
MANIFEST PER LA PAU: DIA INTERNACIONAL DE LA NO VIOLÈNCIA. 2021.

En un món en què les violències, les injustícies i les guerres, formen part de la vida de
moltes persones, arreu del planeta, l'alumnat i el professorat de l'escola Anselm Clavé
volem manifestar que:

El Dia Internacional de la No Violència, se celebra cada 2 d'octubre per proclamar la
pau mundial i intentar trobar-hi solucions als problemes. Vivim en un món cada
vegada més violent. Sovint les raons per les quals les persones requereixen la violència
és per una falta de tolerància i poca comprensió cap als altres. El propòsit d'aquest
dia és educar i conscienciar la gent de què existeixen camins més segurs que la
violència. En la mesura que expliquem la importància de la no-violència i el seu poder,
major serà la probabilitat de viure en un món més pacífic, tolerant i comprensiu.

Volem manifestar-nos i explicar el que realment creiem sobre la pau, molt necessària
per al món, sense guerres, amb igualtats... Ens agradaria que les dones tinguessin els
mateixos drets que els homes. Sovint es pensa que aquest problema ja està
solucionat, però en alguns països, les dones no poden fer absolutament res i això s’ha
de solucionar. Entre tots i totes podem fer que tot això canviï i que les dones i els
homes tinguin una igualtat absoluta. Per aquelles que no poden ser lliures al seu país
i no poden estudiar o dedicar-se al que voldrien ser. Per aquelles que no poden anar
lliurement pel carrer de nit, sense preocupar-se de si algú l'està seguint, hem
d'aconseguir acabar amb la violència de gènere, perquè a les notícies no tornin a dir
la frase "una altra dona maltractada". També ens agradaria manifestar que les dones
en alguns països no poden treballar ni votar en unes eleccions i això és una cosa que
hauria de canviar.

Volem que no existeixi cap tipus de discriminació cap a una persona, ja que ha de ser
tractada com el que és, sense importar la seva religió, ètnia, sexe… També hem
d'acabar amb la transfòbia i l'homofòbia. Tothom ha de ser lliure de ser del sexe del
qual se senti i d'enamorar-se de la persona que vulgui. Volem que tothom accepti
qualsevol persona pel simple fet de ser persona. El que volem és crear un món millor,
on les persones es tractin bé i que tots/totes tinguem els mateixos drets. Poder tenir
una ideologia o pensament sobre alguna cosa o algú i poder expressar-ho lliurement
sempre que sigui de manera educada sense ofendre a res o ningú i sense ser jutjat o
maltractat per tenir un pensament diferent del comú o a una certa persona.

La violència mai ha estat un àmbit el qual a la gent vulgui veure’s involucrada, però,
tot i així, moltes guerres han sumit, i segueixen sumint, el món en la misèria i la



pobresa. Per culpa d'aquestes, moltes famílies s'han vist forçades a escapar del seu
país de naixença i a perdre tots els drets que tenien, acabant com a refugiats a països
fronterers al seu. D'aquestes persones, bona part són menors d'edat que, en
abandonar el país, s'han quedat sense l'oportunitat d'estudiar i guanyar-se un bon
futur, i, si ho aconsegueixen, els hi haurà costat el doble que de normal. Per això hem
escrit aquest manifest, per conscienciar a la resta que les persones refugiades per la
guerra han passat per una situació molt dura i que, a més, si es volen refer, els hi és
gairebé impossible. El creixement dels nens i nenes petits és una fase molt important
de la vida. No podem deixar que els infants creixin en un entorn de guerra, és una
experiència que segurament els deixarà amb traumes tota la vida. La guerra fa que
desapareguin moltes coses i una d’elles són les escoles, aquest dret és un dret
necessari per a tots els nens i nenes. Aquest dret desapareix si hi ha un conflicte
militar per mig o un govern que l'anul·la. Per això diem NO als conflictes militars i SÍ a
preservar l’educació per un futur pròsper. També exigim que cap infant pateixi cap
tipus d'abús.

El que demanem és pau en el món i no necessitar començar una guerra per
solucionar un problema, perquè hi ha maneres més pacífiques i beneficioses per a tot
el que es veu implicat. Els dirigents polítics i econòmics han d’aprendre a arribar a
acords. Amb la pau tothom, tant les dones com els homes, els nens o les nenes,
podrien caminar tranquils pel carrer, sense que ningú els fes res. Sense guerres ningú
hauria de fugir del seu país, ni veure morir a la seva família bombardejada, perdre els
seus habitatges... Volem pau a tot món per no haver de passar per guerres ni per
conflictes armats o violents. Totes les persones som responsables que el món sigui
cada dia més just, el que hauríem de fer és aprendre a solucionar els conflictes
parlant, intentant arreglar les coses. Ens mostrem en contra de tota classe de
violència verbal, mental i física. És per això que escrivim aquest manifest, per fer una
societat inclusiva, amb igualtat, i sense cap mena de violència. Però això només es
podrà aconseguir el dia que tothom alhora col·labori.

Exigim que tothom tingui un salari mínim perquè és el mínim que es mereix una
persona per poder tenir una casa i una mínima alimentació. Volem que es garanteixin
els drets bàsics de tota la ciutadania, que és el primer pas per no deixar ningú enrere.

Volem un món millor, ple d'alegria, emoció, amor, amistat, que tothom tingui amics, que
les persones surtin al carrer saludant amb un somriure... i per això diem:

NO A LA GUERRA I A LA VIOLÈNCIA! SÍ A LA PAU I A LA JUSTÍCIA!


