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Esquema de la sessió

1. Introducció 

2. El moviment per la pau

3. El treball per la pau

4. Temes, grups i campanyes principals

5. Reptes i temes oberts



La irrupció dels Nous 
Moviments Socials

Característiques Mov Socials NMS

Eix de reivindicació Econòmic Cultural, social, etc.

Actors Moviment Mateixa classe Transversal

Tipus d’Intervenció Clàssica Innovadora

Com fem el canvi? “Presa del poder” “Ara i aquí”

Beneficis de la 
mobilització

Directes per als i les 
interessades

Globals i 
indeterminats



El Moviment per la Pau

• 1892: IPB
• Dècada dels 60: NMS

-> Als EUA: Vietnam
-> A Europa Occidental: armes nuclears
-> A Europa de l’Est: dissidència

• Fi Guerra Freda: crisi
• 90's: replantejament i renaixement

-> La Haia: visibilització
• 2003: Mobilitzacions Guerra Iraq



El Moviment per la Pau a Catalunya

• Orígens: Primera Guerra Mundial

• 50’s i 60’s: inicis i corrents principals
(noviolència, cristianisme, esquerra)

• Dos grans sub-moviments
objecció-insubmissió i OTAN 

• Tres grans sacsejades col.lectives
Guerra del Golf, Balcans, Iraq



Àmbits del 
treball per la pau

• Mobilització ciutadana : reivindicació, denúncia, 
campanyes, organització i participació social

• Educació : divulgació, canvi de valors, formació i 
sensibilització

• Recerca : anàlisi, propostes, estudis, crítica i construcció 
d’alternatives

• Intervenció : noviolència, desobediència civil, mediació, 
gestió i resolució de conflictes i acompanyament



Què es fa? 
Línies bàsiques del treball per la pau

• En valors: educació per la pau, noviolència, 
violència, conflicte, tolerància, diàleg, 

• En pràctiques: resolució i transformació de conflictes, 
gestió de conflictes, mediació, etc.

• En polítiques: prevenció de conflictes, desarmament, 
seguretat humana, drets humans, etc.

• En estructures: governabilitat mundial, reforma NNUU, 
govern globalització



Des d’on es fa?
Tipologia d’actors del treball per la pau

• Centres de Recerca per la Pau: SIPRI, PRIO, BICC, etc.

• ONG per la pau: FpP, JiP, IPB, etc.

• Grups antimilitaristes de base: MOCs, WRI, etc.

• Centres de resolució de conflictes i SH: IFOR, BASIC, etc. 

• Seminaris i grups d’educació per la pau: SPEP, etc.

• Intervenció noviolenta en conflictes: PBI, NVF, etc.

• Grups de gestió de conflictes: àmbit familiar, laboral, etc.



Qui ho fa?
Alguns noms i dates de referència

• 1892:    International Peace Bureau (IPB)
• 1915:    Women’s League for Peace (WILPF)
• 1919 Int. Fellowship of Reconciliation (IFOR) 
• 1921 War Resisters International (WRI)
• 1958 Campaign for Nuclear Disarmament (CND)
• 1966 Stockholm Peace Research Institute (SIPRI)
• 1979    Physicians Prevention of Nuclear War (IPPNW)
• 1981 Peace Brigades International (PBI)
• 1988    Women in Black (WiB)
• 1999    Conferència i Agenda de La Haia
• 1999    International Network on Small Arms (IANSA)
• 2001    Fòrum Social Mundial (FSM) 



Algunes campanyes globals

En desarmament

• ICBL: Campanya mundial contra les Mines
• Abolition 2000: Campanya contra les Armes Nuclears
• Control Arms: Campanya control Armes Lleugeres
• CMC: Campanya contra les Bombes Cluster

Altres

• Coalició contra la utilització dels Nens Soldats
• Campanya Global per l’Educació per la Pau



Qui és qui? 
Alguns noms i dates del treball per la pau a Catalu nya

• 1968: Justícia i Pau

• 1983: Fundació per la Pau

• 1997: Escola de Cultura de Pau de la UAB

• 1998: Federació Catalana d’ONG per la Pau

• 2002: Plataforma Aturem la Guerra 



Algunes campanyes

. Objecció fiscal a les despeses militars

. Escoles Objectores, escoles per la pau

. Armes sota control

. Adéu a les armes nuclears



FundiPau 

(Fundació per la Pau)
• ONG nascuda a Barcelona l’any 1983

• Forta participació en xarxes d’àmbit català, estatal i mundial

• 500 socis i 3.000 simpatitzants i donants

• Objectius i missió:
“ Treballem per un món en pau. 
A través d’una opinió pública cada cop més informad a i activa, 
impulsem tots aquells canvis culturals i estructura ls que facin 
possible l'eradicació de la violència com a forma d e relació 
entre persones i pobles .”



FundiPau

Principals activitats:

• Educació i sensibilització: educació per la pau, exposicions, 
materials didàctics, cursos de formació, publicacions, etc.

• Recerca per la pau: documents, informes, propostes, jornades, etc.

• Pressió i incidència: campanyes desarmament, peticions, etc. 

• Suport i facilitació a iniciatives de resolució de conflictes: País Basc



FundiPau

Tres premises

• La pau és possible

• La ciutadania és motor de canvi

• Tothom pot i cal que s’impliqui per fer possible la pau: 
persones, institucions, ONG, ajuntaments, escoles, 
universitats, mitjans de comunicació, biblioteques, etc.


