
MANIFEST

A MANRESA, SEMPRE SÍ A LA CULTURA DE LA PAU

La guerra mai no és una opció, és una derrota col·lectiva que no volem
que ens defineixi ni a nivell  personal ni com a comunitat. Per això, ens
volem  sumar  als  moviments  que  han  sorgit  arreu  davant  l’agressió  a
Ucraïna per dir SÍ, SEMPRE SÍ, A LA CULTURA DE LA PAU.

En primer  lloc  volem mostrar  el  nostre suport  a la  població  d’Ucraïna,
víctima una vegada més dels  interessos econòmics  i  geoestratègics  del
sistema internacional. Les ànsies expansionistes de Rússia fa temps que
castiguen Ucraïna i  vulneren els drets humans i  d’expressió de tots  els
països de la zona incloent la mateixa població russa. Vagi per davant la
nostra  màxima  repulsa  als  atacs  militars  i  a  la  vergonya  davant  la
intromissió a Ucraïna. 

Però el veritable treball per la Pau, també requereix de voluntat d’anàlisi i
d’autocrítica.  Les  guerres  no  es  creen  en  un  dia,  són  el  fruit  de  les
decisions del dia a dia i de les prioritats dels governs, i a d’altra nivell de
responsabilitat,  també fruit  de  les  decisions  personals.  Cal  aturar-nos  i
reflexionar  sobre  quines  dinàmiques  avalen  les  grans  institucions
internacionals, en teoria garants de la pau i dels drets humans, cal aturar-
nos davant els discursos que potencien la por i les actituds defensives, cal
aturar-nos  davant  la  priorització  dels  pressupostos  de  seguretat  per
davant de la inversió en la promoció dels drets humans més fonamentals.

Perquè avui és Ucraïna, però no oblidem tots els conflictes cronificats i el
patiment de la seva població civil. Més de 32 conflictes molt greus al món
que sovint passen desapercebuts quan deixen de ser notícia. Ucraïna no és
un  fet  aïllat.  No  sabem  que  passaria  si  aquest  país  no  fos  tan  ric  en
minerals,  cereals  i  capacitat  d’exportació  de  productes  industrials.  I
aquesta història ens ressona a tants països amb població desplaçada i alts
nivells de pobresa,  tot i la seva riquesa humana i natural.

Per això avui volem fer una crida:



Als governs. 

PROU de prioritzar la indústria de la guerra. La Unió Europea és una de les
màximes productores i exportadors d’armes. Any darrera any, no deixa de
créixer el  pressupost de defensa per alimentar l’OTAN i  els  exèrcits.  Es
repeteix el discurs que ens hem de defensar d’ enemics intangibles, sense
cap  anàlisi  crític  de  la  ingerència  sobre  cada  país  que  no  respon  als
interessos econòmics i expansius dels gegants internacionals. 

PROU  d’una  diplomàcia  incapaç  de  mediar,  de  reconèixer  les  pròpies
errades i de prioritzar el bé comú per davant dels interessos particulars.

PROU d’associar seguretat a armament. La seguretat són DRETS HUMANS:
educació,  sanitat,  gaudir  del  propi  territori.  Volem  representants  que
siguin capaços de defensar els convenis internacionals que tant van costar
d’aconseguir. No volem més paper mullat ni discursos estètics. 

A cadascun i cadascuna de nosaltres:

La PAU no és quelcom que puguem deixar en mans dels governs, no és
abstracte, ni externa. Volem que la PAU ens defineixi en cada acció, en el
bon  tracte  cap  a  nosaltres  mateixos,  en  la  solidaritat  i  empatia  cap  al
nostre entorn i en la fermesa de creure que cap patiment humà ens és
aliè.

La  PAU  és  el  camí,  com  deia  Gandhi.  Un  camí  que  requereix  una
transformació  profunda de les  formes  de  viure  i  de  relacionar-nos,  un
canvi que serà la suma de moltes voluntats personals de viure abraçant
l’esperança i l’inconformisme. 

Per tot això, convidem a totes les iniciatives de la ciutat a reconèixer la
força  que  tenim  quan  treballem  plegades  per  construir  societats
pacífiques i respectuoses. 

“La pau no és un cop de vent sobtat, sinó la pedra en la qual cada dia cal
esculpir l'esforç de conquerir-la" Miquel Martí i Pol

Manresa, 25 de febrer de 2022


