PROJECTE “Amnistia”
Presentació
El Col·lectiu Antimilitarista de Sant Cugat (CASC) va néixer el 1995 a Sant Cugat del Vallès, una
ciutat de 90.000 habitants pròxima a Barcelona, per agrupar a persones que volíem lluitar contra els
exèrcits, entesos com a braç armat del capitalisme, i que, per tant, ens negaven a fer el servei militar
obligatori (insubmissió). A més de la lluita estrictament antimilitarista (actes de desobediència civil
contra la presència militar, judicis per negar-nos a incorporar-nos a files, campanyes d’objecció
fiscal, negant-nos a pagar els impostos destinats a sostenir l’exèrcit o compar armament,...) també
ens hem dedicat a la sensibilització de la societat amb actes de denúncia dels conflictes oberts al
món i d’informació directe de persones implicades, fugint sempre de les “versions oficials”. Han
estat centenars les xerrades, projeccions de documentals i pel·lícules amb l’objectiu de donar a
conèixer la realitat dels conflictes oberts a Colòmbia, Txetxènia, Afganistan, Bòsnia, Sèrbia,
Kosovo, Timor Oriental, ... i molt especialment els relacionats amb el món àrab, com el Sàhara
Occidental, Iraq o Palestina.
Sobre la realitat del conflicte palestí hem organitzats diferents actes, entre ells una Jornada de
solidaritat amb el poble palestí (amb actes infantils, dinar palestí, documental i xerrades de
membres de la comunitat palestina a Catalunya), jornada de la que aquest any farem la segona
edició, també hem fet xerrades amb brigadistes i periodistes testimonis de l’ocupació, documentals
que reflectien aquesta realitat, xerrades amb membres del moviment antimilitarista israelià, a més
de difondre la campanya de boicot als productes israelians fins a la fi de l’ocupació.
Entre les nostres activitats també hem donat importància a tot els que fos defensa dels drets humans
i especialment de la gent detinguda i empresonada sense judicis justos.
Objectius del viatge a Palestina
Després de totes aquestes activitats per donar a conèixer la realitat de l’ocupació israeliana de
Palestina hem considerat donar un pas més i anar personalment a conèixer aquesta realitat, prendre
contacte amb la gent i els col·lectius que resisteixen cada dia aquesta ocupació, conèixer la seva
feina i les seves necessitats. Volem fer un viatge per la Cisjordània ocupada, conèixer a gent i
col·lectius de Betlem, Hebron, Ramallah i Nablus, també visitar camps de refugiats.
Especialment hem decidit centrar-nos en la coneixença dels empresonats palestins, conèixer la seva
realitat a les presons, denunciar les tortures, veure la situació de les famílies i saber com s’organitza
la solidaritat amb ells per part de la societat palestina.
També volem entrar en contacte amb grups antimilitaristes israelians afins als nostre principis, com
els que es neguen a servir a l’exèrcit, els que protesten contra la construcció del mur o els que
aixequen la seva veu per denunciar l’ocupació.
La idea és entrevistar-se amb el major número de col·lectius de suport als empresonats, amb
empresonats i les seves famílies per tenir un material amb el que realitzar difusió d’aquesta realitat,
poc comentada, al nostre país.
També es tracta de donar testimoni, una vegada tornats a Sant Cugat, de tot el que veiem i ens
expliquin, ja sigui mitjançant xerrades, articles a la premsa o la projecció del documental que farem.

