
 



• Identifica el conflicte amb les persones.

• Mai fa saber al poble el veritable objectiu d'aquesta violència.  

• Difon al poble la percepció que la pluralitat o diversitat són un perill. 

No cal ser militar ni família de militar ni viure al costat d'una base militar ni en un país 
governat  per  militars,  ja  que n'hi  ha prou amb deixar-se impregnar i  assumir  aquests 
valors,  per  acceptar  sense qüestionament  que el  país  estigui  militaritzat,  formant  part 
d'una societat preparada per a la guerra.

L'assumpció d'aquests valors per part de la societat (tant dóna que sigui un país regit per 
una dictadura, una monarquia o una democràcia tutelada), porta a la creença que el món 
és un lloc hostil, que necessitem un exèrcit que ens defensi del perill que ve de fora -car la 
diversitat  es  percep  com a  perill-,   i  ens  ajudi  a  dur  una  vida  segura,  acceptant  les 
organitzacions verticals i jerarquitzades basades en el principi de l'obediència.

El dia de les Forces Armades és l'afirmació del sistema en què, morir i matar obeint ordres 
és la causa més elevada en la qual, un ser humà es pot comprometre, i que les vides que 
es perden en aquest servei, han estat pel bé més elevat.  

IGUALDAT MILITAR PER A LA DONA 

Tanmateix, l'acceptació social dels exèrcits ha anat minvant, i cada cop més, s'observa 
una pèrdua del prestigi  que anteriorment havien tingut. Se’ls veu socialment desfasats 
per a garantir els nous reptes de les societats modernes (on allò que es vol defendre són 
els  valors  democràtics,  el  creixement  amb equitat,  la  qualitat  de  vida  de  la  població, 
l'establiment de relacions comercials justes, etc.).  

Aquí, és on la dona torna a ser utilitzada per la cultura patriarcal i militarista, per a seguir 
mantenint el sistema. Sota el paraigües de la igualtat de drets de la dona, s'ha buscat de 
captar  a  les  dones  (poques  sortosament)  per  a  integrar-les  en  les  organitzacions  de 
poder.  És  així  com  podem  veure  dones  amb  idees  i  comportaments  masculinitzats, 
movent-se en espais anteriorment limitats als homes i  dirigint un país o el ministeri de 
defensa.

EL QUÈ PAGUEM PER A MANTINDRE L'EXÈRCIT

Tothom a Catalunya, és a dir, el 99%, estem patint la crisi financera. Tots sabem que el sistema 
de govern actual és inútil per a solucionar-la, i tots considerem erroni tindre per endavant un futur 
d'austeritat inacabable, a fi d'eixugar les pèrdues del joc dels poderosos. 

Tothom desitja internament una mena de reinici, alguna via per a deixar enrere tot aquest caos, i 
encaminar Catalunya cap a una direcció sensata. Un pas important passa per incomplir amb els 
deutes il·legítims i  reconstruir  l’economia recomençant des de zero.  Per començar,  donat que 
aquests deutes mai han estat veritablement nostres, se’ns presenten dins la categoria de 1 “deute 
il·legítim”. Nosaltres, el poble de Catalunya, no som responsables de les obligacions deutores en 

1En dret internacional, un deute insuportable és també conegut com un deute il·legítim, i és una teoria legal, que manté 
que el deute nacional en què, un règim hagi incorregut per propòsits que no van a favor dels millors interessos d'una 
nació, no hauria d'ésser executable. Alexander Nahum Sack - 1927
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què, hagin incorregut els polítics, en actuacions que no miraven pels nostres millors interessos. 

Però un altre pas a donar és prescindir del manteniment de qualsevol mena d'exèrcit. Tinguem en 
compte que la despesa militar d'Espanya (sumant no només el pressupost destinat al Ministeri de 
Defensa sinó també les partides amagades en d'altres organismes) puja més de 27.000 milions 
d'euros, per l'any 2014 (dels quals, quasi bé 8 de cada 10 estan en partides amagades). Quina és 
la xifra real amb què Catalunya hi contribueix?

UN NOU MODEL SENSE EXÈRCIT

Un nou paradigma d'aquest model patriarcal i militarista passa per abolir els exèrcits i, 
amb ells, les estructures de dominació que els fan possibles, iniciant la construcció d'una 
societat, on el concepte de seguretat o defensa ja no passi per les mans dels militars sinó 
per l'establiment de noves relacions humanes, basades en la convivència pacífica i  la 
inclusió. 

Hem de ser capaços de canviar els esquemes socials, de manera que les relacions no 
estiguin  basades  en  la  por  a  l'altre  sinó  en  la  confiança  mútua,  la  solidaritat  i  la 
cooperació. On no existeixi un sistema de govern que necessiti de forces armades per a 
“protegir” el poble, i on les decisions es preguin consensuadament. 

Dels més de 20 països, que en l'actualitat figuren com mancats d'exèrcit propi, una gran 
majoria són petites illes del Carib, amb un sistema regional de seguretat (és un acord 
internacional per a la defensa de la regió oriental del Carib). D'altres (Andorra, Mònaco, 
etc.) tenen tractats amb països que sí  tenen exèrcits i  que es fan responsables de la 
defensa del país, o bé estan a l’OTAN, tot i que, sense mantenir un exèrcit propi (com 
Islàndia). Deixar de formar part d'una societat militarista, per a esdevindre un país sense 
forces armades, ni tractats que ens lliguin a la intervenció de forces armades d'un altre 
país o de l'OTAN, és un repte totalment nou al món.

4. Proposta de documents per aprofundir el tema:

4.1.- Llibres:

- escrit  del Gral. Smedgley Butler “War is a Racket” (en anglès – la traducció està en 
marxa)

4.2.- Altres documents:

http://laventanaesmeralda.blogspot.com.es/2013/09/maldita-sea-la-guerra.html

http://www.nodo50.org/tortuga/Lista-de-los-25-estados-del-mundo

5. Propostes d'acció política a debat, numerades:
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La transició d'una societat militarista cap a una societat desmilitaritzada no és cosa d'un 
dia per l'altre: s'hauran d'anar donant passos i potser, el primer de tots ha de ser d’ajudar 
a desfer la  por i  a desmuntar les antigues creences imbuïdes en la  societat  sobre la 
necessitat d'un exèrcit. 

En  el  cas  d'una  Catalunya  independent,  sense  exèrcit  propi,  s'haurien  d'enfocar  els 
següents temes:

1. Deslegitimació de qualsevol actuació de les estructures de control i comandament 
sobre territori català.

2. Reintegració  civil  del  personal  que  conforma  les  forces  militars,  existents  a 
l'actualitat a Catalunya, que manifestessin la seva voluntat d'abandonar l'exèrcit, 
per  a  restar  com  a  civils  en  territori  català,  i  desarmament  i  recuperació  de 
qualsevol tipus d'arma i munició en el seu poder. 

3. Reintegració, al Ministeri de Defensa d'Espanya, de tot tipus d'armament mòbil, així 
com de les seves corresponents municions.

4. Reapropiació  de tots els  edificis  i  terrenys  d'ús militar,  situats al  territori  català, 
restituint-los per a ús públic.

5. Recuperació de la sobirania de l'espai aeri sobre territori català, amb la prohibició 
de que aquest sigui sobrevolat per avions militars, de qualsevol procedència i  a 
qualsevol destinació.

6. Invertir  en  mitjans  per  a  la  defensa,  del  territori  català,  de  qualsevol  possible 
manipulació artificiada del clima (guerra climàtica), que, tot i  estar prohibida per 
l’ONU, s'està duent a terme, soterradament, arreu del món.

7. Incloure en el nou sistema educatiu els valors ètics i morals, en els quals, l'exèrcit, 
les guerres i la dominació d'uns per sobre dels altres, ja no hi tenen cabuda.

És evident que un país sobirà sense exèrcit no tindrà la capacitat de fer complir la seva 
legislació  davant  la  intrusió  d'altres  països  amb exèrcit,  i  ja  no  diguem davant  d'una 
superpotència com EEUU. Aquí es posa de manifest la necessitat d'una transformació 
social a nivell  mundial, on els països, encara esclaus de l'oligarquia, rebin ajuda per a 
aconseguir la seva alliberació. Precisament, aquesta ajuda és l'eina dels països alliberats 
per a aconseguir ser respectats internacionalment. Aquesta ajuda és la col·laboració dels 
pobles per a arrencar amb nous Processos Constituents allà on sigui necessari.

6. Autors i data:

Montse Gallofré – Robert Pardo
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