makl Mur kloy
Javier Aguado
José I. Contel López
José M Santo Toma
José R. Zambrano
Miguel Mut Sigues
Nalanael Falo Alquerraz
Félix Romeo
Cesar GobemadorCarreras
Sergi Rodríguez
Sergio Callau
Alvaro Amalz Gómez
Javier Clartmon
Manuel Merln
Emilio Burgos
David Burgos
Jo só González
Ricardo Royo
Salvador

Mesos enrera es va iniciar una recollida de "Cartes a insubmisos" redactades per
diversos autors amb l'ànim d'edüar-les conjuntament en un llibre. Finalment,
però, la proposta original no h a tirat endavant i ara des del M O C A D O R volem
recuperar els textos que s'aniran publicant en successius números

L'originalitat de la insubmissió
Patxi Zubizarreta
(traducció del castellà)

Moll sovint, quan a l'hora d'escriure, la font de
les idees s'exhaureix, 6s habitual recórrer als
textos d'altres escriptors.
D'aquesta manera, i amb l'esperança de què
alguna petita llum se'ns encengui, o bó que
sorgeixi en nosaltres aquella anècdota que
havíem oblidal, portarem a la memòria el
fragment d'algun escriptor europeu com
Flaubert o Dürrenmatt, i aconseguirem no
semblar mediocres davant dels nostres lectors.
Potser ens atrevim fins i tot a parafrasejar
algun escriptor americà, com Faulkner o
Cortázar, i d'aquesta manera estarem a l'alçada. I no cal dir que si l'autor que s'anomena és
àrab o japonès, com Maalouf o Bashò, llavors
tols els lectors quedaran bocabadats.
Potser per aquest motiu, a falta d'idees originals, he de recórrer avui a un amic insubmís,
tancat a la presó de Pamplona. I si algú em
preguntés si aquest amic és afeccionat a l'escriptura o si té alguna obra escrita, jo li conteslaria que sí, que almenys a mi m'envia setmanalment una carta. Tol i això, per tal de ser
breu, no m'estendré transcrivim totes les seves
cartes, així que només apuntaré els paràgrafs
més significalius. A la carta que precisamcnl
vaig rebre la setmana passada, em diu: "Com
bé saps, aquí tinc lot el temps del món per a
llegir, i aquests dics estic "devorant" l'obra
Resistencia y Sumisiónáe Dielrich Bonhoeffer.
Aquest home era un pastor protestant que,
abans de ser afusellat pels nazis, escrivia entre
altres coses: "F.n aquesta casa tan seriosa, a la
que mai se sent riure -Uns i tot els vigilants
semblen haver-ho oblidat a causa de les seves
experiències- l'exigència de l'alegria és moll
gran, i un aprofita fins al fons totes les fonts
interiors i exteriors d'ella". I el dia de San
Fermin, l'alegria ens va arribar des de l'exterior de la presó; quan uns amics nostres van
llençar el "chupinazo". Llavors el cor em va
donar un bol i veritablement em vaig emocionar. Va ser una cosa increïble. De veritai, mai
he viscut un començament de San Fermin com
el d'aquest any."
En canvi, en una caria que em va arribar dues
setmanes abans, el meu amic es trobava abatut
i deprimit: "Veig tan llunyà, tan utòpic aquest
canvi social amb el que somiem...Fa pocs dies
em van passar un informe de no-se-quinaassociació. A la primera pàgina, sobre un
gràfic, apareixien aquestes línies: "L'escàndol de la realitat del món és tal, que no sembla
que hi hagi molla geni interessada en conèixer-lo i menys a divulgar-lo". E l gràfic que el
comentava era semblant a una copa de xampany. Aquesta copa apareixia dividida en cinc

parts: la superior, la part més ampla on s'aboca
el xampany correspon a Occident, i és allí on
es gaudeixen els sabors de lariquesa;aquesta
part es sosté en les altres quatre, en aquesta
base de vidre cada cop més prima i fràgil, i és
aquí on es pateixen les conseqüències de la
fam, en les altres quatre parts del món. Com
pots veure, nosaltres vivim nedant en abundància i sostenint-nos en un món que defalleix
als nostres peus... No se on es troba la solidariUU que omple les nostres boques!".
És en aquestes ocasions, quan veig al meu
amic insubmís immers en les ombres de la
presó, és llavors quan el veig aguditzar la seva
autocrítica i quan. entre altres coses, acaba
diem-me. decaigut, que el veritable enemic
està a cadascun de nosaltres, i que en moltes
ocasions és un militar, un policia que portem
molt a dins i molt camuflat.
En relació amb aquest estat d'ànim, voldria
destacar el següent fragment d'una de les
seves cartes: "Com tots els caps de setmana.
Miren va venir a visitar-me el diumenge i em
va deixar el llibre Viaje a l a marginación de
Carmen Sarmiento. Era un d'aquests llibres
que el posen els pèls de punta i la carn de
gallina. Entre altres coses deia: "A Àfrica
moren dos-cents nens de cada mil, mentre que
en els països desenvolupats com Suècia o el
Japó, només moren set nens de cada mil.-...Per a evitar la mort de cinc milions de nens a
l'any seria necessari dedicar a la immunització el cost de la fabricació d'una dotzena dels
més sofisticats caça-bombarders del món". I et
seré sincer, textos com aquest m'animen a
continuar lluitant; textos com aquest i el somriure de Miren, sobretot el somriure de Miren..."
Però malgrat tenir tot el temps del món per a
llegir oreflexionar,el meu amic insubmís està
fart de malgastar els seus dies a l'ombra. Per
aquest motiu, i tomant a citar a Dietrich
Bonhoeffer em diu: "Anhelo infinitament el
dia en que ja no hauré de tractar només amb
pensaments i éssers imaginaris, sinó amb homes reals i amb totes les diferents tasques
diàries. Serà un gran canvi per a mi".
I jo vull veure al meu amic insubmís al carrer
l'abans possible, i entre tots impedir la construcció de més caça-bombarders. I vull remarcar que, encara que com he dit al començament, molt sovint les idees originals em refusen, és igual de cert que l'originalitat, de
trobar-la en alguna part, la trobo en la lluita
dels meus amics insubmisos.

deis insubmisos
a la presó
Pamplona
d e s p r é s de la
al Tercer grau
<19 p a r t )

Del treball dels insubmisos tancats a
la presó de Pamplona s ' h a n publicat
diversos materials: la revista
Giltzapeko Paranoiak, de la qual han
sortit d o s números; Para quién quiera
oir..., un dossier del col·lectiu d'insubmisos p r e s o s a Pamplona per la
Comissió de Drets Humans del Parlament de Navarra; i un informe sobre
l'experiència dels insubmisos presos.
Tant les revistes com el dossier els
podeu trobar si ho demaneu a MOCKEM, Pç. Consejo, 3, 5. 31001
Pamplona. L'informe el publiquem al
MOCADOR, partit en d o s números i
afegint-hi una entrevista als s e u s
autors.

PERICO OLIVER, LANDER AURREKOETXEA, JUAN MANUEL MARTÍN
ENCINAR
Col·lectiu dlnsubmisos Presos
Pamplona, 23 de març de 1995

LA LLUITA ANTICARCERARIA DELS INSUBMISOS
PRESOS PEL QUE FA A L'EXPERIÈNCIA DE
PAMPLONA: FONAMENTS POLÍTICS I MÈTODES
UTILITZATS
Marc general que envolta
l'experiència: la plantada
al tercer grau penitenciari
L'experiència anticarcerària dels insubmisos presos a Pamplona no es
pot explicar sense considerar la res-
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posta de desobediència civil al tercer
grau carcerària que vam fer i seguim
fent ara mateix. La lluita dins la presó
és una conseqüència d'aquell compromís i apostem perquè ho sigui sent
en el futur mentre el conflicte de la
insubmissió es mantingui obert i no
prengui altres característiques que
requereixin noves estratègies (la qual
cosa lliga bé amb aquell altre treball
que s'ha de fer tot sovint i de forma
col-lectiva per anticipar-nos a futures
maniobres governamentals)
Estigui la situació, al seu nivell de
transcendència publicada, tan activada com ho va ser ara fa un any o tan
esmorteïda com als darrers mesos, el
fet és que, amb més de trenta plantats
en segó grau, i mentre continua de
forma ininterrompuda la celebració de
judicis per insubmissió, pel KEM-MOC
de Pamplona el conflicte es troba més
que obert i lògicament ens mantó força
centrats en ell.
Per tot plegat, tot i que tan sols volem
explicar la lluita anticarcerària (fonamentar-la i aportar-la com a proposta)
també farem aquí algunes valoracions
sobre la situació actual i del nostre
paper en el moviment d'insubmissió,
conscients de que poden ser útils de
cara al debat global previst als diversos grups coordinats al MOC (i ho

farem intentant ser sincers, considerant l'enfocament de la insubmissió
com a fenomen que ens serveix per
difondre l'antimilitarisme en el seu sentit
integral, però sobre tot parlant de les
conseqüències que està tenint la campanya de desobediència iniciada el
1989 i de la forma que ens condiciona
la situació dels presos en particular).
Possiblement altre grups mai s'ha van
creure, però la intuïció d'aquell moment i l'experiència de després ens ha
indicat que una gran majoria dels insubmisos que van fer la primera plantada (el 13 de desembre d e 1993)
tenien al cap l'espectativa d'una eventual resolució més o menys ràpida del
conflicte per la via d e l'excarceració. I
sembla obvi que també el MOC, en
general, es v a estimar més descartar
les previsions més pessimistes -les
q u a l s f i n a l m e n t p o d r í e m estar
coneguent-, la qual cosa, lluny de fernos caure en el pessimisme analític
s'hauria de tenir només en compte a
l'hora d'avaluar amb rigor l'etapa en la
qual ens trobem.
Tot i que als entrenaments teòricament s'intentava conscienciar al desobedient amb la finalitat que «assumís»
el risc d'una possible estada prolongada a la presó, sembla clar que hem de
plantejar dubtes sobre aquest treball
d'assumpció personal que l'insubmis
ha d e realitzar «no fos que...» (com
està passant) s'imposi el compliment
íntegre de les condemnes un cop realitzada la plantada. A Navarra, c o m a
mínim, degut a la relativa massificació
del fenomen era difícil no sotmetre's a
l'ambient de lluita, a cops triomfalista,
en boca d'alguns sectors del moviment antimilitarista i sempre ple d'ansietats.
Tot i així, s'ha comprovat que aquelles

ir

falses espectatives no han suposat
per la majoria dels Insubmisos presos
una «cremada» lamentable, una ruptura greu per la capacitat d'encaixar el
compromís que havien assumit al plantar-se. Això ha estat i és possible gràcies a que, tot i que per alguna gent,
sobre tot d'altres col·lectius, el més
rellevant de la plantada era (i continua
essent, i d'aquí la decepció que els
embarga) el caràcter de s ú m m u m
antlrepressiu que comportava un «trencament», per moltes altres persones
la desobediència al tercer grau tenia,
si de cas, dues vessants: per un costat, sens dubte, una possible acceleració de la resolució del conflicte i per un
altre -la qual cosa és molt més coherent amb l'esperit originari de la campanya iniciada el 1989 i el que realment ens a n i m a v a - , recol·locar i
dinamitzar el missatge antimilitarista
de la insubmissió i la seva incidència
social i política.
És clar que no hi ha res que ens lligui,
i que la campanya de desobediència
civil a la conscripció moll menys ho
farà essent com és quelcom que considerem «més nostre» que qualsevol

altra lluita (tot i que per no contradirnos absurdament, hem de recordar
una altre vegada que ja el 1988 vam
voler que no fos realment de ningú i fos
de tots a la vegada); però igualment
tampoc voldríem obviar allò que s'anomena «responsabilitat» amb els nostres propis reptes, fins i tot a l'hora de
valorar, amb una certa perspectiva
històrica, que el fenomen de la insubmissió i el moviment que el protagonitza, en unes zones més que en altres,
ha superat àmpliament l'àmbit d'Influència del MOC i fins i tot el d'altres
grups que hauríem de considerar .certament menys que el MOC- veterans
d'aquesta història (Kakitzat, Campi.
Mili-kk, etc).
Sabem que en el moviment convivim
amb opcions en alguns extrems radicalment diferents a les nostres, però
no creiem que es pugui dir que al
menys mediàticament s'hagi trencat
encara la imatge de cohesió de la
campanya de desobediència civil al
Servei Militar Obligatori (SMO), ni que
el MOC ja no sigui referència política
obligada del fenomen de la insubmissió. Tot i així, és ceri que a la pràctica

caminem -ara encara més- sobre una
realitat jurídicament caòtica que ens
divideix a diversos nivells: insubmisos
que refusen la llibertat condicional,
uns altres que es troben en tercer
grau, els que fem la plantada, etc.
La realitat de la insubmissió no és la
mateixa a totes les zones de l'estat. No
anirem a descobrir res de nou. però
destacarem que ho hi ha hagut plantades a moltes províncies, que fins i tot
no es jutgi ni es condemni en moltes
altres, o l'absència de Catalunya en el
paisatge repressiu de ka campanya
(que no analitzarem, però és un fet
rellevant). Aquests aspectes tan importants de la nostra realitat ens influeixen, globalment parlant, i incideixen
de forma prou contradictòria sobre tot
a llocs que, com a Navarra, Saragossa
i Biscaia, s'ha pogut centrar en continuar el camí de la insubmissió amb un
tipus de resposta tan compromesa i
costosa com és la plantada.
Al KEM de Navarra -suposem que
també a molts altres llocs- molt aviat
vam ser conscients de que la plantada
havia nascut neutralitzada pel que fa a
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la seva potencialitat antirep r e s s i v a , el
que ós el mateix que assumir la impossibilitat d'allò
amb el que altres somniaven: aquella
mena de «triomfal excarceració» que
s'expressava
moltes vegad e s a m b la
frase «anem a
trencar...».
Les limitacions que des
del principi va
resultar a nivell estatal va
d i s p a r a r de
manera alarmant les ansietats d'alguns
dels seus protagonistes als
pocs m e s o s
de trobar-se
en el segon
grau; i el fet
de que actualment es cotitzi tan «a la
baixa» i es trobi p r à c t i c a ment circumscrit a algunes
poqueszones
desanima i
duu a pensar
a alguns que
és gairebé un
despropòsit
preu que s'ha de

fer-ho degut al car
pagar.
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Tot i aix(, creiem que més que revisionisme ben entès, o debat recurrent i
valent, podríem estar assistint a un
veritable fenomen de decadentisme
no assumit, o al menys això és el que
sembla a vegades que es transmeti.
Això preocupa als que pensem que
(amb altres col·lectius o sense ells,
que valori cada zona el que està fent)
en tot cas al MOC li correspondria
donar «alegria» a aquesta situació i
per això hauria de valoritzar precisament el caràcter conscienciador de la
desobediència al tercer grau carcerari, debatent obertament amb les concepcions gradualistes de qualsevol
condició, aquelles que lamenten el fet
de que no els hi surti ni els comptes ni
els terminis: en aquest sentit, veiem
als que es senten derrotats pels canvis
en els Indicadors estadístics doncs
pretenien fer any rera any un irreparable «mal» a l'exèrcit, i per altra part a

aquestes altres persones i entitats diverses que veuen en r«excarceració i
la despenalització» de la insubmissió
un pas previ per l'abolició del SMO i
l'avantsala d'altres «conquestes», assistint amb evident desànim a la realitat d'un govern que sagna pels quatre
costats i que es troba paralitzat amb
aquesta i altres «patates calentes» a
les seves mans mentre potencia a
marxes forçades la PSS i la cara cada
cop més netejada de l'Exèrcit.
A Navarra, un cop realitzada la plantada, vam afrontar una realitat de la
insubmissió carcerària molt especial.
Es tractava d'un grup nombrós i divers
pel que fa a la ideologia, en el qual els
militants del MOC-KEM tan sols en
som uns quants (què passaria si no
n'hi hagués cap?). Front a visions més
hermètiques de la nostra pròpia raó de
ser com a moviment polític que actua
mitjançant estratègies noviolentes, ens
vam estimar més no lamentar la situació (sens dubte políticament més incòmode que a altres llocs amb pocs
presos i no tan «dividits") i d'aquesta
manera hem tingut ocasió de practicar
aquells valors que diem defensar en
les nostres declaracions ideològiques:
diàleg a m b altres sensibilitats;
assemblearisme en condicions poc
òptimes degut al xoc de tradicions
polítiques diverses; afavorir el consens en la presa de decisions; potenciar l'afirmació del col·lectiu front la
repressió de la institució que ens tancava; e t c . .
Queda clar que no és fàcil practicar el
que diem i a cops s'ha tingut la temptació de trencar amb aquesta línia de
treball, el que hagués significat «trencar» el col·lectiu de presos o no impedir que altres, més interessats, ho
fessin. Això darrer -cal dir-ho- s'aguditzava cada cop que teníem una iniciativa i als presos ens arribaven veritables desqualificacions cap a les intencions dels que encapçalàvem els manifestos i propostes afirmant «formem
part del moviment antimilitarista»; sorprenia per tant que des de grups de
MOC es jutgessin determinades activitats antimilitaristes i anticarceràries
dels presos com si es tractés d'una
imposició, tot i que es deixava sempre
clar que eren propostes si de cas
obertes per que quedessin simplement com una activitat navarresa més,
o per que es jutgés la conveniència
d'estendre-la i coordinar-la si la resta
de l'estat ho volia. Una cosa d'aquestes va passar quan la vaga de fam
d'abril de 1994 i s'ens va contestar des
d'alguns grups de MOC amb certa
incomprensió cap a la realitat del c o l lectiu de presos: a judici nostre, es
confonia el que en realitat era un lògic
desig per part de tots els presos amb
un «manament moral» més propi d'al-

tretipus d'experiències dissidents. N'hi
havia prou amb contestar seriosament
a la proposta, fins i tot per dir clarament que el MOC mai havia previst res
de tot plegat i no esperava que apareguessin iniciatives pròpies de part d'uns
presos incapaços de veure passar el
temps impassiblement i no aprofitar la
seva situació especial com a col·lectiu
nombrós dins d'una presó. No s'hauria
donat pàbul a interpretacions recargolades ni a decepcions sinceres.
Pel que fa al que ens divideix a la
pràctica, al que s'ha dit fins ara caldria
afegir que, a més de comptar amb les
dues realitat penals conegudes per
tots arreu (2,4,1 i 1 any), en grup
navarrès
estava
separat
•«assembleariament» perquè hi havia
dos mòdulsambforçainsubmisoscada
un -grans i joves-, la qual cosa plantejava, i segueix plantejant ara mateix,
una dualitat que genera inquietuds i
tensions per ser realment dues assemblees diferents.
A la vegada hem de tenir present que
el marc regimental de la presó, mitjançant els expedients disciplinaris, ens
divideix a tots els insubmisos presos
encara més perquè suposa de fet més
temps de condemna per uns que per
uns altres. A la qual cosa cal afegir, en
el cas navarrès, la divisió que va supo-
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Cronologia
d'una lluita
empresonada
Abans de relatar els fets, e s fa necessària una petita explicació de les dades
que comprèn la cronologia. L a comencem el 12 de desembre de! 93, tot i
que la podríem haver iniciat abans, durant la forja de la desobediència al
tercer grau com a estratègia, perquè és a partir d'aquesta primera plantada
quan s'inicia la lluita anticarcerària de manera conscient. Pel que fa a la
data amb ia que acaba aquest informe, dir que la lluita anticarcerària, avui,
continua endavant a la presó d'lruña. L a nostra cronologia conclou amb ia
presentació de l'Informe davant la Comissió de Drets Humans del Parlament navarrès.

12 de desembre do 1993.Primera plantada. Aquesta és decaràcter estatal,
tot i que les circumstàncies fan que sigui a Iruña on les xifres es disparen:
33 a Iruña. 4 a Biscaia, 3 a Astúries, 2 a Tenerife i un a Valladolid i
Albacete.
Gener de 1994. De manera totalment arbitrària un insubmís es dut a les
dutxes per un funcionan per un escorcoll integral. L'insubmís es nega i
es sancionat amb un informe, el qual es recorregut i guanyat.
Primer intent per part d'un funcionari de boicotejar una assemblea. E n
aquella ocasió, vam ser amenaçats amb el tancament
del petit pati on hi havia altres presos, de forma que
cridant crits proinsubmissió, ens traslladem al pati
gran on continuem amb 1' assemblea. No hi ha sancions, tan sols un pam de nas de l'esmentat funcionari.
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Febrer de 1994. E s realitza amb coordinació amb
S a l h a k e t é ^ u n ampli informe sobre la situació i estat
de les instal·lacions de la presó, denunciant les irregularitats mitjançant una roda de premsa que íaSalhaketa
i els grups antimilitaristes.

19 de febrer de 1994.30 presos socials són traslladats d' Iruña. Entre els presos socials, els funcionaris
es justifiquen en l'espai i en el gran número d'insubmisos. A això es respon amb una roda de premsa
oferta pels grups i una nota de premsa dels insubmisos presos.
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Lr
sar la posterior dispersió d'alguns per
altres presons de l'estat, problema
que encara es mantó.
En definitiva, la presó ens divideix de
veritat, pel que fa a la pràctica concreta de la insubmissió carcerària, sense
que això s'hagi pogut evitar ni controlar del tot.
Lluny de ser tot això una reflexió posterior, va ser llavors quan ho vam fer i
comprendre-ho ens va dur a plantejarnos la lluita anticarcerària. Però no
seríem seriosos si no afegíssim a l'explicació altres factors que explicarien
l'experiència de Pamplona: l'assump-

20 de febrer de 1994. Segona plantada. A l dia següent són detinguts els
13 insubmisos a la UPN A21. Comença a parlar-se més seriosament de la
lluita anticarcerària.
16 de març de 1994. E s comença amb l'estratègia de negar-se a despullarse desprès del via a vis. Primerament de manera experimental, doncs hi
havia molta por, però poc a poc ho acaba assumint tot el col·lectiu. Les
sancions cauen a uns sí, a uns altres no. de forma arbitrària.
M a r ç de 1994. Al mòdul de menors, els insubmisos són obligats a prendre
feines de neteja, argumentant que aquestes no estaven cobertes. E l s
insubmisos es neguen, doncs hi ha molts presos socials esperant feines

disciplina permanent que s'imposava amb ella.
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Com passa a qualsevol
grup
assembleari que
cerca en el consens
el mètode d'actuació es van succeir
debats de tota
mena; ningú ha de
creure que la lluita
anticarcerària va
ser resultat d'ansie
t
a
t
s
descontrolades (de
fet, les impaciències
I
falses
espectatives que es
van donar -això és
cert- d'haver marcat el treball de tot
el col·lectiu de presos ens hagués dut
a tot el contrari, a
qualsevol altre situació immobilista i
mai a la d'un treball
anticarcerari conscient).
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ció de la possibilitat cada cop més
certa de la prolongació d e la situació
(«de la plantada n'hi per estona», es
deia, i previsiblement seríem a la presó tota la condemna o bona part d'ella);
sentir-nos capacitats degut el gran
número d'insubmisos que érem; i afrontar al mateix temps discussions internes del grup de presos front a la nostra
pròpia realitat a la presó i davant la
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Podem afirmar que
es raonava, s'investigava i s'acordaven línies concretes de treball que
eren assumides col·lectivament o es
valoraven altres que podíem qualificar
de més individualitzades (el cas de la
no cooperació amb el despullar-se
desprès del vis a vis, per exemple).

Afegir objectius a la insubmissió empresonada:
plantejament de lluita
anticarcerària
Fins l'any passat -no tant després de
les experiències que s'estan vivint a
Pamplona i Saragossa, a més d'altres
més individualitzades- hi havia alguna
cosa do donava voltes dins del moviment d'insubmissió, sobre tot al si dels
col·lectius que van promoure la desobediència I van organitzar «entrenaments» per que l'estada a les presons
aconseguís, com a mínim, dos grans
objectius:
Ir.Fer de la presó un instrument d e
lluita contra el militarisme.
2n.Procurar que els insubmisos e m presonats superessin tan com fos
possible els efectes que configuren
l'anomenada «presonització» i fins I
tot que aquesta experiència resultés
àdhuc positiva per les persones que
l'haurien de viure: el desobedient
civil i el seu entorn familiar i afectiu.
S'ha discutit molt al llarg d'anys sobre

d'aquests dos eixos citats, en recurrent autoavaluació, a mesura que, al
mateix temps, el moviment antimilitarista ha hagut de seguit consensuant
noves respostes col·lectives segons
evolucionava el conflicte polític de la
insubmissió. Ens motiva i ens motivarà sempre que la presó no provoqui
simples reaccions antirepressives del
moviment que dona suport a la desobediència civil al S M C i a la PSS;
tampoc oblidarem viure l'experiència
amb l'ànim d'enriquir-nos moralment.
Però el 1994 quelcom havia canviat:
els que vam entrar després de realitzar la plantada volíem discutir (i, el que
és més important, experimentar discutint) un aspecte de la insubmissió
empresonada sobre el que mai, després d'aquests anys d'experiència de
presó, hem pogut concretar res mitjanament definit:

- Què podem fer els insubmisos a la
presó, aquesta «institució total» a la
qual també qualifiquem de «militarista»?
- Com actuar eficaçment contra ella
mateixa, per posar en evidència
davant la societat tant la seva crueltat com la seva inutilitat, a la llum
dels drets humans i d'uns principis
d ' a c t u a c i ó social a u t è n t i c a m e n t
humanitzadors?
La tònica dominant de la utilitat que
hem buscat a la insubmissió empresonada ha estat, i està sent, «treure'n
profit antimilitarista i també un profit
antirepressiu». Fins el decret de Belloch
sobre l'aplicació immediata del tercer
grau, i mentre gravitava en els nostres
ambients la proposta de refús als beneficis penitenciaris (redencions, i sobre tot tercer grau), havíem assumit a
la pràctica una realitat repressiva que
consistia, generalment, en la permanència a la presó dels insubmisos al
llarg d'un temps relativament curt (normalment tres mesos). Hem anat a
cavall de la fermesa i la improvisació:
¿Qui no ha rebut, astorat, les diatribes
d'algunes persones autodenominades
«molt kañeras". quan ens preguntaven sobre la contradictòria actitud de
l'insubmís que, acceptant «destins penitenciaris», pactava objectivament això és cert- amb el sistema que precisament pretenia denunciar per ser
militarista i inhumà?; ¿quants cops no
s'ha dit, no obstant, que el MOC encarava críticament i responsable aquestes conseqüències pràctiques d e la
lluita que havia promogut, però que
era entre tots i totes, sense «manuals
ideològics prefixats», c o m s'havia
d'afrontar, de forma col·lectiva i eficaç,
possibles actuacrans a !'«interior de
les presons», respectant les «sortides» que cada persona es reserva i es
reservarà sempre?

Bé. Evidentment, les anteriors són preguntes que porten implícita la resposta, no cal donar-hi més voltes. Tan sols
direm que mai hem de renunciar a
que, erràticament si fa falta, a cops de
viure els p r o c e s s o s a m b l ò g i c a
autoavaluadora, acabem apuntant alguna cosa que finalment ens serveix
per clarificar-nos. I, en aquest sentit,
de la mateixa manera que vam saber
veure en la desobediència al tercer
grau una resposta eficaç i ajustada al
moment actual de la insubmissió ressituant a aquesta novament-, es
pot deduir així mateix que amb la
plantada s'obren unes noves perspectives: la desobediència al tercer grau
ens estava enfrontant a un important
número d'insubmisos a llargues estades de presó. Sincerament, com va
passar a Pamplona, creiem que no es
podien esperar possibles maniobres
"despenalitzadores», mentre passaven les mesos, sense decidir-nos a

que no els hi donen.
28 de març de 1994. Es desplega una pancarta al pati que es fotografiada
per la premsa.
A b r i l de 1994. Ks realitza una vaga de fam per la desmilitarització social
des del dia 15 al 30. Al llarg de la vaga es treuen de la presó innombrables
articles per la premsa al voltant del militarisme.
11 de maig de 1994. E s realitza una acció que consisteix en tallar la volta
a Espanya prop d'Iruña. A rel d'això un insubmís pres en tercer grau és
reculat de grau.
16 de maig de 1994. Tercera plantada. Segona estatal. Són detinguts el
dia 2 0 , desprès d'una acció.
27 de maig de 1994. Passen del mòdul de menors al de majors a gairebé
tots els insubmisos. A menors en queden sis. Per una part es suavitzen
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afrontar amb serenitat i coherència el
que podíem anomenar tercer objectiu
de la insubmissió empresonada:
3r.Organitzar una Unia d'actuació proactiva front al sistema penitenciari.

Mètodes utilitzats
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És el moment de remetre'ns al Dossier
dels presos (Para quién quiera oir...)
però abans voldríem fer algunes precisions que tal vegada aconsegueixin
que els grups de MOC valorin l'interès
que té per a tots ells aquesta experiència. Val la pena que us atureu a la
pròpia definició que fa de si mateixa
«l'assemblea d'insubmisos presos»,
la que realment ha dut endavant la
lluita i precisament la que ha redactat
el document: veureu que hi queda
expressat el sentir antimilitarista del
col·lectiu, veureu que no vam ser «penjats» extemporanis sinó antimilitaristes amb iniciativa pròpia.
A més, els mètodes utilitzats han estat
sempre programats des d'aquests criteris d'acció noviolenta que tant ens
identifiquen per ser tan apropiats per
un moviment com el nostre. En concret, a Pamplona, hem denunciat de
moltes maneres les injustícies de la
p r e s ó i a m é s , d a v a n t el s e u
burocratisme repressiu ens hem saltat, de forma col·lectiva, oberta i organitzada, la via reglamentària que el
Reglament Penitenciari estableix amb
la finalitat de dominar el que els «interns» formules o «reclamen». Segons com, comprovant que les formalitats penitenciàries solen ser obstacles més que garanties, no hem «sol-licitat» informació: hem practicat d i -

rectament el nostre dret a informar, a
expressar-nos.
L'objectiu operatiu de la primera proposta de «lluita antícarcerària» que es
va fer a Pamplona durant la primavera
de 1994 era reivindicar i exercir (dues
cares de la mateixa moneda) el dret a
la llibertat d'expressió, reunió i associació dels presos. La tècnica es va
verificar per sí mateixa a partir del 6 de
juliol i en diverses ocasions més: consistia, efectivament, en practicar el
que es persegueix, la qual cosa recorda la pròpia lluita de la insubmissió i
entronca -històricament- amb els mètodes utilitzats pels moviments prodrets civils, i fins i tot evoca remotament quelcom molt més allunyat en el
temps i massa oblidat: el dret a la
«rebel·lió» que proclamava la Constitució revolucionària de França de 1789.
En una institució que sembla més una
micro-dictadura que altra cosa (per
utilitzar un recurs didàctic), ens semblava pràctic i eficaç actuar des d'un
cert «radicalisme democràtic», posant
en clara contradicció al sistema penitenciari amb les mateixes llei que diuen defensar els «demòcrates de tota
la vida i garants de la legalitat constitucional»: la presó és una il·legalitat en sí
mateixa.

Però el més important era tractar de
crear un CONTRA-PODER dins de la

presó i provocar-li reaccions que deixessin clar davant la societat les autèntiques finalitatsdeshumanitzadores
i els mètodes antidemocràtics que utilitza ia presó. Volíem, a més, fer de la
nostra molesta presència a la presó un
missatge pràctic cap el govern: els
insubmisos segueixen promoguem
l'ideari social i transformador que fa
possible la influència del propi antimilitarisme i per això entra en conflicte
amb aquesta institució repressiva. Probablement i a judici nostre, poques
vegades l'antirepressiu va estar tan
justificat i tot i així tan confós i sotmès
a polèmica, doncs s'afegia a les discussions del moviment tot i que ja no
es tractava d'un problema del moviment al carrer -ser o no ser més o
menys antirepressius amb la insubmissió- sinó d'exercitar unes tècniques de lluita que s'enfrontaven a un
sistema dictatorial i de solidaritzar-se
amb aquesta lluita. Creiem que això no
va acabar de ser entès per gairebé
ningú del carrer i possiblement tampoc
ho vam saber transmetre els que hi
érem més implicats. En definitiva, al
negar-nos a determinades ordres o ai
protestar col·lectivament amb assegudes i encarteilades ens havíem decidit per "investigar» certes reaccions
de la presó sense que tinguéssim del
cert quines podrien ser aquelles, tot i
que valoràvem totes les possibles i en
funció d'això actuàvem d'una manera
o altre. Uns grups antimilitaristes que
havien «entrenat» als presos per... o
bé sortir aviat o sortir tard, però sencers i amb profit, no entenien que ara
els presos es plantegessin «crear
conflictivitat». En definitiva, com ja s'ha
dit, mai al MOC havíem afrontat i
trobat solució a aquest assumpte: la
«xarxa» de protecció prevista per l'insubmís empresonat no arribava fins
aquí, lluitar a la presó era un terreny
nou.

-

Bé, doncs si de tot plegat no n'haguéssim parlat a les assemblees de presos,
si ei debat que estem exposant aquí
no s'hagués posat en marxa entre els
insubmisos cap a ia primavera de 19 94
(i experimentat només en part), tal
vegada les ansietats del col·lectiu haguessin aparegut per un altre costat i
de forma negativa, no hagués estat
possible encarrilar de forma pacífica i
assemblearia les tensions que es donen a la presó i els problemes de
divisió penal que t'ocasiona, i mai hauríem conegut la famosa i «espontània» protesta col·lectiva del 6 de juliol
(fita que dona inici a l'etapa més coneguda de conflictivitat interna a la presó
de Pamptona i que es va convertir en
un autèntica bogeria per ia direcció).

La suposada divisió inicial entre «insubmisos reflexius» i «Aañeros» era
més falsa que real, tots ens trobàvem

els problemes de comunicació entre nosaltres, tot i que per altre part la
incomunicació entre mòduls segueix essent real.
Juny de 1994. E s realitza una acció al pati formant el símbol de la pau.
L a foto sort publicada a EI País setmanal conjuntament a un ampli
reportatge.
26 de juny de 1994. Quartada plantada. Cinc insubmisos són detinguts
a Lizarra. Un altre insubmís en tercer grau és reculat de grau per prendre
part a la tancada de suport a la plantada.
30 de juny de 1994. Primer judici per trencar condemna. L a resta seguirà
a raig.
4 de Juliol de 1994. Mor un pres víctima de la S I D A a l'infermeria.
5 de juliol de 1994. E s denúncia en roda de premsa la mort del dia anterior
i es presenta el n0l de G I L T Z A P E K O PARANOIAK.
6 de Juliol de 1994. Sorgeix la primera protesta col·lectiva al trobar-nos
aquest matí la porta del pati tancada sense cap tipus d'explicació. E s fa
la primera assemblea en la qual hi participen molts presos socials i
polítics. S'enviaaladireccióun escrit demanant explicacions firmat per
120 presos d'un total de 150. No pugem a menjar. A rel de tot plegat,
un pres polític és traslladat l'endemà a la matinada. Aquest pres s'havia
destacat en la protesta.
8 de Juliol de 1994. E s realitza una segona protesta col·lectiva en resposta
al trasllat. E s fa un escrit d'autoinculpació i una asseguda de mitja hora
a la galeria. D'aquestes protestes arriben informes molt greus per a tots
els insubmisos i alguns socials.
10 de Juliol de 1994. E s llencen al pati ampolles de beguda en solidaritat
amb els presos a diverses festes de pobles. Això també provoca i nformes
a insubmisos i socials. Dos presos socials que han estat sancionats
injustament inicien una vaga de fam. Els insubmisos lliuren instàncies
en solidaritat amb ells i demanant que es desestimin les sancions.
15 de Juliol de 1994. E s fan falses acusacions per part de la direcció
(desobediència a funcionari) i es reben desenes d'informes per les
protestes i per les ampolles de begudes.
18 de Juliol de 1994. E s fa arribar un informe i queixes al Defensor del
Poble i a la Comissió de Drets Humans per l'escalada repressiva a la
presó d'lruña.
9 d'agost de 1994. Mor un pres preventiu, acusat injustament de donar
amb un company una pallissa a un alemany quan cap d'ells passava dels
40 kg. de pes. Pel matí es realitza una protesta a la galeria de mitja hora
cridant consignes contra la presó i per la tarda una encartellada al pati.
Aquest pres ha estat absolt posteriorment.
11 d'agost de 1994. E l grup SARE13', paga la fiança del company del pres
mort i aquest surt a un centre d'acollida. Hi ha una recollida de diners
entre els presos per ajudar a pagar-ho.
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en una situació nova i gairebé tots
preteníem -veient que l'empresonament anava per llarg- treure'n profit.
La lluita va aconseguir lògicament, i
com passa gairebé sempre, la unitat
d'un col·lectiu dividit en altres qüestions a cops més estètiques que de
fons. No sabem si a aquests aspectes
tan subjectius se'ls hi dona el valor que
tenen en un procés de lluita i resistència com el que persones de carn i
ossos estàvem vivint, però és cert que
vam tenir l'oportunitat d'autoafirmarnos consensuant una línia d'actuació
contra la presó que més o menys
satisfeia a tothom.
Al mateix temps, no oblidem que com
a presos de consciència aportem la
nostra quota part a la mobilització antimilitarista, tot i que entre nosaltres
també s'expressaven aquells que més
que res i a cops lamentablement es
limitaven a lluitar per la consecució de
l'excarceracíó.
Tot i l'encès que va ser el debat intern
algunes vegades a l'hora d'actuar com
a presos antimilitaristes i de conscièn-
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eia, el consens polític
va ser possible i així va
quedar reflexat en comunicats, articles, en la
rendibilitat de la nostra
pròpia presència a la
presó (ocasionalment
fotografiada) i sobre tot
en el que van suposar
les vagues de fam01.

Però, si buscar el consens no va ser fàcil a
l'hora de redactar simJ ples comunicats polítics, existia un altre tipus de consens quelcom més complicat un cop iniciada obertament la lluita
anticarcerària: ens referim al «consens afectiu», a superar l'aclaparament que provoca la tensió dins de la
presó un cop inicies la protesta, doncs
no es podia fer res que no pogués ser
assumit per tothom degut a que sobre
tot cauria la previsible represàlia.
Aquest últim treball (deixeu que ho
senyalem) és el que de veritat ens va
arribar a importar en molts moments i
per això li dediquem un altre llarg comentari en un document a part.
A l'informe que els presos van fer
arribar a la Comisión de Derechos
Humanos del Parlamento de Navarra
es sistematitza molt bé l'actuació duta
a terme, però cal també agrupar-les
seguint formes d'enunciació que semblen més apropiades al nostre llenguatge polític i que ens resulten com a
mínim força familiars als membres del
MOC.
1 .-La importància que l'hi vam donar a
les vies legals com a camí de diàleg
i a cops de protesta i solidaritat
col·lectiva mitjançant els recursos
individualitzats de la institució, el
desvetllar i polititzar en el seu just
terme l'eutemistic llenguatge carcerari, etcètera.
2. -La utilització de tècniques de no
cooperació i boicot a ordres considerades injustes: refús de destins i
redencions, desobediència a l'ordre
de despullar-se després del vis a vis,
etcètera.
3. -La utilització a més de tècniques de
cooperació i suport mutu: treball amb
els presos socials per desemmascarar el xantatge de les dispersions,
suport «burocràtic-legal» a presos
amb escassos recursos personals,
col·laboració amb els monitors i presos del taller de sida, etcètera.
4. -La denúncia d'injustícies i arbitrarietats mitjançant la premsa i en c o l laboració amb organismes de suport a presos com Salhaketa: rodes
de premsa a la porta de la presó,
informe per la comissió d'assistència social, i sobretot la nostra revista
manuscrita.

5.-Les protestes col·lectives, com desobediència a ordres, utilització de
cants, assemblees, comunicats al
director de la presó sol·licitant la
seva presència, assegudes silencioses, encartellades, etcètera, van
fer per moments de la presó un
espai el més semblant a un ambient
de protesta antidictadura, quan es
sent que tot està prohibit i es pot
veure als altres presos admirats pel
que està passant sense que hi hagi
cap mena de violència. Va ser un
exercici de novblència activa que
actualment, normalitzada per la via
de la repressió amb expedients disciplinaris i a l'arbitri d'una certa gestió dels efectes que provoca el cansament per la prolongació dels
encartellaments i de la dispersió,
continua a la presó de Pamplona.

Lògicament hi va haver errors: no es
va valorar en el seu terme just un
possible treball de confraternització i
diàleg amb el funcionariat (tot i que es
va evitar la desqualificació global i es
va identificar al grup de carcellers més
autoritari i feixista, el cert és que no
vam evitar que es fomentés el corporativisme i el silenci còmplice dels que
haguessin pogut ser més crítics); a
cops es va improvisar molt i fins i tot es
va pecar de voluntarisme; però el pitjor
de tot va ser tal vegada la incomunicació amb el carrer, la reacció entre
paternal i fe cega dels col·lectius, la
tardana assumpció per aquests de
que el que estava passant tenia una
lògica, que la nostra lluita estava fonamentada, que no era fruit de l'espontaneïtat (encara que hi hagués situacions espontànies) ni de la irracionalitat
i que la dispersió finalment havia arribat precisa ment per impedírque aquesta lluita continuara doncs s'estava deixant a la direcció de la presó sola front
a un contra-poder que creixia.

La dispersió va ser refusada àmpliament a Navarra i va tenir ei ressò
estatal que va merèixer atesa la focalització de l'atenció periodística i social
en els escàndols des de fa un any.
Desprès això, i sobre tot amb la vaga
de fam de la tardor, la lluita anticarcerària a Pamplona ha entrat en una altra
fase:
- La presó ha assimilat l'ambient de
protesta cedint pel que fa al tracte
(ha millorat ostensiblement i s'ha
relaxat l'ambient represaliador), traslladant als carcellers més durs i limitant-se a sancionar les protestes
que es segueixen fent, per cert amb
les mateixes tècniques que al llarg
de l'estiu passat tant van alarmar al
Director i a la Dirección General de
Instituciones
Penitenciarias
(encartellades
i
assegudes,
bàsicament, a més de fotos al pati.
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formulació de queixes col·lectives
mitjançant les vies individualitzades,
etcètera).
Aquell 6 de juliol de 1994 va néixer la
«idea contra-poder» a la presó de
Pamplona i, mesos després, sembla evident que la institució percep
que aquesta idea hi és, i que es
manté, i que segueix prevenint a les
autoritats en molts sentits. Tal vegada perquè és poc el que portem en
el tema s'ha aportat poc, però sembla significatiu i sobre tot edificant
pel que fa a elevar el nivell moral de
la nostra dissidència com antimilitaristes: per exemple, les Jomadas de
Macrocárceles van ser un èxit en
part perquè, segons reconegui la
gens sospitosa d'antimilitarisme
Fundación Bartolomé de Carranza,
els insubmisos havíem afavorit la
polèmica en la societat. Si la gent ho
diu així... alguna cosa de saludable
autoestima ens hauríem d'aplicarnos de tant en tant.

14 d'agost de 1994. Roda de premsa d'ex-presos denunciant l'escalada
repressiva. Hi ha un nou ruixat d'informes: per mirar d'una certa
manera..., per estar ajagut al llit.... tots per les majors tonteries.
22 d'agost de 1994. Primera absolució en un judici per trencament de
condemna. Comença una campanya perquè s'utilitzo l'euskera a l'administració penitenciària i es comença a fer-ne ús a tota mena de papers.
23 d'agost de 1994. Novament hi ha un augment de la repressió. E s
reparteixen 101 informes.
31 d'agost de 1994. Un funcionari pega a un insubmís per tenir un
adhesiu, agreujant la suposada llibertat d'expressió que a la presó hi ha
d'haver.
1 de setembre de 1994. Es puja al menjador amb cartells fent al·lusius a
la llibertat d'expressió.
6 de setembre de 1994. Arriben nous informes per l'encartellada i per
tonteries.
8 de setembre de 1994. Vuit insubmisos són traslladats a diverses presons
de l'Estat. E s colpegen les portes dos cops al dia com a protesta.

1.- No compartim la visió fatalista que es té
d"aquesta forma de protesta, nl és tan dura
de dur, ni ha de "reservar-se» amb la idea de
«lluita final». Les vagues de fam de Pamplona.
Albacete, Saragossa i etcètera han demostrat que poden ser organitzades com si es
tractés d'una eina de conscienciactó més,
com una activitatantimilltahsta o, a cops, fins

16 de setembre de 1994. Al pati es desplega una pancarta recordant als
traslladats. L a premsa en fa fotos. E s fa una roda de premsa amb els
grups denunciant la dispersió.

Tl
rn
U
OM

CAVX£L £ 5

UN É5PA6IO

CES$f*X>
4 d'octubre de 1994. Cinquena plantada. Sis insubmisos són detinguts desprès d'una acció al Banc
d'Espanya. Aquesta plantada es centra en contra de
la cimera del B M i el F M I .
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I tot com si es convertís en la resposta més
eficaç a un moment repressiu (quelcom que
acostuma a passar a les presons) perqué del
contrari (com va passar després de la dispersió) s'hagués pogut entrar o en un inactivisme
i frustració totals o en una cadena reactiva
d'accions inacabables i incontrolades contra
la repressió. Valorar els efectes que sobre el
col·lectiu té aquesta activitat, a més de la
seva eficàcia difu sora de missatges que ens
identifiquin, era més que suficient per promoure-les o, segons la realitat de cada zona,
limitar-se a donar suport.
Nota de la Redacció Totes les il luslracions
de l'Informe són extretes de la revista
Gilpzapeko Paranoiak ("Paranoia a pany i
clau-).

Octubre de 1994. E s prenen tota mena de mesures
repressives contra l'euskera. E s fa arribar una queixa
al Defensor del Poble.

-
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8 d'octubre de 1994. E s compleix un mes des del
trasllat dels insubmisos. E s fan sengles encartellades
al pati i al menjador. Així mateix, es decideix repetir
la protesta tots els dies 8 de cada mes mentre no
tornin els traslladats.

29d'octubrede 1994.Es realitza una nova vaga de fam contra la repressió
de la dispersió i per la desmilitarització. És secundada a alguns punts de
l'Estat. L a seva durada: 3 setmanes.
Novembre de 1994. E s presenta el n0 2 del G I L T Z A P E K O PARANOIAK
en roda de premsa davant a la presó.
Desembre de 1994. Acció contra el nou trasllat de dos dels dispersats, J.
Andrés i Alex Belasko, que havien estat portats a Iruña pel judici per
trencament de condemna.
1. Salhakcta: Organització de suport a presos socials a Euskadi.
2. UPNA: Universitat Pública de Navarra.
3. SARE: Associació de suport a malalts de SIDA

El desplegament de
forces per al manteniment
de la pau de l'ONU
després de l'alto el foc
entre Croàcia i la
República Federal de
Iugoslàvia va congelar la
situació a la Krajina
sèrbia. Ara bé, quan
Croàcia va anunciar al
gener que no renovaria el
mandat de les Forces de
Protecció de l'ONU
(UNPROFOR), el
problema va retornar a
l'agenda internacional.
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Tal com s'esperava, en
l'últim moment el govern
croat va cedir a les
pressions internacionals i
continuarà tolerant la
presència de forces de
pau en el seu territori, tot
i que els seus efectius es
veuran reduïts de forma
dràstica (de 12.000 a
5.000 o 6.000). Els croats
també volen que les
forces siguin de
composició "europea",
una exigència que
combina un racisme obert
(el contingent més gran
dins l'UNPROFOR és de
Jordània) amb el desig de
veure l'OTAN com a
garant de la seguretat a
Croàcia.
Al mes de febrer, una
delegació del projecte
internacional de
voluntaris Balkan Peace
Team (Grup per a la Pau
als Balcans) va visitar
Knin, la c^ital de la
"República Sèrbia de la
Krajina". Christine
Schweitzer ens ofereix les
seves impressions
d'aquesta gira.

Enemics dins
d'un mateix país
B A L K A N PEACE

TEAM

Marienwall 9, D-32378 M i n d e n ,
Alemanya

Ens vàrem trobar amb una ciutat petita
que, malgrat la seva recent adquirida
Importància com a capital, encara és
bàsicament un nucli provincial a tot
estirar. La vida allà semblava prou
tranquil·la, encara que les botigues
estessin força buides, els preus fossin
extremadament alts i hi hagués molts
de soldats al carrer.
El tema que dominava la major part de
les nostres converses era el de les
explicacions del conflicte. Gairebé tothom qui trobàvem ens parlava d'allò
que aviat vàrem anomenar la "lliçó
d'història". Hi ha quatre o cinc nocions
essencials importants que s'han de
saber per poder entendre com es veu
el conflicte des d'aquest costat.
* Els serbis porten segles a la Krajina
i a Croàcia en general, tal com ho
demostra l'existència d'esglésies i
monestirs, com els de Krupa i Krka,
des de mitjans del segle XIV. Més
tard es va invitar el serbis a establirse a la Krajina, que era la frontera
militar entre Austria-Hongria i els
otomans. "Com se'ns pot considerar
agressors dins del nostre propi territori i defensant les nostres pròpies
cases?" "Com es pot dir que hem
ocupat la Krajina quan hi hem viscut
durant segles?". Això és el que la
gent argumenta.
* Els crims que va cometre el règim
dels Ustasha contra els serbis durant la Segona Guerra Mundial encara es troben força vius en la memòria i representen els arguments
principals a l'hora de demostrar el
sofriment i l'opressió del poble serbi
a mans dels croats. Quan Franjo
Tudjman va ser elegit al 1990, la
introducció del que es considera que
són símbols Ustasha (com els que hi
ha a la bandera i en els bitllets, per
exemple) va ser considerada com a
molt ofensiva per part del serbis.
* Els croats van suprimir la igualtat en
el moment en que la constitució de
1990 va declarar els serbis com a
una minoria dins de Croàcia. El fet
que "minoria" equivalgués a "ciutadans de segona classe' va quedar
clar quan ai 1990 els serbis van ser
obligats a signar juraments de lleialtat per no ser acomiadats de la feina,
i, en cas de no fer-ho, se'ls molesta-

va i amenaçava perquè abandonessin Croàcia.
* La comunitat internacional -principalment Alemanya, però també els
Estats Units- juga un paper vital en
el recolzament a Croàcia i en la
conspiració contra els serbis. "La
guerra acabarà quan els Estats Units
i Alemanya diguin prou" va dir algú.
Es tiren bombes contra els serbis de
la Krajina quan ajuden Friket Abdic a
Bihac, però ningú no castiga Croàcia quan els seus soldats lluiten amb
el HVO o amb l'exèrcit de BòsniaHerzegovina a Herzegovina.
* Tambó n'hi ha que veuen en el Vaticà un dels conspiradors més Importants. Lespràctiquesquesegueix
l'església croata d'absoldre els soldats dels seus pecats i els casos de
conversió forçada són algunes de
les evidències de col·laboració de
l'església en el conflicte. Aquestes
pràctiques estan prohibides per l'església ortodoxa, segons diuen.

Les relacions serbocroates
Es clar que, tenint present la discussió
sobre el futur de la Krajina, el que ens
interessava de manera especial era la
qüestió de les relacions setbo-croates. Mentre que el croats volen "recuperar" el que ells consideren el seu
territori, i ho fan parlant de "reintegrament pacífic" sigui quin sigui el seu
significat en la pràctica; la posició oficial de la República Sèrbia de la Krajina considera inacceptable fins i tot un
estatut d'autonomia dins de Croàcia.
Una primera cosa important que vàrem
notar és que molta gent que ara ocupa
posicions de responsabilitat a la Krajina vivien en altres parts de Croàcia
abans de la guerra. La majoria argumenta que els van obligar a marxar de
Croàcia degut a la pressió d'arrel ètnica. No n'hi cap que mostrés el seu
desig de tornar a Croàcia. "Tornar a
què?" deia un home. "Difícilment puc
esperar que em tornin la feina (de
policia); m'han fotut la casa enlaire, i
com podria viure al costat d'uns veïns
que m'han traíl?"
Ens va ser impossible determinar
quants croats encara viuen a la Krajina. Segons una font no oficial, els
croats composen el 20 per cent de la

i

població, però les evidències ens suggerien una quantitat molt més petita:
dues famílies per aquí, dues més per
allà. La UNPROFOR vigila unes quantes "bosses" de croats (35 persones
en un poble, 125 en un altre). L'ACNUR
afirma que entre 800 i 1.000 croats
viuen en el Sector Sud.
No vàrem poder aconseguir informacions de primera mà sobre el que va
passar als croats durant la guerra a
Krajlna o després d'aquesta. La resposta rutinària (a vegades sense ni
haver fet la pregunta) era que havien
marxat a viure a Croàcia per voluntat
pròpia, o que havien marxat com tota
la població civil que es troba sota el
perill de guerra. Vàrem veure pobles
amb moltes cases destrossades que
semblava qup haguessin estat malmeses i incendiades des de dintre més
que no pas destruïdes per la artilleria.
No vàrem veure cap casa que hagués
estat destruïda amb explosius c o l locats a dintre. A Knin hi ha dues
esglésies catòliques fetes malbé on
només les parets exteriors queden
dretes.
Algunes persones van comentar la
pràctica de la permuta de cases: s'intercanvia una casa a Croàcia per una
altra en territori serbi. Vàrem conèixer
algunes persones d'altres nacionalitats que havien vingut a viure a la
Krajina amb els seus cònjuges serbis,
incloent-hi un eslovè que havia estat a
l'exèrcit.

Quan els preguntàvem sobre el futur
polític gairebé tothom amb qui vàrem
parlar mostrava la convicció que els
serbis i els croats no podrien viure
junts mai més, però que podrien ser
bons veïns. En termes polítics això
significa un rebuig a totes les propostes i plans fets pels mediadors internacionals (com el recent pla "Z-4" del
minigrup de contacte) que impliquin
algun tipus de confederació amb Croàcia, no cal ni parlar del reintegrament
de la Krajina dins de Croàcia. "Croàcia
no vol la gent, vol el territori" vàrem
sentir a dir més d'una vegada. Hi havia
persones -principalment policies- que
mostraven el seu temor a ser detinguts immediatament per la policia croata si Croàcia recuperava la Krajina.
També es mostrava desencís pel fet
que a la Krajina no se li donava l'oportunitat de presentar els seus propis
desitjós a la taula de negociacions. "En
Tudjman sempre diu: "us oferim això"
i mai no ens dóna l'oportunitat d'asseure'ns plegats per trobar una solució", es queixava un periodista.
Només en una ocasió vàrem trobarnos amb odi de debò contra els croats
mentre parlàvem amb un policia ("El
món sencer està contra els serbis,
però lluitarem fins que guanyem. Només ens aturarem quan Croàcia estigui tan cremada que no se la reconegui i quan els croats estiguin morts,
encara que això vulgui dir que només
quedin cinc serbis".

El paper de l'UNPROFOR
L'UNPROFOR manté una forta presència a Knin i a la frontera. Controlen
la frontera, fan el seguiment de tota la
activitat policial (quan vàrem tenir una
entrevista amb la policia de Gracac,
algú de CIVPOL es va presentar I va
estar allà assegut durant la trobada),
organitzen trobades i negociacions,
varen fer el seguiment de les eleccions, i estan presents en uns quants
pobles on encara hi ha poblacions
mixtes. La nostra impressió va ser que
en general mantenen bones relacions
amb les poblacions i els seus representants.
La visió general des del costat serbi (i
probablement des de l'òptica dels croats que queden a la Krajina) és que la
presència de l'UNPRGFGR està evitant un atac des de Croàcia. Volen que
es quedin, i no tant sols ho vol el
govern de la República Sèrbia de la
Krajina, sinó tothom amb qui vàrem
parlar. No vàrem trobar ningú que no
c o n s i d e r é s q u e una s o r t i d a de
l'UNPRGFGR equivaldria al reinici de
la guerra.
Extret de Peace Newa
Abril 1995
Traducció: Xavier Torruella
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Euskal Herría necessita
els espais d e trobada
que es van aconseguir
a Irlanda
FERMÍN ALBERDI
Periodista

La pau pels set cantons d'Irlanda del
Nord es va començar a construir quan
les persones que podien donar un pas
endavant ho van fer. Els processos
que acaben amb la violència al món no
són iguals però sí que deixen una
Impressió comuna: dècades ignorant
al contrari, promeses de no cedir mai
en les pròpies posicions, oferiments
enganyosos d'acords, queden en la
memòria com a testimonis del temps
perdut per resoldre conflictes com els
d'Irlanda o Euskal Herría.

Els espais d'acord porten
al desarmament
Un doble acord, entre nacionalistes
per un costat, entre Londres i Dublín,
de l'altre, va donar lloc a una doble
conseqüència: la negociació dels termes de pau per Irlanda del Nord i el fi
al recurs de les armes per part de
l'I RA, dels paramililars unlonistes i de
les tropes britàniques a la zona.
Quatre noms simbolitzen aquest doble acord: Gerry Adams (Sinn Fein) i
John Hume (SDLP, socialdemòcrata)
van posar d'acord a dos sectors nacionalistes nordirlandesos Irreconciliables al llarg de molts anys; John Major
i Albert Reynolds van posar d'acord els
governs de Londres i Dublin de cara a
un problema que els seus antecessors
es van estimar més esquivar, justificant-se en una fermesa que no era
altre cosa que immobillsme i por al
diàleg. L'àmbit basc no té perquè
reproduir aquests quatre noms però sf
que ha de perseguir trobades similars
per què algun dia el diàleg substitueixi
a la violència.
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Però el conflicte basc
només té lloc pel desacord
La violència a Euskadi continua ara I
avui en «via morta». El Govern espa-

nyol no vol entrar en converses fins
que ETA deixi les armes. I ETA afirma
que no deixarà les armes fins que el
Govern espanyol doni la seva garantia
de respecte al Dret d'Autodeterminació. El Govern espanyol afirma que tot
diàleg sobre pacificació ha de passar
per la Taula d'Ajurla Enea, però els
partits que la conformen només es
posen d'acord amb el seu refús a l'ús
de les armes per part d'ETA.
ETA ofereix una treva si el Govern
espanyol i els partits assumeixen el
seu principi de «pau per autodeterminació», però accelera en les seves
accions per obligar als altres a acceptar les seves condicions.
El Partit Nacionalista Basc viu entre
dues aigües. Si dialoga amb HB, assumint el paper dels de John Hume amb
el Sinn Fein, és bastonejat pels partits
estatals, PSOE I PP, r«unionisme civil» a Euskadi. Però al mateix temps, el
PNB manté el Pacte amb el PSOE,
PP, EA, Í U I U A , la qual cosa el converteix en l'enemic
Interior d e
['«independentisme militar» d'ETAKAS I per tant fa que els seus diàlegs
amb HB siguin estèrils.
Sempre dins del simi! irlandès,
r«unionisme militar» està representat
per un exèrcit que fustiga a la joventut
basca majoritàriament insubmisa, I un
cos policial, la Guàrdia Civil que juntament amb els serveis militars d'intel·ligència han escrit moltes de les planes de la violència d'Estat que Euskal
Herría coneix des de fa més d'un segle.

PSOEIPP,
L'«UNIONISME» BASC, I
EL GOVERN ESPANYOL
HAN PASSAT AQUESTS
MESOS INSISTINT EN
QUE NO HI HA RELACIÓ
ENTRE AMBDÓS CASOS I
QUE RES HA DE
CANVIAR FINS QUE ETA
E S RETIRI

Un dels conceptes més complexos
d'analitzar seria el d ' " independentisme
civil», el que s'anomena nacionalisme
moderat desprès del Pacte d'Estat
que va suposar la configuració de les
autonomies. L'espai d e torbada pels
nacionalistes del PNB-EA i HB es fa
mínim degut a les seves posicions
antagòniques sobre la validesa de l'actual marc polític: Euskadi dins de l'Estat espanyol de peces autonòmiques.
Així mateix el PNB suporta, c o m tots
els altres protagonistes, algunes diferències internes; per exemple, sobre sí
és obligat o no que ETA faci callar les
armes per donar Inici a un diàleg per la
pau. No endebades, és el propi PNB
que ha assumit la pròpia lluita legal
contra ETA a la Comunitat Autònoma
Basca conduint a una Policia autònoma com l'Ertzaíntza al terreny de l'enfrontament on l'esperaven ETA i els
seus afins.
Qui ha de donar, per tant, el primer
pas? Qui són els Hume, Adams, Major
o Reynolds de l'escenari basc? El diàleg de moment tan sols s'estableix
entre els grups socials dels que parlava en l'anterior MOCADOR. El seu
treball és clau, però algun dia hauran
de donar pas als protagonistes històrics del conflicte, atrinxerats ara mateix en les seves posicions, sense
poder buscar un terreny de joc que
sigui acceptat per tots els contrincants.

Però tots es miren al
mirall irlandès...
El procés de pau obert el setembre
passat s'ha convertit en argument i
objecte de retret entre les parts del
conflicte basc. D'un cantó ETA I HB
van felicitar TIRA i el Sinn Fein per
haver aconseguit un acord que obrí la
porta a l'autodeterminació dels
nordirlandesos, I tanca la d e la via
armada a l'haver aconseguit que l'enemic ocupant reconeix! que per la via
militar no es fa callar la voluntat d'un
poble. Des del nacionalisme noviolent
del PNB i EA s'invita a ETA I HB a
prendre nota del que pels primers és
l'única sortida pels segons. El procés

de pau de l'illa seria, en aquest cas, la
demostració de que tota via de lluita
a r m a d a per la s o b i r a n i a ha de
reconduir-se al terreny del diàleg, doncs
la inferioritat davant la gran potència
tan sols deixa marge pel pragmatisme.
HB, PNB i EA han mantingut tota mena
de contactes amb els protagonistes
irlandesos. Tots
s'han trobat amb
els socialdemòcrates de John
Hume i a m b el
S i n n Fein d e
Gerry A d a m s ,
que mantenen a
més una estreta
vinculació amb
HB des del passat.
Euskal
Alkartasuna
manté així mateix vincle directe amb el Fiann
Fail, integrats
ambdós
amb
l'Aliança Lliure
Europea. HB va
visitar Irlanda el
mateix mes de
setembre passat, quan el procés de pau arrancava. Va visitar
el Congrés del
Sinn Fein, igual
com EA, el febrer
d'enguany. El PNB va viatjar a l'illa
l'abril, després d'haver promès a la
Conferència de Pau que va organitzar
Elkarri a Bilbao, que faria tot el que
estigués en les seves mans per aconseguir la pau.
Tot i així, PSGE i PP, l'<<unionisme»
basc, i el Govern espanyol han passat
aquests mesos insistint en que no hl
ha relació entre ambdós casos I que
res ha de canviar fins que ETA es retiri
doncs els bascos tenen decidit el seu
futur des de fa 15 anys. Aquesta postura porta als nacionalistes al seu primer punt en comú: Madrid ha de moure's. A partir d'això, gran part dels
nacionalistes demanen que ETA es
mogui també.

La reacció en cadena
Per treure el conflicte basc de l'estancament tots hauran de moure's, però
sembla fonamental que el Govern espanyol i ETA afrontin algun tipus de
diàleg, directe o a través de representants, que posi les bases a un procés
de pau que tindrà les seves pròpies

característiques. Un primer diàleg secret podria donar lloc a un altre d'oficial
sota una treva que deixi enrera totes
les expressions violentes. Aquest clima seria l'apropiat perquè tots els
agents polítics i socials busquin la
trobada més difícil: la que faci que
r«lndependentisme» i l^unionisme»
puguin conviure també a Euskadi.
Aquest diàleg no ha d'esperar l'acord

àleg civil» en un
paísonelqueara
i avui es reflexa
ós «enfrontament
civil». Però ningú ha
d'oblidar que les condicions en que es va madurar el
procés de pau d'Irlanda van
ser, com a mínim, tan dures com
les que viu Euskal Herria.

entre els que s'ensenyen entre ells les
armes. Aquest diàleg civil ha de ser el
que dugui a ETA i al Govern espanyol
a buscar el seu propi espai de trobada.

Existia I existeix a Irlanda una separació física entre comunitats, que en el
cas basc es reflexa en l'àmbit cultural
I d'identitat personal. L'independentisme militar Irlandès va estar amagat al
coneixement dels anglesos. I sense
coneixement, no hi pot haver reconeixement. En el cas basc, no ha estat
amagat, sinó arraconat I mostrat sempre rera els vidres de la violència.

Pot semblar una broma parlar de <«di-

PER TREURE EL
CONFLICTE BASC DE
L'ESTANCAMENT TOTS
HAURAN DE MOURE'S,
PERÒ SEMBLA
FONAMENTAL QUE E L
GOVERN ESPANYOL I
ETA AFRONTIN ALGUN
TIPUS DE DIÀLEG,
DIRECTE O A TRAVÉS DE
REPRESENTANTS, QUE
POSI L E S BASES A UN
PROCÉS DE PAU QUE
TINDRÀ L E S S E V E S
PRÒPIES
CARACTERÍSTIQUES

Per això ós important crear espais de
diàleg per que les parts prenguin consciència de que estan obligades a entendre's i de que la victòria es troba en
el respecte i el reconeixement del contrari.
Per això el procés del Nord d'Irlanda,
més que un model, ha de ser la guspira
que provoqui la reacció en cadena que
suposaria un principi d'acord entre les
parts en conflicte.
Així ho han dit els que han vingut a
Euskadi a explicar la seva experiència,
entre ells el líder del Sinn Fein, Joe
Austin: cal parlar amb tothom, ningú
pot quedar fora de la pau.
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Joan Alsina, el testimoni
d'un e x e c u c i ó
GUSTINET
MOCADOR

A finals d'abril aparegueren a la premsa testimonis d'alts responsables de
l'exèrcit argentí on es reconeixia públicament el que des de feia una colla
d'anys s'anava denunciant des dels
sectbrs propers als milers de morts i
desapareguts durant la dictadura militar. La descripciódels anomenats «avions de la mort» que s'enlairaven per
deixar caure sobre l'oceà les víctimes
de la repressió militar era esfereïdora.
La m a t e i x a p o l í t i c a d e
lluita
«antisubversíva», sota els dictats detallats del gran germà del nord, s'estenia a tota llatinoamèríca: començant
per Rio Grande í acabant a Tierra de
Fuego. I com exemple emblemàtic el
cop d'estat militar a Xile de l'onze de
setembre de 1973 perfectament orquestrada des de l'ambaixada dels
EUA a Santiago.
No per la quantitat de testimonis sobre
la cruesa de la repressió I dels procediments utilitzats hem de deixar de
recordar a cada oportunitat que s'ofereixi la realitat del que es el militarisme
descarregant sobre el mateix poble en
la qual s'autojustlfíca. I tot i que són
milers les seves víctimes mortals anònimes quan es fa llum sobre algun

d'aquests fets és d'obligada divulgació.
Aquest és cas d'en Joan Alsina, sacerdot català, afusellat pels militars xilens
el 19 de setembre. Una mort «privilegiada»: no va acabar en una fosa
comú o al fons del mar. La recuperació
del seu cos va ser l'ínící per clarificar
les circumstàncies habituals de la detenció í mort dels milers de víctimes del
militarisme a Xile i arreu del món. S'ha
hagutd'esperar, però, benbévíntanys.
El temps suficient com perquè els responsables dels crims comesos contra
el poble s'hagin cobert les espatlles
amb lleis í amnisties que els exculpin
dels fets. I en el cas xilè, encara més
dramàticament; fins el punt que el
màxim culpable s'ha perpetuat com a
cap de l'exèrcit.
En Joan Alsina va néixer a Castelló
d'Empúries (Alt Empordà) l'abril de
1942. A finals d'agost de 1966 va
arribar a Xile on va treballar com a
capellà obrer a l'Hospital de San Juan
de Dios i com a assessor del MOAC
(Moviment Apostòlic d'Obrers Cristians). El seu compromís amb els sectors obrers i populars era fora de dubte. Amb el cop d'estat de Pinochet, tot
í saber que els militars el buscaven, en
Joan Alsina continuava anant a l'Hospital per mantenir el servei en un moment que de les 800 persones habituals tan sols 50 hí treballaven. El 19 de

setembre es detingut a les dotze del
migdia I a les deu de la nit afusellat
sobre el pont Bulmes del riu Mapocho.
En aquest mateix punt en un mes í mig
van ser executades 37 persones com
a mínim.
L'exèrcit va difondre la versió que la
mort d'en Joan Alsina havia estat resultat d'un enfrontament amb els militars11*. La jerarquia eclesiàstica, lluny
de preocupar-se per clarificar els fets,
va donar crèdit a la versió oficial que va
començar a circular per Xile í va arribar
fins aquí. Van ser les investigacions
d'un altre capellà, Miquel Jordà, les
que van esclarir les circumstàncies de
la seva mort. El 1990 es presenta una
Querella Criminal amb la íntenciód'avalar judicialment els resultats de la investigació.
Finalment el passat 24 de març es va
Inaugurar una plaça i un mural en
memòria de Joan Alsina a Santiago,
prop del pont on va ser afusellat. A
i'acte hi assisteixen, a part d'una germana i amics, autoritats religioses i
civils com a reconeixement de rehabilitació d'en Joan Alsina.
(1) En un cas semblant, el Front Patriòtic
Rwandès va justificar la mort del Pare Blanc
Joaquim Val!majó l'abril de l'any 1994 a
Rwanda, com el resultat d'un enfrontament
armat. Veure MOCADOR 27129.

L e c t u r a c / e I ' A c t a d e l Jutjat d e
D e c l a r a c i o n s d e l s o l d a t N e l s o n

S a n t i a g o /
B a ñ a d o s

Aquest text és un fragment de l'escenificació que, amb motiu de la Inauguració de la Plaça de la Solidaritat a
Arbúcies el dia 7 de maig d'enguany, e s va realitzar en memòria de les vides de Joan Alsina 1 J o a q u i m Vallmajor.
De fet és una combinació de dos testimonis. Per una part de l'acta del Judici que e s va f e r a l'Audiència de Santiago
de Xile, gairebé vint a n y s després de l'assassinat d'en Joan Alsina, gràcies a les gestions de Mossèn Miquel Jordà
per tal de rehabilitar la seva memòria. Una memòria que, per Justificar la s e v a mort, havien empastifat els mateixos
que el varen matar. HI van Intercalats u n s fragments en cursiva de la confessió de Nelson Bañados Pinto, el soldat
que disparà e l s trets que p o s a r e n fl a la seva vida.

SANTIAGO, diez de Febrero de mil novecientos nóvenla
i tres.
VISTOS Y TENIENDO PRESENTE:

De las numerosas piezas de convicción reunidas durante
la sustanciación del proceso han resultado debidamente
probados los hechos y circunstancias que a continuación
van a expresarse:
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Io Que se inició la instrucción del presente sumario en este
tercer Juzgado del Crimen de Santiago, ante querella
interpuesta por el sacerdote Miquel Jordà Sureda, en
representación de Miguel Alsina Hurtos, por el delito de
homicidio de JOAN ALSINA HUROTS, sacerdote
diocesano, de nacionalidad española y residente en Chile,
hecho ilícito que habría sido perpretado en esta ciudad el
19 de Septiembre de 1973.

«A J u a n no se le hizo ningún j u i c i o . L o detuvimos porque
estaba en las listas que nos entregó el director de San J u a n
de Dios1", y como que la detención f u e violenta teníamos
que librarnos de él, porqué nos había visto las caras y
sabia quienes éramos y nos podía delatar. L o matamos
como a otros p a r a asegurar nuestro pellejo.»

20.Quc la inucnc del sacerdote Juan Alsina se produjo en
Alsina Hurtos es constitutiva del delito de homicidio
Santiago cl dia 19 de Septiembre de 1973, a las 23 horas,
calificado previsto y sancionado por el Código Penal.
siendo su causa heridas múltiples de bala a) En el
Art. 391. esto es. perpretado mediante alevosía y
hombro izquierdo entrada de proyectil, b) V.n la región
premeditación conocida, puesto que fue cometido
dorsal cuatro entradas de proyectil y tres salidas, c) En el
actuando los hechores sobre seguro, atendiendo el estado
tórax, otros cuatro orificios de entrada y un gran orificio
de indefensión en que se encontraba la víctima.
de salida de 10 por 8 cms. d) En el antebrazo izquierdo
tres heridas trasfixiantes. e) En la cara postero-exlema
del muslo derecho gran desgarro cutáneo celular de 12 - / • / impacto f u e tan fuerte que volteó su cuerpo y
por 14 cms. por trayecto de bala. Y 0 otro desgarro prácticamente cayó solo a l Mapocho, yo tuve que darle un
semejante de 10 por 6 cms. en la cara poslero-extema del empujoncito, nomás. Otros, a veces, caían en el piso del
tobillo y pie izquierdo;
puente y había que levantarlos y echarlos a l río. E r a n las
diez de l a noche, y de este fusilamiento no me voy a olvidar
nunca más.»
«Salimos del Barros A r a n a en eljeep. M i capitán conducía
y yo iba atrás con J u a n . J u a n iba esposado y muy
pensativo, no me dijo ni una palabra durante el trayecto,
n i me dio ningún trabajo cuidarlo, iba calladito nomás. E l
sabía que l a íbamos a matar porqué en el Barros A r a n a se
lo habíamos comunicado.»

30.Que la víctima cumplía labores como Jefe del
Departamento de Personal del Hospital de San Juan de
Dios de esta capital, establecimiento en el que fue
detenido el 19 de Septiembre por efectivos militares y
trasladado al Colegio Internado Nacional «Barros Arana»,
ocupado a la fecha por el personal del regimiento Yungay
de San Felipe, en el que desempeñaba como Jefe de
Batallón el entonces Mayor del Ejército Donato López
Almarza.
40.Que la pennanencia como detenido de Juan Alsina en el
establecimiento educacional fue constatada por el
sacerdote Juan Esteban Rodríguez quién tuvo la
oportunidad de entrevistarse con él en el ejercicio de su
ministerio. También se enteró a través de efectivos
militares el sacerdote Felipe Gutiérrez Esquiro, a quién
se le indicó el nombre del afectado, coterráneo suyo,
calificado como «pez gordo», «pez grande», que seria
posteriormente fusilado.

«A/ llegar a l Puente Bulnes, mi capitán f r e n ó y yo, como
lo hacía con cada uno de los que fusilaba, me bajé, saqué
a J u a n del f u r g ó n y f u i a vendarle los ojos, pero J u a n me
dijo: «Por favor no me pongas l a venda y mátame de
frente, porque quiero verte p a r a darte el perdón».

50.Que en horas de la noche del dia 19 de Septiembre de
1973, el sacerdote Juan Alsina fue sacado del lugar de su
detención por efectivos militares y trasladado hasta el
Puente Bulnes donde, en una ejecución llevada a cabo al
margen de toda normativa legal imperante, sin resolución
ni orden rehabilitante del Jefe de la Unidad y, hasta
donde logró determinarse, sin que éste hubieses tenido
conocimiento incluso del hecho de su detención.

«Fue muy rápido. Recuerdo que levantó su mirada a l
cielo, hizo un gesto con las manos y movió los labios como
s i estuvieses rezando, y dijo: «Padre, perdónalos...» Yo le
disparé l a ráfaga y cayó a l tiro. Quería dispararle con l a
pistola, pero lo hice con l a metralleta para que f u e r a más
rápido.»

70.Que comoresponsablesen calidad de autores de este
delito aparecen: Mario Carávez Silva y Nelson Vicente
Bañados Pinto, a la fecha el primero Capitán del Ejército,
sujeto al mando de su superior Donato López Almansa,
y el restante, soldado conscripto del Regimiento de
Infanteríadel Yungay, habiendo MarioCarávezdispuesto,
sin orden ni facultades, el retiro y ejecución de la víctima
participando ambos, y Nelson Bañados como ejecutor
material, actuando los dos involucrados excediendo sus
funciones y en contravención a las normas legales e
institucionales.
S·'.Que la responsabilidad penal de Mario Carávez Silva se
encuentra extinguida por su muerte...
90.Que en lo que atañe a Nelson Bañados Pinto la
responsabilidad criminal se extingue por la amnistía.

«Yo recogí el cadáver de J u a n . C a d a dia, después de la
tarea, llegaba un camión y recogíamos los cadáveres que
habían quedado alrededor del puente. Había una bajada
que permitía bajar los vehículos hasta el río... A h í se
recogían y cargaban los cuerpos. Yo mismo recogía J u a n
y lo llevé a l a Morgue. E n aquel viaje eran siete los
cadáveres y los dejamos en una sala allá en l a Morgue.»

7o. Por estas y otras razones:
Se S O B R E S E E PARCIAL Y DEFINITIVAMENTE en
esta causa por el homicidio calificado del sacerdote
JUAN ALSINA HURTOS perpretado en Santiago el 19
de Septiembre de 1973. al autor inculpado MarioCarávez
Silva por encontrarse extinguida su responsabilidad criminal por su muerte.
Se S O B R E S E E PARCIAL Y DEFINITIVAMENTE en
este mismo proceso por el homicidio calificado del
sacerdote JUAN ALSINA HURTOS, al inculpado Nelson
Bañados Pinto, por encontrarse extinguida su
responsabilidad criminal en virtud del beneficio legal de
Amnistía.
Regístrese, notifíqueses y archívese.
Rol n" 159954. Dictado por la juez titular Dobre Lusic
Nadal. Autoriza el Subsecretario Subrogante Eric Moreno Villegas.
(1) Hospital on treballava Joan Alsina.

60.Que en consecuencia la ejecución del sacerdote Juan

Ens volem al natural.
Militarisme i destrucció de
la natural
Aquest article és la ressenya d'una xerrada que el MOC de
Petrer i Elda va realitzar en una setmana d'Ecologia, amb
la seva fira corresponent, organitzada per la institució
municipal de torn. En un principi, a moltes persones alienes
a rantimilitarisme, els semblava inaudita la nostra presència a la setmana medi ambiental, ja que no comprenien la
relació entre ambdues concepcions. Per al nostre col·lectiu
és molt clara la profunda relació que existeix entre antimi-

TOMÀS PÉREZ I AGUSTÍN
NAVALÓN
M O C Petrer-Elda. Agost 1994

Les actuacions antimilitaristes, ecologistes, feministes, de solidaritat, etc.
no poden circular per camins diferents, sense comunicació mútua, ni
intercanvi pràctic i/o teòric. La xerrada, així com les reflexions recollides
aquí, va pretendre establir un nexe
d'unió entre els postulats del moviment ecologista i aquellsdesdelsquals
partim el col·lectiu antimilitarista del
MOC. En aquesta ocasió hem optat
per observar la connexió entre la vessant destructiva, per la qual cosa travem una línia entre el militarisme i la
devastació humana de l'entorn natural.
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litarisme i ecologisme. En tant que moviment no-violent,
partim d'una triple harmonia, d'un arbre amb tres branques
troncáis: l'harmonia amb el propi jo, l'harmonia amb la
comunitat i l'harmonia amb la natura. Perquè subsisteixi
una de les branques arbòries cal que les altres estiguin bé
de salut, per la qual cosa entenem que tota concepció
ecologista ha d'assumir els trets bàsics de l'antimilitarisme,
i a la inversa.

I. Què entenem per militarisme?
L'exèrcit i les institucions militars tenen
una presència creixent en les societats. Les forces armades, els ministeris de la Guerra, els seus aparells
administratius i els cossos param ilitars
(policies, vigilants, guàrdies civils, jurats, etc.) influeixen com a «ens» físics
i materials en la vida quotidiana: registre civil i control de les persones, construcció d'establiments, exacció
impositiva de la població, acaparament de recursos -com, per exemple,
la indústria militar-, preparació de la
guerra... A la vegada, aquestes institucions aporten uns valors amb clar contingut militarista: ús de la força i la
violència; concentració de l'autoritat i
el poder; negació de la compassió, la
sensibilitat i la por; individualisme, com-

petència i insolidaritat; obediència cega
i submissió; masclisme i patriarcat;
xovinisme i rebuig de r«altre»; i, principalment, lleugeresa en el sacrifici i
utilització de les vides humanes.
Aquests «ens» físics i els seus valors
tendeixen a infiltrar-se en tota la trama
social. Això suposa que cada persona,
la comunitat i l'entorn ecològic està
impregnada de valors militars. Significa que la societat civil està militaritzada i, a més, a una cultura militaritzada
li correspon una societat desnaturalitzada.
El corol·lari que comporta aquesta
militarització és la creença social que
els exèrcits i les seves estructures són
imprescindibles. Ens fan creure que
els exèrcits són els garants de la pau.
¿Com és possible que l'exèrcit, òrgan
que serveix per ANIQUILAR E L S C O N FLICTES, sigui garant de la societat? Ens fan veure que els c o l lectius i individus som incapaços
de
plantejar
solucions
consensuadas i no-violentes per
als conflictes i que, per tant, necessitem els exèrcits per resoldre els conflictes. Segons l'enfocament militarista, la resolució
violenta dels conflictes es produeix mitjançant l'aniquilació, la qual
cosa suposa l'eliminació del «contrari» I l'eliminació del suposat
problema; però, en realitat, EL
CONFLICTE SOLS ESTÀ TAPAT.
La insolidaritat i l'individualisme
és un dels aspectes ideològics
que el militarisme transmet a la
s o c i e t a t . Per a i x ò es parla
d'«enemic» a l'exèrcit.
Un exèrcit legitimitzat i els seus
mètodes militaristes de violència
i destrucció, està molt lluny de la
cultura ecològica. La prioritat que
tendim a donar en la societat als
valors militaristes i a les seves
institucions fa que progressiva-

ment les persones ens allunyem cada
cop més de la natura, de la vivència en
harmonia de les tres branques troncáis de l'arbre de la vida. Cal tenir en
compte que el militarisme suposa una
exaltació androcènlrica i, a conseqüència d'aquesta posició de domini adoptada, tenim dret a destruir. Amb aquesta concepció, les persones afectem
l'equilibri natural, l'homeòstasi.
Indubtablement, els exèrcits i la seva
Influència en la societat són incompatibles amb el medi ambient.

II. Destrucció de la natura
en temps de guerra
L'alteració medi ambiental en temps
de guerra ens és molt coneguda. Per
tant, en aquest apartat només farem
un repàs de diversos conflictes bèl·lics
i les seves conseqüències.
En període bèl·lic, una premissa clau
per a qualsevol exèrcit que es preï és
la destrucció de tot allò que permet la
supervivència de r<<enemic». És a dir,
l'objectiu és fer inviable el suport vital
de les societats i pobles embolicats en
una guerra. Els recursos naturals, junt
amb el sistema productiu i altres forces de producció, formen part del suport vital. Els exèrcits, a part de la
devastació, també pretenen controlar
els recursos naturals (aigua -Israel, riu
Eufrates, riu Nil-, minerals -Sahara-,
energia -petroli, fusta- etc.). La cultura
militarista manifesta clarament en les
èpoques de guerra la seva cara depredadora.
Al Vietnam, el napalm va influir en el
procés de deforestació, en l'augment
de terres improductives i en l'acceleració de trastorns genètics. En la recent
guerra del Golf, el bombardeig I l'Incendi de pous petrolífers i el vessament de petroli al mar va ser utilitzat
com una «arma» contra els adversaris; la marea negra, els fums i les
bombes van tenir greus conseqüències per als ecosistemes marins i costaners. Les guerres existents en el continent africà (Sudan, Somàlia, Angola.
Ruanda, etc.). a parí de l'aspecte directe d'assolar la natura per mitjans
bèl·lics, també afecta la població, en
provocar fluxos migratoris massius.
Aquests èxodes, no sols delmen les
persones per malalties I fams, sinó
que també provoquen trastorns en el
paisatge rural a causa de l'abandonament dels nuclis i camps de cultiu.
Una «nota curiosa» per acabar aquest
apartat de temps de guerra: l'ecologia
urbana també es veu afectada als

grans nuclis de població, com és el cas
de la ciutat de Sarajevo, que. a causa
de la guerra bosniana, està perdent
arboreda urbana i periurbana. Això
provoca que el paisatge urbà sigui
més inhabitable.

III. Destrucció medi ambiental en temps de noguerra
La Imbricació material i ideològica del
militarisme en la societat és molt subtil. Per això. desenvoluparem aquest
apariat amb més detall.
El títol donat a aquest apariat és intencionat, ja que no es pot parlar de temps
de pau en l'actualitat des de la nostra
concepció antimilitarista. Des de la
novblència, la pau no és un fi en si
mateixa, és un mitjà dinàmic. El concepte de pau positiva suposa la no
existència de guerres I de tot allò que
ho sustenta, cosa que no significa
l'absència de conflictes. Per tant. com
que estem en una fase de preparació
militar i d'aníquilament dels conflictes
violentament, no es pot parlar de pau.
És. si de cas. una pau negativa ( p a x
romana) definida per una eventual absència de guerra, però amb els recursos materials i ideològics que la poden
desencadenar. Estem, doncs, en un
període de no-guerra, d'entreguerres.
Per observar l'actuació desequilibrada
del militarisme hem escollit tres punts:
una activitat productiva, una altra de
suport d'aquella i l'actuació material de
l'exèrcit d'entreguerres.

A. INDUSTRIA MILITAR
El sistema de producció capitalista es
basa en un expansionismo il·limitat de
la producció que el converteix en devastador de la natura. La fagocilat de
recursos humans I naturals i la Ingent
generació de residus converteixen la
indústria en un contaminant d'ecosistemes nat (contaminació del sòl, defoliació, erosió, exhauriment de recursos, trastorns funcionals i genètics als
sers vius, etc.).
Si part de la producció de la indústria
civil passa a ser dirigida al sector militar, la Incidència medi ambiental serà
doble. Una desequilibradora I contaminant com la mateixa indústria, i una
altra desequilibradora quant a la concepció I finalitat militarista.
La indústria militar desvia i acapara
recursos humans i naturals. Això ratifica que el militarisme s'infiltra en els

sectors econòmics i socials. Convé no
oblidar que l ' 1 1 % del coure, el 6% de
l'alumini, níquel, plata o zenc. el 4 % del
crom o el 3.6% del tungstè que es
consumeix globalment es dedica a
objectius militars. A l'any 1985. una
inversió de 140.000 milions de pessetes (aproximadament, mil milions de
dòlars USA) en la producció militar
(aeronaus, projectils electrònics, artilleria, construcció naval) creaven, directa I indirectament, 76 llocs de treball; per contra, la mateixa inversió en
el sectorde la construcció crea 100.000
llocs de treball, en la sanitat. 139.000,
i en l'educació, 189.000.
La divisió entre indústria militar i civil
no és gaire clara avui en dia. Algunes
indústries practiquen el camuflatge: la
General Electric no elabora únicament
frigorífics domèstics; també contribueix a l'aviació militar amb motors i
material electrònic (exemple: l'avió
militar CN-235 que munta CASA té el
motor CT 7-9C de la General Electric).
Firestone Hispània S.A. abasteix de
cobertes diferents vehicles militars, per
la qual cosa no és purament una indústria civil de cautxú sintètic i entra de
ple en el sector de la Indústria auxiliar
militar.
La indústria química pot servir-nos
d'exemple a estudiar. De vegades,
s'assevera que aquest sector és bo
per a usos civil, però negatiu si s'usa
per a usos militars. El gas mostassa va
ser la primera arma química usada en
una guerra (en la batalla de Ypres
durant la I Guerra Mundial) i, des de
llavors, la producció d'armes químiques s'ha desorbitat, encara que davant del desprestigi social se'n camufli
la producció en suposades indústries
únicament civils.
Una filial d'Hceschst. gegant químic
alemany, va firmà a mitjan dels 80 un
contracte per construir una gran fàbrica de pesticides prop de Teheran amb
possibilitats de ser transformada en
productora d'armes químiques. La
Japan Steel Works va declarar al The
Washington Post que diverses installacions químiques que havia subministrat a Líbia havien estat «dissenyades per a ús general i que, per tant,
podrien ser utilitzades per fabricar armes». L'agost de 1987 es va registrar
un Incendi que va causar la mort de
100 treballadors en una suposada fàbrica de pintura a Beirut. Fonts militars
libaneses van suggerir que podria tractar-se d'una fàbrica alemanya de components per a gasos bèl·lics que funcionava al servei d'Irak.
Bayer, Ciba-Geygi, Montedison. ElfAqultaine, Phillips Petroleum, ITT, etc.
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són empreses que s'esforcen a recalcar a l'opinio pública els usos suposadament civils de cada producte elaborat, però camuflen tones de fluorur
potàssic,
triclorur
de
fòsfor,
dimetilamina,isopropanolotriodiglicol,
que són emprades en la fabricació
dels gasos letals «Iperita», «Sarin» o
"Tabun».
En fi, molts productes químics, components de gasos bèl·lics, són ingredients comuns de pesticides, herbicides
I diversos compostos farmacèutics. La
mateixa base química que s'usa per
l'agricultura intensiva, és la que s'usa
per a les armes químiques.
Aquesta indústria química de doble
ús, civil i militar, també manifesta la
praxi militarista en les relacions entre
Europa i els pobles africans, asiàtics i
americans. La política colonialista europea a Àfrica té la base en un model
productivista d'exhauriment de recursos i d'apropiació de matèries primeres naturals i agràries. Aquest model
de domini que abasteix de fosfats,
bauxita, manganès, cacau, cafè, füsta, etc. Europa occidental s'assenta
en un domini militar. El model capitalista, predador i destructiu amb el medi
ambient, s'exporta i imposa en regions
no europees sota mecanismes de control, el garant dels quals és l'exèrcit, el
militarisme.

B. INVESTIGACIÓ I CIÈNCIA
La ciència i la tecnologia no són neutres. No podem considerar neutra una
ciència dirigida per una finalitat militarista de concentració del poder i d'assolament d'altres pobles. L'orientació
donada a una investigació tecnològica
té molt a veure amb la societat que
demana i, a la vegada, dirigeix aquesta investigació. Cada comunitat humana orientarà la ciència i la tecnologia
apropiades a les seves bases materials, al seu sistema productiu i a la seva
organització social.
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La tecnologia i la ciència ref loten novament a la superfície la simbiosi entre
investigació civil I militar, i l'acaparament de recursos que la ciència militar
realitza. Als pressupostos generals de
l'estat espanyol de 1992, dels 237.000
milions destinats a investigació, 46.000
(19,4%) són específicament per a estudis i anàlisis militars.
La investigació nuclear pot servir-nos
com exemple d'adaptació recíproca
entre ús civil i militar, deixant de banda
els reactors nuclears en tant que són
perillosos focus contaminants, objectius bèl·lics de primera magnitud i pro-

motors d'«un estat fort», altament mllitaritzat, que posa en joc els drets,
llibertats i sobiranies ciutadanes, en
partir d'una falsa dicotomia entre seguretat i llibertat.
L'equació E=m.c2, que Einstein va
desenvolupar a la teoria especial de la
relativitat el 1905, constitueix el principi teòric de l'energia atòmica i, posteriorment, va permetre l'obertura del
camíd'accésal'era nuclear. Uns estudis
físico-matemàtics
teòrics,
inicialment civils, van derivar a la fabricació de la bomba atòmica. L'opció
científica per arribar a l'obtenció del
reactor nuclear (U-238) i a la bomba
atòmica (U-235) no és autònoma. La
recerca i consecució de l'ús militar de
l'energia nuclear va ser una decisió
política en un context pre-bèl·lic.
Molts científics i professors universitaris van ser desviats cap a la investigació militar a finals dels anys 30 i durant
la II Guerra Mundial. L'italià Enrico
Fermi a principis de 1939 escrivia: «els
físics atòmics es veuran obligats per
part dels seus governs, dins del país
on viuen, a col laborar en aquest desenvolupament (de la bomba atòmica)». Així, Heisenberg va ser mobilitzat i destinat al departament d'armament de l'exèrcit a Berlín per estudiar
les aplicacions tècniques de l'energia
a t ò m i c a . El f í s i c n o r d - a m e r i c à
Oppenheimer i el refugiat alemany
Frisch van treballar a Los Álamos per
a la investigació de la bomba atòmica.
Després de la II Guerra Mundial, la
majoria de físics atòmics treballaran
per a institucions militars governamentals o per a la indústria. La «reconversió civil» de l'energia nuclear en un
període de no-guerra circula pels camins que marca el poder militar. Un
exemple: Sellafield no sols és la central nuclear més gran de la Gran
Bretanya, sinó que és també una de
les més perilloses d'Europa. Va iniciar
la producció el 1952 (llavors s'anomenava Windscale) i el 1957 va patir un
incendi en els reactors, accident només superat per Txernòbil el 1986.
Entre les seves activitats, aquesta
central nuclear per «usos civils» produïa plutoni per a usos militars. El
document base de la campanya «Viure sense nuclears», «Deu bones raons
per tancar les centrals nuclears» (octubre, 1990), recollia aquesta darrera
relació entre investigació i ús civil de
l'energia nuclear i la proliferació d'armes nuclears, ja que no sols la ciència
està dirigida per les directrius militars,
s i n ó q u e la m a t e i x a i n d ú s t r i a
electronuclear subministra als exèrcits urani i plutoni fissionables, recuperats
a
les
plantes
de

retroprocessament.
El complex militar-científic de l'energia
nuclear té efectes sobre l'entorn ecològic que són sobradament coneguts:
radiacions i les consegüents malalties
cancerígenes i perills de canvis genètics; extracció de la matèria primera
(urani) i repercussió en el paisatge:
contaminació en el transport, etc. Però
potser la repercussió més important
siguin els «experiments científics», les
proves nuclears a mida real que són
realitzades en regions allunyades d'Europa (perquè no esquitxin). Els deserts
de Nevada i Gobi o les plàcides aigües
dels oceans Pacífic i Atlàntic han estat
escenari d'experiments científics nuclears. L'agència Reuter afirmava el
desembre de 1993 que els EUA són
responsables de 1.051 proves nuclears en els darrers 50 anys al llarg i
ample del món. La Xina, França, la
Gran Bretanya i l'URSS no es queden
enrera.

C . J O C S DE L'EXÈRCfT

Quan es dóna la situació de guerra, els
exèrcits practiquen realment i
territorialment els jocs que prèviament
han preparat. Preparar-se per a la
guerra en temps de no-guerra requereix una sèrie d'infraestructures i actuacions que no deixen sana la natura.
El transport militar, els abocaments de
projectils i les maniobres ens permeten veure les conseqüències directes
sobre el medi ambient.
Totes les vies de comunicació són
preses per l'exèrcit. Les autovies i
carreteres són transitades per camions caquis; els núvols, incordiáis per
caça-bombarders; i les aigües marítimes, solcades per cuirassats ( compte, que dels 900 reactors nuclears
existents al planeta, 500 estan en
moviment pels mars). A més de l'espai
ocupat i el sistema productiu acaparat,
les conseqüències ambientals del
transport militar poden observar-se en
el consum energètic d'alguns equips
militars nord-americans. Un automòbil
«civil» consumeix 10 litres de benzina
per cada 100 Km recorreguts; un tanc
M-1 Abrams consumeix 47 litres per
Km recorregut; un avió bombarder B52 gasta 228 litres al minut; un vaixell
portaaeronaus no nuclear absorveix
355 litres per minut de navegació: Així
doncs, l'impacte ambiental contaminant queda evide nciat i l'enorme quantitat d'energia consumida merma els
recursos naturals.

El 4 de març de 1994, els diaris publicaven que l'exèrcit espanyol projecta
desprendre's de milers de tones de
munició i explosius caducats i antiquats per a la guerra moderna. Un terç

de les reserves seran cobertes per
ciment o aniran a parar a la mar.
Fondejar i abocar a la mar, en zones
prèviament fixades, grans quantitats
de projectils és una pràctica usual dels
exèrcits. Resulta que la mar és un gran
abocador militar. En les zones de l'estret de Gibraltar o en les costes gallegues, les municions abocades al mar
aporten el seu granet contaminant de
metalls pesants, com ara el plom i, fins
i tot, el mercuri, molt tòxics i persistents durant dècades i que poden entrar en la cadena alimentària. Tot això,
diuen les instàncies militars, perquè el
«desballestament» resulta car i perillós.
Les maniobres militars són actuacions
i moviments de l'exèrcit per simular
situacions de guerra, que els mateixos
militars consideren com a reals. Com
veiem, l'exèrcit fa anar la realitat virtual
des de molt abans que la tecnologia
informàtica la tragués al món civil.
Els jocs militars necessiten grans extensions de sòl (cal no oblidar les
maniobres navals i aèries) que esdevé
improductiu, tant per a l'activitat econòmica humana com per al desenvolupament dels ecosistemes afectats.
El dany serà més gran si s'actua sobre
l'ecologia del desert: la zona desèrtica
del sud californià mostra encara les
marques de roderes de les maniobres
de tancs dirigides pel general G.S.
Patton a principis dels anys 40. El
perjudici encara és més important al
desert libi, escenari de batalles entre
els exèrcits alemany i britànic. Encara
avui (el 27 de juliol de 1994 van informar-ne els mitjans de comunicació) els exèrcits continuen elegint els deserts com
espai per crear les seves
realitats artificials: diversos
avions caça espanyols es
traslladen als EUA per realitzar unes maniobres conjuntes de l'OTAN en un «escenari excepcional, el desert
de Colorado, on es pot desplegar foc real i imaginari per
preparar els pilots per temps
de crisi i guerres» (això ho va
dir un general hispà).

òrgans estatals estan plenament dirigides pel món militar. Prefereixen crear polígons de tir immensos (el de S.
Gregorio té 340 km2 i el de Chinchilla,
120 km2), abans que protegir els ecosistemes naturals.
Aquí el moviment associatiu ciutadà té
moltes coses a dir, com bé s'ha demostrat a Cabañeros i s'està demostrant a Anchuras.

IV: Propostes finals
La nostra proposta parteix de la triple
harmonia comentada a l'inici de l'article. La consonància entre el jo, la
comunitat i la natura és fonamental per
a l'edifici.
El feminisme està aportant moltíssim
a aquest arbre des de la reflexió personal. Entès com a recerca de la identitat
i alliberament personal, trenca els valors tradicionals i proposa un nou model de valors que no té res a veure amb
la dominació i explotació de l'actual
esquema militarista androcèntric.
Al costat d'aquest corrent personal de
pensament que intenta un canvi c o l lectiu amb nous valors, el feminisme ,
en tant que moviment de dones, igual
que l'ecologisme, el naturisme, l'antimilitarisme i els grups de solidaritat,
treballa per la pau, la justícia I l'equitat
en tota comunitat. La recerca de l'harmonia no-violenta és un valor intrínsec
d'aquesta branca arbòria, que refusa
la submissió, l'autoritarisme i l'exclusió

que ara ens imposa el militarisme vigent.
Per a l'harmonia amb el medi ambient,
en són bones mostres les reflexions
d'aquest article. Harmonia d'un edifici
sobre tres pilars, perquè no balli. Per
això, hem de plantejar la nostra tasca
globalment, des de cada camp d'actuació.
Des de l'antimilitarisme, hi ha propostes concretes d'actuació que s'estan
duent a terme i que, entre altres coses,
podrien canviar l'actual nivell d'agressions militars a la natura. L'Objecció
Fiscal, des de la desobediència civil i la
crida a la no col·laboració, vol que els
recursos financers que el militarisme
desvia de fins socials cap als seus
òrgans i Institucions, tornin a les finalitats naturals. Al costat de l'Objecció
Fiscal, la conversió de la indústria militar en civil és una altra necessitat
imperiosa, tant econòmicament com
èticament; primer pel drenatge de recursos humans i econòmics de la societat civil, i segon pel rearmament ideològic que significa la cursa d'armaments. La conversió de les estructures
militars en recursos humans per al
medi ambient permetria l'abolició dels
exèrcits, el fre a l'agressió militarista i
la possible arribada a una societat civil
totalment civilitzada. La insubmissió
és, indubtablement, la major bretxa
oberta fins ara i recull tots els nostres
desitjós: l'harmonia del jo, de la comunitat I de la natura.
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El Ministeri de la Guerra
manté un secretisme exagerat en tot el que fa referència
a l'espai ocupat militarment.
No ofereix cap dada dels
camps de tjr, els quals ocupen aproximadament el 12 % del territori estatal (és a
dir, entre 5.000 i 10.000 km2).
Els parcs naturals ocupen
1.400 km2, només el 0,3%.
És clar que les prioritats dels
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La despesa militar
espanyola pel 1995
Us presentem un resum de l'Anàlisi de la Despesa Militar de 1995, que aquest any
ha estat fet pel Colectivo Gasteizkoak. L'informe del dispendi militar d'aquest any
mostra, més que mai des del règim franquista, un punyent reforç de l'aparell militar a l'Estat espanyol.
mentre que la segona partida en importància (248.905
milions, el 28,7%) es dedica a inversions, és a dir, a
l'adquisició d'armament.

ALBERT GARCIA
M O C BADALONA

El pressupost del Ministerio de Defensa
El pressupost del Ministerio de Defensa pel 1995 confirma
l'aposta del govern espanyol per l'increment de la despesa
militar (després de la tendència contrària dels anys anteriors), ja que per segon any consecutiu experimenta un
creixement important.
Aquest creixement del pressupost del M. de Defensa esdevé superior al 1995, donat que al 1994 va ser d'un 6,6%, i
enguany es situa al 7'6%, Els diners destinats a aquest
ministeri són 866.499 milions de p e s s e t e s .

Despesa militar
L'engany és creure que amb els pressupostos destinats al
M. de Defensa, que s'ocupa de la guerra, s'acaba la
despesa militar.
El cert és que el pressupost de Defensa només suposa la
meitat del veritable dispendi militar. La despesa militar
allargassa les seves urpes avariciosos a partides distribuïdes en diferents Ministerios i Organismos, per esqueixar
més d'un bilió i mig de pessetes: 1,558.272 milions.

P R E S S U P O S T MILITAR 1995 (en milions de pessetes)

866.499

54.70

Classes Passives

332.733

21,00

Guàrdia Civil

269 298

17.00

6,48

Organismes Autònoms

109 883

6,90

123.118

7.24

Objecció de Consciència

605.462

7,6

OTAN (Ministeri
dA.Exteriors)

Ministeri de

1.995

(.994

463.330

429 583

7,85

Inversions

248.905

233.744

Manteniment

132.034

TOTAL

866.499

TOTAL
D'aquest 866.499 milions, tal com reflecteix la taula, més de
la meitat (463.330 milions, el 53,5%) és destinat als salaris.
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TOTAL

1995

PRESSUPOST MINISTERI DE DEFENSA 1995
EN MILIONS (DESGLOSSAT)

Defensa

3.815

0,20

44
1.582.272

100,00

Aquest total de cost militar supera amb escreix al de 1994
(1,446.218 milions) i suposa un increment del 9,4%. L'augment ós motivat per la subvenció creixent a les partides de
caràcter militar incloses dins els pressupostos de M. de
Justícia "e" Interior. El súper-ministeri ha incrementat en un
44,6% la despesa d'aquest any dins el capítol de l'Objeción
de Conciencia, i en un 27,2 el destinat a la Guardia Civil.
Amb això el govern del PsoE pretén resoldre dos greus
problemes:
" Refermar i controlar la PSS, per acoquinar a objectors i
agilitzar el "càstig legal".
* Acontentar a la "benemérita", després de la humiliació i
escarni públic que el cos ha sofert amb les rapinyes del
senyor Roldán.
Malgrat les reiterades lamentacions dels responsables,
civils i militars, del M. de Defensa per la 'previsible
imposibilidad de que el gasto militar alcance en pocos años
e l 2 % del PIB", cal destacar que la Despesa Militar supera
des de fa temps aquest objectiu. El 1995 la veritable
Despesa Militar es situa en el 2 , 3 1 % del Producte Interior
Brut, un 2,26% el 1994. És la trampa d'atribuir l'exclusivitat
del dispendi militar a Defensa, en realitat la meitat del
recompte total del bilió i mig, que encobreix la diferència de
715.773 milions. Bona part de les partides militars que
Defensa desplaça fora del seu pressupost són les que
registren majors i substancials increments.

Com podem comprovar, la investigació militar representa el
doble d'inversió que tot el feix de partides d'investigació d'un
clar interès social; 4 vegades el dedicat a investigació
sanitària i mes de 80 vegades el destinat a la investigació
i avaluació educativa.
L'Estat espanyol i el seu govern "progressista" obra de la
següent manera: per cada pesseta que dóna als científics
per la investigació sanitària que permeti salvar el major
nombre de vides, els militars reben 4 per investigar en
armament que permetin causar major nombre de morts; i
per cada pesseta que destina per la investigació i avaluació
educativa que permeti el desenvolupament individual i
col·lectiu a la nostre societat, els militars reben 80 per
resoldre els conflictes amb sang mercès a alienar la voluntat de milers d'individus reclutats.

Militarització econòmica
La despesa militar pel 1995 certifica que la militarització
econòmica, lluny de ser un fenomen en retrocés, sembla
ser una de les grans apostes dels "responsables" polítics.
Un govern disposat a privilegiar la bogeria militar per mitja
del sacrifici i retalls econòmics destinats a usos socials.
INCREMENT P R E S S U P O S T O S 1995

CONCEPTE

Increment

Despesa militar (total)

9,40%

M. Defensa

7,60%

De totes les partides, n'hi ha una especialment lacerant a
l'Estat espanyol, tant per l'objectiu -desenvolupar armament sofisticat amb major capacitat d'extermini- com per la
sagnia que suposa de cara a la inversió en partides de
contingut i desenvolupament humà. Parlem del capítol
dedicat a "Investigaciones Militares".

M. Cultura

7,20%

M. Educació i Ciència

7,10%

M. Obres Públiques, Transports i
Medi Ambient

3,40%

M. Indústria i Energia

1,80%

El pressupost per investigació militar, que augmenta al
1995, es situa en 48.466 milions; això suposa un 23,5% del
total destinat al capítol d'investigacions de tot tipus per
l'Estat. Vegem-ho:

M. Treball i Seguretat Social

-0,50%

M. Afers Socials

-4,50%

La sagnia de la investigació militar

COMPARACIÓ " E N T R E E L P R E S S U P O S T P E R
INVESTIGACIONS MILITARS I D I V E R S E S PARTIDES
D INVESTIGACI" CIVIL
(en milions de pessetes)
CONCEPTE

Investigació Sanitària

1995

Relació
Investigació militar

12.452

25,70%

Investigació i
experimentació agrària i
pesquera

8.471

17,50%

Investigació i estudis
sociològics i constitucionals

1.454

3.00%

Investigació i avaluació
educativa

705

1,40%

Investigació i estudis
estadístics i econòmics

598

1,20%

InvestigaciÚ i
experimentació en Obres
públiques

519

1,00%

TOTAL

24.199

49,90%

Investigació militar

48.466

Aquestes dades corroboren el defecte d'uns pressupostos
militaristes I antisocials que incrementen en major grau la
despesa en Defensa (recordem, només la meitat del dispendi militar comptabilitzable) que el de ministeris com
Obres Públiques, Transports i Medi Ambient; Educació i
Ciència; Indústria I Energia; o Cultura.
Això s'agreuja quan són retallats, respecte el 1994, els
pressupostos destinats als ministeris de major problemàtica social: Afers Socials i Treball i Seguretat Social.
Quin dret i força moral tenen aquests governants per
demanar sacrificis personals i decretar retalls socials a
aturats, treballadors, pensionistes, emigrants ... mentre
inverteixen més d'un bilió i mig a jocs de guerra?
La previsió dels pressupostos per l'any 1995 que hem
exposat no és actualitzada d'acord amb el posterior reajustament econòmic general. El reajustament no modifica
l'actitud del govern que, fins i tot forçat per la crisi, va retallar
la despesa del M. Defensa (1,4%) molt per sota del que ho
va fer amb els ministeris d'interès civil i social.
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Notícies sobre el
(des)control del
d'armes
tinguin un vator superior als 14 milions de dòlars.
Les vendes militars comercials han
de rebre l'aprovació i el permís d e
l'Oficina de Control del Comerç d e
Defensa (DTC), del Departament
d'Estat, la qual notifica al Congrés
dels acords més significatius (de
més de 50 milions de dòlars).
Pel que fa a les vendes de govern a
govern, el President fa arribar la
informació al Congrés, que disposa
de trenta dies per bloquejar la venda, situació en la qual la Cambra de
Representants i el Senat han de
presentar conjuntament una resolució en aquest sentit. (Arms Control
Associathn, 5-1-95)

AMNISTIA INTERNACIONAL GREENPEACE - METCES SENSE
FRONTERES- CENTRE UNESCO
DE CATALUNYA

BELGICA
A principis del mes de març, el Parlament belga aprova per unanimitat una
llei que prohibeix la fabricació i venda
de mines antipersonals. ( L e Monde, 83-95)

ESTATS UNITS
D'AMÈRICA
Les exportacions d'armament, ja siguin vendes comercials o de govern
a govern, estan reglamentades per
l'Arms Expon Control A d (AECA),
que preveu la possibilitat de que el
Congrés bloquegi determinades exportacions. La llei obliga al govern a
notificar al Congrés qualsevol exportació d'equips de defensa que

- El desembre de 1994, el Departament de Comerç va decretar una
regulació que obliga a les companyies nordamericanes a informar anualment dels acords de compensacions, d'un valor superior als 5 milions
de dòlars, associats amb les vendes
militars. Amb aquesta informació, el
Departament de Comerç ha de preparar i fer públic un informe anual pel
Congrés. (ASM, nB28, 15-2-95)
- Un altre organisme de transparèn-

cia són les "Javits List», per les
quals el Govern ha de presentar un
informe al Congrés amb una previsió d e les vendes d'armament per
l'any v i n e n t .
(Arms
Control
Association, 1-5-95)
- El 1993, el Congrés va Imposar una
moratòria unilateral sobre l'exportació de mines antipersonals. L'any
següent, el Congrés va estendre la
moratòria per tres anys més. El napalm no es pot exportar mitjançant
les FMS (Foreign Military Sales) o
sobre bases comercials.
- Moltes ONGs estan pressionant per
l'aprovació del «Codi de Conducta
sobre les Transferències d'Armes»,
pels Estats que vulguin comprar armes als EUA. Aquest Codi de Conducte (« Code of Conduct on Arms
Transfers A c t o f 1995»), presentat
pel senador Hatfield i la representant McKinney, va entrar a la Cambra de Representants el dia 1 d e
febrer de 1995, i el 1993 ja va rebre
el suport d e 108 parlamentaris.
Amnistia Internacional ha manifestat el seu suport a l'esmentat Codi,
que cada any obligarà a l'Administració a elaborar una llista dels paT-

••rMiumò/ic?'
MATeiX r / e s p

MÍA
HOAPUVtA.

III

s
<
2
O

z

O

o
ui
e:
O
O
<
U
O
2

Corrupció... des d e
principis d'any
ALEMANYA
E l ministre d ' A s s u m p t e s Exteriors ós a c u s a t de
complicitat en la repressió de Turquia contra e l s
kurds pel fet d'haver-se descobert que l'exèrcit
turc utilitza a r m e s a l e m a n y e s contra e l s kurds a
Irak. L e s a r m e s van s e r rebudes dins l'ajuda de
l'OTAN ( E / P a f s , 25-5-95)

comissari europeu de la Competència, tambó
belga, ha estat a c u s a t així mateix de rebre diners
de la c o m p a n y a A u g u s t a . Tambó s ' h a descobert
que una firma f r a n c e s a va dipositar a Suïssa un
total de 10 milions d e f r a n c s al Partit Socialista
per que f e s de mitjancer en una altre c o m p r a . (Le
M o n d e , 10-3-95; E l P a f s , 25-3-95)

FRANÇA

ARGENTINA
Argentina va vendre a r m e s a E q u a d o r al llarg de
la guerra del Còndor, tot i s e r un d e l s quatre
països garant del Tractat de Río de Janeiro de
1942. Tambó ha venut a r m e s a Croacia, tot i
tindre-hi un batalló de c a s c o s blaus a l s B a l c a n s .
De moment h a hagut de dimitir l'interventor de
F a b r i c a c i o n s Militars. { E l p a f s , 1-4-95)

BÈLGICA
«Cas Augusta». L a firma italiana Agusta v a pagar 46 milions de dòlars e n c o m i s s i o n s al Partit
Socialista belga l'any 1988 c o m a premi a ia
c o m p r a de 46 helicòpters per l'exèrcit belga.
L ' a s s u m p t e ha provocat el suïcidi d e l'antic c a p
d e l'Estat Major de l e s F o r c e s Aèries, i ha obligat
a dimitir el ministra d ' A s s u m p t e s Exteriors. E l

sos que no podran rebre armament.
El Codi de Conducte estableix que
per poder rebre armament els països compradors han de promoure la
democràcia, respectar els drets humans, no trobar-se implicats en
agressions armades i participar al
Registre d e les Nacions Unides.
També incrementa l'examen del
Congrés sobre el control del president sobre la política exterior, obligant-lo a presentar anualment una
llista dels països que no compleixen
els requisits esmentats. El Comitè
de Relacions Exteriors del Senat
serà qui determini finalment si es pot
realitzar l'exportació.
L'administració els EUA està considerant la possibilitat d'aixecar algunes de les restriccions per la venda
d'armes a l'estranger, amb l'objectiu
de potenciar la seva indústria militar.
[El País. 16-11-94)
Segons una nova directiva Presidencial signada per Clinton
{Presidentlal Decisión Directive 3 4 ) ,

L'empresa D a s s a u l t - E l e c t r o n i q u e e s a c u s a d a
d'haver pagat c o m i s s i o n s per valor de 10 milions de f r a n c s e n el programa de guerra electrònica d e l s avions F-16. E s c a l c u l a que el 1994, l e s
vendes f r a n c e s e s a l'exterior generaren u n e s
c o m i s s i o n s de 10.000 milions de f r a n c s . (La
M o n d e , 17-3-95)
L a p a s s a d a tardor, el ministre d'Interior francès
va proporcionar a r m e s a Iran, probablement
míssils aire-terra, violant l'embargament e x i s tent. { E l P a f s , 23-3-95)

REGNE UNIT
E l Secretari del T r e s o r del govern c o n s e r v a d o r
britànic v a dirigir una e m p r e s a d'armament que
va violar la prohibició de vendre a r m e s a Iran a
finals d e l s a n y s vuitanta. { E l P a f s , 30-3-95)

les vendes d'armes són considerades com un instrument legítim de la
diplomàcia nordamericana. La nova
directiva estipula que l'administració
podrà tenir en compte l'impacte que
el refús d'una venda pot tenir sobre
un proveïdor del Pentàgon que es
trobi en dificultats econòmiques. La
Directiva, però, refusa la pràctica
anterior de concedir garanties de
préstec al client estranger. (LM 19/
20-2-1995)
Els darrers cinc anys els EUA han
aconseguit dominar el mercat internacbnal d'armament, acaparant el
4 8 % dels contractes. ( L e Monde,
10-3-95)

FRANÇA
El gener de 1995, el ministre de
Defensa va fer pública una directiva
redactada el desembre on s'invita a
l'administració, als estats majors i
als industrials a formar un front comú

per promoure les exportacions d'armament. ( L e Monde, 1-2-95)
- França practica una agressiva política de promoció de les seves armes
als països del Golf, en oberta competència als EUA. El Consell de
Cooperació del Golf (Emirats, Aràbia,
Kuwait, Qatar, Bahrein i Oman) pensen gastar entre 60 i 80.000 milions
de dòlars, fins a finals de segle, per
l'adquisició d'armament. De moment
els nordamericans controlen el 7 0 %
del comerç a aquesta regió. ( L e
Monde, 22-3-95)

HOLANDA
El Ministeri d'Assumptes Econòmics
ós qui decideix les exportacions, però
alguns contractes necessiten de l'aprovació d'altres ministeris, inclòs el de
Cooperació p e l Desenvolupament
quan l'exportació va dirigida a un país
receptor d'ajut al desenvolupament.
La legislació distingeix entre armes
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ofensives i defensives. El govern informa anualment al Parlament sobre les
vendes d'armes realitzades al llarg de
l'any anterior als països no membres
de l'OTAN.

ITALIA

El Ministeri de Comerç Exterior publica
anualment un informe molt detallat
sobre les exportacions d'armes. Des
de 1988, el Parlament controla totes
les vendes més importants. La legislació també distingeix entre armes ofensives i defensives.

JAPÓ

NACIONS UNIDES

NORUEGA
El govern manté una política molt estricta de prohibició d'armes als països
del Tercer Món.

REGNE UNIT
El govern prohibeix l'exportació de
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SUÈCIA

El 1990 s'aprova una legislació que
afavoreix l'exportació d'armament. Tot
i així, la llei preveu que el govern enviï
al Parlament un informe anual amb el
balanç de les exportacions i les importacions.

El Ministeri d'Indústria i Comerç Internacional (MITI) ha proposat restringir
l'exportació de més d'un centenar de
productes i components que poden
ser usats per la producció d'armes de
destrucció massiva. Les restriccions
afectaran a una llista de 20 països.
{Kyodo News Service. 11-11-94)

8

mines antipersonals, amb l'excepció
dels models d'alta tecnologia dissenyades per auto-deslruir-se. (Financial
Times, 29-7-94)

El Secretari General de les Nacions
Unides ha creat un Fons especial
per l'assistència al desminat, amb el
propòsit de finançar les activitats de
l'ONU en aquest terreny. Segons
l'ONU hi ha 110 milions de mines
terrestres dispersades a 64 països.
La producció anual és de 2 a 5
m i l i o n s d ' u n i t a t s . El cost d ' u n
desminat general s'estima en 33.000
milions de dòlars (més de 3.000
dòlars per cada persona afectada),
però el 1993 el món tan sols va
dedicar 70 milionsdedòlars a aquest
objectiu. (IHA/94/93)
El Secretari General de l'ONU s'ha
manifestat a favor de que el Registre
de Transferències d'Armes de Nacions Unides abraci també les armes

no-pesades, com municions, mines,
morters i pistoles, degut a que aquest
tipus d'armes són les que provoquen un major nombre de morts als
conflictes del Tercer Món. (IPS, 9 - 1 95)

UNIÓ EUROPEA
El 1991, el Comitè Polític del procés
de Cooperació Política (EPC) va crear un grup ad-hoc per desenvolupar
propostes dirigides a reforçar una
política comunitària i desenvolupar
una llista comuna d'armes convencionals a regular.
El 18 d'abril de 1991, el Diari Oficial
de la Comunitat Europea publica
una Resolució sobre el comerç d'armes, on el Parlament Europeu • t o ta a la Comunitat a que prengui
iniciatives immediates amb l'objectiu de controlar i reduir les exportacions d'armament« (paràgraf 2) i << demana que sigui prohibida l'exportació d'armes, de bens i de tecnologia
que puguin ser utilitzats amb finalitats militars pels països que no respectin les normes internacionalment
reconegudes en matèria de drets
humans» (paràgraf 5).
El juny de 1991, el Consolide Ministres Europeu acorda set criteris comuns per l'es exportacions governamentals d'armament, afegint un vuitè criteri el juny de 1992. El criteris
d'aquest Codi de Conducte són els

següents:
1. - El respecte als compromisos internacionals dels Estats membres
de la Unió, particularment a les
sancions decretades p e l Consell
de Seguretat de l'ONU i d'aquelles
decretades per la Unió, als acords
de no-proliferació i altres matèries, així com altres obligacions internacionals.
2. - El respecte als drets humans al
país de destí final.
3. - La situació interna del país de
destí final, amb l'existència de tensions o conflictes armats interns.
4. - La preservació de la pau, la seguretat i l'estabilitat regional.
5. - L a seguretat nacional dels Estats
membres de l'Unió i dels territoris
en els quals les relacions exteriors
són responsabilitat d'un membre
de l'Unió, així com els països amics
o aliats.
6. - E l comportament del país comprador en relació a la comunitat
internacional, particularment en la
seva actitud davant el terrorisme,
la naturalesa de les seves aliances i el respecte al dret internacional.
7. - L'existència de risc de que l'equip
sigui desviat dins del país comprador o reexportador sota condicions indesitjables.
8. - La compatibilitat de les exportacions d'armament amb la capacitat tècnica i econòmica del país
receptor, tenint en compte el desig de que els estats puguin aconseguir les seves legítimes necessitats de seguretat i defensa amb
la menor desviació possible dels
seus recursos humans econòmics
per armament.

El gener de 1992, la Comissió va
presentar una comunicació al Consell I al Parlament per establir una
zona lliure de llicència pels bens de
doble ús, sempre i quan es garanteixin els controls a les fronteres de
l'Unió Europea.
A l'agost de 1992, la Comissió publica una Proposta per una Regulació
del Consell sobre el control d'exportacions de determinats productes
de doble ús i de certs productes
nuclears i tecnologies.
A la reunió de ministres d'Assumptes exteriors de la Conferència per la
Seguretat i Cooperació Europea que
hi va haver a Roma el desembre de
1993, els governs de la Unió Europea van aprovar els principis que
regeixen les transferències d'armes
convencionals.
El 24 de març de 1994, el Parlament
europeu va aprovar una Resolució
en la qual sol·licita l'establiment d'un
codi de conducte relatiu a les exportacions d'armes. En aquesta Resolució, el Parlament fa una crida al
Consell per introduir un procediment
de notificació prèvia d'exportacions
d'armes entre els Estats membres, i
garantir que totes les decisions de
principi referent a les exportacions
d'armes i bens de doble ús es facin
públiques als Parlaments europeu i
nacionals.
El juliol de 1994, l'Associació de la
Unió Europea d'Amnistia Internacional publica un document sobre els
drets humans i les transferències
militars, de seguretat i policials, amb
recomanacions pel compliment efectiu del Codi de Conducte de la Unió
Europea.
El 19 de gener de 1995, el Parlament europeu aprova una resolució,
presentada per 16 parlamentaris,

sobre la necessitat d'introduir controls europeus en matèria d'exportació i transparència d'armes, en la
que:
1. - Demana a tots els Estats membres que posin fi a la venda d'armament a Indonèsia.
2. - Demana a la Unió Europea que
apliqui immediatament una política de control d'armes coherent i
global a nivell de la Unió i que
estudiï la manera d'incloure-la en
la política exterior i de seguretat
comú, a la vigília de la Conferència Intergovernamental de 1996,
en particular amb l'objectiu de
l'abolició de l'article 223. (El març
de 1996 es revisarà el Tractat de
Maastricht. Pot ser una oportunitat per implicar als països de la
Unió en el control i la transparència dels seu comerç militar, doncs
fins ara aquest tema no és competència de la Unió.)
3. - Derriana als Estats membres i la
Unió Europea que apliquin les
decisions del Consell Europeu de
juny de 1991 i de 1992, quan es
van adoptar els vuit criteris per
controlaries exportacions d'armes
i les tecnologies de doble ús.
4. - Desitja que s'estudiï la possible
creació d'una Agència europea
p e l control de les exportacions
d'armes.
5. - Insta als Estats membres i a la
Unió Europea a que col. laborin
amb les autoritats internacionals
competents a fi i efecte d'establir
un codi internacional de conducte
sobre el control de les transferències i les exportacions d'armes.
6. - Encarrega al seu President que
faci arribar la present resolució a
la Comissió, a l Consell i a la Assemblea General de les Nacions
Unides

El passat 22 d'abril es va inaugurar l'Alou. Aquesta entitat,
el nom de la qual vol dir "domini ple, absolut I lliure, franc
de serveis i de tota prestació real o personal, sobre bens
immobles", vol ser el nexe d'unió entre diverses organitzacions amb finalitats socials i culturals.

populars de normalització lingüística i distribució de materials. El seu horari és el dilluns de 6 a 9 del vespre.
A més d'acollir aquestes entitats i serveis, també tenim
previst que l'Alou pugui ser un espai de trobada i debat de
temes que preocupin la societat.

Actualment, l'Alou acull les següents entitats:
- La Coordinadora Obrera Sindical ( C O S ) , que cada
dijous, de 4 a 7 de la tarda, ofereix assessorament laboral,
de declaracions de renda, etc.
- L'Oficina d'Informació de la Insubmissió I l'Objecció ,
que el dilluns de 6 a 9 del vespre us pot informar de la
insubmissió, l'objecció i qualsevol tema que hi tingui
relació, així com proveir-vos de material antimilitarista i
alternatiu.
- L'Assemblea d ' O s o n a , que intenta desenvolupar iniciatives populars a la comarca que contribueixin a l'alliberament nacional i social dels Països Catalans.
- L'Oficina de la L l e n g u a , que posarà a la vostra disposició assessorament sobre drets lingüístics, iniciatives

Les sentències dels darrers judicis a membres de I' A s s e m blea Antimilitarista d'Osona per la seva negativa a prestar cap servei a l'Estat han estat absolutòries. Així ha estat
en els casos de Jacint Vinyes, Marc Torras i Danl Carol.
En el cas de Lluís Parareda, el ministeri fiscal va recórrer
la sentència absolutòria i ha estat condemnat a un any de
presó que no haurà de complir. D'altra banda, la pena d'un
any i un dia a Francesc Baucells ha estat recorreguda per
part de la defensa. Frederic Pulido encara no té sentència
perquè es va plantar al judici i queda pendent d'un de
proper, igualment com Qulm Soler i Santi Molerá
L'Alou. c/Anselm Clavé, 6, baixos. 08500 Vic (Osona)
Tel I fax. 93-8832963
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Des de Reus
ATENEU LLIBERTARI - M O C
c/ Sant Vicenç, 3. 43201 Reus

C a m p a n y a
c o n t r a la PSS
a
l'Ajuntament
de Reus
Ment re que a nivell de Reus i Tarragona
el MOC i el Mili KK estan avançant en
la coordinació d'una campanya a nivell
general c o n t r a la P S S , c e n t r a d a
bàsicament en incidir sobre diverses
entitats que acullen prestacionistes I
recollir adhesions de persones i c o l lectius diversos oposats a la PSS, a
nivell local s'està portant a terme una
campanya contra la PSS a l'Ajuntament de Reus, que té previst agafar de
moment 18 prestacionistes (un d'ells
ja ha començat) per destinar-los a
serveis socials i centres cívics.
Els col·lectius que s'han posat d'acord
a denunciar el fet que l'Ajuntament, en
lloc de crear llocs de treball, utilitzi
objectors com a mà d'obra gratuïta
són: MOC, Ateneu Llibertari, Assemblea d'Insubmisos, Secció Sindical de
CCOO a l'Ajuntament, Comitè d'Empresa de l'Ajuntament, Associació de
Familiars I Amics d'Insubmisos, Mauléis, Col·lectiu Itzà, IC-Els Verds IERC,
així com diversos/es assistents/es socials I animadors culturals, que serien
uns dels principals afectats pel fet que
l'Ajuntament agafi prestacionistes. Es
va fer una roda de premsa el dia 24 de
març I s'ha editat un cartell i, a més
d'activitats o accions que es vaglt fent
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A l //oro
els

a m b

Castillejos

Ja fa temps que s'està demanant des
de diversos col·lectius I sectors socials
el tancament del campaments militar
dels Castillejos, situat al mig de les
muntanyes de La Mussara-Prades.
Però caldrà estar al lloro de què el fet
que marxin els militars no ens porti a
una situació que no afovoriria en res el
medi ambient I suposaria un atemptat
contra l'ecologia de la zona.

Q u e tanquin
d'una
v e g a d a la
base aèria de
Reus

Aquest comentari es fruit de l'aparició
a la premsa d'una noticia que tractava
de la presentació pública del Pla Integral de desenvolupament turístic de
les muntanyes de Prades I La Mussara,
estudi fet a petició del Consell Comarcal del Baix Camp. Aquest estudi pretén establir els eixos bàsics per desenvolupar el sector turístic com a factor
econòmic més Important a la zona,
però respectant (això diuen) l'entorn
natural. La nostra sorpresa ve quan a
la presentació, l'autor del pla (de nom
Albert Hernández) va explicar que "es
tractaria de convertir les Instal·lacions
militars en una Infrastructura per acollir part de la masslfícacló de gent que
es concentra a Salou o Cambrils, perquè a Castillejos cal recordar que hi
caben entre 4.000 I 5.000 persones".
Us imagineu l'impacte que això podria
tenir a la zona ?

PICASSENT

Eixim on coixos, bicis, motos... a le$ 10:00 horos dol
matí a les Torres de Serrans.
Dinarem a Picassent

m

eO

panyol I es realitzarà una exhibició
d'avbns de combat dins una jornada
de portes obertes. No un recorda la
moguda de l'AIREX al 1992? Que s'en
vagin I ens deixin tranquils III

Sembla que aquesta moda dels camps
de jocs de guerra es va estenent a les
nostres comarques. Després de l'obertura l'any 1994 dels camps de Vilanova
d'Escornalbou (Baix Camp) i La Gornal
(Baix Penedès), el passat mes de febrer s'en va obrir un altre al costat de
la ciutat de Tarragona, a la rodalia del
santuari del Loreto.

Pel que sembla a Reus no seguirem
l'exemple de Tarragona (serà per portar-lis la contrària, com sempre) on
l'any passat va ser tancat el quarter
militar existent. A Reus, el Ministerio
de Defensa ha decidit no tancar les
Instal·lacions militars de la Base Aèria,
quan en els últims anys semblava bastant problable que serien tancades.
L'alcaldable de Reus Josep Abelló I el
cap de la base coronel Diego Franco
han estat els principals propagandistes de la seva continuïtat.
Entre les activitats i serveis que actualment s'hi porten a terme hl ha: revisió
d'avions U-9 Dornler,
l'ajut a a v i o n s de
l'OTAN I de l'exèrcit
espanyol; I pista
d'aterratge i enlairaD i u m e n g e 16 d o juliol
ment del 43 grup de
les Forces Aèries forC a p c o n d e m n a a
l a
mat pels avions d'ICONA que hl ha d u r a n t ,
i n s u b m i s s i ó
alxf com el seu manteniment.
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- es vol fer un seguiment detallat del
tema.

Punts d'encontre:
10:00 hores a les Torres de Serrans
12:00 hores ai Parc Alcosa (hi hauran entrepans i
beguda)

Per cert, la Base Aèria
serà durant la segona
I tercera setmana de
maig la seu d'un campionat de pentatló militar, on s'hl trobaran
els millors pilots de
combat de l'Estat es-

O sigui que sortiríem del foc per caure
a les brases. Molt ens temem que
després de la saturació total del muntatge turístic que s'ha carregat tot el
litoral de les comarques tarragonines,
sectors empresarials I polítics ja estan
preparant-se per l'assalt de les zones
de muntanya. L'objectiu el de sempre:
el màxim benefici econòmic encara
que això suposi carregar-se el poc que
encara es conserva del nostre ja molt
degrada medi ambient. D'acord que
s'ha de potenciar el desenvolupament
econòmic de les zones de muntanya
per tal que els seus habitants no es
vegin forçats a marxar d'alll, però això
s'ha de fer amb criteris ecològics ,
potenciant, a més de les activitats
ramaderes, un turisme ecològic i respectuós amb el medi ambient, i no un
turisme especulatiu, masslflcat I negatiu per l'ecologia de la zona.

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA PAU DE SANT
C U G A T DEL VALLÈS
XII Edició. 16/22 juliol 1995. Sant Cugat del Vallès
PROGRAMA
EDUCAR PER LA PAU PER MITJA DEL CONFLICTE. RESOLUCIÓ DE CONFLICTES.19 de juliol: INTOLERANCIA, RELIGIÓ I PAU. RESPONSABLE: HÉCTOR VALL
TEORIA I TÈCNIQUES OE MEDIACIÓ. RESPONSABLE: CARME ROMIA.
Matí:
" Introducció i plantejament del Seminari Ponent: Hècto
16de)ullol:
Mati:
' Violència i educació. Educació i conflicte.
* Anàlisi sobre les diferents formes de manifestació i
prevenció de la violència a l'escola i a la col·lectivitat.
* La mediació dins l'ampli contextdel tractament del conflicte i de la filosofia de l'Educació per la Pau.

Val.

* Intolerància, religió i pau. Ponent: Jordi Plgem.
* ' L a peuraux fondamentalismes: une perspective dés /7s
tam'. Debat. Ponent: Arsland Mazounl.
Tarda:

* Teologia de la violència? Ponent: Josep de Delàs.
'Debat sobre el document 'Declaració sobre el rol de la n t g l Q
en la promoció de la cultura de la p a u ' {Barcelona. 12/18-12
1994)

Vespre:

Taller de Teatre.

Migdia:
Inauguració Oñdal de la XII Edció acárrocdo\aConso\\«ra de Justícia, Núria de Gispert
Tarda:

Vespre:

* Característiques de la mediació a l'escola
* Presentació de tècniques i recursos de la mediació
aplicables als casos de violència o de conflicte a l'escola.
* Com implantar un equip i un programa de meidadó a
l'escola.

20 de juliol: HUMANITARISME COM A RENÚNCIA AL PACIFISME?. RESPONSABLE
ARCAOI OLIVERES
Matí:

' Panel cf intervencions:
-Vicenç F i s a *
- Joan Gomis
- Xavier Masllorens
- Pere Ortega
- Alberto Plrls
- Jordi Tolrà

Tarda

*. Sessió informativa: Txetènia. Ponent: C a r l o s Taibo.
* Sessió informativa: Quins exèrcits per al segle XXI?. Poj
nent: Alberto Plrls.

Vespre:

Taller de Teatre.

Taller de Teatre. R e s p o n s a b l e : Ignasi Roda

17de|u»ol:
Matí:

Tarda:

* Models de resolució de conflictes amb equips d'educadors/es i alumnes
* Exercicis pràctics a partir de casos reals.
* Sessions de mediació: de l'escola activa i l'empaba a la
construcció d"acords
' Exposició d'un a experiència pilot sobre Mediació i Conflicte a (Escole, coordinada des d'Àustria i amb la participació de dtver sos paTso s d E uropa.
* Experiències concretes al Pals Basc.
* P r o f e s s o r e s : C a r m e R o m i a , Mireia Uranda.

21 de Juliol: VIURE o PATIR LA DEMOCRACIA? RESPONSABLES: JOSEP DE DELAS
ALEX MASLLORENS, FREDERIC RODA.
Matí:

* La independència dels poders? Venura Pérez Marino

Debat

Vespre:

Taller de Teatre

Matí:

' Les contradiccions de l'acció social: prolessinals contra
voluntaris i viceversa Debat. Ponent: J o s e p de Deiàs.

Tarda;

'Sessió informativa: 'Xarxa Pangea: comunicació i dades
ai servei de la pau'. Ponent: Miquel Colomer.
* Sessió informativa: 'Un projecte concret de pedagogia
per la pau a la zona d'Urabá (Colòmbia). Ponent: Dora
Lucía B a s t i d a .

Vespre:

Taller de Teatre.

Tarda:

* La reforma del sistema? F r a n c e s c d e C

Vespre:

Taller de Teatre

Debat

22 de juliol:
Mati:
* Existeixen alternatives? J u a n Ramón C a p e l l a . Debat.
* Avaluació i Cloenda

INFORMACIÓ
Lloc:
Els seminaris i les sessions informatives tenen lloc al Centre Borja de
Sant Cugat del Vallès, a 2 km de la vila, amb garanties de comunicacions. El local reuneix molt bones condicions, voltat de bosc i de
jardins. Habitacions àmplies i còmodes Menjar senzill, peròexcel.lent.
Acolliment amical i bona convivència.

Seminaris:
- Educar per la pau en el conflicte
en l'àmbit escolar i en el lleure.
- Intolerància, religió i pau.
- Humanitarisme com a renúncia al pacifisme?
- Viure o patir la democràcia.

3 500ptes
2 SOOptes
2 000ptes
3.500 ptes

Horaris:

S e s s i o n s Informatives.

3.500 ptes

Taller de Teatre

3.000 ptes.

-Mati:
- Tarda:
- Vespre:

9 30-13,30

Seminaris i sessions

16.00- 19.00h.

Seminaris i sessions

t

19.00-21.00 h.

Condicions:
- Allotjament al Centre
Borja amb pensió completa
- Dinar Í1 ticket)
- Pensió complerta
del 15 al 23 de juliol

Taller de Teatre

3.250 ptes. persona/dia
1.250 ptes.
26 000 ptes

Beques:
Hi ha la possibilitat de demanar una beca cf inscripció, mitjançant
sol·licitud raonada i dades personals completes, abans del dia 5 de
juliol de 1995.
Secretaria General:

Mercè Cucurny
c/. Miquel Servet, 9
08193Bellaterra
Tel. (93)417.53.85
Fax. (93) 434.00 27
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EL KLEENEX
desinformatiu per la lluita antimilitarista
Per què el Kleenex? Perquè el M O C A D O R , com s'usa diverses vegades entre rentada i rentada, és una font constant de
contagi. Amb un kleenex, en canvi, els microbis van de cap a les escombraries. Aquest és el principi del kleenex: tots els seus articles
són d'un sol ús, i qualsevol similitud amb personatges de la "moguda" de la insubmissió no només és pura coincidència sinó que
a més a més és casualitat.

- E s confirma que davant de l'estat de paràlisi cerebral
en què es troba el moviment antimilitarista, i tement que
una de les poques coses bones que en queden es
pugui perdre per sempre, el cap suprem del Mocador
(a qui també agrada que l'anomenin "el Mocadoríssim")
ha decidit convertir la revista en una publicació hereditària. Per anar formant a l'hereu, que es preveu que
"s'editi" al mateix temps que aquest número, aviat el
Mocador començarà a tenir un suplement infantil i el
Kleenex esdevindrà una historieta a tot color.
- Frases pera la posteritat: «Pili, posa'm una altra birra,
que em planto al tercer grau.»
- Després que corrés el rumor que al MOC de Cadis hi
havia dues noies que eren de la policia secreta, apareix
la «secretomania» al Casal de la Pau, de nefastes
conseqüències: tothom sospita de tothom i, per tant,
quan hi ha algú que pensa una acció no convoca a
ningú més per por a que sigui el/la secreta. No fos que
us penséssiu que el fet que a les darreres accions
d'insubmissió només hi hagués cinc o sis persones
tenia algun altre motiu.
- Però la «secretomania» no només es fonamenta en
rumors. Recentment ha aparegut pel Casal un informe
confidencial de la policia, en què es deia textualment:
« La conclusión m á s clara de la asamblea d e l martes 3 0
de febrero es q u e A n g e l y Gonçal no estaban m u y
inspirados a l futbolln, y que de a q u í a diez años todos
los insumisos presentes serán unos alcohólicos.
A d e m á s , e s t a v e z n o h u b o n i siquiera cotilleos s o b r e la
tigresa'.»

• També s'ha confirmat que ha estat trobat mort d'avorriment el caporal de la secreta Juan Morales, encarregat de les escoltes telefòniques al Casal, a qui els seus
superiors, preocupats pertot l'enrenou que s'ha viscut
darrerament al C E S I D , no es van recordar de rellevar
després que la companyia telefònica tallés la línia per
falta de pagament.
- Però el que no saben la gent del Casal, pobres il·lusos,
és que els secretes acostumen a actuar fent-se passar

per periodistes de diaris i televisions, tant estatals com
estrangers. Amb aquesta excusa aconsegueixen no
només treure tota la informació rellevant sinó també
algunes fotografies o filmacions en primers plans dels
insubmisos que en un futur pròxim poden estar en
recerca i captura.
- Temps difícils per al «moviment» (la secta, per entendre'ns): no només fa anys que no es pot fer una gran
manifestació (desfilada militar antimilitarista) per les
Rambles, sinó que l'exèrcit (els nostres enyorats enemics) ha tomat a desfilar per la Castellana de Madrid,
com no feia des dels temps d'en Franco, per retre
homenatge als cascos blaus («tos caídos») sense que
ningú digués ni mu (ni piu).
- Personatges entranyables dels noranta: avui, el trànsfuga. Amb aquest nom es designa a la persona (principalment al polític) que, enfotent-se'n encara més del
que és normal en un polític de la «democràcia i la
voluntat popular», canvia de partit quan en troba un
altre que li paga millor (el que abans se'n deia
«xaqueteros»), al mateix temps que s'assegura sortir
al Telenotícies com a màxim protagonista d'una moció
de censura. Aquesta moda, de la qual tots en coneixeu
exemples, ja fa temps, però, que va arribar al Casal de
la Pau, on els darrers anys ha estat el MOC qui ha
realitzat una política més agressiva de fitxatges, després d'haver assimilat perfectament les estratègies de
troskos i makakos (per cert, algú sap què se n'ha fet, de
tota aquella gent?).
- Les noves tècniques de màrketing segueixen fent
furora l'assemblea d'insubmisos: després que Interxou
ens deixés bocabadats fent un 'sopar contra la fam al
tercer món', els insubmisos han canviat les suades
enganxines i xapetes de les paradetes per tot tipus
d'armament sofisticat. Sota el lema 'venda d'armes
contra la guerra', es preveu que amb els diners que es
treguin es podran seguir tirant endavant tota mena de
campanyes antimilitaristes. I si els compradors, com
passa sempre a les paradetes, acaben sent els propis
insubmisos...

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

