Alexandre Rossell
Cultura de la pau
La pau és una característica que ha tingut sempre la socialdemocràcia des de la seva
fundació, podríem parlar d’una icona com podria ser el Joan Jorés però no us donaré
cap pallissa, també és cert que la Internacionalsocialista a l’any 14 no va aconseguir
res, va ser un fallo i que el Toni Blair en aquest sentit no és exemplar. Però hem de
pensar que la pau i el pacifisme en aquest segle tindrà més força, tenint en compte que
estem en el segle de les dones, els valors masculins com són la força bruta i la cobdícia
aniran perdent força i els valors femenins de la intel·ligència i la subtilesa aniran
guanyant força.
Andorra és un microestat i això no l’eximeix de les seves responsabilitats ètiques en
quant a política internacional, se’ns ha acudit a mi i a l’Anna Dolsa una idea innovadora,
no tenim recursos econòmics, ni tecnològics, no tenim exèrcit per fer forces de pau, però
sí que podríem tenir la força que donen les idees i la ètica. Se’ns ha acudit que es podria
promoure una organització internacional que reunís els estats que no tenen exèrcit, amb
la finalitat de:
-

donar suport logístic i moral a les ONG que treballin per la pau

-

un altre podria ser de mitjancer en conflictes armats em de pensar -hi ha un exemple
que és el Bruno Cresqui- que en els anys 70 va ser clau en el diàleg en el món àrab,
el seu país era ben petit, ara aniria bastant bé que hi hagués un mitjancer en el món
àrab; he posat l’exemple de la fundació Carter perquè és el més semblant que hi ha
avui en dia, encara que sigui una fundació privada, però hem de pensar que aquesta
fundació ha sigut clau en la erradicació.

-

afavorir l’aparició de nous estats desarmats -encara que sembla molt utòpic- he
posat l’exemple de Costa Rica perquè sembla mentida que un estat s’arribi a
desarmar, és va evitar una guerra civil amb un pacte que van fer l’arquebisbe de San
José i el Secretari General del Partit Comunista, van arribar a l’acord de desarmarse. Crec que també seria una manera de donar a conèixer a Andorra, d’una manera
bastant menys hortera que anar a Eurovisió.

PROPOSTA DE RESOLUCIÓ
Es proposa al Comitè Executiu que faci arribar als partits germans dels estats sense
exèrcit aquesta idea per a llur estudi.

