
  Número 70, gener de 2013

Editorial

El Dia de la Pau i de la No Violència

El dia 30 de gener és el dia dedicat a la cultura de la 
Pau i la No Violència, es commemora la mort d'un 
líder pacifista que va lluitar de forma no violenta per 
a  la  independència  de  l'Índia: Mohandas  Gandhi 
(nascut el 2 d'octubre de 1869 i assassinat el 30 de 
gener  de  1948).  Se'l  coneix amb el sobrenom de 
Mahatma o Mahatma Gandhi (la paraula mahatma 
significa  "gran  ànima";  prové  de  les  formes  del 
sànscrit  maha -"gran" i atma -"ànima") 

 
Mohanadas Gandhi

Amb  la  notícia  recent  d'una  altra  matança  a  una 
escola  dels  Estats  Units  ens  costa  molt  de 
comprendre perquè després de  la  tragèdia de 
Newport, es dispara la venda d’armes als Estats 
Units.  La  nostra  mentalitat  europea  i  la  nostra 
tradició  de  l'educació  per  la  pau  ens  fa 
preguntar-nos: Què busquen els nord-americans? 
Protegir-se? o Utilitzar les armes amb finalitats 
destructives?

Aquest  any  ha  estat  l'any que  més  armes  s’han 
venut als Estats Units des que l' FBI va començar a 
publicar  aquestes dades,   l’any  1998.  La  Casa 
Blanca  mostra el seu  silenci i no ofereix respostes 
oficials  de  com  el  President  Barack  Obama 
afrontarà la política armamentística a partir d'ara. Un 
tema  delicat,  en  una  societat  on  la  cultura  de  la 
defensa  pròpia  està  molt  arrelada.  I  per  tant, 
l'acceptació de les armes està molt implantada.

Un  69%  de  la  població  d’Estats  Units  assegura 
haver disparat algun cop, i un 47% reconeix que té 
al menys un arma a casa seva.

               

Enmig d'aquesta dicotomia la societat americana ha 
d'assumir fets com els de Newport :

                                                                                

EN  TOTAL  27  MORTS  EN  UN  TIROTEIG  EN  UNA 
ESCOLA DE CONNECTICUT!

Entre les 27 víctimes, 20 són nens i nenes, 6 són 
membres del professorat i l’ultima víctima és Adam 
Lanza, jove de 20 anys, el culpable que una trentena 
de  famílies estiguin  ara  commocionades per  la 
pèrdua  d'un  ésser  estimat  a  causa  d'aquesta 
catàstrofe.

A més a més abans d’anar a l’escola a cometre 26 
crims,  Adam  Lanza  va  assassinar la  seva  mare, 
Nancy Lanza, professora d'aquesta escola, amb les 
pròpies armes de la dona.

Els  ciutadans  d'EUA  posseeixen  de  270  milions 
d'armes  de  foc,  dels  875  milions  coneguts 
oficialment

.  
Fins quan haurem de sentir notícies com 
aquestes? 
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