Tres reptes per a la necessària cultura de pau
Jordi Armadans (Fundació per la Pau)
Avançar cap a una cultura de pau, arrelada en la noviolència i el respecte als drets humans, és una feina complexa, de gran abast i
que reclama actuacions en molts àmbits. Malgrat tot, voldria remarcar tres reptes imprescindibles per anar-hi fent camí:
1. Substituir la vella cultura de la violència: ja fa massa temps que sabem que la lògica de la violència, a més de generar sofriment i
pèrdua de vides humanes, no és útil per a la resolució dels conflicte. Assumir la inevitabilitat dels conflictes, aprendre a afrontar-los i
gestionar-los d’una altra manera i entendre que el diàleg, la cooperació i la noviolència no són només formes més ètiques de
resoldre’ls sinó que són les úniques realment efectives, és un dels reptes personals i col·lectius més clars que tenim al davant.
2. Desmuntar la immensa maquinària de guerra: nivells de despesa militar mai assolits abans (arreu: als USA, a la Xina, a països
emergents, etc.), un comerç d’armes vigorós, desenes de milers de científics d’arreu del món dedicats a innovar en sistemes
armamentístics, uns exèrcits sobredimensionats, etc. tot plegat una inversió humana, tècnica i econòmica fabulosa en una maquinària
bèl·lica que constantment estem greixant, preparant i mimant i que, en el millor dels casos, no farem servir i, quan es fa servir... ja
sabem què passa i quins resultats implica.
Si realment volem fer passes cap a un món en pau, és clar que ens cal d’entrada controlar el creixement d’aquesta maquinària de
guerra per, a continuació, iniciar-ne la seva deconstrucció.
3. Avançar cap a majors cotes de governabilitat mundial: no parlem d’un govern mundial que faci perdre nivells i qualitat a la
democràcia de proximitat sinó d’unes mínimes estructures, pautes i mecanismes globals que en permetin la seva supervivència
planetària, assetjada com es troba per l’embestida de poders econòmics, financers i mediàtics que actuen globalment sense cap
angúnia i escrúpol per les nefastes conseqüències de les seves accions.
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