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                              DIA ESCOLAR DE LA NO VIOLÈNCIA I LA PAU

MANIFEST  PER  LA PAU  DELS  NOIS  I  NOIES  DE  5è  DE  LES  ESCOLES  JOAN

LLONGUERAS,  LOLA  ANGLADA,  LÓPEZ  TORREJÓN,  MIGUEL  HERNÁNDEZ  I

VENTÓS MIR

Estem  avui  junts  aquí  perquè  commemorem  el  Dia  Escolar  de  la  No
Violència  i  la  Pau (DENIP).  Aquesta  jornada  reivindica,  coincidint  amb
l'aniversari de l'assassinat de Gandhi, la importància de l’educació per la pau,
d'educar perquè cada persona sigui imprescindible en la construcció del món
just que tots somiem.

Al llarg de la història han estat moltes les persones que, com Ghandi, han

dedicat la seva vida a treballar per a la pau, una paraula que vol dir molt més

que el significat contrari del que coneixem com a guerra.

Parlem de justícia i equitat. I parlem, sobretot, d’una manera de viure i de

relacionar-nos els uns amb els altres sense violència. L’escola és un bon lloc

per practicar la no violència i per reflexionar sobre aquesta idea de la pau.

Aquest curs, a partir de la proposta d’elaborar conjuntament uns Cartells per

la pau, mestres i alumnes hem reflexionat plegats, hem identificat problemes

i hem pensat que caldria fer per a que viure en pau no sigui només una frase

feta o un somni que estem lluny d’aconseguir.

És per això que nosaltres,  nenes i  nens de les escoles de Badalona

volem manifestar:

1r. Que davant les diferències de tracte, consideració i salari entre homes i

dones i  de la  violència que les dones reben massa sovint  pel  fet  de ser

dones, ens esforçarem per no defensar ni riure dels acudits, bromes i fins i

tot cançons masclistes. Per descomptat, no volem que ens obliguin a triar

obligatòriament entre el blau i el rosa! La vida és de tots colors i cadascú que

triï al seu gust!



2n. Que davant del maltracte al nostre planeta Terra tots tenim alguna cosa a

fer i que el lema de les tres erres (reciclar, reutilitzar i reduir) està a les mans

de tots, petits i grans, cada dia i a cada moment.

3r. Que  davant  les  guerres  i  la  fabricació  i  venda  d’armes  que  les  fan

possible,  nosaltres  tenim les  paraules.  Ens comprometem a utilitzar-les  a

través del diàleg i la mediació en la resolució dels nostres conflictes de cada

dia.

4t. Que no ens agrada que cap ésser humà despreciï un altre pensant que el

color de la seva pell, la religió que segueix, l’idioma en el que parla o la terra

on ha nascut el fan diferent i pitjor. Per això ens comprometem a no callar

davant de les actituds racistes que puguem observar al nostre voltant.

5è. Que nosaltres, nenes i nens, poca cosa podem fer per lluitar contra la

pobresa  i  la  fam  al  món,  però  que  ja  entenem  molt  bé  que  en  moltes

ocasions els diners es podrien repartir més justament i que molt sovint també

els pressupostos dels diferents països del món haurien de compensar més

les desigualtats entre les persones que hi viuen.

Ja ho veieu, aquí de manera resumida tenim una bona i una mala notícia:

cada dia es fa i es desfà la pau i de tots nosaltres en depèn una mica…

Ja hem entès que també és responsabilitat nostra, però ens cal moooooolta

ajuda!

Ens hi posem?

Badalona, 30 de gener de 2019


