
Manifest de Granollers. Ciutats obertes a la pau

Tal dia com avui, 31 de maig, fa 70 anys, Granollers va patir un terrible bombardeig
que restà gravat per sempre en el record de les persones que el visqueren, com també
en la memòria col·lectiva de la ciutat.

Són molts els pobles i les ciutats d’arreu del món que han patit atacs sobre la població
civil al llarg de la història. Moltes, les persones que avui pateixen les conseqüències de
la violència i les guerres.

Nosaltres, ciutadans i ciutadanes del món, reunits a Granollers, vila oberta a la pau, no
volem que s’oblidin aquests fets. Expressem el nostre compromís ferm de treball per
una cultura de pau, transmetent a les noves generacions la preservació de la memòria
i la mirada crítica enfront la violència i les guerres.

Ens comprometem a no oblidar els fets tràgics que vam viure i a treballar per tal que
MAI MÉS tornin a produir-se atacs sobre la població civil, ni aquí ni enlloc. Les ciutats
no poden ser objectius d’atac!

No pot haver-hi cap justificació per atacar àrees habitades, especialment amb armes
explosives i de destrucció massiva. Estem convençuts que aquestes accions estan
mancades de legalitat. Defensem que els punts en què la Llei humanitària
internacional és ambigua, siguin aclarits, reforçats i solemnement respectats, amb la
finalitat de protegir les ciutats de l’assot de la guerra.

Els pobles i les ciutats que hem patit un bombardeig tenim l’obligació moral de
preservar la memòria, de no oblidar i de treballar perquè la paraula i el diàleg
esdevinguin el camí per a la resolució dels conflictes.

Per això, convidem les ciutats obertes a la pau a MANIFESTAR la nostra repulsa a la
guerra,  a tot tipus de bel·ligerància que atempti contra els Drets Humans i el Drets
dels Pobles.

Ens COMPROMETEM a treballar per la pau. La pau necessita el diàleg i representa un
compromís amb la dignitat de les persones, els drets humans i el pluralisme. Implica
respecte a la diferència i acceptació mútua.

REIVINDIQUEM el paper de les persones, dels pobles i de les ciutats en la construcció
de la pau. Volem tenir-hi un paper actiu i ens comprometem a treballar per fer de les
nostres ciutats un espai on prevalguin els valors de la convivència, el diàleg, l’educació
i la resolució pacífica dels conflictes.

Volem convertir la tragèdia de la guerra en un símbol que ens faci reflexionar sobre
totes les formes de violència. Un símbol que ens uneixi en un COMPROMÍS DE
TREBALL EN LA CONSTRUCCIÓ DE LA PAU, des de les nostres ciutats, amb la
ciutadania.

Volem canviar les bombes per les paraules, la violència pel diàleg.

Granollers, 31 de maig de 2008.


