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ARMES, NI DE JOGUINA!!

Aquestes festes, que no arribi cap
joguina bèl·lica a casa teva
Web Coordinadora: http://usuaris.tinet.org/tgnapau

email: tgnapau@tarragona.tinet.org
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La guerra como negocio
Rolf Uesseler
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ISBN 13: 978-84-96694-70-5
Dipòsit legal: CO-1.338-2007
Editat per Edigrabel S.A. per a BELACQVA
Col·lecció: El ojo de la historia

Les empreses militars privades i els nous mercenaris són un fenomen poc conegut. Quines són
aquestes empreses militars privades, d'on venen,
qui les contracta? Deixar la seguretat (interna i
externa) en mans dels càlculs i les ànsies
monetàries de les empreses militars privades
resulta problemàtic.
A través d’exemples presos de la realitat bèl•lica
mundial, Rolf Uesseler revela els interessos
econòmics que han motivat l’actuació d'empreses
militars privades en conflictes armats en l'Orient
Mitjà, Àfrica i Llatinoamèrica. De manera detallada, l’autor descriu la facilitat per a contractar
qualsevol d’aquestes empreses de mercenaris i la
varietat de serveis que ofereixen, que van des de
la protecció de persones, l’assessoria en temes de
seguretat nacional i el disseny d’estratègies fins
el reclutament, l’entrenament de tropes i l’execució d’operacions militars en camps de batalla.
El temor i la gravetat d’aquesta problemàtica que,
a curt o llarg termini, pertoca a tot ciutadà és
evident. La necessitat de debatre aquestes noves
formes d’intervenció bèl•lica resulta impostergable donat que els efectes immediats i les
seqüeles de la privatització de les tasques del
sector militar afecten directament a les poblacions implicades en conflictes armats, la definició
política dels estats i les relacions internacionals.

"Paraules per la Pau", publicació de la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau
D.L.: T-1274-2005
Equip de redacció: Col·lectiu Tarragona Patrimoni de la Pau.
Edita: Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau.
Coordinació i maquetació: Equip R A.
Recordeu que per contactar amb la Coordinadora Tarragona Patrimoni de la Pau ens podeu
trobar cada primer diumenge de mes a Paraules per la Pau i cada dilluns, a les 8 del vespre,
a Rambla Nova, 97-2n
També ens podeu enviar un email a tgnapau@tarragona.tinet.org
web: http://usuaris.tinet.org/tgnapau
email: tgnapau@tinet.org
La redacció del full no es responsabilitza de l'opinió dels col·laboradors
Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 2.5 Espanya
Sou lliure de: copiar, distribuir i comunicar públicament
l'obra i fer-ne obres derivades
Amb les condicions següents:
Reconeixement. Heu de reconèixer els crèdits de l'obra de la manera especificada per
l'autor o el llicenciador. Citant la procedència Full informatiu Coordinadora Tarragona
Patrimoni de la Pau.
No comercial. No podeu utilizar aquesta obra per a finalitats comercials.
Compartir amb la mateixa llicència. Si altereu o transformeu aquesta obra, o en
genereu obres derivades, només podeu distribuir l'obra generada amb una llicència
idèntica a aquesta.
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1.300 persones participen
en la Marxa per la Llibertat de Gaza
per aixecar el bloqueig
El 27 de desembre es va
complir el primer aniversari de
l’atac israelià i invasió de la
Franja de Gaza. Tot i que els
tancs ja s’han retirat, el tancament
de
fronteres
encara
continua, amb uns efectes devastadors per a la població. Ara, un
any més tard, més de 1.300
representants de 43 nacions
d’arreu del món s’han volgut
trobar a la frontera de Gaza
amb Egipte en el marc de la
convocatòria de la Marxa per la
Llibertat
de
Gaza
(Gaza
Freedom March), una iniciativa
per mostrar que la comunitat
internacional no oblida i que
reclama aixecar el bloqueig que
ofega a Gaza en una profunda
crisi humanitària. La iniciativa
ha volgut despertar la consciència
dels
líders
polítics
internacionals
per
tal
que
aquests gosin dir-li a Israel “ja
es suficient; obriu les fronteres!".
Entre
els
1.300
delegats
internacionals que participen a
la Marxa hi ha alguns noms
prominents, com la Guanyadora
del Premi Pulitzer, Alice Walker,
la ex Vicepresidenta Italiana del
Parlament Europeu Luisa Morgantini, la Senadora Fran-cesa
Alima Boumediene–Thiery, el
gran actor Siri Duraid Lahham,
l’escriptor i Membre del Parlament Filipí Walden Bello, la
supervivent de l’Holocaust, de
85 anys, Hedy Epstein.
Així mateix, a les delegacions
internacionals també hi ha
participat personal diplomàtic
internacional, intel•lectuals i
estudiants,
líders
religiosos,
veterans i veteranes de guerra,
grups de dones i membres de la
comunitat jueva. Estava previst
entrar a Gaza via Egipte durant
la darrera setmana de desembre. Al matí del 31 de desembre, es van afegir a la iniciativa
la població palestina de Gaza en

una marxa noviolenta des del
Nord de Gaza a la frontera
israeliana d'Eretz. Tanmateix, al
cantó israelià de la frontera
d'Erez estava convocada una
concentració de persones palestines i israelianes que també es
sumen a demanar al govern
israelià que obri la frontera.
L’acció està convocada per la
Coalició internacional per acabar amb el setge il•legal de
Gaza, un grup que incorpora
persones i organitzacions que
comparteixen
l’objectiu
de
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posar punt i final al bloqueig de
la Franja de Gaza. El comitè
organitzador està composat per
persones del moviment de solidaritat internacional però també per representants de la
població palestina (aproximadament la meitat del comitè), així
com s’han buscat maneres de
consensuar el manifest amb
organitzacions cíviques de la
Franja de Gaza.

La iniciativa
ha volgut despertar
la consciència
dels líders polítics
internacionals
per tal que aquests
gosin dir-li a Israel
"ja es suficient; obriu
les fronteres!"
Algunes de les organitzacions
que recolzen la iniciativa són
CODEPINK, Fellowship of Reconciliation, Canadencs per la
Justícia i la Pau a Orient Mitjà,
o Medical Aid for Palestine. Així
mateix, per tal de poder reforçar la incidència mediàtica
de l’acció, la Coal.lició ha aconseguit el recolzament individual
de
personatges
com
Alice
Walker o la Premi Nobel de la
Pau Mairead Maguire.
Per a més informació, podeu
visitar:
www.gazafreedommarch.org
www.palestina.cat
(de Catalunya ha participat una
delegació)
NOTA: en data de portar a
impremta
aquest
full
de
Paraules per la Pau encara no
ha tenim noticies de com s’ha
desenvolupat la marxa. En el
número de febrer us farem cinc
cèntims de com ha anat la
Marxa per la Llibertat de Gaza.
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Desmilitaritzem l'educació:
fora armes de l'escola !!!
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Jordi Martí Font
com veieu, està poc treballat de
moment, però ja el posaran al
dia, no us preocupeu. Això sí,
esperem que els alumnes, quan
vagin a la universitat, no gosin
protestar per la seva privatització o pel que sigui, perquè si
recorden les paraules de l’agent
mentre altres professionals de
la porra les descarreguen a les
seves costelles les paraules de
l’agent els sonaran a engany.

La imatge no és massa coneguda perquè només la veu qui
treballa dins de les aules d’escoles i instituts d’aquest país, però
en aquests àmbits ja s’ha fet
habitual. Una colla de nens i de
nenes miren des de les seves
corresponents taules una agent
dels Mossos d’Esquadra que
amb una mà recolzada a la
pistola i una altra recolzada a la
porra, com si fos una autèntica
‘cowboy’, els explica “els perills
d’Internet” o qualsevol altre
dels tallers que el cos policial
ofereix gratuïtament als centres
educatius de les quatre províncies. N’hi ha per remenar i triar,
inclòs un per als centres de
Primària en què, per tal de
familiaritzar els nens i les nenes
amb la policia, se’ls posen
manilles i se’ls ensenyen els
diversos models de porres que
els agents utilitzen contra “els
dolents” que s’ho mereixen. Per
emmanillar algun nen o nena,
l’agent
pregunta
prèviament
“qui és el més dolent de la
classe?” i els alumnes responen
i assenyalen la víctima de la
demostració.
D’anècdotes viscudes i explicades pel professorat i per mestres que els han tingut a l’aula
n’hi ha tantes com “classes” fan

els uniformats, un fotimer. Per
què fan la seva xerrada armats?
Doncs, segons la
Conselleria
d’Interior, perquè la porra, que
anomenen defensa, i la pistola,
que anomenen pistola, formen
part de l’uniforme i no se’n
poden separar. Els qui us en
rèieu de les ximpleries i els
absurds que la disciplina militar
aplicava a la vida dels joves que
feien la “mili” ja us en podeu
riure de les ximpleries i absurds
de la disciplina policial que
anomena “part de l’uniforme”
les armes que utilitzen els
agents. Una porra és una porra i
una pistola una pistola. Ni una
ni altra són cap uniforme ni part
d’aquest.
El curs passat, una Mossa
d’Esquadra que feia una d’aquestes xerrades en un centre del
Penedès, amb pistola i porra, en
ser interrogada sobre per què
havia de portar una pistola dins
de l’aula va respondre que així
els nens i les nenes s’acostumaven a la policia democràtica
de què gaudien, perquè la
policia sempre havia estat molt
associada a la repressió i en
canvi ara, en veure les armes i
poder-les tocar, els feia una
altra impressió. L’argumentari,

Com que sembla que de tot això
just ara estem a les beceroles i
els plans d’Interior van directament dirigits a policialitzar els
espais educatius o, el que és el
mateix però dit més refinadament, a familiaritzar dia sí i dia
també l’alumnat amb els uniformes, les porres i les pistoles,
una colla de mestres i professors s’han unit en una campanya que amb el nom de
Desmilitaritzem l’Educació intenta dir en veu alta el que
tothom veu i sap. I què és el que
tothom veu i sap?, doncs que el
rei va nu o, el que és el mateix,
que els Mossos porten pistoles i
porres a les aules i, dins d’una
aula, aquestes “parts de l’uniforme” no només hi sobren sinó
que hi haurien d’estar prohibides. Per això, des de la campanya en qüestió s’ha proposat
als claustres dels centres educatius de Catalunya que prenguin
acords en el sentit que si els
Mossos no canvien d’actitud es
quedin a la porta, perquè els
centres educatius han de ser i
són espais de pau, i per tant
lliures d’armes. I si els claustres
no ho accepten, que de tot hi ha
a la vinya del senyor... Maragall,
aleshores sempre queda la decisió personal dels ensenyants
d’objectar davant dels armats.
Fer classes amb una pistola és
un contrasentit i si ells no ho
entenen cal dir-los ben alt i clar
que ni ara ni mai volem que hi
hagi armes dins dels centres
educatius de Catalunya. Ni ara
ni mai.
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Col·laboració especial

Como hay que llamarle
a un asesinato de estado
Durante el año 2008 hemos
visto cómo el gobierno de Uribe
y el ejército nacional se veían
envueltos en el escándalo de los
“falsos positivos”. Jóvenes de
barrios
humildes
reportados
como guerrilleros muertos en
combate para que sus verdugos
pudieran disfrutar de permisos
o ascensos en su carrera militar.
La apropiación del tema por
parte
de
ciertos
sectores
sociales y políticos así como la
visibilidad que obtuvo en los
medios de comunicación llevaron a que se emprendieran
algunas medidas en relación a
los “falsos positivos” de los que
la ONUreconoce más de 1800
casos. A fecha de hoy se han
adelantado
cerca
de
1300
investigaciones contra miembros de la fuerza pública por su
responsabilidad en estos crímenes, y por ahora el resultado de
ellas han sido 39 condenas.
Estos procesos abiertos por la
fiscalía y la procuraduría, las
medidas adoptadas por el ministerio de defensa en noviembre
del 2008 y la presión de la
comunidad internacional han
hecho que el número de los
ahora “mal llamados falsos
positivos” disminuya de forma
significativa.
Según el Informe Sobre Falsos
Positivos del primer semestre de
2009 publicado por CINEP, de
las
337
víctimas
de
esta
modalidad de ejecución registradas en el año 2007, y las 196 en
2008, se ha pasado a sólo 4 en
la primera mitad de este año.
Pero el mismo informe apunta

algo más: en el mismo periodo
se ha dado un incremento
proporcional de los asesinatos
por intolerancia social. Éstos
habrían pasado de los 31 de
2006, a 137 en el pasado 2008,
y 180 hasta setiembre de 2009.
La víctimas más frecuentes de
estos crímenes han sido jóvenes,
trabajadores, habitantes de la
calle, vendedores y consumidores de droga, trabajadoras
sexuales… previamente amenazados por las campañas de
pamfletización llevadas a cabo
por
los
paramilitares.
Los
barrios humildes de ciudades
como Barrancabermeja, Bogotá
o Medellin han sido los más
azotados por esta campaña de
limpieza social. Además, durante este año algunos colectivos
han visto como las violaciones a
los derechos que sufrían han
aumentado; desde las comunidades indígenas donde los crímenes se han duplicado, hasta
el sector jurídico donde jueces y
fiscales han sido amenazados.
Asimismo campesinos y defensores de derechos humanos siguen
denunciando los mismos abusos
represivos que llevan padeciendo desde hace años. Aunque
las cifras de violaciones de
derechos resultan estremecedo-ras, cabe tener en cuenta que
muchos casos nunca llegan a ser
denunciados, sobre todo en
aquellos sectores sociales que
menos posibilidades tienen de
hacerlo, como la gente de los
barrios populares donde la
irrupción del paramilitarismo se
ha dado con una gran fuerzan

núm. 101

gener 2010

Jaume Fortuño
durante los últimos años. Y
también que muchos crímenes
por intolerancia y violencia
política son presentados ante la
opinión pública como resultado
de
la
delincuencia
común,
reforzando así aún más una
política de seguridad cuya única
forma de resolver el conflicto
social es mediante el uso de la
fuerza. Los llamemos falsos
positivos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas
o como queramos, los crímenes
de estado (o del paraestado
cuando sea necesario) siguen
sucediendo. Pueden cambiar los
nombres y las estrategias pero
la realidad de la persecución y
el exterminio de la oposición
politica sigue constante. Incluso
ya no hace falta ni enfrentarse
al estado para estar en su punto
de mira tal como lo demuestran
muchas de las ultimas denuncias. Los falsos positivos no
fueron un error cometido por
unas pocas manzanas podridas,
sino una practica sistemática
motivada por la política de
incentivos para presentar éxitos
militares en la lucha contra la
insurgencia. Del mismo modo
en que el exterminio de opositores y excluidos en el campo y
las ciudades de Colombia no son
nada ajeno al proyecto de seguridad democrática.
http://www.desdeabajo.info/index.php/actualidad/colombia/4902
http://www.caracoltv.com/node/1
36288
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Soscavant els fonaments again
El passat mes de desembre el
nostre amic Obama va recollir el
premi Nobel de la Pau, i
perdoneu que se m’escapi el
riure perquè no és per riure. Per
si no n'hi hagués prou en donarli un premi a qui no ha fet
absolutament res per la pau, i
que 10 dies abans de rebre el
premi enviés 30.000 soldats més
a l’Afganistan, en el seu discurs
de recollida del Nobel fa una
defensa de la guerra tant
absurda com una pel•lícula dels
germans Marx, però amb molta
menys gràcia que els marxistes.
Doncs sí, l’amic Barak m’ho va
posar a “huevo”, per seguir
comentant i soscavant aquestos
aspectes del discurs militarista.
L’argument
de
la
“guerra
necessària” per mantenir la pau,
la no-violència no hagués pogut
aturar els exèrcits de Hitler o
“la negociació no pot convèncer
als líders d’Al Qaeda”, són
algunes de les perles que va
deixar anar. És clar que no va
parlar dels motius econòmics de
les guerres, ni dels polítics o
geoestratègics. Tampoc es va
aturar a pensar que un sistema
econòmic i social determinat és
l’origen de l’aparició de monstres com Hitler, que va sorgir
d’una situació econòmica, provocada per la usura capitalista,
molt semblant a la d’ara. Bin
Laden és el monstre que va
crear Estats Units per acabar
amb un altre monstre. Fabriquem mort per acabar amb la
mort provocant encara més
mort. Com es menja això? Al
nostre amic, el del “yes we can”
(o potser és “yes weekend”) li
explicarem el conte del GOLEM.
El Golem tradicionalment és un
home fet de fang, al que un rabí
dota de vida mitjançant un
ritual. Literalment, però, vol dir
matèria amorfa. Una de les
versions modernes del mite data
del segle XVI; diu que el rabí
Judah Loew, de Praga fabrica un
Golem per a que defensi la

comunitat jueva de Praga i
ataqui als seus enemics. Però la
violència destructiva del Golem
no es pot controlar, ja que ataca
als enemics dels jueus i també
es
torna
indiscriminadament
contra ells. Una paràbola de
com l’ésser humà perd el
control del món i un símbol de la
guerra il•limitada, global i
preventiva.
Amic Obama, gràcies a vostè i
els seus arguments vivim en un
estat
d’excepció
permanent,
això sí, en nom de la llibertat i la
democràcia, on la guerra s’ha
convertit en condició inacabable
i s’esvaeix la distinció tradicional entre guerra i política, i
cada cop s’estén més passant a
ser una relació social permanent.
Busques una legitimació amb el
premi Nobel, mentres soscaves
totes les lleis internacionals de
les quals t’excepciones. Sembla
que la violència del país que
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representes es legitima automàticament, el restabliment de
l’ordre global, els resultats de la
guerra són el que dónen legitimitat a les teves accions. Les
teves guerres mantenen la producció i la reproducció imperial,
busquen un enemic invisible i
omnipresent, ja que Bin Laden,
Sadam Husein, Gadafí... són
amenaces molt limitades a les
que s’amplifica fins assolir una
talla sobrenatural i agafen la
dimensió d’amenaça general.
Els objectius de les teves
guerres (terrorisme, droga, petroli, gas...) són símptomes del
nou desordre mundial, que és
l'amenaça real que planeja
sobre les nostres vides. I mentrestant has fabricat un Golem
que ens posa a tots en perill.
En fi, et creiem un amic, però
poc tens a veure amb Martin
Luther King, que sí es mereixia
el premi Nobel.
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La memòria invisible
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Javier i Bob
S’acaba l’any i, fruit de les dates nadalenques, em disposava
a escriure una altre memòria invisible autocomplaent, d’aquelles que ens animen a continuar
amb la lluita i endavant i, etc,
etc..
I vet aquí que cau a les meves
mans un article d’una de les
grans pèrdues humanes d’aquest any que ens ha deixat, el
gran Javier Ortiz. Un article
que ens parla d’en Bob Dylan,
dos genis cronistes que convergeixen en el seu ideari real.
N'Ortiz -partint del fàstic que al
Dylan li va donar que li donessin el premi Príncep d’Astúries,
premi que, ni va
anar a recollir, ni es
va excusar per no
anar-hi, of courseens descriu la figura
gamberra del músic
a partir de les seves
accions, amb les seves cançons, les seves lletres. Així l’any
91 amb la guerra del
Golf en vistes, en
Bob va dedicar en directe, tot recollint un
Grammy, la seva cançó "Master of war" a
l’establishment
ianqui present a la sala
«Veniu senyors de la

Manifest
"Paraules per la Pau"
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

guerra, els que fabriqueu les armes, els que fabriqueu els bombarders, els que fabriqueu
grans bombes, els que us amagueu darrera dels murs, els que
us amagueu darrera dels vostres escriptoris… Desitjo que moriu, que la mort us arribi aviat ».
Clar i voluntàriament inclassificable, resulta evident que un
any després dediqués, també
en viu i en rigorós directe, "Chimes of freedom", als Clinton i
als Al Gore, una cançó que diu
quelcom així: “al soldat que porta les de perdre a cada nit, al refugiat a la inerme carretera de
la fuga, al rebel, al lliberti, a l’in-

fortunat, a l’abandonat i a l'oblidat, al marginat que crema
constantment a la pira, a la maltractada mare soltera i a la mal
anomenada prostituta i al fora
de la llei per un delicte insignificant, empaitat i enganyat per la
persecució”.
I vull recuperar aquestes lletres i els gestos, d’en Javier Ortiz i en Dylan, per oblidar-nos
de l’autocomplaença, per no
perdre ni despistar-nos el nostre sentit gamberro, cridaner i
de visualitzar els conflictes, de
no amagar-nos darrera dels formalismes. Quan l’evidència que
denunciem és tant gran, com
ho és, no cal perdre el
temps en gestos acurats
perquè s’entengui que som
“bones persones”, que no
som perilloses. Sí, moltes
vegades aquest formalisme
no és més que obscenitat,
perquè no sé que és ser bona persona i vull ser perillós per aquest món que
no m’agrada i que vull
rebentar, tot i ser un privilegiat en ell.
Per cert, jo també vaig estar al Vaticano fa uns dies,
només que jo no vaig cantar davant del Joan Pau II
de torn. No tinc la classe
d’en Bob.

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 deixarles 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
Paraules per la Pau

