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Materials per la pau
EL SIPRI I EL SEU ANUARI

L’Institut Internacional d’Estocolm de Recerca per 
a la Pau (Stockholm International Peace Research 
Institute, SIPRI) és un institut internacional 
independent que treballa per a la recerca sobre 
els problemes de la pau i el conflicte, 
especialment sobre el control de les armes i el 
desarmament.
El SIPRI va ser fundat l’any 1966 per 
commemorar els 150 anys de pau ininterrompuda 
de Suècia. El SIPRI duu a terme la seva tasca de 
recerca per mitjà d’un equip internacional 
d’investigadors.
L’Institut es finança principalment gràcies a una 
subvenció que proposa el Govern de Suècia i que 
posteriorment aprova el Parlament. Tant el 
personal com l’equip de direcció són 
internacionals. L’Institut també compta amb un 
comitè assessor que té les funcions d’òrgan 
consultiu internacional.
L’anuari del SIPRI es publica des del 1969 i 
enguany arriba a la seva 39a edició. El SIPRI 
Yearbook 2008 presenta un recull d’informacions 
originals de temes dividits en tres parts. Part I: 
Seguretat i conflictes (Organismes de seguretat i 
relacions euroatlàntiques. Tendències en els 
conflictes armats. Planificació i desplegaments 
d’operacions de pau. Introducció de la dimensió 
del gènere en la reforma del sector de la 
seguretat postconflicte). Part II: Despesa militar i 
armaments (Despesa militar. Fabricació d’armes. 
Transferències internacionals d’armes). Part III: 
No-proliferació, control d’armes i desarmament 

(Control d’armes nuclears i no-proliferació. 
Anàlisi forense nuclear. Reducció de les amenaces 
contra la seguretat que representen els materials 
químics i biològics. Control d’armes conven- 
cionals. Controls sobre les transferències 
internacionals relacionades amb la seguretat). 
L’anuari està escrit per investigadors del SIPRI 
amb la col•laboració d’experts externs convidats.
Aquesta publicació resumeix el contingut del 
SIPRI Yearbook 2008 i aporta alguns exemples de 
les dades i les informacions que s’inclouen en els 
seus apèndixs i annexos.

Amadeo López
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Hi ha molta tradició d’omplir els 
carrers de Tarragona i moltes 
altres ciutats de Catalunya i 
Espanya per Setmana Santa. 
Tota la setmana passen 
processons per la ciutat 
culminant en la processó de 
Divendres Sant. Aquesta és una 
tradició que no es coneix al nord 
d'Europa, i per això molta gent 
viatja al sud per poder-ho veure. 
Menys coneguda és una tradició 
d'un tipus diferent de processó 
de Setmana Santa, al nord, que 
també valdria la pena conèixer. 
Estic parlant de les marxes per 
la pau.
Aquesta tradició té les seves 
arrels en una marxa d'unes 
10.000 persones des de Londres 
al Centre de Recerca Nuclear 
d'Aldermaston (Regne Unit) 
l'any 1958 per protestar contra 
l'armament nuclear. En els anys 
següents es va repetir aquesta 
marxa i el moviment es va 
propagar també a altres països 
afectats per l’armament massiu 
d'aquella època, especialment 
Alemanya. Allà, sindicats, esglé- 
sies i molts grups pacifistes van 
unir forces per oposar-se al 
rearmament. Per influència 
clerical, es va escollir Pasqua 
com a data central de les 
protestes. Com que a Alemanya 

la Pasqua es simbolitza amb un 
xai, possible símbol de la pau, 
van escollir aquestes dates per 
fer la festa de la pau.
No obstant, aviat els pacifistes 
no van voler ser part de cap 

altre moviment, i especialment 
no volien que altres moviments 
s’aprofitessin d’ells. El partit 
socialdemòcrata va deixar un 
molt mal gust en primer donar 
suport a les marxes de Pasqua i, 
llavors, deixar-les a l'hora 
d'entrar al govern. 

L'any 1968 van ser 300.000 
persones les que es van 
manifestar a varies ciutats, 
excloent de l'organització les 
associacions de qualsevol tipus . 
Més tard, la resistència violenta 
va guanyar més seguidors i el 
nombre de participants a les 

marxes de pau van 
baixar fins l'any 
1979. Llavors el 
debat sobre l’emma- 
gatzematge d'armes 
nuclears a Alemanya 
va donar lloc a un 
gran augment de 
mani- festants, fins 
quasi un milió. Els 
moviments de les 
marxes per la pau 
van ser l'origen de la 
European Nuclear 
Disarma- ment 

Campaign (END) i també un 
dels embrions del partit dels 
verds a Alemanya. Des de 1989 
el desarma- ment i el pacifisme 
ja no estan tant al centre del 
debat i els números han tornat a 

baixar, amb excepcions els anys 
de les guerres a l’Iraq i a 
l’Afganistan.

Enguany algunes de les marxes 
s'han avançat una setmana per 
unir-se a les celebracions d'un 
aniversari. S'havia escollit just 
el Diumenge de Rams pels actes 
de commemoració de 60 anys 
de l’OTAN a Kehl i Estrasburg. 
Així, els organitzadors de 
moltes marxes de Pasqua van 
canviar una mica el programa i

Les marxes per la pau 
tenen els seus origens 
en les protestes contra 

l'armament nuclear

es van trobar una setmana 
abans de la data habitual, a 
Kehl. Uns 7.000 pacifistes van 
formar part de la manifestació, 
acompanyada d'una presència 
massiva de policia.

El pla era creuar el Rin i unir-se 
a les manifestacions contra 
l’OTAN a Estrasburg. Allà, però, 
les protestes van prendre un 
camí menys pacífic, es podien 
veure núvols de fum a l’altre 
costat del riu. Per això les 
autoritats van decidir prohibir 
la seva entrada a França. 

Paraules per les 
processons alternatives

Peter Leupold
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Va ser el passat mes de març, ric 
en vagues i protestes en el món 
educatiu català. La LEC i les 
vagues de mestres, el pla 
Bolonya i els tancaments dels 
estudiants universitaris, la 
improvització amb la priorització 
econòmica i de gestió com únic 
centre d’interès dels canvis 
proposats pel departament 
d’educació i que tenen com a 
camí la privatització i la muni-
cipalització. S’ha parlat molt de 
les manifestacions, tancaments i 
la repressió exercida de forma 
salvatge per la policia catalana. 
Podríem analitzar la confluència 
en el temps de les protestes de 
Mestres amb el desallotjament 
universitari i l’apallissament a la 
ciutadania posterior. Però ha 
passat més desapercebuda la 
confluència en el temps de la 
negociació del conveni dels 
mossos d’esquadra amb els 
successos d’aquella setmana de 
març. Aquell circ mediàtic 
violent que la policia catalana va 
muntar i que es va frustrar a 
mitges en el seu moment de 
màxim esplendor amb la 
manifestació estudiantil que va 
girar cua i va acabar a Sants. Un 
conveni que, val a dir, es va 
firmar de forma satisfactòria 
segons els sindicats policials, 
dos setmanes més tard.

El que és important és 
dir als petits que hi ha 
una policia “molona” 
amb pistoles i porres, 

que tenen poder i que es 
fa el que ells diuen

Si preocupant és veure com les 
forces armades d’aquest país 
guanyen prebendes i privilegis 
apallissant, extorsionant o 
gestionant prostíbuls, em 
resulta més preocupant encara 
com intenten rentar-se la cara 
davant el sector més feble i 
tendre de la població: els nens i 
nenes que estudien als centres 
escolars d’infantil, primària i 
secundària. Al Baix Penedès 

hem tingut l’experiència, 
(malauradament sospitem que 
no única, nova, ni pilot) de veure 
com patrulles de mossos 
d’esquadra  realitzaven xerrades 
a nens i nenes de tots els nivells 
educatius, des de P3 fins a 
l’ESO. Amb diferents excuses 
per presentar-se: amb els 
alumnes d’infantil perquè 

aquests no tinguin por de la 
policia i sàpiguen on acudir en 
cas de perdre’s, amb els 
mitjanets per fer educació vial, 
amb els del cicle superior per 
aconsellar sobre els perills 
d’internet… així ofereixen un 
catàleg “complert per atendre la 
possible demanda educativa”.

Amb el cotxe patrulla a la porta 
del centre, porra, manilles i 
pistola al cinto i una carpeta 
amb dibuixos per pintar, es 
presenten als centres de 
primària per passar un vídeo de 
cinc minuts sobre les seves 
funcions (bé, expliquen les 
presentables i les teòriques, 
clar) desprès posen la gorra a 
qui ho demana i, en algun cas, 
emmanillen al mestre amb el 
“deliri” de la canalla. Després la 
canalla va a veure el cotxe 
patrulla a posar la sirena i 
parlar per l’altaveu. Tot amb la 
corresponent arma al cinto dels 
policies, és clar. 

En dos casos, com a mínim, s’ha 
instat a aquest cos policial, per 
via oficial, a venir desarmats a 
aquests centres escolars, per tal 
de previndre possibles accidents 
amb la canalla. La resposta en 
ambdós casos va ser negativa, 
inclòs en un d’ells van arribar a 
dir que “abans venien nusos que 
desarmats”.

Quedava així retratada la 
voluntat del cos policial. 
Mostrar les armes, ignorar les 
necessitats dels centres, 
inadvertir la possibilitat 
d’accidents amb els nanos. Fer 
educació vial, mostrar els perill 
d’internet o donar dibuixos de 
policies a la canalla és 
secundari. El que és important 
és dir als petits que hi ha una 
policia “molona” amb pistoles i 
porres, que tenen poder i que es 
fa el que ells diuen. 
Aprenentatges importants pels 
estudiants, tal com s’ha pogut 
veure de forma dramàtica i 
intensa, en una setmana del mes 
de març on aquest cos policial 
ha ensenyat als estudiants 
universitaris el que també saben 
fer: donar els pals a les estelles 
del futur. 
I després no volen que es vegin 
els vídeos d’aquestes capacitats 
i competències poli- cials. Quina 
llàstima, amb el que il•lustren i 
ensenyen!

D'aquelles estelles, aquests pals Toni Álvarez
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Exitoso bloqueo noviolento 
en Estrasburgo

antimilitaristas.org

El pasado 4 de abril más de 200 activistas de NATO-ZU/Cerremos la 
OTAN (una iniciativa noviolenta cofundada por la Internacional de 
Resistentes a la Guerra) logró bloquear noviolentamente el camino 
de acceso norte al Palais de Musique et de Congres, donde tenía 
lugar la cumbre de la OTAN. A la vez, otros grupos de la coalición 
Block-NATO (de la que NATO-ZU es miembro) lograba bloquear con 
éxito en el interior de la ciudad la calle principal que conectaba las 
dos “zonas naranja” de seguridad (Av. de la Paix / Av des Vosges - 
Place de la République) con 500 personas, y también la Route du 
Rhin con otras 500 personas. En total, más de 1000 personas 
tomaron parte en bloqueos noviolentos. Los tres bloqueos 
permanecieron hasta el mediodía, cuando las asambleas de 
portavoces de los grupos de afinidad decidieron darlos por 
finalizados y unirse a la manifestación.

Aunque los dos bloqueos interiores fueron atacados inicialmente por 
la policía con gases lacrimógenos, la situación se tranquilizó 
posteriormente, y la misma policía se relajó también.

El bloqueo noviolento de Block-NATO y NATO-ZU/Cerremos la OTAN 
mostró que era posible protestar noviolentamente y perturbar la 
cumbre de la OTAN con esta acción de desobediencia civil. Según 
una noticia en el Badener Zeitung, los bloqueos obligaron a desviar el 
convoy de los jefes de gobierno y dificultaron el acceso de los 
periodistas que iban a cubrir la cumbre.
Aunque más tarde estalló la violencia en la zona del puerto de 
Estrasburgo, donde tenía lugar la manifestación internacional, la 
cuidadosa preparación de los bloqueos evitó que hubiera violencia 
por parte de los activistas.

Los preparativos finales para los bloqueos empezaron en el 
campamento de Ganzau, en el sur de Estrasburgo. El campamento 
fue la base para un amplio abanico de activistas, desde pacifistas 
hasta el llamado “black block” (en absoluto un grupo homogéneo), y 
mucha gente que no tenía ninguna afiliación clara. En el 
campamento, Block-NATO y NATO-ZU tenían su propio “barrio”, 
donde todos los días tenían lugar al menos tres sesiones de 
entrenamientos para la noviolencia, se formaban grupos de afinidad, 
se reunían en asamblea los portavoces de los grupos de afinidad, y en 
general, se llevaba a cabo toda la planificación y preparación para el 
bloqueo.

- El govern espanyol 
destina 50,98 milions 

d'euros al dia a despesa 
militar.

- Cada habitant paga a 
l'any 408 €.

- S'inverteixen 1462,33 
milions d'euros en R+D 

militar.

FES OBJECCIÓ 
FISCAL 

Contacta amb la 
Coordinadora
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Acaben d'arribar de Palestina. 
Tenen moltes històries per 

explicar i moltes imatges per 
mostrar. 

Us convidem a la xerrada 
que tindrà lloc el 13 de maig 

a les 19h a 
l’Ateneu Llibertari Alomà 

de Tarragona,
c/ Mister Sitges nº 9, al costat 

de la Sala Trono

Despesa militar de 
l'estat espanyol 2009
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Sense títol

Escric amb l’esperança, qui sap 
si vana, de que aquest article es 
publiqui tal qual l’he creat. Això 
sembla ser una mica complicat 
donat les presses i dificultats en 
les que ens trobem a l’hora de 
treure al carrer la nostra 
publicació. Escric amb la soledat 
del franctirador, que, segons una 
accepció del diccionari de la 
llengua catalana, és la persona 
que actua individualment, sense 
disciplina de partit o corporació. 
Escric a mà, primer sempre a mà, 
“mullant la ploma al cor que és on 
cal sucar l’eina” (Salvat Papas- 
seit). Escric per reflexionar amb 
veu alta, esperant que s’ho 
llegeixi algú o altre. Intentant 
sempre que aquest petit 
component ideològic que traspua 
dels meus articles contribueixi a 
sumar i a construir pensament 
crític.
Si volem superar el capitalisme 
el primer que hem de fer és no 
comportar-nos, ni pensar, com a 
capitalistes. Si volem acabar 
amb les guerres i el militarisme, 
no podem recórrer a la mateixa 
violència, sigui de la intensitat 
que sigui, que utilitzen ells. És 
tant simple com si un alcohòlic 
que vol deixar de ser-ho, no deix 
de beure. Gairebé sembla una 
qüestió zen: Com és pot 
construir la pau? Doncs cons- 
truint-la.
Dic això arrel dels fets que van 
tenir lloc a Estrasburg en la 
celebració del 60 aniversari de 
l’OTAN, doncs, com sol passar 
sempre, les accions més medià -
tiques van ser les violentes i 
sovint no consensuals. És el 
poder, i els que l’exerceixen, qui 
fa un ús sistemàtic de la 
violència tant per mantenir 
l’ordre social, com per assolir 
objectius econòmics, però la 
nostre lluita de resistència al 
poder no la podem fonamentar 
sobre les bases de la violència, 
perquè llavors ens estem tor -
nant igual que ells. Estem 
reproduint allò contra el que 
lluitem, però amb un vernís 
revolucionari.
L’ús de la violència com a 

instrument polític, ja sigui per 
cambiar un determinat ordre 
establert o per cridar l’atenció 
sobre un fet concret, no és nou. 
Però en el cas que ens ocupa 
(cimera d’Estrasburg) que 
representa un còctel molotov, 
una sucursal bancària destros -
sada o una estació de servei en 
flames, enfront les matances 
sistemàtiques perpetrades pels 
exèrcits professionals? Certa -
ment, no és comparable, i 
tanmateix tot és respectable, 
però cal recordar que les 
mobilitzacions no es generen 
espontàniament. Darrera hi ha 
un treball de grups i assemblees 
per a garantir l’éxit de les 
accions o prémer-li un caràcter 
determinat. De vegades aquest 
sentir, manifest a les assem -
blees preparatòries, no és 
respectat per altres grups que 
utilitzen les convocatòries per a 

participar amb mètodes que ens 
allunyen dels objectius inicials.
I el més greu és que seguim 
sense abandonar el neolític, no 
hem après a mirar-nos per a 
poder dialogar, estimar-nos o 
fer política. Al igual que el 
capitalisme tot ho reduïm a 
coses d’utilitzar o de menjar, i 
refusem la mirada neta, 
l’admiració, per això ens 
mengem els uns als altres. Tot 
ens ho portem a la boca i el 
destí d’una part de la humanitat 
és menjar i menjar, i el de una 
altre part és ser menjats. Tot el 
que es consegueix per la 
violència, s’ha de mantenir per 
la violència, tant és així que 
sembla una qüestió immanent a 
la vida. Aquesta és la nostra 
tasca desfer-nos d’aquesta 
xacra que acompanya a la 
humanitat des del principi dels 
temps.

Pau Gomis
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Mirava dimarts passat el genial 
al·legat antimilitarista del 
Kubrick, Senderos de Gloria, i 
em venia a la ment els llocs 
comuns que els militars tenen, 
siguin d’on siguin: l’honor, la 
disciplina i la submissió a les 
jerarquies. I els interessos, que 
sempre són els dels poderosos, 
és clar.
Doncs bé, aquesta pel·lícula feta 
fa més de 50 anys i que ens 
parla d’uns fets reals que van 
succeir fa quasi 90 anys, reflexa 
de forma abrupta i gens 
exagerada el que es cou al si 
dels exèrcits i els seus estats majors. I a les 
trinxeres, o a les casernes, o al front, ja sigui 
d’Iraq, l’Afganistan o el Líban. El despreci que els 
superiors tenen vers els seus subordinats i la seva 
vida: “Els seus homes han mort molt bé” diu el 
general Mirbeau al llarg de la pel·lícula. La 
defensa d’uns interessos personals que poc o res 
té a veure amb el que fan creure a la tropa i, el 
que més em sorprèn, al públic en general que creu 
i assumeix les paraules militars que diuen que 
volen defensar la pau. ”El fusil és el millor amic 
del soldat”, diu el mateix general d’abans.
Pensareu que aquest paradigma militar està 
superat i que, avui en dia, això no succeeix. Us 
remeto al judici que aquests dies té lloc a Madrid, 
amb el cas del Yak-42, l’avió subrogat que 
transportava 62 militars espanyols i que es va 
estavellar a Turquia, morint tots els seus 
ocupants, entre comandaments i soldats. Suposo 

que el fet que haguessin comandants i un tinent 
coronel entre els morts, ha possibilitat que s’hagi 
arribat a aquest judici per esclarir el que va 
passar. És esclaridor comprovar, en les 
declaracions dels militars implicats en la trama, 
com el realment important era realitzar un funeral 
d’estat com Déu mana en el moment apropiat i 
amagar la trama de subrogacions dels avions de 
transport. Aquesta vegada ens hem assabentat de 
quina importància tenen pels estats majors la 
tropa, imagineu-vos el valor que deuen donar a la 
població civil, autèntica patidora de les guerres i 
la misèria militaritzada que els exèrcits i els seus 
estats estenen pel planeta.
Com va escriure Thomas Gray al segle XVIII: “El 
alarde de la heráldica, la pompa del poder y todo 
el esplendor, toda la abundancia que da,/ espera 
igual que lo hace la hora inevitable. Los senderos 
de gloria no conducen sino a la tumba”.
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Des de 1997, si més no, Tarragona ve 
acollint regularment en el seu port 
vaixells militars de l'OTAN i de la VIa 
Flota dels EUA, sense cap control sobre 
el seu tipus d'ar-mament i amb la 
possibilitat que alguns siguin de 
propulsió nuclear. Joan Miquel Nadal i 
Lluís Badia, en aquell moment, alcalde 
de la ciutat i President de l'Autoritat 
Portuària,  respectivament, van liderar 
una campanya, que va incloure gestions 
amb autoritats militars a Washington i a 
Madrid,  per tal que Tarragona 
esdevingués seu logística dels vaixells de 
la VIa Flota dels EUA. En aquell moment 
l’equip de govern de l’Ajuntament, que 
va mostrar el seu suport a la campanya, 
estava format per representants de CiU i 
del PSC.    Els arguments per impulsar la 
campanya es van basar en suposats 
beneficis econòmics per a la ciutat. 
Posteriorment els arguments han donat 
pas a d'altres que ens presenten els 
vaixells de guerra com a garants de 
suposades operacions "humanitàries". 
Més recentment, uns i altres fan 

referència a "obligacions derivades de 
convenis bilaterals entre Estats". Abans 
que els atemptats de l’11-S justifiquessin 
l’adopció de “mesures de seguretat” i 
restriccions de les llibertats civils, els 
arguments esmentats es van barrejar 
amb l'espectacle de veure màquines 
flotants sofisticades o comèdies 
propagandístiques sobre volunta-riosos 
marins que fan tasques socials. 
Finalment, la experiència dramàtica de 
pobles oprimits com l'iraquià i l'afganès -
convertits en víctimes de "danys 
col•laterals"- mostra la crua realitat i fa 
caure la disfressa: els vaixells i els seus 
tripulants no són més que eines de 
matar. Les escales que fan les 
embarcacions estan conside-rades de 
rutina, utilitzant els serveis portuaris per 
aprovisionament i per fer les reparacions 
que consideraven adients, a banda 
d'operacions més opaques que, clar està, 
no transcendeixen. En aquest sentit, i 
com a exemple, ens hem assabentat de 
transports de tropes utilitzant port i 
aeroport del Camp de Tarragona, 

maniobres militars amb instal•lació de 
campaments en el port i transports 
militars amb tren i, com no, de la visita 
constant de vaixells de guerra provinents 
de l’Iraq.  La presència dels vaixells de la 
VI Flota dels EUA i de l'OTAN no ens 
agrada pel que suposa de militarització 
de la ciutat; per la nostra disposició a 
viure sense la protecció dels armaments; 
perquè no creiem en la força per a 
vèncer sinó més aviat en el diàleg per a 
convèncer; i per la manca d'infor-mació i 
el secretisme inherent a la lògica militar 
que, a més, comporten riscos importants 
per a la població. Pensem que la Pau i la 
seguretat dels nostres familiars, amics i 
veïns són massa importants per deixar-
les en mans dels polítics professionals 
que sovint només es preocupen 
d'aconseguir quotes de poder per posar 
al serveis dels seus interessos personals 
o de grup.  
Si creus que tens alguna cosa a dir 
vine cada primer diumenge de mes 
a les 12 h a la Plaça de la Font a 
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