
És difícil definir la Pau

Tradicionalment, hi ha hagut la tendència de definir-la a 
partir d’allò que “no és” (no a la guerra, no barallar-se ni 
discutir-se, no a la violència...). És el que anomenem 
«pau negativa». Però si el que volem és construir la pau, 
necessitem una dimensió positiva, una pau que es 
defineixi a partir de la cooperació, la justícia, la democrà-
cia i les relacions i estructures socials respectuoses i 
noviolentes. És el que anomenem «pau positiva», i el 
que es treballa a la campanya del DENIP.

Però com educar en la pau positiva?

El primer que cal és donar l’oportunitat i els recursos 
necessaris per establir relacions no_violentes al centre 
educatiu. Prenent com a metodologia de convivència 
escolar, la solidaritat, l’equitat i la cooperació. Segons 
l’Escola de cultura de Pau, els principis clau per a la 
posada en pràctica d’aquest treball són:

El reconeixement de tota persona com a digna de 
respecte. Per aconseguir una bona autoestima per viure 
i conviure en pau, necessitem ser reconeguts i accep-
tats.

La mirada positiva envers els conflictes.
El conflicte és una eina molt valuosa de 
treball col·lectiu i creixement personal. Són 
una oportunitat de canvi i evolució.

La comunicació noviolenta. Aprendre a 
comunicar-nos sent respectuosos sense por 
de dir el que considerem necessari dir.

No confondre les persones amb els problemes. Evitar 
atacar la persona enlloc del problema. Resoldre els 
conflictes sense personalitzar els problemes i treballar 
per trobar solucions tot respectant, reconeixent i cuidant 
les persones.

La cooperació. La capacitat de treballar 
conjuntament per aconseguir un objectiu 
comú. 

La no-violència. La capacitat de lluitar 
fermament per resoldre els problemes 
personals i socials sense utilitzar cap mena 
de violència.

La mirada multidimensional i transformadora. Tothom 
es mou en diferents nivells al mateix temps: el personal, 
el grupal, el del centre, el social i el ciutadà. Cal educar la 
mainada perquè tingui els recursos per estar en tots els 
nivells i actuar per transformar-los i millorar-los.
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Si demanes a la gent si vol la pau, tothom diu que sí. No 
hi ha cap dubte, però com aconseguir-la? La volem però 
la veiem com una utopia i creiem que aconseguir-la no 
està a les nostres mans.

Des de la campanya del DENIP, volem reivindicar l’obli-
gació de treballar per fer la pau possible. Construir la pau 
és un repte col·lectiu en el qual cadascun de nosaltres és 
important i imprescindible.

L’objectiu de la campanya és donar pas a l’educació dels 
nens i nenes per al treball en pro de la cultura de pau, 
tant des dels coneixements teòrics com des de l’actitud i 
les accions diàries.

Per aquest motiu, us convidem a participar de la cam-
panya del DENIP d’enguany, no només a partir dels 
tallers que es duran a terme directament a les aules i de 
la festa de final de campanya, sinó també des del treball 
al centre educatiu.

Podeu trobar material, formacions i recursos educatius 
per treballar la pau al fons gratuït del CeDRe:
recursos@solidaritat.org.

contesperlapau.wordpress.com
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