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Defensa sense armes - defensa social 
Imagineu-vos que en una guerra tota la població resisteix! 

Imagineu-vos si poguéssim capgirar la lògica de la guerra. 

Imagineu-vos si poguéssim defensar-nos sense armes. 

Imagineu-vos que la humanitat guanya a la violència. 

Sona utòpic? 

Hi estem treballant! 

Defensa sense armes 

Com podem construir una societat en què la gent esJgui protegida de la violència? I com 
ens organitzem per evitar els atacs de dins i de fora de manera noviolenta? Com podem 
defensar-nos sense violència? 

Tractem aquestes preguntes a la campanya "Defensa sense armes"  

I ja tenim una idea. Es diu: 

Defensa social 

La manera com ens defensem afecta tothom. Per això volem treballar amb tu per crear 
estructures que ens permeJn actuar en cas de guerra o de cop d'estat. Per a nosaltres, la 
submissió no és una opció com tampoc ho és la resposta violenta. 

Què vols protegir i, sobretot, com? 

Com funciona la defensa social? Pots defensar molt més del que penses! 

h#ps://wehrha,ohnewaffen.de/soziale-verteidigung/ 

Humanitzar la defensa 

La història està plena d'exemples on la gent s'ha resisJt de manera noviolenta. Sovint 
s'enfrontaven a règims violents, i fins i tot tenien èxit. No van ser casualitats històriques, la 
noviolència és poderosa. 

https://wehrhaftohnewaffen.de/
https://wehrhaftohnewaffen.de/
https://wehrhaftohnewaffen.de/soziale-verteidigung/


És precisament aquest poder el que volem uJlitzar per defensar-nos. Volem posar la gent 
en condicions d'actuar col·lecJvament i oposar resistència de manera organitzada. 

Resistència noviolenta 

A tot el món, la gent uJlitza els mètodes de resistència civil noviolenta per contrarestar la 
Jrania i la injus]cia o exigir un canvi social. La recerca confirma que la resistència civil 
noviolenta pot ser una eina d'èxit, fins i tot més que la resistència violenta. 

La defensa social uJlitza aquest Jpus de resistència, dissenyada per protegir eficaçment 
una societat davant una incursió militar des de fora, però també contra un cop d'estat 
violent des de dins. 

Protegim allò que és important per a nosaltres 

La defensa social no és defensar fronteres o territoris, sinó preservar vides, formes de vida 
democràJques i autodeterminades, i necessitats vitals sense lliurar-se a un agressor. Perquè 
la guerra destrueix allò que s'ha de defensar. Si s'uJlitzen armes nuclears, hi ha un risc de 
destrucció inimaginable. 

La defensa social no és una panacea d’alternaJva a la guerra. Fins i tot amb la defensa 
social, la gent paJrà. Però la protecció de les persones, les infraestructures vitals i els èxits 
socials són prioritaris. 

Com funciona? 

Per exemple, el 26 de març de 2022, l'exèrcit rus va envair la ciutat ucraïnesa de Slavutych, 
matant tres persones i arrestant l'alcalde. Els habitants del poble de 25.000 habitants ni van 
capitular ni van prendre les armes, es van manifestar. Van arribar espontàniament a la plaça 
central, van cantar l'himne ucraïnès i van demanar la llibertat de l'alcalde. 

Les tropes russes van intentar trencar la manifestació. Van disparar a l'aire i van llançar 
granades atordidores, però els ciutadans ucraïnesos es van mantenir ferms i no van recórrer 
a la violència. Van començar les negociacions, l'alcalde va ser alliberat i les tropes russes 
van marxar després de només dos dies. 

Resistència noruega 

La resistència noviolenta també va tenir lloc durant la Segona Guerra Mundial. L'any 1940 
les tropes alemanyes van ocupar Noruega, la resistència militar es va trencar al cap d'uns 
mesos i els nazis es van fer càrrec del govern. Per tal de sotmetre la població, també volien 
controlar les escoles i educar-hi la joventut amb les idees del nacionalsocialisme. 

Però això va fracassar per la resistència dels professors. La majoria dels professors es van 
negar a ensenyar amb l'esperit dels nazis i van preferir ser acomiadats. Per trencar la 
resistència dels mestres, els nazis van detenir el deu per cent d'ells, 1100 persones, i els van 
enviar a camps de concentració. Els nazis els van amenaçar amb tortura i mort, i alguns 
professors van morir als camps. Però la seva resistència va conJnuar fins que els nazis es 
van rendir. Els professors van ser alliberats i van poder conJnuar les seves classes. Van 
defensar les escoles. 

Lluita del Ruhr 1923 



El que avui coneixem com a resistència noviolenta amb molts exemples es va "inventar" el 
1923. La Primera Guerra Mundial havia acabat només feia cinc anys i el pensament militar 
estava a tot arreu. Durant aquest temps, el cor industrial d'Alemanya, la zona del Ruhr, va 
ser ocupat per tropes belgues i franceses. El govern alemany va reaccionar d'una manera 
inusual: no va capitular, no va declarar la guerra i no va iniciar una guerra de guerrilles. 
Demanà "resistència passiva". Durant nou mesos, les potències ocupants van lluitar contra 
aquesta resistència civil i finalment no van aconseguir els objecJus desitjats. La democràcia 
també aprengué d’aquesta situació dimcil, la resistència paralitzà l'economia i, finalment, 
s'hagué d'acabar la ocupació. 

Aprenguem de la història 

A Slavutych a Ucraïna, encara que els residents van guanyar una batalla per la seva ciutat, 
les tropes russes van conJnuar la guerra. Els professors de Noruega van defensar les seves 
escoles contra les convulsions nazis, però Noruega va conJnuar sent un país ocupat. Tot i 
que la resistència passiva a la regió del Ruhr va frustrar els objecJus dels ocupants, la jove 
democràcia alemanya també va resultar danyada. La ruptura de la resistència va ser una 
amarga decepció per a moltes persones en aquell moment. 

Mirem el passat per aprendre d'ell. Els exemples mostren que la noviolència pot tenir èxit 
contra la violència i que els estats també poden uJlitzar estratègies noviolentes. 

Qui fa això? 

En els tres exemples, la resistència noviolenta es va uJlitzar sense molta preparació. I això 
es reflecteix en els èxits limitats. Si volem defensar-nos de manera noviolenta d'una guerra 
d'agressió, calen preparaJus intensos i un enfocament coordinat. Al cap i a la fi, els exèrcits 
militars també estan formats per gent entrenada i equipada amb un gran cost. Què seria 
possible si dediquem aquest esforç a la defensa noviolenta? Estem treballant en una 
resposta! 

La gent de moltes regions d'Alemanya ja s'està involucrant en la promoció de la defensa 
social a la seva zona. A la nostra campanya parlem de grups regionals o regions model. 

............................. 

Què puc fer? 

Informar-te 

No has senJt mai parlar de Defensa Social? Al principi també ens va passar a alguns de 
nosaltres. La defensa social és dimcil d'entendre perquè no és un concepte estàJc. És per 
això que presentem les idees bàsiques i estem treballant per desenvolupar el concepte amb 
tot que vulgui implicar-s’hi. 

ParJcipa 

Suficientment informat? A conJnuació, uneix-te a un dels nostres grups locals. Aquí la 
defensa social es pot experimentar, tot preparant-la i la implementant-la en termes 
concrets. Quines estructures s'han de crear? Quines mesures tenen senJt per al vostre 
entorn? 

Generar pressió 



El treball dels nostres grups locals hauria de permetre la defensa de les regions i generar 
pressió sobre els qui prenen decisions a tot el país. Nosaltres mateixos creem els canvis en 
el context local i en fer-ho, suscitem suport. 

........................................ 

ParJcipa 

Afortunadament, la defensa social no és un pla definit que només hem de complir. Al 
contrari, la defensa social avança amb el que fem junts. 

Què vols defensar? Què significa per a tu la defensa social? 

Pots parJcipar en la nostra campanya a dos nivells. T'agradaria pensar en els antecedents 
de la defensa social, preparar tallers o dissenyar materials? Aleshores segur que trobaràs un 
lloc en un dels nostres grups de treball. 

Grups regionals i regions model 

Al nostre mapa podeu veure on els grups 
treballen per establir la defensa social a la seva 
regió. Aquests grups treballen de diferents 
maneres per garanJr que les seves comunitats 
es puguin defensar socialment. Simplement 
p o s e u - v o s e n c o n t a c t e a m b e l g r u p 
corresponent si voleu parJcipar o necessiteu 
més informació. 

L'estat actual de cada grup és lleugerament 
diferent. Alguns, com els grups a Wendland o a 
l'Alt Rin, ja s'han confirmat com a regions model. 
Això vol dir que prenen mesures concretes i 
documentades per defensar-se de manera 
noviolenta. Per això els donem suport econòmicament. Altres encara s'estan configurant i 
se centren en esdeveniments d'informació i treball en xarxa. 

Tanmateix, el que uneix a tots els grups és que realment poden acollir el vostre suport. Així 
que uJlitzeu el mapa d'aquesta pàgina per posar-vos en contacte amb un grup a prop 
vostre, o comenceu el vostre! 

Presentació de les nostres regions model  

Berlín-Moabit 

El REFORMACIONS-Campus eV (el REFO) és un municipi, una parròquia protestant i un 
centre de barri, de políJca i art. Combinem la nostra fe crisJana amb la transformació 
social. Per fer-ho, estem unint esforços amb altres col·lecJus acJus en els camps del canvi 
climàJc, els drets humans i la superació de la violència. Amb el Centre de Resiliència 
Moabit, ara també tenim un col·lecJu que s'ocupa de la defensa social i vol donar-la a 
conèixer i potenciar-la. 



T'interessa saber més sobre la defensa social? Vols conèixer idees, provar-les i 
desenvolupar-les més? Aleshores, no dubJs a posar-te en contacte i venir a la nostra 
propera reunió o taller. 

Alt Rin 

La xarxa de pau "Friedenswege eV - Chemins de Paix" hem començat la iniciaJva de la regió 
model de l'Alt Rin. La regió està molt lligada a França: les hosJlitats del passat s'han 
converJt en associacions on els ciutadans i les administracions políJques es connecten a 
través de les fronteres. Igualment amb Suïssa. La idea de territoris ben demarcats té un 
paper menor aquí que en altres llocs. Això també passa amb la defensa social.  h#ps://
friedenswege.com/  

Wendland 

Volem combinar la defensa social com a regió model a Wendland amb enfocaments de 
transformació social-ecològica. Es tracta de la implementació pràcJca. Perquè és una bona 
tradició a Wendland no només estar en contra, sinó desenvolupar i construir alternaJves tu 
mateix. Interessat? 

Vols més informació, fer preguntes, pensar i desenvolupar, provar i pracJcar com pot 
funcionar la defensa social a Wendland? Llavors posa't en contacte amb nosaltres. 

Sobre nosaltres 

Tant les persones que treballen per la pau des de fa anys com les persones per a les quals el 
tema encara és força nou parJcipen a la nostra campanya "Wehrha, ohne Waffen - 
Avançant la defensa social" - i estem sempre oberts a qualsevol persona que vulgui 
començar! 

La guerra i la pau ens preocupen a tots. Per això volem oferir una plataforma on tothom 
pugui aportar les seves idees, impulsos i energies. Ens esforcem per adreçar-nos a persones 
de tots els àmbits de la societat i per guanyar-los perquè hi parJcipin. 

Tanmateix, ens desmarquem clarament amb històries de conspiració i d’idees d'extrema 
dreta. Perquè ho tenim clar: si volem promoure la pau a gran escala, hem de viure la pau a 
peJta escala. Per tant, ens oposem clarament a qualsevol forma de discriminació i valorem 
treballar amb una gran varietat de persones. 

Una de les organitzacions que ens donen suport és el Bund für Soziale Defense (BSV) -
Federació per a la Defensa Social eV- . Els empleats de BSV gesJonen els diners de la 
campanya i els nostres dos empleats a temps complet. 

El nostre logoJp: dues preocupacions unides 

La defensa social combina dues preocupacions que signifiquen molt per a nosaltres: Volem 
poder defensar-nos. Perquè capitular davant la injus]cia no és una opció. La defensa social 
implica lluita, però no volem lluitar amb violència, volem lluitar contra la violència. La 
noviolència està al nostre ADN perquè la violència no pot crear una pau duradora. 

https://friedenswege.com/
https://friedenswege.com/


  

 

E l 
puny és el signe de la lletra "S" a l'alfabet dels 

dits, el signe de la pau representa la "V". 

S i V - abreviatura de Soziale Verteidigung, Defensa Social en alemany. 
El llenguatge dels dits és un complement de la llengua de signes. Es pot uJlitzar per escriure paraules per a les quals els 
símbols de signes encara no són habituals. 

Construir la defensa social 

La guerra porta destrucció catastròfica, paJment, odi i mort. 

Els pobles i ciutats s'estan tornant inhabitables com a conseqüència dels combats militars 
perquè s'estan destruint cases, hospitals i subministraments bàsics d'aigua, electricitat i 
calor. 

La defensa militar sovint no pot evitar tot això, de la mateixa manera que els militars no 
poden garanJr la protecció de la població en una zona ocupada. 

L'experiència mundial ha demostrat que la resistència civil noviolenta pot ser una eina 
d'èxit contra la Jrania. Aquesta és la base del concepte de defensa social no militar, que 
està en constant evolució. L'objecJu és que la població pugui uJlitzar tots els mitjans de 
resistència noviolenta per defensar-se d'una presa de poder armada. Per això cal construir 
estructures de la societat civil que creïn una capacitat de defensa organitzada de la població 
civil. La campanya "Defensa sense armes" vol contribuir a això i avançar en la defensa 
social. 

Si us plau, indica: 

✓ EsJc a favor del desenvolupament de la Defensa social a Alemanya. 

✓ M’agradarà ser contactat personalment per gent de la campanya. 

✓ Vull treballar amb altres persones a la meva regió per preparar la defensa social. 

Nom  

Codi Postal 

Correu electrònic 

ConsenJment 

Dono el meu consenJment a l'emmagatzematge i tractament electrònic de les meves dades per a la 
campanya "Wehrha, ohne Waffen". Aquest consenJment es pot restringir o revocar en qualsevol moment 
amb efecte per al futur. Podeu trobar més informació sobre això i instruccions sobre la revocació a la nostra 
declaració de protecció de dades, que es pot trobar al final d'aquesta pàgina.

Defensa sense armes 


