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La idea que vull exposar és que per alliberar-nos de qualsevol opressió (invasió, 

ocupació..) ens hem d'alliberar alhora, tant de la violència (la guerra) com de la 

passivitat (la claudicació).  

I que no hi ha altra camí, a aquestes alçades (atòmiques) de la humanitat, que 

apostar per la lluita noviolenta (en aquest cas la Defensa Civil Noviolenta), que 

s'ha de preparar en temps de calma (amb més implicació ciutadana però, amb 

molt menys cost econòmic i de dependència exterior, que preparar la defensa 

armada violenta). 

Un cop el foc s’ha encès s’apaga com es pot. El que cal evitar és que s’encengui. I, 

si et calen foc, saber apagar-lo sense encendre’n més. 

 

 

1. Fer front a l’imperi de la confusió que ens paralitza 

La confusió és provocada per la complexitat amb què ens mirem la realitat i les 

diferents interpretacions que en fem, vinculades a les diferents emocions, 

necessitats, interessos, paradigmes, cosmovisions que sentim i tenim. 

La confusió és provocada per la parcialitat inherent a la captació i interpretació 

subjectiva dels fets que és aprofitada per elits i grups d’interès a favor de les seves 

posicions ideològiques, polítiques, econòmiques, nacionals... 

 

Com generar un criteri propi sense caure, per cansament o desesperació, ni en 

una o altra posició majoritària o minoritària pel fet de ser-ho, sense caure en el 

passotisme del “ja s’ho faran” o en el benevolisme del “faig el que puc i sé”?. 

  



 

Per intentar sortir de la confusió, en aquest cas aplicada al sisme-conflicte mundial actual amb 

epicentre a Ucraïna, podem fer el mapa de diferents posicions, i veure amb quines ens 

identifiquem: 

 

1. Creure en la narrativa hegemònica d’un o altre costat i actuar cegament en 

conseqüència. És a dir, tota la culpa és de l’altre i nosaltres tenim la raó i la veritat. 

 

2. No creure cap de les dues narratives, perquè en més o menys grau, estan plenes 

d’ignorància prepotent o de mentides i manipulacions intencionades. 

 

3. Estar a favor dels actuals agredits i contra els actuals agressors. Sabem que els 

conflictes venen de lluny i cal veure en el passat qui ha estat agredit i agressor, qui ha 

donat arguments a l’altre per generar una espiral de violència sense fi. 

  

4. Creure que en el món actual hi ha unes minories, unes elits que juguen en una altra 

lliga -un deep state mundial-, de les que no en sabem quasi res, que apliquen la doctrina 

del xoc i que controlen l’opinió pública al seu benefici. Correm el perill d’estar defensant 

causes injustes sota l’aparença de causes justes. 

 

5. Estar contra les guerres, els exèrcits i la cursa d’armament com a mitjans per afrontar 

qualsevol conflicte perquè no sols no el resolen sinó que el compliquen, tant a curt com 

a llarg termini. 

 

6. Entendre que la guerra no és la política per altres mitjans, sinó que la guerra és la 

negació, el fracàs de la política. 

 

7. Entendre que invocar la legítima defensa no ha de voler dir posar en marxa una 

defensa armada, letal, ofensiva sota el principi que la millor defensa és un bon atac.  

 

8. Entendre el fracàs de les polítiques basades en “si vols la pau prepara la guerra”, 

perquè són aquestes les que porten les guerres. “Si vols la pau, prepara les condicions 

per evitar la guerra”. 

 

9. Entendre que cal organitzar en temps de pau una defensa civil noviolenta dissuasiva 

per no haver de justificar l’ancestral crida “a les armes” sempre emparada en la legítima 

defensa per cada banda. Si vols la pau, prepara la pau.  

 

10. Cap de les dues defenses, armada i noviolenta, no es poden improvisar i necessiten 

entrenament i recursos, la noviolenta, per cert, molta més implicació ciutadana i molts 

menys recursos i dependències externes que la violenta.  

 

 

 



Com aturem la guerra a Ucraïna? 

Deslegitimant les raons (del bloc) dels actuals invasors i (del bloc) dels actuals envaïts, 

denunciant les injustificables justificacions d’uns i altres, denunciant, sobretot, els blocs, 

especialment l’OTAN, que han apostat pel rearmament després del fi de la guerra freda, que 

amb el seu hibris, el seu afany de domini omnipotent, estan jugant a una nova guerra mundial, 

ara, amb epicentre a Ucraïna.  

Tal com fou en la guerra a l’Espanya del 36, la guerra mundial actual es “limita” a destrossar un 

país i a que la seva gent i el seus joves, es matin. La majoria dels prop de 50 conflictes armats 

arreu del món, i dels centenars que hem patit després de la segona guerra mundial, han estat 

guerres “limitades” entre les grans potències... en lluita entre imperialismes que volen 

l’hegemonia.  

El dret a veto dels 5 estats permanents del Consell de Seguretat permet que, ara uns, ara els 

altres, no impedeixin o, fins i tot, fomentin guerres que beneficien les seves posicions i sobre 

tot els seus negocis, sent aquest 5 estats els principals fabricants i venedors d’armes del món, 

els principals tenidors d’armes nuclears. I també els qui faran més negocis sent els principals 

“reconstructors” de la post-guerra i els principals productors, controladors o consumidors de 

recursos estratègics, energètics, alimentaris, minerals... del món. 

Havent eixamplat el marc i els actors responsables del conflicte podem intentar mitigar els 

efectes i, sobretot, contribuir a posar les bases d’una nova política de seguretat per no caure 

en els mateixos paranys: 

1. Recolzar els moviments pacifistes, feministes, ecologistes, antimilitaristes, d’objectors, 

insubmisos, desertors.. en els països implicats directament en la guerra. Aportem recursos, 

difonguem i valorem les seves accions, acollim els refugiats perseguits per aquests motius. 

2. Oposar-nos a  la nova cursa d’armament, a l’increment de la despesa militar (al 2% del PIB!), 

a les propostes de re-instaurar el servei militar obligatori, a l’ampliació de l’OTAN, tot 

potenciant també l’objecció fiscal a la despesa militar. No amb els meus impostos! 

3. Valorar, recolzar i difondre les iniciatives de resistència civil noviolenta a Ucraïna que 

intenten mostrar als soldats russos la falta de justificació de la seva invasió o bé dificultar-la 

amb una variada gamma d’accions que entrebanquen la seva operació sense posar en perill les 

seves vides. 

4. Difondre la necessitat d’organitzar sistemes de defensa civil noviolenta, que s’ha provat que 

són efectius malgrat la seva improvisació, tant en l’ocupació nazi de Dinamarca com en la 

soviètica de Praga el 68. També ha estat inicialment organitzada en els Països Bàltics després 

de la independència. 

5. Començar a posar les bases d’un sistema de defensa civil noviolenta a Catalunya, un bon 

camí per avançar cap a la independència i única garantia de poder defensar-la si s’ha aconseguit 

amb la força noviolenta de la gent, sense haver d’entrar en la costosa i arriscada creació de nous 

exèrcits ni en perilloses aliances militars. 
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