
El manifest  per la pau 

OBJECTIU: Treballar per un món sense fronteres per la pau. 

QUI SOM: Nosaltres, els voluntaris i partidaris d’una acció a nivell europeu per la pau, 

demanem als nostres polítics: 

1- Aturar de manera immediata totes les guerres, treure les tropes militars de territori 

estranger i solventar tots els conflictes a través d’accions no violentes. 

2- Posar fi als tractats d’armament. 

3- Reduir els impostos sobre armes per l’exèrcit amb l’objectiu de diversificar recursos 

lluny dels usos militars i promoure el benestar social, l’educació i la investigació 

científica. 

4- Introduir l’educació per la pau com a part obligatòria del curriculum en totes les 

escoles europees. 

5- Comprometre’s a dur a terme accions concretes per la prevenció del canvi climàtic al 

mateix temps que la promoció de la sostenabilitat i la preservació dels recursos 

naturals. 

6- Implementar la igualtat d’oportunitats i aturar la discriminació de grups i minories 

socialment excloses. 

7- Crear igualtat d’oportunitats per la dona per tal que pugui participar en assumptes 

d’importància pública i política, al mateix temps garantir una igualtat de sous i de 

treball. 

8- Reconsiderar les actuals regulacions governamentals sobre els mercats financers, el 

que comporta desigualtats d’accés pels recursos i serveis socials. 

Aquest manifest per la pau és una eina de suport per la Caravana per la Pau 2012 –una 

acció europea per la pau coordinada per l’equip de No més guerra del Servei Civil 

Internacional en col·laboració la xarxa de missatgers per la pau del Sci-.  El contingut del 

manifest va ser el·laborat pel grup de coordinació i els voluntaris del curs “Preparing for 

Peace” preparatori per la Caravana per la Pau. 

Es pot trobar més informació sobre la Caravana per la Pau i l’equip No més guerra al nostre 

bloc: www.no-more-war.net i al de la Caravana per la Pau www.blogcaravan.no-more-

war.net. 

Pots signar aquest manifest durant la Caravana per la Pau i als events de la Caravana o bé 

directament en aquesta página. 

 

http://www.no-more-war.net/

