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iG uerra, nunc a máis!
A Educación para a Paz ten sido un dos sinais de identidade de Nova Escola
Galega desde o mesmo inicio da fundación da Asociación en 1983 a través de seu grupo
de traballo Educadores/as pola Paz (primeiro grupo ou colectivo que se constitúe en
Galicia para traballar especificamente a Educación para a paz). Nestes momentos difí
ciles de guerra, de cinismo, de ruptura do ordenamento internacional, etc., Nova Escola
Galega quere facer unha nova chamada ao profesorado galego para que redobre os
seus esforzos de educar as futuras xeracións nos principios dunha cultura de paz, da
resolución non violenta dos conflictos, na profundización nos valores e principios dunha
cultura democrática , e, consecuentemente, no rexeitamento desta guerra.
Esta guerra de EE.UU a Iraque non foi unha decisión que se adoptara no ámbito
das Nacións Unidas nin no marco do Dereito Internacional ; tampouco é unha guerra en
lexitima defensa . Polo contrario, esta guerra é un eslabón máis da política unilateral que
está a impor a actual administración norteamericana co apoio, entre outros, do goberno
español do Sr. Aznar e o apoio unánime do seu
grupo parlamentario. Politica unilateral que certa
mente non foi inventada por esta administración
aínda que é ben claro que está a ser relanzada
con gran forza desde os atentados do 11-8 de
2001. Unilateralismo norteamericano que supón
unhé::l fur rnCl ue em:ar(:lf a política desde unha
perspectiva altamente problemática e conflictiva
para a convivencia pacífica entre as nacións.
Unilateralismo que leva consigo a recuperación
da ideoloxia dual e maniquea da guerra fría,
"nós, os bos" fronte o "Imperio do Mal", antes o malvado comunismo agora o islam, o te
I rc: ~<; ~o musulmán e mesmo o musulmán. Esta simplificación e dualización da
sociedade, "os que j;C·;: es!i,¡n comigo, están contra min" P '''"' ~squema coñecido e sufri
do en varias partes do mundo, tamén en España, e constitúe un dos peores escenarios
aos que se pode chegar para resolver un conflicto.
Ademais do noso traballo nas aulas, de participar nas numerosas manifestacións
en contra da guerra ou a través da publicación de diferentes artigos de membros do
colectivo de Educadores/a pola Paz en xornais e revistas, unha iniciativa que está
tomando forza é o Manifesto pola Paz e contra a guerra impulsada poios centros de
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nova escola galega
Vigo participantes no Programa educativo municipal Aprender a con vivir (www.aprender
aconvivir.org) -Programa que se está a desenvolver na cidade olívica desde o ano 2000 a
iniciativa e coordinación de Educadores/as pola Paz-Nova
Escola Galega-. Desde este NEG Opina queremos solicitar a
tódolos centros de Galícia e do resto do mundo que se sumen a
este Manifesto que reproducimos nestas páxinas como forma de
rexeitar a guerra.

Esta med ida toma aínda máis valor a raíz da circular da
Consellería de educación da Xunta de Galicia "sobre publicidade
e propaganda nos centros educativos" (asinada polo Director
Xeral de Centros e Ordenación Educativa o día 12 de marzo) na
que pide aos directores que deberán coidar "de que os taboleiros
de anuncios e demais instalacións dos mesmos, sexan utilizados
exclusivamente para fins propios do servicio público docente" e
declara "ilegal que un centro docente recabe , recolla ou emita,
por calquera medio ou procedemento -resolución , acordo, asem
blea, consulta, votación, "referendum" ou similar-, declaracións
ou manifestacións de coñecemento, xuízo ou vontade sobre
L'n sold ado aliado retni l'lsr CIID prisioneiro ir3quí
cuestións alleas ó ámbito que competencia[mente [[e é propio".
É realmente todo un documento atentatorio aos dereitos constitucionais de liberdade de
expresión e liberdade de cátedra, así como claramente contradictorio co propio currículum
en vigor aprobado pola Xunta de Galicia no que se recolle nos seus obxectivos e contidos
transversais a educación para a paz. Agás que a Consellería considere como "publicidade
e propaganda" o tratamento didáctico da análise das causas e consecuencias do Prestige
e máis da guerra. Como os carteis, conferencias, pronunciamentos, traballos, etc. en torno
a estes temas forman parte das actividades educativas é obvio que esta circular cae polo
seu propio peso e non debe afectar o máis mínimo o noso traballo nas aulas. En todo caso
Nova Escola Galegaesixe a retirada inmediata desta orde.

Nova Escola Galega celebra o exercicio de cidadanía democrática e de compro
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miso a favor da paz expresada por miles de ga [egos e galegas, así como de millóns de
persoas en todo o mundo, nas multitudinarias manifestacións en contra da guerra. Cando
a pesar do control da maior parte dos medios de comunicación públicos e privados, do
intento continuado de querer deseducar o conxunto da poboación nos valores dunha cul
tura de paz, de contemplar atónitos o proceso de instituciona!ización da mentira como
prác1ica rutina ria e perversa da política, cando a pesar, dicimos, deste tipo de estratexias
se produce a espectacular e histórica resposta cidadá en contra da guerra é obvio que hai
razóns fundadas para a esperanza, aínda que a paisaxe estea tinguida de tonalidades tur
bu[entas e ameazadoras.

nova escola galega__
¡EDUQUEMOS PARA A PAZ E ASINEMOS O MAN IFESTO DOS
CENTROS EDUCATIVOS POLA PAZ E CONTRA A GUERRA!

MAS l FESTO POLA PAZ E CONTRA A GUERRA

o noso centro, diante da gucrra de 1::.t:.LU. contra o

~
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Iraque, CO apOiO entre OUITOS do goberno español;
subscri be o presen te \Iallifesto para facer chegar á súa comunidade educati"a cn particular e á opinión públi
ca en xeral a nosa lirme determinación de segui r educando as futuras xeracións nos valores dunha cullura de
paz, e amosando o noso rexeitamenlo a esta guerra polas seguintes considerac:óns:
Consideramos que non se ten producido ningunha situación que se contemple na Carta Jas Nacións
'nidas nin no Dcreito Internacional para declarar a guerra a outro pa is, nin se h:n probado que Iraque sexa
unha ameaza para a seguridade intclllacional nin que teña ninguha conexión co terrorismo internacional. En
todo caso condeamos o terrorismo en tódalas súas formas.
Consideramos que estar en cO!l(ra desta guerra non significa apoia r o dictador Sadam Huscin. Este
rexime. comO a Inaioria dos que existen na zona, nIlnera hrutalmentc as liberdades fundamentais e os derei
tOS humanos, polo que as N::--J.UU. deberían lleseñar unha política global para a rexión baseada na seguridade
mutua., na el iminación dc tódalas armas dc destrucción mas iva e no respecto aos derótos humanos.
Proc lamamos o principio universal dc que ninguha nación pode atacM unilateralmenle a outra. máxime
cando non supón ningunha ameza para a súa segun dildc, polo que rexeitamos frontalmenlc a estratexia da
guerra pre\·cnuva.
Proclamalllos que o Consello de Seguridade das Nacións l'nidas debe e\ercer as elitratexias necesarias
PM¡I buscar os obxccli\'os para o que fOl creado, :.¡ resolución pacifica das cOnlIoversias entre as nacións, e
non para ser utilizado cono panl(\]Ja para encubrir unha guerra inx usta, cinicH, lIip6crit<l e 111111 01"<11.
Rext!ita111os o bloqueo ti Iraque polas graves consecuencias para il súa poboación. Como tcn infonnado
a li~ ICI-:F diariamentc morren en Iraque 5.000 nenos/as por falta dc meJlcina-.:, dcsnUlrición e falta de coida 
dos médicos, e as 'N .LU. calcu lan nun millón de persoas 1110 rtas desde a imposición do embargo. Unha no\"a
gUt'rr(l a Jraqm: agudllari,l o surri mento das persoas rnúis desfavorecidas.
A guerra debe ser tamén ev iwda porque conlradi os principios básicos da resolución non "jol<.:ota dos
confli ctos, d(\ del11Ol:rac:a e da moral
Como educadoras e educadores comprometidos co be nestar das ruturas xeracións estamos com'eocidos
dc 'luc outro mundo ê posible. Educar para a paz C na espera nza du n mundo máis xusto, delllocrâtico e pad
fico fOlma parte da nosa máis xen uín a tarefa profes iona l. Como fixeron outros sectores profe:':ionais, quere
mos dar exemp lo a favor da paz c en contra das gue rra s, polo que cuest ionamos a utililaeión di! ciencia para
fins militares e o crecente aumento en gastos militares e na inycstigación I11llltar.
Solicitamos ao gohemo español e ás Nacións Unidas que aproben un programa de desamle p"ra tóda las
nacións que teñen armas de destrucción masiva, polo perigo que representan para a seguridade mundial, lal
como se está a sin alar nestes días.
A historia ensínanos que a maior pllrte das glJerras son decidlClas por unha mínoría que busca a súa
gañancia -neste caso o petróleo. o control xeoestratt!x ico da zona e determinadas razóns de política interna
norteamericana-, pero son sufridas pola maioría da poboación. Por iso a maioría da poboación que estamos
en contra da guerra debemos seguir resistindo a propaganda mil itarista e seguir presionando ao; nOsas autori 
dades para obrigalas a parar esta gucrra e tódalas guerras. ¡Guerra, nunca máis !
Galicia, I de abri l de 2003
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CENTROS DO

PROGRA~IA

ASI:-IA:->TES DO

----

~IANIFESTO,

CEP Igrexa-Valadares; CEIP Coutada-Beade; CEIP Frián-Teis; CEIP Santa Tegra; CEIP
Alfonso R. Castelao; CEIP Seis do Nadal; CEIP Doblada; CEIP Balaídos; CEIP Ria de
Vigo; CEIP Javier Sensat; CEIP Virxe do Rocío; Colexio l\-1" Auxiliadora-SaIesianos;
Colexio Ma Inmaculada; Colexio Miralba-Xesuitinas: Colexio San Juan Bosco; Colexio
Santa \ edruna; Colexio Rosalía de Castro; Fogar e CUnica San Rafael; IES Bcade; IES
Teis; IES Valentin paz Andrade.
OUTROS CENTROS ASINANTES: Ademais destes centros xa se teñen recibido
adhesións de outros centros de Galicia, España, Italia, Brasil, etc.
OS NOVOS CENTROS QUE ASINEN O MANIfESTO deben comunicalo por
correo-e QU fax ao Instituto Municipal de Educación (IME) de Vigo nas seguintes
direccións:
Correo-e: ime@\'igo.org
Fax: 986207864

Ademais de aprobar o Manifesto tamén solicitamos que o repartades a tódolos
membros da \"osa comunidade educativa. Igualmente estamos sometendo o
contido do Manifesto ás corporacións locais en onde residimos para que se pro
nuncien ao respecto.

WEBS SOBRE
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Ca mpaña contra Ia guerra actúa (AI, Intermón
Ca mpaña.Ko a Ia guerra: ww-,"'.noalaguerra.org
Cu!tul'a contra la guerra: "" ·"·.,,,I"moco.n'callag:,,,c.~
ACSUR-Las Segovias: wwn.acsur.orglNodo 50
Contrainformación en red: Yt'"ww.nodo50.org
Comite de solidaridad con la causa árabe: m,v,,'.n,'d.
Fundació per la Pau: "",v,,'.[u,ndlaciol,,,·lapau.corg/i c'!1
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Centro de Información de las Naciones Unidas para
In st ituto Galego dc Análise e Documentación Int. ,mc
Ce ntro de Investigación para Ja Paz
Fotógrafos contra Ia guerra: ,,,,,,,'.[0,"1:"[0,5CC,"t'
International Answer: \\ ww.internationalanswer.org
End the \\'ar: www.endthewar.org
i\loveon: www.moveon.org
Global Sec urily: www.globalsecurit)'.org
Int ernational Asso ciation of Lawyers Against
:\lovimjclrro ATTAC-.\Iadrid: www.att:lcmadri

A dixitalización destes documentos foi posible grazas á axuda concedida a
Nova escola Galega da Secretaría Xeral de Modernización e Innovación
Tecnolóxica (Consellería de Industria - Xunta de Galicia), do Ministerio de
Industria, Turismo e Comercio, así como do Plan Avanza e do Fondo Europeo
de Desenvolvemento Rexional (FEDER), ao abeiro da Orde do 31 de
decembro de 2008 pola que se establecen as bases reguladoras para a
concesión, en réxime de concorrencia competitiva, das subvencións
destinadas a entidades de dereito público e privado, sen ánimo de lucro, para
impulsar a realización de actuacións de difusión e formación relacionadas
especificamente co desenvolvemento e implantación da sociedade da
información na Comunidade Autónoma de Galicia, no marco do Plan
Estratéxico Galego da Sociedade da Información e o Plan Avanza, e se
procede á súa convocatoria para 2009 (código procedemento IN521C)
As publicacións están dispoñibles baixo unha licenza Recoñecemento-Non
comercial-Compartir baixo a mesma licenza 3.0 España de Creative Commons
que reza:
Vostede é libre de:
- Copiar, distribuír, exhibir e executar a obra.
- Facer obras derivadas.
Baixo as seguintes condicións:
-Vostede debe atribuír a obra na forma especificada polo autor ou o licenciante.
Isto quere dicir que tanto os textos como as imaxes da Web poden ser
utilizados por calquera, sempre que se cite a súa orixe, sempre que non se
obteña un beneficio económico directo ou indirecto dese uso, e sempre que se
inclúa no produto resultante a mesma licenza CC-NEG.

