PROPOSTA D’ACORD DE LA JUNTA DE PORTAVEUS PER UNA
TERRASSA DESMILITARITZADA
APROVADA
EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La campanya Desmilitaritzem l’educació, conformada per entitats vinculades al foment
de la Pau i l’educació, duia a terme un acte de protesta durant el darrer Saló de
l’ensenyament a Barcelona sota el lema “Les armes no eduquen, les armes maten”. La
campanya mostrava així el seu rebuig a la presència de l’exèrcit espanyol a la mostra,
triplicant l’espai que havien ocupat un any abans, malgrat la moció del Parlament i una
declaració institucional de l’Ajuntament de Barcelona per demanar-ne l’exclusió.
Com molt bé explica el manifesta de la Campanya Desmilitaritzem l’educació “Les
tècniques de propaganda que utilitzen les Forces armades espanyoles per difondre
una imatge positiva pròpia ha canviat al llarg dels anys”, per incidir en que l’exèrcit
“s’ha apropiat d’un llenguatge que parla de DEFENSA, de PAU, de SOLIDARITAT o
de SEGURETAT. Això forma part de la cultura de la defensa que es contraposa a la
cultura de la solidaritat pròpia de l’Educació pel Desenvolupament i en els Drets
Humans”. Més concretament, el mateix manifest recalca “Els valors que transmeten
les institucions militars –l’obediència, la disciplina, el patriarcat, l’androcentrisme o el
recurs a la violència- contradiuen els valors vertebrals que han de regir l’educació del
joven –l’autonomia, l’esperit crític, la responsabilitat, l’empatia, el diàleg o la
solidaritat”.
Una reflexió dirigida a l’àmbit pròpiament educatiu i les tècniques de reclutament i
propaganda emprades pel Ministeri de defensa espanyol amb els més joves, però
perfectament vàlides perquè qualsevol institució que vulgui erigir-se com a garant i
defensora dels Drets Humans valori i es plantegi la seva relació amb les forces
armades.
En el cas de Terrassa, la mateixa pàgina web de l’Ajuntament afirma que la divulgació
dels drets humans i la defensa de la pau és una de les principals línies de la regidoria
de Solidaritat i Cooperació, recordant-nos que la ciutat foma part de l’associació de
governs locals “Majors for Peace” o de la xarxa “Ciutats Constructores de Pau”.
Declaracions d’intencions que, necessàriament, han d’anar acompanyades per un
rebuig frontal al militarisme i a l’exèrcit, no només quan aquest es presenta amb un
caràcter descobertament bèlic (maniobres militars, desfilades...), sinó també i amb
especial atenció a quan el mateix se’ns vol vendre sota eufemismes com “cultura de
defensa”, “’forces de pau” o “forces de rescat”.

Per tot això, Des del grup municipal d’Esquerra Republicana - MES es proposa a la
Junta de Portaveus de l’Ajuntament de Terrassa l’adopció dels següents:
ACORDS:

Primer - Impulsar un codi que estableixi les normes i les condicions ètiques que han
de regir els usos dels equipaments municipals de Terrassa per potenciar els drets
humans i que garanteixi que no s'hi exhibiran elements que puguin atemptar contra la
pau o els drets humans, ni tampoc la difusió per qualsevol mitjà d'elements bèl·lics o
que fomentin la violència.

Segon.- L’ajuntament insta a evitar la presència de l’exèrcit en qualsevol equipament,
centre educatiu i de formació, en actes adreçats a menors, i sol·licitar als organitzadors
d’espais educatius i promocionals que actuïn d’aquesta manera
Tercer.- Rebutjar, com a exercici de coherència amb els valors de la pau, els actes
d'exaltació militar i de legitimació de la violència i de les armes, i no assistir com a
institució a les desfilades militars i altres actes d'aquest tipus en espais civils de la
ciutat.
Quart.- L’adhesió de l’Ajuntament de Terrassa al Manifest Desmilitaritzem l’educació1 i
assumir el compromís de l’aplicació dels seus valors a l’àmbit de la nostra ciutat
Cinquè.- Fer arribar a les instàncies militars el rebuig a qualsevol maniobra militar al
terme municipal de Terrassa.
Sisè.- Comunicar l'adopció d'aquests acords a la delegació del Ministeri de Defensa a
Catalunya, sol·licitant el respecte a les decisions democràticament adoptades per
aquest Ajuntament i reclamant la no celebració de cap més acte de l’exèrcit espanyol
al nostre municipi.
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http://desmilitaritzem.blog.pangea.org/2010/01/01/manifest/

