COMUNICAT
El moviment dels clubs UNESCO va néixer a Sendai, el Japó, l’any 1947. La societat civil va
creure convenient organitzar-se per fer sentir la seva veu més enllà de les seves fronteres i
per portar els ideals de pau de la recent nascuda UNESCO – Organització de Nacions
Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura – al seu país. Molt més proper en el temps,
a finals dels anys 50 del segle XX, es crea el primer club UNESCO de l’Estat espanyol, el de
Barcelona. Era una manera d’obrir-se al món i de portar a Catalunya les propostes de la
UNESCO.
Des de llavors ençà, el moviment UNESCO a Catalunya ha anat creixent i s’ha consolidat.
No només amb el naixement de nous clubs, associacions i centres UNESCO, sinó també
amb l’aparició d’escoles associades a la UNESCO, biblioteques i càtedres UNESCO, i
nombrosos exemples de llocs de Patrimoni Mundial, Reserves de la Biosfera, Memòria del
Món, Geoparc i exemples individuals de treball per als objectius fundacionals de la
UNESCO, - “bastir els baluards de la pau en la ment de les persones” -, sense oblidar les
paraules de la constitució de Nacions Unides, “nosaltres, els pobles”.
Avui, 21 de setembre, Dia internacional de la Pau, decretat per Nacions Unides l’any 1981,
veiem amb una enorme tristesa i preocupació com el respecte a les llibertats del nostre
poble i als drets civils dels nostres conciutadans es veuen greument vulnerats.
Manifestem el nostre rebuig a tot el que significa anar en contra de la llibertat d’expressió
i la vulneració dels drets dels nostres representants electes, als quals manifestem el nostre
suport.
La Federació Catalana d’Associacions i Clubs UNESCO, des del màxim respecte a la
pluralitat dels seus membres, continuarà fent costat a la voluntat de la majoria del poble
de Catalunya, expressada sempre pacíficament i amb civisme.
Barcelona, 21 de setembre de 2017
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