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ELS CONFLICTES SÓN ELS CONFLICTES SÓN ELS CONFLICTES SÓN ELS CONFLICTES SÓN 
INEVITABLESINEVITABLESINEVITABLESINEVITABLES

Els éssers vius tenim NECESSITATS

Satisfetes No satisfetes

No antagòniques Antagòniques

PROBLEMAPROBLEMAPROBLEMAPROBLEMA



ELS CONFLICTES ELS CONFLICTES ELS CONFLICTES ELS CONFLICTES 
NO SÓN DOLENTSNO SÓN DOLENTSNO SÓN DOLENTSNO SÓN DOLENTS

La pau no és l’absència de conflictes,
sinó la capacitat d’afrontar-los i 
resoldre’ls de forma constructiva.

Allò que pot ser dolent és la forma d’afrontar-los.

Poden ser ocasió de PROGRÉS

DESTRUCCIÓ

Són un símptoma de vitalitat, d’evolució.



COM HO HEM DE FER?COM HO HEM DE FER?COM HO HEM DE FER?COM HO HEM DE FER?
Inhibició?

Fugida?

Rendició?

Baralla?

PASSIVITATPASSIVITATPASSIVITATPASSIVITAT

VIOLÈNCIAVIOLÈNCIAVIOLÈNCIAVIOLÈNCIA



La cultura de pau, la noviolència, 
el pacifisme, neixen d’aquests dos 
rebuigs radicals:

NO NO NO NO ---- VIOLÈNCIAVIOLÈNCIAVIOLÈNCIAVIOLÈNCIA
++++

NO NO NO NO ---- PASSIVITATPASSIVITATPASSIVITATPASSIVITAT



Rebutgem la violència per:Rebutgem la violència per:Rebutgem la violència per:Rebutgem la violència per:

1. Cruel, inhumana i degradant 1. Cruel, inhumana i degradant 1. Cruel, inhumana i degradant 1. Cruel, inhumana i degradant 
(sempre ocasiona sofriment)

2. Irracional i estúpida 2. Irracional i estúpida 2. Irracional i estúpida 2. Irracional i estúpida 
“Amb la violència guanya el més fort, 

no el més just”

3. Ineficaç 3. Ineficaç 3. Ineficaç 3. Ineficaç 
VICTÒRIA  VICTÒRIA  VICTÒRIA  VICTÒRIA  ==== SSSSOOOOLUCIÓLUCIÓLUCIÓLUCIÓ



PACIFISME = PASSIVITATPACIFISME = PASSIVITATPACIFISME = PASSIVITATPACIFISME = PASSIVITAT

La passivitat, davant de la injustícia 
o el sofriment dels altres, és la pitjor 

de les possibilitats.

Rebutgem la passivitatRebutgem la passivitatRebutgem la passivitatRebutgem la passivitat

“Crec que si només es pot escollir entre la covardia 
i la violència, més m’estimo la violència”  (Gandhi)



Si no podem inhibir-nos, 
ni fugir, ni rendir-nos, 
ni barallar-nos ...

Si no podem ser passius 
ni violents...



Les arrels de la Les arrels de la Les arrels de la Les arrels de la 
conducta humanaconducta humanaconducta humanaconducta humana

Les arrels de la violènciaLes arrels de la violènciaLes arrels de la violènciaLes arrels de la violència

VIOLÈNCIA DIRECTA

VIOLÈNCIA CULTURAL VIOLÈNCIA ESTRUCTURAL

Visible

Invisible

CONDUCTA

ACTITUDS SITUACIONS

Visible

Invisible



Visible

Invisible

CULTURA DE PAU 
NOVIOLÈNCIA

VIOLÈNCIA 
CULTURAL

VIOLÈNCIA 
ESTRUCTURAL

VIOLÈNCIA DIRECTA

ESTRUCTURES DE PAU 
PAU POSITIVA

PAUPAUPAUPAU

Visible

Invisible



De la

VIOLÈNCIA 
ESTRUCTURAL

a la

PAU POSITIVA

Dos camins

Seguretat armada -

Seguretat humana

Mecanismes i 

estructures de 

resolució/transformació 

de conflictes



Els dos camins
Seguretat Seguretat Seguretat Seguretat 
humana humana humana humana 
enfront de la enfront de la enfront de la enfront de la 
seguretat seguretat seguretat seguretat 
armadaarmadaarmadaarmada:
Organització 
social, política i 
econòmica que 
garanteixi una 
vida digna per a 
tothom. (Les 4 D)

Mecanismes i estructures Mecanismes i estructures Mecanismes i estructures Mecanismes i estructures 
de resolució de conflictesde resolució de conflictesde resolució de conflictesde resolució de conflictes::::
* Millor el dret que la força.

* Millor policia democràtica que 
violència individual.

* Millor tribunals de justícia que 
venjança.

* Millor negociació que decisió 
judicial.

* Millor prevenció que reacció 
davant la crisi.



Des dels anys 90 la despesa militar ha anat augmentant i l'aju da al
desenvolupament ha anat disminuint.

103 països amb renda per càpita inferior a la de 1980.

Anys 80: 20% -80%

Abans de la crisi (2007): 17%-83%
450 persones tenien tanta riquesa com 3000 milions (1/2 món)

L’1% de la població més rica té el 50% de la riques a
(l’altre 99% de la població s’ha de repartir l’altr a 50% de la riquesa)

El 50% de la població més pobra ha de viure amb 
l’1% de la riquesa 

(igual que les 85 persones més riques).

A Espanya 1% més ric = 70% més pobre.

85 persones = 3.500.000.000 de persones!!!

Any 2015:



•Despeses militars mundials 1.800.000.000.000 $ 
(SIPRI, any 2014)

Amb el 2% acabaríem amb la fam al món.

Espanya: 16.000.000.000€ (pressupostos any 2015)

•La R+D militar ocupa la meitat dels científics del món. 
A Espanya el 20% de tota la recerca 

(5 vegades més que la sanitat)

•Al món hi ha 24 milions de soldats. L'ONU estima 40 0.000 
els necessaris.  A Espanya 130.000 (s'estima 20.000 ).

•El pressupost de l'ONU = bombers i policia de NY.



L’altra arrel...
De la 

Cultura de la violència

a la

Cultura de pau



Aquesta és la síntesi de 
Gandhi, dos rebuigs que 
són dues afirmacions:

NoNoNoNo----violènciaviolènciaviolènciaviolència ==== RESPECTERESPECTERESPECTERESPECTE

NoNoNoNo----passivitatpassivitatpassivitatpassivitat ==== REVOLTAREVOLTAREVOLTAREVOLTA
++++ ++++

El respecte sense revolta ens fa passius.

La revolta sense respecte ens fa violents i cruels.



RESPECTE:
Universal, a tothom i sempre.

Els DH no es poden guanyar ni perdre.

Ningú té potestat per concedir-los o 
retirar-los.

Inherent a la persona humana.



REVOLTA
No totes les conductes són 
respectables !!!

No ho són aquelles que no 
respecten les persones

JUSTÍCIA



JUSTÍCIA

Empatia, drets dels altres

Obligacions meves



El fonament:

LA VERITAT



3 conviccions bàsiques:

VERITAT

JUSTÍCIA

RESPECTE -
AMOR



Encegament, 
engany

Objectivitat, 
VERITAT1.

Particularitat, 
privilegi

Universalitat, 
JUSTÍCIA

3.

Tancament, 
por a la diferència

Obertura mental i 
afectiva2.

Encastellament
Transigència, 
diàleg, pacte4.

De la

VIOLÈNCIA CULTURAL a la NOVIOLÈNCIA

CULTURA DE PAUCULTURA DE PAUCULTURA DE PAUCULTURA DE PAU



De la

VIOLÈNCIA CULTURAL

a la

NOVIOLÈNCIA

CULTURA DE PAUCULTURA DE PAUCULTURA DE PAUCULTURA DE PAU

Criminalització, odi Respecte, AMOR5.

La fi justifica els 
mitjans

Coherència 
mitjans-finalitats

6.

Violència No-violència7.

Força física Força interior8.



De la

VIOLÈNCIA CULTURAL

a la

NOVIOLÈNCIA

CULTURA DE PAUCULTURA DE PAUCULTURA DE PAUCULTURA DE PAU

Prioritat: la victòria
Prioritat: la solució 
i la reconciliació10.

Intervenció sobre 
els efectes

Intervenció sobre 
les causes9.



De la VIOLÈNCIA a la NOVIOLÈNCIA
Decàleg d’actituds de la noviolènciaDecàleg d’actituds de la noviolènciaDecàleg d’actituds de la noviolènciaDecàleg d’actituds de la noviolència

1. Encegament, engany Objectivitat, VERITAT

3. Particularitat, privilegi Universalitat, JUSTÍCIA

2. Tancament Obertura mental i afectiva

4. Encastellament Transigència, diàleg, pacte

5. Criminalització, odi Respecte, AMOR

6. La fi justifica els mitjans Coherència mitjans-finalitats

7. Violència No-violència

8. Força física Força interior

9. Intervenció sobre els efectes Intervenció sobre les causes

10. Prioritat: la victòria Prioritat: solució i reconciliació



QUÈ PODEM FER?



En les relacions personals:
Dedicar temps a construir-

se interiorment.

Interioritzar els valors de 
la Cultura de Pau.

Practicar-los en les nostres 
relacions i en els nostres 
conflictes.



En les relacions socials i 
polítiques:
Associar-se.

Informar-se críticament.

Manifestar l’opinió.

Petites coses i grans accions.

Voluntariat, ONGs, moviments socials, 
partits...

Vot.

Objecció de consciència, comerç just, 
banca ètica... 



RESUM

4) Què preparem?



Si vols la pau...

prepara la pau
i

VIURÀS EN PAU


