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En motiu del Ier Congrés Internacional Edificar
la Pau al segle XXI celebrat a Barcelona els dies
23, 24 i 25 d’abril de 2012, el Comitè Científic, tot
recollint les aportacions, les comunicacions i les
ponències que s’han expressat durant el Congrés i
en els treballs precongressuals, dóna a conèixer el
següent Manifest.

Som conscients de:
a. La difícil cruïlla que travessa la història de la humanitat
b. La injustícia social que pateixen milions d’éssers humans
c. La intolerància que causa multitud de víctimes
d. Les guerres obertes que fereixen el món
e. La fragilitat de la democràcia
f. La devastació del medi ambient
g. La indignació de moltes ciutadanes i ciutadans

I manifestem que:
1. La pau no és un regal; és un valor que es construeix dia a dia.
2. L’ ésser humà és capaç de fer el mal i també el bé.
3. Tota persona està cridada a ser un agent de pau. La pacificació
del món depèn de tothom. Ningú no n’està eximit.
4. Els esdeveniments del passat han configurat el nostre present.
5. No som responsables del que va esdevenir en el passat. El futur,
però, no està escrit. En gran part, depèn de nosaltres.
6. La història és una font d’aprenentatge. És un deure transmetrela amb rigor i amb la màxima objectivitat. Conèixer, acceptar i
respectar el passat és un deure.
7. No podem oblidar les víctimes del passat. El seu sofriment ens
interpel·la i ens exigeix actuar de manera eficient i eficaç per evitar la reiteració del mal.
8. Les decisions del present afecten els contemporanis, però també les generacions futures. Som responsables d’edificar un món
en pau, just i fratern i confiem en el talent compartit i en la força
col·lectiva per assolir-lo.
9. La violència genera més violència. El vertader antídot a la violència és la justícia i l’exercici de la reconciliació.

10. El desarmament integral, material i espiritual, és condició
ineludible per a la pau.
11. Qualsevol decisió en l’àmbit local té efectes en el món global.
Tot és interdependent. Existeix una solidaritat fonamental. Cal
prendre’n consciència i potenciar-la.
12. La diversitat és un bé que cal protegir i estimar. Cada ésser
humà té dret a viure en el marc de la seva(es) identitat(s), però les
identitats no són universos tancats.
13. El que ens uneix és més profund que el que ens separa. Cal no
perdre-ho mai de vista i fomentar la fraternitat universal.
14. En la indignació hi ha un indici d’esperança; però el futur urgeix el compromís lliure de tothom.
15. La democràcia, tal com la coneixem, ha de fer un salt qualitatiu.
La transparència i la participació han de ser els seus fonaments.
16. La pau és el fruit de la llibertat, l’equitat i la solidaritat.

Per això, fem una crida:
a. A totes les ciutadanes i ciutadans, perquè prenguin consciència
que cadascú és un agent de pau i que la pau és la condició per a la
plenitud de l’ésser humà.
b. A les institucions educatives, formals i no formals, perquè tenen la responsabilitat d’educar en la cultura de pau i de potenciar
la resolució pacífica de conflictes.
c. A les universitats i els centres de recerca, perquè, juntament
amb la societat civil organitzada, cerquin vies plausibles i
intel·ligents per pacificar el món.
d. Als mitjans de comunicació social, perquè són la finestra del
món. A través d’ells contemplem la realitat. Tenen la gran responsabilitat de presentar-nos el que s’esdevé amb fidelitat i rigor i
promoure la pau.
e. Als governants, perquè la millor manera de construir el futur és
treballar pel bé dels presents.

