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Del 10 al 14 de desembre va
tenir lloc la 69ena Assemblea
Internacional (ICM) del Servei
Civil Internacional a Point aux
Sables, a l Illa Maurici. Hi va
haver una vintena de branques
de lSCI presents per a prendre
decisions sobre el futur de
lSCI. Actualment lorganització
compta amb 35 branques arreu
del món i amb cinc grups (són

associacions en procés
destablir-se com a branca).
Les branques són com els
socis duna associació:
sadhereixen a uns principis,
paguen una quota i tenen uns
drets i deures (com per
exemple assistir a lassemblea
general).
Cada any una branca diferent
porta lorganització pràctica de
la reunió. Aquest any tocava a
lSCI de lIlla Maurici. Realment
va ser una sorpresa veure tots
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90 anys treballant per la pau
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Pierre Ceresole, pare de lSCI, va organitzar el primer camp de voluntariat a
Verdun després de la I Guerra Mundial. Amb els anys shan sumat centenars
diniciatives: brigades de voluntariat per donar suport als refugiats espanyols
durant la Guerra Civil Espanyola, camps de suport a la reconstrucció dels
Balcans, i més tard els intercanvis entre els països enriquits i els empobrits: 90
anys de molta història i de molt aprenentatge. Hi ha hagut canvis respecte la
concepció del camp de treball de les primeres dècades a la concepció actual
de camp de voluntariat, entès com una eina per fomentar la interculturalitat i
solidaritat. I és aquest el segell de Servei Civil Internacional, que ens diferència
daltres entitats, nosaltres portem prop dun segle de camí fet.
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Si el 2007 estàvem de celebració pel 25è aniversari de Servei Civil Internacional
de Catalunya i lany passat pel 20è aniversari de la Federació Catalana dONG
per al desenvolupament, aquest any tornem a estar de festa. Però no és
qualsevol aniversari, sinó el duna institució consagrada, estem parlant del 90è
aniversari de Servei Civil Internacional.

15

18

De fet, avui la xarxa SCI a Àsia i Àfrica, i en menor manera Amèrica Llatina i
Pròxim Orient, és molt potent, aquestes branques han passat a ser agents de
mobilització i canvi social al sí de les seves societats i comunitats. Shan reforçat
les estades de llarga durada en aquests països, juntament amb la proliferació
de camps de voluntariat de temàtica ecologista, educativa,etc. A la vegada
també shan incrementat les estades dactivistes del Sud a diferents països
europeus. Lobjectiu marc és el mateix: promoure entre tots un altre món.
De vegades però, ens han faltat tàctiques per promocionar amb veu alta aquest
important bagatge i aquesta marca dexcellència que tenim a lSCI; o mecanismes
per millorar i potenciar criteris dautoorganització que sadeqüen als nous temps;
però continuem construint amb alts i baixos aquesta casa de tots, formada per
més de 40 branques oficials, grups locals, i contraparts arreu del món.
Per això, a finals del 90 SCI decideix endagar un procés de canvis estructurals
que deriva en el Pla Estratègic 2004-2009. En els darrers anys, hem reflexionat
i debatut entorn conceptes com democràcia, activisme, eficiència, el treball per
la pau o el rol de la nostra organització. Ara, ens cal reforçar la nostra activitat
reivindicativa, a la vegada que seguir potenciar els camps, els intercanvis i les
formacions com autèntics experiments locals de construcció de pau extrapolables
a contextos més amplis i complexos. Queda demostrat, doncs, que tradició i
modernitat són més que compatibles, i la una alimenta i fa més poderosa a
laltra. Per molts anys Servei Civil Internacional!

Servei Civil Internacional de Catalunya
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(Ve de la portada)
els voluntaris de lSCI mauricià. Al ser tant lluny
la República Maurícia, situada a loceà Índic
sud-occidental, normalment els contactes amb
aquesta branca es limiten a una o dues
persones que participen a lassemblea
internacional anual; però ara hem tingut
loportunitat de conèixer tot un grup de gent
jove (i també daltres edats) que formen lSCI
Maurici i collaboren amb lentitat dalguna
manera.

Quines notícies porto de lICM?
Durant la reunió es va escollir una nova junta
internacional. La nova junta està formada per
sis persones de diferents nacionalitats, però
només hi ha una dona. Llavors, es tracta de
buscar més dones que estiguin disposades a
dirigir el rumb de lentitat entre dos a quatre
anys dintre la junta internacional! Mentre que
la majoria de persones voluntàries que
participen en camps de voluntariat són dones,
cada vegada és més difícil trobar dones per a
càrrecs com la junta, comissions de finances
o .... Tenim feina per fer.

demplaçament de voluntaris. També shavia
daprovar un nou pla estratègic però amb els
canvis que hi haurà a loficina internacional (un
coordinador nou, nova divisió de tasques etc.)
es va decidir deixar un any de transició per
tenir més temps per redactar el document final
i per consultar els grups de treball i les branques
sobre el contingut.
LICM també és el moment durant el qual es
reconeixen noves branques i grups. Aquest any
la família de lSCI ha crescut amb una nova
branca a Ukraïna i tres grups nous (Brasil,
Albània i Nigèria). Així podem començar bé el
2010 que també és lany del 90è aniversari de
lSCI en làmbit internacional. Es van presentar
diverses propostes per celebrar el 90è
aniversari: una exposició itinerant sobre la vida
de Pierre Ceresole (fundador del SCI), camps
de treballs en tots els països enfocats clarament
a la promoció de la cultura de pau i contra la
guerra, una trobada internacional a Verdun (on
va tenir lloc el primer camp de treball),... Segur
que nosaltres també preparem alguna activitat
per mostrar la llarga història i trajectòria de
lSCI!

Un altre tema important va ser la recomanació
sobre la campanya BDS (Boycott, divestment
and santions campaign) que va presentar lSCI
Catalunya juntament amb altres branques.
Després dun debat intens es va aprovar la
recomanació. Hi havia altres recomanacions
sobre temes més tècnics com el sistema

Lúltim punt de cada ICM és sempre les
candidatures per lICM de lany següent. Hi
havia tres branques disposades i totes tenien
molts arguments per organitzar lICM al seu
país. Fins ara lICM mai ha tingut lloc a
Catalunya. Quan serà el nostre torn? A mi
mencantaria rebre els delegats darreu del món
a casa nostra!

La bandera catalana, Íngrid Danckaerts

Unanimitat en la votació, Íngrid Danckaerts
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Repressió violenta a la noviolència
Nicole Ochando
Coordinadora i responsable de cooperació SCi-Catalunya
coordinacio@sci-cat.org

No es el primer cop, ni el darrer, que les
manifestacions noviolentes reben cops violents.
Des daproximadament mitjans de desembre
han estat a lull de lhuracà els comitès de
resistència popular noviolenta de Palestina,
entitats d'activistes noviolents com Stop the
Wall, agències de notícies,... I la darrera
setmana l'arrest o segrest de dues activistes
internacionals de l'ISM, el desmantellament de
loficina de Stop the Wall i la de l'ISM, tot això
ens demostra que aquests moviments estan
calant entre la comunitat palestina i a la
comunitat internacional, si no per què tantes
molèsties?
Estem vivint un moment dur i impactant. Dur
perquè cada cop les represàlies son més
contundents, importants i significatives i perquè
tot això vol dir que la via que s'ha pres està
obtenint suport i tot plegat fa "nosa". Però
malgrat ser un moment dur, és gratificant veure
com el moviment local està actiu i continua
resistent de forma pacífica, i com el moviment
internacional està allà a primera línia per donarli suport.
Fa uns deu dies que Mohamed Khatib, un dels
líders del Comitè de resistència noviolenta de
Bil'in va ser detingut un altre cop i va passar
una setmana a la presó. Però, no només ell,
encara hi ha més de 30 detinguts, raids de
matinada a Ramallah, violacions constants o
repetitives dels Acords d'Oslo, el Dret
Internacional i dels Drets Humans Fonamentals.
I ells, i nosaltres, seguim. Perquè ens estan
demostrant que aquesta és la via, que
molestem, i que el suport internacional i l'altaveu
dins les nostres societats s'està fent sentir.
És el moment que totes les associacions que
treballen en cooperació internacional es facin
la reflexió que ja ens estem fent molts: les eines
novioletes i el suports internacionals van molt
més enllà de la construcció d'una escola que
potser demà tornarà a ser enderrocada, més
enllà de la construcció d'un pou, més enllà

de totes les relacions de dependència que
s'estan generant a Palestina des de fa anys.
La cooperació significa treballar conjuntament,
i donar suport a les iniciatives que són viables
i sostenibles i que tenen un objectiu
transformador.
La presència d'activistes i treballadors/es
internacionals a Palestina molesta al Govern
d'Israel; per això abusa del seu poder, dificulta
latorgament de visats als cooperants, i no els
deixa entrar o els segresta. Llavors, deporta
persones amb principis que cooperen i donen
suport als grangers, pagesos i treballadors que
fa cinc anys es van plantar i van dir "prou". I
després es van organitzar collectivament per
defensar les seves terres, olivars i el futur dels
seus fills.
Des de fa gairebé cinc anys, aquests fills es
desperten a trenc dalba perquè estan detenint
al seu pare mentre veuen com se l'emporten
sense cap dret. Per això, totes aquestes
persones que lluiten no només contra el mur,
sinó contra l'ocupació de cases a la ciutat vella
de Jerusalem, que fan acompanyaments i que
des de l'exterior fan d'altaveu per conscienciar
a la seves pròpies societats, mereixen tot el
suport necessari per part nostra, el nostre
respecte i la nostra admiració. Perquè si Gandhi
o Martin Luther King els veiessin estarien
orgullosos!

El mur de Jerusalem, Nicole Ochando
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Manifestació central a Copenhaguen, Flickr.com

Copenhaguen, una gran oportunitat perduda
Miquel Ortega Cerdà
Membre de lObservatori del Deute en la Globalització
miquel.ortega@gmail.com

El dissabte 19 de desembre a mig matí va
finalitzar la cimera sobre el canvi climàtic de
Copenhaguen. Aquesta reunió havia de ser el
punt culminant de dos anys de negociació
iniciats a Bali lany 2007. Sesperava que
constituís un punt i a part en la lluita contra el
canvi climàtic. Lexpectació aixecada no tenia
antecedents: més de 45.000 persones de tot
el món estaven acreditades per entrar a la
cimera oficial, incloent més de 5.000 periodistes
i 22.300 observadors; al fòrum parallel
sesperaven milers de participants i shavia
assegurat la participació de més de 115 caps
destats i presidents.
Malauradament els resultats obtinguts són
decebedors: per una banda, el compromís que
els grups de negociació continuïn treballant
un any més fins a la següent trobada general
a Mèxic el proper novembre. Per una altra
banda, un acord anomenat Lacord de
Copenhaguen que va ser aprovat al darrer

minut, no va trobar el consens entre els
assistents  i per tant no va ser incorporat al
procés de la ONU -, i està molt lluny de lacord
que calia per establir un marc global suficient
per a la lluita contra el canvi climàtic. Les seves
mancances són bàsicament tres: no és vinculant
i no està clar com es relaciona amb la feina
feta fins ara a les Nacions Unides; els continguts
no són prou ambiciosos ni concrets en els
aspectes més importants de la problemàtica
ecològica (no inclouen objectius concrets globals
de reducció ni per l'any 2020 ni per l'any 2050);
i no està clar don sortiran els recursos i quina
forma tindrà la transferència financera tot i que
hi ha un compromís de finançament. Per tant,
cal veure què succeeix en un futur immediat.
Al proper novembre a Mèxic hi haurà la propera
reunió de Nacions Unides, veurem quin resultats
sobtindran, les perspectives hores d'ara no són
molt bones. En qualsevol cas, sense cap dubte
cal continuar treballant a nivell personal, local,
autonòmic i internacional, les dificultats
internacionals no ens han de dur a la inacció.
Més informació:

http://blogodg.wordpress.com
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El Tribunal Russell sobre Palestina:

Que aquest Tribunal previngui el crim
del silenci

Barcelona acollirà els dies 1, 2 i 3 de març, la propera setmana, la I sessió del
Tribunal Russell sobre Palestina, una iniciativa de la societat civil que aposta
per la defensa i el compliment del dret internacional.
Bea Martínez
Membre de la coordinadora dentitats amb Palestina al Cor
bea@tni.org

El 1967, el filòsof britànic Bertrand Russell va
promoure l'establiment d'un Tribunal
Internacional sobre Crims de Guerra per tal
d'investigar els crims comesos pels Estats Units
al Vietnam i denunciar-ne la impunitat. Hi van
participar molts intellectuals de l'època, com
ara Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir i
Julio Cortázar, i va tenir una gran repercussió
mediàtica.
Ara, més de quaranta anys després, la Fundació
per la Pau Bertrand Russell patrocina la creació
d'un Tribunal Russell sobre Palestina (TRP)
per tal d'analitzar les violacions del dret
internacional de les que és víctima la població
palestina.

Per què és necessari?
La idea del Tribunal Rusell es va començar a
coure el 2004, després que la Cort Internacional
de Justícia emetés una opinió consultiva que
declarava la illegalitat del mur d'Israel a la
Palestina ocupada. Uns dies després,
l'Assemblea General de Nacions Unides va
aprovar amb una aclaparadora majoria la
resolució ES-10/15, que reconeix la opinió de
la Cort i recorda tots els Estats membres la
seva obligació de fer que Israel compleixi el
dret internacional.
Tanmateix, tots els Estats que van votar a favor
de la resolució shan limitat a emetre condemnes
i declaracions polítiques, i han permès que
Israel continuï amb la seva política de violació
sistemàtica dels drets humans.

Primer Tribunal Internacional sobre Crims de Guerra el 1967, Vietnam
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La guerra que van lliurar el Govern i lexèrcit
israelians finals de 2008 a lGaza, sotmesa a
un brutal setge des de fa més de tres anys, ha
fet més palès que mai el menyspreu dIsrael
pel dret internacional, així com la responsabilitat
i complicitat de la resta de països.

Quin objectiu té?

L'objectiu del Tribunal és donar un pas endavant
i, més enllà de la coneguda responsabilitat
dIsrael, demostrar la complicitat de tercers
Estats i organitzacions internacionals que, amb
la seva passivitat o suport actiu, permeten que
la injustícia es perpetuï.
Donat que el TRP és una iniciativa de la societat
civil internacional, no té cap validesa jurídica i
els seus veredictes no són vinculants, però
gaudeix d'un gran prestigi i legitimitat perquè
no respon davant de cap Govern i pel
compromís dels seus membres.
Així, es busca fomentar el dret internacional
com a peça clau per incidir en el conflicte i
mobilitzar lopinió pública internacional per tal
que l'ONU i els seus Estats membre adoptin
les mesures necessàries per acabar amb la
impunitat i assolir una solució justa i duradora.

es busca fomentar el dret
internacional per incidir en
el conflicte i mobilitzar
lopinió pública internacional
Qui el promou?
El Comitè de suport internacional compta amb
més de 100 personalitats de tots els àmbits,
com Butros Butros-Ghali, l'ex secretari general
de l'ONU, Naomi Klein, periodista, Mohammed
Bedjaoui, ex president del Tribunal Internacional
de Justícia, Ken Loach, director de cinema, i
José Saramago, premi Nobel de Literatura.
La sessió de Barcelona està organitzada per
la coordinadora dentitats Amb Palestina al Cor,
que reuneix moltes organitzacions catalanes
que treballen per a la defensa dels drets humans
i la legalitat internacional a Palestina.

Sessió de presentació del Tribunal Rusell
sobre Palestina al Fòrum Social Català,
Beatriz Martínez

La sessió de Barcelona
Barcelona acollirà els dies 1, 2 i 3 de març la
primera sessió del TRP, que preveu continuar
el seu treball en edicions posteriors a Londres
i Nova York.
A Barcelona sanalitzaran, concretament, les
complicitats de la UE. Durant els primers dos
dies, el jurat estudiarà la documentació
preparada per un grup d'experts i escoltarà
diversos testimonis per avaluar en quina mesura
ha trencat la UE el seu deure amb el dret
internacional i fins a quin punt és còmplice de
les violacions de la legalitat per part d'Israel.
El jurat compta amb la participació confirmada
del jutge xilè Juan Guzmán Tapia, cèlebre pels
seus intents de portar davant la justícia el
dictador Augusto Pinochet, i l'activista nordirlandesa Mairead MacGuire, premi Nobel de
la Pau el 1976 i coneguda defensora dels drets
humans arreu del món. Entre els testimonis
trobem, entre d'altres, el coronel irlandès
Desmond Travers, membre de l'equip
d'investigació de l'ONU encarregat d'elaborar
el polèmic informe Goldstone. Es convidarà
també a representants de la UE a presentar els
arguments de la defensa. En paraules de
Bertrand Russell: Que aquest Tribunal previngui
el crim del silenci.
Més informació:

http://tribunalrussell.blog.pangea.org/
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Els projectes de cooperació amb
mentalitat imperialista fan un flac favor
al Sud

Entrevista a Susan George

Presidenta honorària dATTAC-França i presidenta de la Junta del Transnational Institute

Text de Laura S. Torné // Fotografies dEloi de Mateo
Susan George (1935, els EUA) és una reconeguda veu crítica del sistema econòmic
imperant, escriptora de desenes de llibres de lalçada de Linforme Lugano, politòloga i
mare (amb tot el que això implica). El seu treball contribueix a la lluita contra el model
actual de globalització, les institucions financeres internacionals i darrerament el canvi
climàtic, tema central del seu proper llibre. George va donar una conferència el desembre
passat a Barcelona en el marc del seminari Crisi de sistema i alternatives, preludi del
Fòrum Social Català de 2010.
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- A Linforme Lugano vostè pronosticava
un accident global que podia començar amb
un crac financer i que tindria conseqüències
inimaginables. Què diríeu ara?

seduca a les noies, en una generació passaran
a tenir menys fills que les anteriors i podran
tenir millors condicions de vida.

Com veu, varem descriure aquesta crisi i teníem
raó, si ens reuníssim de nou tornaríem a dir
que la crisi té conseqüències molt dolentes i
que la situació sha tornat molt pitjor, i també
tornaríem a parlar del canvi climàtic i afirmaríem
que cal més regulació. De fet, aquesta crisi
encara tindrà moltes conseqüències i la
ciutadania ja comença a qüestionar el
capitalisme. La gent em demana que escrigui
Lugano II, però ara no recordo amb detall el
que vaig escriure i de fet no sé escriuria la
segona part. Precisament ara estic centrada
en la realització dun altre llibre, molt diferent
de Lugano, sobre la crisi actual i específicament
lambiental, explicant les seves interaccions i
conseqüències amb capítols específics sobre
pobresa, finances,política, aigua, conflicte,etc.

- En làmbit macroeconòmic (i si tingués
poder per a fer-ho), satreviria a proposar
unes quantes mesures per deixar enrere el
model capitalista?

- LInforme Lugano també sinspira en les
teories demogràfiques de Malhus. Quina
influència tenen aquestes teories avui?
Molta gent em pregunta sobre control de
natalitat i població i jo sempre dic que hi ha
una cosa a fer, educar a les dones: si vols que
les dones tinguin menys fills, assegurat que
rebin educació. Però el banc central i altres
organismes han invertit molt temps per
aconseguir que això no sigui així. Daltra banda,
en alguns països, els pares prefereixen tenir
nois perquè quan creixin tindran cura dells i
en canvi les noies aniran a casa de la família
del marit. Tenen una reacció racional, però
tothom sap que si les dones estan educades
tindran menys fills. Passa els mateix amb les
famílies dimmigrants als nostres països, si

Si em donessis poder, i tant! Jo nacionalitzaria
els bancs directament, donaria crèdits sota
determinades regles perquè aquest sentendrien
com un bé comú, distribuïts per generar inversió
a empreses que tinguin uns requisits
empresarials : petites i mitjans empreses amb
projecte ecològic, constructors de cases que
volguessin ficar panels, finestres dobles o
qualsevol altra energia renovable. També
cancellaria el deute als països pobres i a canvi
faria reforestació i conservació de la biodiversitat,
i per suposat, aplicaria la Taxa Tobin directament.

nacionalitzaria els bancs i
donaria crèdits sota regles
perquè aquests sentendrien
com un bé comú
Suposo que no em dones el poder per ser la
presidenta del Banc Central Europeu comenta
George amb una rialla irònica- però en tot cas
també aplicaria altres taxacions internacionals,
eliminaria els paradisos fiscals i en canvi,
aplicaria la taxa única de cooperació. Realment
hi ha molts de diners circulant, no hauríem
destar lluitant per aconseguir-ne, ho hem vist
darrerament amb la crisi del bancs. Però no
ens preguntem on van aquests diners, i el cert
és que fa 30 anys que van cap a les elits de la
societat, siguin corporacions o persones.
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això és extremadament preocupant. La
democràcia europea està sent destruïda davant
els nostres ulls, el tractat de Lisboa està tirant
la Constitució Europea a la paperera i nosaltres
no tenim cap control democràtic. Només tenim
un petit parlament que no té cap possibilitat de
negociar en legislació ni pot decidir en cap dels
temes importants: diners, taxes, legislació social
i comerç. Potser té una mica més poder en
agricultura que abans, però no és un verdader
parlament, i en lloc de tenir democràcia tenim
consultories. La democràcia va lligada a la
resolució de conflictes, i per perdre decisions
ha dhaver referèndums on la gent decideixi.
La veu popular a Europa sha acabat, potser
existeix en alguns estats, però això és tot.

La força de la ciutadania organitzada
- Podria ser que tots soms consumidors
empedreïts del sistema capitalista,.... què
pot fer una ciutadana da peu en front el
poder asfixiant dels gegants empresarials?

- Un altre món és possible si,... vostè afirma
que el motor del canvi ha de ser Europa.
Encara ho pensa?
Hi ha moltes coses interessants passant a
Amèrica Llatina; però jo deia que el canvi lha
de portar Europa perquè és una societat
avançada, no té problemes dendeutament,
podria reinvertir i té una bona tradició basada
en lEstat del Benestar, encara que ara lestigui
perdent. Per això crec que podria liderar el
canvi encara que no crec que ho faci, i els
Estats Units encara menys. Desafortunadament
, el capitalisme, que sha anat installat a casa
nostra, i també el tractat de Lisboa han fet que
la Unió Europea sigui molt poc democràtica i

Hauria dunir-se a algun grup o moviment,
decidir en quin aspecte de la crisi està més
interessada i començar a fer accions amb
aquest grup, tractant de fer aliances amb altres
moviments. Entenc que hi ha molts moments
de la teva vida que pots fer això i molts altres
que no pots fer la mateixa feina . Per exemple,
quan jo vaig tenir tres fills no podia tenir la
mateixa implicació, però fins i tot llavors pots
està informada i fer petites coses, com trucades
telefòniques, sempre pots contribuir dalguna
- Com veu el futur dels Fòrums Socials
També hauria dhaver un dia internacional de
lactivisme. Per exemple, el 26 de gener de
2008 hi va haver centenars daccions a tot el
10
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No ho sé, a finals de gener vaig a Brasil, on hi
ha dos reunions. Una és la de la gent que pensa
que els Fòrums socials haurien de romandre
com a base social, sense implicació en política
tradicional. Laltra, uns dies més tard, és la
daquelles persones que pensen que els
moviments socials shaurien dorganitzar-se
políticament. Realment tenen dos punts de
vista diferenciats, però no estan enfrontats. Jo
crec que els FSM haurien dorganitzar-se a
nivell internacional i fer accions, encara que no
necessariament implicar-se als parlaments.
Haurien de servir per implicar més gent en
lactivisme, organitzant cada un o dos anys una
trobada internacional, a
banda de
manifestacions més puntuals com la de febrer
de 2003 -la primera convocatòria de caràcter
mundial. Un dia com aquest, tothom hauria de
sortir al carrer més enllà de ser activista o deixar
de treballar per a una determinada empresa.

-Per cert, creu que la cooperació al
desenvolupament tal i com està concebuda
en lactualitat té sentit?
Ells ens estan finançant a nosaltres, en lloc
dajudar-los nosaltres a ells mitjançant la
cooperació al desenvolupament. Gastem un
centenar i pico de bilions en cooperació a lany,
mentre el Sud està gastant al menys dos
centenars pagant-nos, part en crèdits, part en
les transaccions internacionals. Nosaltres traiem
profit dels crèdits que tenim amb ells, i els bancs
que ho financen saprofiten daixò i no fan res
per evitar-ho. A més, els diners que els
immigrants envien als seus familiars a través
de remeses és més important que la cooperació
al desenvolupament mentre moltes vegades
viuen en condicions molt difícils per poder
enviar-los , i això és gràcies al seu treball no a

nosaltres. Els projectes de cooperació amb
mentalitat imperialista fan un flac favor al Sud.

Limperialisme ha entès
molt bé que si es vol poder
i control sha destablir una
hegemonia cultural
Lmperialisme ha entès molt bé que si es vol
poder i control sha dinvolucrar en cultura,
entrar al cap de la gent i establir una hegemonia
cultural. Això és el que el neoliberalisme ha fet
molt bé. Va començar als USA fa 50 anys, es
va fer més fort als 70, i ha hagut gent com
Reagan o Aznar que ho han reforçat, per això
creix per moments. Implica no taxació,
privatització, desregulació, donar permís als
bancs perquè facin el que vulguin, treure les
barreres que eviten la lliure circulació de capitals,
donar bons serveis a uns quants però no al
conjunt de la societat, en fi, tot el que fa
referència a la nova doctrina del neoliberalisme.
En aquesta situació actual, si un projecte no té
infraestructura intellectual morirà perquè el
governs implicats no hi creuen. Els governs
locals han estat forçats a privatitzar-ho tot i
desitgen que així sigui, estan contents que lFMI
els digui què han de fer. A més, alguns
governants es fan rics pels beneficis de la
privatització d industries, serveis, etc.; mentre
la gent sha quedat sense serveis i sense els
mínims bàsics, pateix gana i no hi ha cap
legislació que la protegeixi. Però si un país no
té la infraestructura intellectual necessària i
li dóna permís al capitalisme perquè es fiqui en
tots els racons, es poden fer tots els projectes
que vulgues, però no saconseguirà canvis a
llarg termini.
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- Tal i com demostra en el llibre que està
preparanat, vostè està preocupada pel canvi
climàtic. Què passarà després del CO0P 15?
No ha sigut suficient però al menys sha fet
alguna cosa perquè ara existeix una important
base social que demanarà canvis. Crec que ha
arribat el moment que la gent està
conscienciada i preparada per a dir el que pensa
als seus governants i pressionar-los. Però el
més preocupant és que han canviat pocs tractats
per evitar el canvi climàtic perquè encara no
està a lagenda política. Això em fa molta por
perquè quan el mal està fet ja no es pot fer
enrere de cap manera.

Annick Coupé, José Bové i Susan George
en una acció de protesta a França, Flickr.com

Alternatives per enderrocar el nostre model de globalització
Susan George és membre activa dATTAC i del Transnational Institute, dos organitzacions
molt actives en la lluita altermundista.
ATTAC és una organització internacional que lluita per canviar la taxació internacional i per
la justícia econòmica global, ha estat present a Copenhaguen per influir en les decisions que
es prenguin a la reunió. La seva principal missió és aconseguir la implementació de la Taxa
Tobin, hipotètic impost sobre el flux de capitals que té com a objectiu la redistribució de la
riquesa. Segons George, la fita és cada cop més a prop perquè dirigents com Angela Merkel
o Gordon Brown hi estan dacord. Però el Banc Central Europeu, encapçalat perJean-Claude
Trichet, ho rebutja perquè considera que els bancs han de tenir control absolut i garantir una
lliure circulació del capital, una taxa dun 1% podria atemptar contra del capitalisme.
En general, la politòloga considera que els moviments socials han dentendre el rol que poden
portar a terme en la crisi actual perquè aquesta presenta moltes oportunitats dacció però,
al mateix temps, també pot anar a pitjor. El moviment ha destar preparat i mantenir-se unit,
lluitar contra la taxació internacional, i tenir clar que el capitalisme que només busca negoci
ja està massa involucrat al sistema.
El Transnational Institute (TNI) es va crear el 1974 com una xarxa internacional d'activistes
investigadors dedicada a l'anàlisi crítica dels problemes mundials, tant presents com futurs,
amb lobjectiu de donar suport intellectual als moviments que lluiten per un món més
democràtic, igualitari i sostenible. A Copenhaguen també hi va ser present per fer més forta
la crida dels moviments socials i la pressió política.
12
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Experiència de voluntariat a Palestina:
por israeliana, tragèdia palestina

Ciutat de Nablus, Guillem Rocafull
Guillem Rocafull *
Voluntari de lSCI- Catalunya
guillemrm@hotmail.com

Magradaria compartir algunes de les històries
que amics palestins han compartit amb mi
durant lestada a Palestina en el marc dun
camp de treball amb Hewar Children Center al
camp de refugiats dAskar, Nablus.
Des del fi de la malanomenada Segona Intifada
al 2003, la ciutat sha vist sotmesa a una política
de repressió gratuïta contra la població civil.
Sha pres una solució radical, penjar letiqueta
de perillós a la totalitat de la població de la
ciutat, que ronda els 150.000 habitants. Shan
instal.lat punts de control a les principals vies
daccés a la ciutat. Daltra banda, soldats
custodien amb prepotència el pas de tot cotxe
o persona que es disposa a passar. El delicte
és simple: entrar o sortir de la ciutat!
Paranoia absoluta: la mort dun infant
LAsiri és monitora al Hewar Children Center.

Una tarda ens convidà a casa seva per prendre
un te. A mesura que avançaren les converses
sobre la situació a Palestina satreví a explicarnos la tragèdia que han patit ella i la seva
família. Una fotografia penjada al menjador
aventurà el pitjor. El seu germà petit va ser
tirotejat a sang freda quan es disposava a treure
el telèfon mòbil de la butxaca en un dels
checkpoints daccés a la ciutat. Daixò ara fa
dos anys i el noi en tenia 12. Pel què ens explica
lAsiri els soldats van confondre el telèfon per
una arma, però en qualsevol cas van resoldre
el dubte per la via ràpida, amb total impunitat
i sense que la família tingués cap possibilitat
dacudir als tribunals.
La política és perillosa!
Estar involucrat en política és perillós a
Palestina. LAhmed era guàrdia personal del
president Mahmoud Abbas. Per la intel.ligència
israeliana, el Mossad, la seva feina tenia una
clara implicació política i, en concret, amb el

* Podeu llegir larticle sencer al web de lSCI Catalunya, a experiències de voluntariat: www.sci-cat.org

13

MAPA MUNDI

moviment Al-Fatah. Daquí que decidissin posar
lAhmed en el seu punt de mira per esborrarlo del mapa. LAhmed era un noi honest, amb
molts amics i un atractiu que el feia molt popular
entre les noies del camp dAskar. Una nit
qualsevol va sortir a trobar-se amb uns amics,
tot i la negativa del seu pare que sortís després
de les 00.00 per por de les incursions nocturnes
de lexèrcit israelià. A dos carrers de casa seva
una patrulla de soldats israelians el van
interceptar i li van disparar dos trets sense
intercanviar ni una sola paraula. Per acabarho dadobar aquests no van permetre que
lambulància que havien avisat els veïns assistís
el noi, que va morir dessagnat enmig de plors
i crits dels veïns, la majoria dels quals el
coneixien. LAhmed tenia 18 anys quan el van
assassinar.
La lluita des duna ambulància
En Said és conductor dambulàncies a la ciutat
de Nablus. Aquest noi sensible i entranyable
és la prova que la lluita pot ser duta a terme
des de moltes perspectives. Podríem dir que
cadascú té la seva pròpia forma de lluitar. Sigui
com sigui, en Said decidí fer-se conductor
dambulància com a forma de lluitar pel seu
poble, a diferència damics seus que decidiren
combatre a Israel unint-se a les milícies
armades.
Aquest noi condueix ambulàncies de la Mitja
Lluna Roja des dels 16 anys i amb 23 que en
té en lactualitat ja ha viscut situacions dallò
més astoradores. Fa dos anys, els soldats
israelians li van disparar en un genoll una nit
que es dirigia a lhospital amb un home ferit a
lambulància. Però la vegada que més a prop
ha tingut la mort va ser el 2004, quan la ciutat
era un autèntic polvorí. Una nit conduïa pel
casc antic de la ciutat quan una patrulla de
soldats el va aturar i fer baixar de lambulància.
A escassos metres i posats contra la paret hi
havia una desena de milicians que havien
capturat els soldats. De cop i volta, aquests
van obrir foc contra els milicians, prenent-los
la vida a sang freda i sense contemplacions.
Amb tot això, un Said aterrat i totalment colpit
pel que acabava de veure havia esclatat a
plorar i xisclar. No tenint-ne prou amb latrocitat
comesa, els soldats el van empènyer cap als
cossos dels milicians afusellats. Entre plors i
gemecs de clemència li van fer alçar els braços
i acte seguit li van disparar un tret a la mà,

moment en el qual es va desplomar i retorçà
de dolor fins que perdé el coneixement. Hores
després es despertà a lhospital, adolorit,
commocionat i confús. Lempremta de les bales
és perceptible en el seu cos, però les seqüel.les
psicològiques encara saccentuen més en la
seva persona. Està molt tocat emocionalment,
ja que ha perdut molts amics i coneguts en els
últims anys. Tot i això, segueix vivint amb il.lusió
i somrient a tothom qui es troba pel carrer. I, a
més a més, no ha perdut el seu esperit de lluita,
motiu pel qual segueix conduint pels carrers de
Nablus i arriscant la vida per ajudar el seu
poble.
-------------------------------------Espero que aquestes històries serveixin per
il.lustrar la situació opressiva sota la qual viu
el poble palestí, reflectint així la política
docupació covarda que ha vingut aplicant lestat
dIsrael en el decurs de les últimes dècades.
Una política destructiva en origen i
autodestructiva en destí. Mesgarrifa pensar en
larsenal bèl.lic de què disposa lestat dIsrael
per fer front a la seva guerra contra el poble
palestí, que és qui pateix de primera mà els
estralls de les armes. Locupació de Palestina
és total i el desplegament militar ha assolit
quotes inaudites en forma de bases militars,
controls de carretera o checkpoints. Penseu-hi
per un moment i imagineu que haguéssiu de
rendir comptes a lautoritat cada vegada que
entréssiu o sortíssiu del vostre poble o ciutat.
A més a més, el constant degoteig de morts
civils dels darrers anys ha obert encara més la
ferida duna societat expoliada de tota
esperança, una societat on la mort sovint
santicipa a la vida i on aquesta sutilitza com
a forma de reivindicació davant un ocupant
encegat i atemorit. Daquesta manera, aquestes
morts no han fet més que impulsar la lluita
palestina, al temps que evidencien el lamentable
estat paranoic en el qual es troba lestat dIsrael.
Ara bé, als ulls del món civilitzat, hipòcrita i
conformista, això no sembla importar-li massa
i prefereix mirar cap a una altra banda per
motius clarament econòmics i polítics. Per tot
això, em sento amb la necessitat de fer extensiu
aquest dolor i no em puc quedar callat, per
justícia i per salut. Però bé, la por pot generar
conductes irracionals, difícilment comprensibles
des duna perspectiva civilitzada i racional. El
primer que cal vèncer per superar aquestes
conductes és sens dubte la por. Inshallah...
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LEcoSeny: diner lliure
Caminant cap a un sistema
monetari lliure

Dídac Sánchez-Costa i Larraburu
Eco-Sociòleg i membre EcoXarxa Montseny i EcoSeny
didacscosta@gmail.com

El gener del 2009, un grup dunes 25 persones
vàrem iniciar al Montseny una xarxa dintercanvi
amb una moneda lliure local: lEcoSeny. Des
daleshores hem celebrat 5 fires, 170 persones
shan inscrit i unes 300 participen com usuàries
i amics. Uns 10.000 EcoSenys estan en
circulació, i shan creat diversos nuclis al
Montseny i a Granollers; una nova xarxa
autònoma a Vic també utilitza lEcoSeny i un
altre grup es planteja actualment estendre o
replicar el model a Barcelona.
Com funciona?
LEcoSeny físic és un bitllet de paper de diferents
valors, que te una equivalència -no retornableamb lEuro dun a un. De fet, és tan sols una
eina per registrar els intercanvis que es donen

en una xarxa de persones, associades per ferse favors uns als altres, prestar-se eines,
coneixements i béns, amb mètodes de
reciprocitat indirecta. És a dir, diner en estat
pur, que compleix lessència de la seva raó de
ser: medir -com ho fan els centímetres- les
diferents activitats productives per poder-les
intercanviar de manera àgil i multirecíproca.
La moneda social no vol monetaritzar espais
que ja funcionen en àmbits econòmics encara
més interessants com la donació, lintercanvi
directe o la plena autosuficiència comunitària
o familiar, sinó generar mecanismes de transició
entre aquests espais, potser més desitjables,
i lús majoritari que encara fem avui de lEuro.
Les fires dintercanvi estan obertes a tothom
que hi vulgui participar, usuaris o no de la xarxa,
amb la única condició de no usar lEuro.
Sadmet, lògic, lintercanvi directe i la donació.
Tots els usuaris comencem amb 0 EcoSenys
15
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físics i virtuals, i en generem a favor en oferir
algun bé o servei. Els visitants a les fires o els
consumidors de lEcoXarxa també poden
adquirir EcoSenys comprant-los amb Euros (1
a 1) als espais de canvi de moneda de la xarxa,
per tal de poder adquirir algun bé o servei,
sense que hagin de ser necessàriament -com
a la majoria de xarxes dintercanvi- prosumidors,
és a dir, productors i consumidors alhora.
Aquesta opció, que utilitzen xarxes com
Berkshares, permet convidar al sistema -amb
beneficis múltiples per totes les parts implicadesa persones que simpatitzen amb la proposta
(ja sigui per que practiquen el consum
responsable o bé pels preus i la qualitat
ecològica dels productes), però que no volen
o no poden participar com a prosumidors o
usuaris regulars. Això ha donat peu a la creació
de la Central de Compres EcoSeny, una
Cooperativa de Consum que treballa alhora
amb Euros i EcoSenys.
En el cas dels EcoSenys virtuals, que tot just
ara comencem a usar, tot usuari pot endeutarse fins a un límit de menys 100 EcoSenys,
ampliables a mesura que fa intercanvis positius.
Organitzem els registres virtuals dels intercanvis
a través de la nostra web: www.ecoseny.net,
que incorpora una nova eina global per facilitarho, creada per una xarxa dintercanvi de Sud
Àfrica: el CES, Community Exchange Systems
(www.ces.org.za). Per cert, en català SCI,

Sistemes Comunitaris dIntercanvi, com aquesta
organització! També usem un butlletí físic i
virtual, una mena de pàgines grogues dels béns
i serveis que ofereixen i demanen tots els
usuaris inscrits a la xarxa.
Ens organitzem amb assemblees bimensuals
i Grups de Treball oberts a tothom, i una
Coordinació rotativa de sis mesos (dentre 3 i
10 persones); llistes de correu, la web (ara en
transformació) un espai al Facebook, i fem fires
dintercanvi regularment (cada dos o tres mesos)
a diferents pobles i ciutats de la regió, en funció
dels usuaris o amics que hi visquin i que vulguin
impulsar lorganització duna fira, i en alguns
casos, linici dun nou nucli o, com en el cas de
Vic, una nova xarxa.
Fins ara nhem fet dues a La Costa del
Montseny, una de molt gran a Granollers, una
a Viladrau i una a Vic, recolzant la iniciativa de
la Xarxa Decreixement Osona. La propera serà
el 21 de Març a La Costa del Montseny, per
celebrar, al mateix lloc on vam fer la primera
fira, el seu primer aniversari! Us hi esperem!
A la xarxa, a més de làmbit econòmic es
treballen altres espais com la salut holística, la
pedagogia lliure o alternativa, lecologia pràctica,
etc. És com una escola lliure per a adults i
nens!-, per aprendre a crear, a cooperar i a
creure en el nostre veritable potencial, individual
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i collectiu. Coses que no ens van ensenyar a
les escoles del capitalisme, i que son,
justament les dificultats més grans que ens
trobem a lhora de tirar endavant projectes
collectius i collaboratius tan amplis com
aquest.
LEcoXarxa també ens ajuda a entendre que
la nostra millor aportació a leconomia local i
global passa per retrobar la nostra plena
realització personal en el collectiu, com a
creadors/es i mestres que cadascú de
nosaltres és, en un o altre àmbit, on ningú
La nova economia del coneixement i del treball
cognitiu, també apunta en aquesta direcció, per
això leconomia solidària comença a retrobarse (ens pot sorprendre o bé donar esperances)
amb les noves formulacions de gestió
organitzacional a lempresa tradicional
capitalista. Així com amb les formes innovadores
de treball collaboratiu, obert i en massa com
el que promou el Software Lliure, el Copyleft,
el Creative Commons o la Wikinomia, que
utilitzem tant els moviments socials
transformadors com IBM.
Larribada a finals del 2009 de lEnric Duran activista conegut pel seu acte de desobediència
civil-, com a nou usuari i impulsor de lEcoXarxa
i del diner lliure, i la celebració el desembre
dun petit seminari dEconomia Ecològica al
Montseny amb altres collectius que treballen
aquests mateixos àmbits a Catalunya, com la
Xarxa Eco de Tarragona o Xaingra, entre
daltres, ha donat un nou impuls a la proposta.
Sestan creant diversos grups de treball oberts
amb projectes i iniciatives per consolidar i
ampliar la creació i lús del diner lliure, amb
aquests o altres formats, tant si és amb un
creixement dels nuclis de la xarxa, com si es
tracta dajudar nous nuclis o xarxes autònomes.
Pensem en apropar la proposta, un cop estigui
prou consolidada, a les cooperatives de consum,
als ateneus, bars i ràdios alternatives, centres
socials i cases okupades, comerços ecològics,
grups de consum responsable, etc, És a dir,
als diferents components de leconomia social
que neixen des de limpulsa de la societat civil
alterglobalista, avui encara dispersos, però
començant-se a articular amb mecanismes com
la Xarxa dEconomia Solidaria Catalana.

5a Fira dIntercanvi de lEcoXarxa Montseny,
21 de març d11 a 17h a la Costa del Montseny

Es tracta, en definitiva, de tot un nou espai molt
ampli dexperimentació social collectiva en un
terreny poc explorat encara, on tot està per fer.
Convidem a participar activament a tothom qui
també entengui que el diner lliure pot ser una
eina decisiva, entre daltres, per a la construcció
dunes economies i societats més ètiques,
ecològiques, pròximes, cooperatives i divertides!
Mes informació:

www.ecoseny.net
A Facebook com usuari Xarxa Ecoseny
Llista de correu dinformació de lEcoSeny

Ecoseny-info@llistes.moviments.net
Llista de correu dinformació del Grup de Treball
de Monedes Lliure a Catalunya

Monedalliurebcn@llistes.moviments.net
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El conflicte oblidat del Sàhara
Occidental i la Gandhi saharaui
sense culpa. Des de que va sortir daquest
infern ha començat a dedicar-se totalment i
sense pausa a la causa saharaui, sha fet
portaveu de la tragèdia que viu el seu poble i
ha denunciat públicament les infraccions del
Marroc, el seu total "oblit" dels drets humans
més elementals.

Rosita Polisano
Membre del grup Sàhara de lSCI- Catalunya
rositapolisano@yahoo.it

El passat 13 novembre de 2009 Aminatu Haidar,
la més tenaç dels i les activistes saharauis, va
aterrar a laeroport dEl Aiun, la capital del
Sàhara, la seva ciutat. Tornava de Nova York,
on li acabaven datorgar el Premi de la Train
Foundation per les seves accions dactivista.
Les autoritats marroquines de laeroport no la
van deixar entrar a la seva terra, no els va
agradar que a la carta de desembarcament
shagués atrevit a posar País: Sàhara
Occidental. Li van confiscar el passaport,
illegalment, i la van collocar dintre un avió
que se la va emportar a Lanzarote.
Aminetu, que ja es coneguda com la Gandhi
saharaui, havia estat perseguida i castigada
pel Marroc en diverses ocasions. El 1987, por
exemple, la pararen durant una manifestació
pacífica i se lemportaren a una presó on va
ser torturada durant quatre anys. Sense
acusació, sense defensa, sense judici i, sobretot,

La seva lluita no va parar ni tals sols quan
lexpulsaren del seu país aquell 13 de novembre.
Durant 31 dies Aminetu es va quedar a laeroport
de Lanzarote, va començar una vaga de fam
i va dir que només la interrompria quan tornés
a xafar el seu país. Es va crear al seu voltant
una concentració de persones, amics i activistes
que no la van deixar mai sola. La protesta es
va estendre ràpidament i a tota la península
ibèrica es multiplicaren les manifestacions de
solidaritat. Va arribar un moment que Marroc
es va sentir acorralat per totes bandes i molt
incòmode, lEstat Espanyol es trobava també
en una situació de dificultat, la societat civil
estava fent massa soroll, el premi Nobel
Saramago va enviar una carta, Almodóvar va
llegir un manifest, actors i cantants varen anar
a visitar-la i li donaren suport oficialment. I ella
no cedia,només salimentava amb aigua i sucre
i cada dia parlava amb la premsa confirmant la
seva posició.
El 16 de desembre Aminatu va demanar ser
trasllada a lhospital, les seves condicions de
salut eren preocupants però encara tenia
lucidesa per a decidir seguir amb la seva vaga
de fam, i seguia dient "tornaré al Sàhara, viva
o morta".El dia després, sota la pressió de
França i dels EUA, (als qui lEstat Espanyol
havia demanat una mediació), Marroc va cedir
i va permetre a Aminatu retornar a El Aiun. La
mateixa nit va arribar a casa seva, on
lesperaven els seus dos fills i la seva mare.
Hem guanyat ta lluita, ella, el seu poble i els
que lluitem, això ha estat el primer pas per a la
independència del Sàhara Occidental. Aminetu
va fer tremolar la diplomàcia internacional, una
diplomàcia que durant 35 anys ha ignorat les
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violacions marroquines de la legalitat
internacional i els abusos que la societat sahrauí
i les ONG han denunciat constantment.

El grup Sàhara de l'SCI- Catalunya
El grup Sàhara es va crear al mes de maig del
2007, per un conjunt de joves sensibilitzats amb
la situació que es viu al Sàhara occidental, tots
havien conegut la situació en primera persona,
als campaments de refugiats, a la part ocupada
del Sàhara occidental, o per amics saharauís.
El grup pren com a propòsit la recollida
dinformació per fer-ne conferències i documents
escrits, amb lobjectiu intrínsec de fer difusió
de la situació que viu el poble sahrauí.
Actualment el grup segueix amb entusiasme el
seu treball de sensibilització. En lactualitat els
seus objectius són: 1.- Concebre i gestionar
projectes de sensibilització, a través de xerrades,
taules rodones i exposicions fotogràfiques, tant
a la seu de lSCI Catalunya com a altres espais;
2.- seguir el contacte amb la contrapart
UJSARIO; 3.- Afavorir la integració de nous
membres al grup Sàhara.

Loblit mediàtic del conflicte sahrauí
Mariana Ioana Gavris
Tècnica de formació de lSCI- Catalunya
formacio@sci-cat.org

Al llarg del 2010 es desenvoluparà el projecte
Pedagogia de la comunicació contra loblitamb
el finançament de lAgència Catalana de
Cooperació al Desenvolupament, que focalitza
en la situació del Sàhara i la dels Balcans.
Durant els propers mesos esteu convidats a
participar a les diferents activitats dels grup i/o
formar part del grup que us interessi. El proper
setembre també us convidem a les jornades
sobre el Sàhara i els Balcans, així com a la
conferència Loblit mediàtic del conflicte balcànic
i del sahrauí. Les jornades abordaran les arrels
històriques i polítiques del conflicte. També
sorganitzarà una taula rodona amb ONG
catalanes que treballen la temàtica.
A la conferència es convidaran periodistes
experts en conflictes (amb experiència en la
guerra dels Balcans i el conflicte sahrauí),
perquè analitzin des duna mirada crítica el rol
dels mitjans de comunicació a les guerres i la
responsabilitat que això implica.

El racó de la vinyeta de lHugo

19

CULTURA DE PAU - COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL
DESENVOLUPAMENT - VOLUNTARIAT INTERNACIONAL JUSTÍCIA SOCIAL - EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT EQUITAT - ESPAI DESPAIS - IGUALTAT - SOLIDARITAT
CULTURA DE PAU - COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL
DESENVOLUPAMENT - VOLUNTARIAT INTERNACIONAL JUSTÍCIA SOCIAL - EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT EQUITAT - ESPAI DESPAIS - IGUALTAT - SOLIDARITAT
CULTURA DE PAU - COOPERACIÓ INTERNACIONAL AL
DESENVOLUPAMENT - VOLUNTARIAT INTERNACIONAL JUSTÍCIA SOCIAL - EDUCACIÓ PEL DESENVOLUPAMENT EQUITAT - ESPAI DESPAIS - IGUALTAT - SOLIDARITAT
Ens trobaràs a:
C/ del Carme 95,
08001, Barcelona
Tel. 93 441 70 79
HORARI D'ATENCIÓ AL PÚBLIC

De dilluns a divendres: de 10 a 13h
Dilluns, dimecres i divendres: de 15 a 20h

