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“El repte més important de tots és la fam en el món. Només voldria
donar una dada: amb tots els diners que s’han donat a la banca en
aquests darrers tres anys, s’hauria pogut eradicar la fam en el món 92
vegades. Que quedi clar que això no és la manera de procedir”
ARCADI OLIVERES
Que treballa sense treva per donar a conèixer les causes que originen la injustícia i la violència del sistema
neoliberal, i també el negoci de la guerra, i ha compromès la seva vida generosament en la construcció d’un món
més just on sigui possible la pau.
Arcadi Oliveres és professor titular del Departament d’Economia Aplicada de la Universitat Autònoma de Barcelona, Doctor des de l’any 1993. Ha
treballat en defensa dels drets humans, la pau i la justícia social. S’ha destacat especialment en la denúncia del deute extern dels països més
pobres, en la divulgació de les xifres de la fam, en la denúncia del subdesenvolupament, de la desigualtat, de les injustes relacions econòmiques
Nord-Sud, de la guerra, del militarisme, de la recerca militar i de la despesa militar; en l’exigència d’incrementar l’ajut al desenvolupament, en
favor del desarmament, del reconeixement de l’objecció de consciència al servei militar i a la despesa militar, en favor de la promoció del consum
responsable, la banca ètica i les formes d’economia solidària, etc.
Algunes de les seves activitats més destacades han estat: la campanya en favor del 0,7% (1981-82), la primera campanya en favor de l’Objecció
Fiscal a la despesa militar (1983), la constitució de la Universitat Internacional de la Pau de Sant Cugat (1984), de la qual és president, la
campanya de Justícia i Pau “Catalunya Solidària” (1985), la campanya contra l’ingrés d’Espanya a l’OTAN (1986), la introducció a Espanya de les
Brigades Internacionals de Pau (1987). També destaca el seu paper com a cofundador de la Xarxa Europea Contra el Comerç d’Armes, en la
gran campanya en favor de la cancel·lació del deute extern (1999), en la promoció de la banca ètica a Catalunya, essent elegit president honorari
de la plataforma Finançament Ètic i Solidari (FETS) el 1999, o en les mobilitzacions contra la guerra de l’Iraq (2003). L’any 1981 va començar a
militar a l’organització Justícia i Pau. Des de l’any 2001 n’és el president, després de la mort de Joan Gomis.
Des de l’any 2001 fins al 2007 va presidir la Federació Catalana d’ONG per la Pau, entitat que aplega prop de vint ONG catalanes dedicades a la
defensa i promoció dels valors de la cultura de la pau i la no violència.
L’any 2011 va desplegar una extraordinària activitat amb motiu de les mobilitzacions del denominats "indignats", impartint desenes de
conferències en les diferents places públiques i altres llocs on es van fer "acampades" ciutadanes i oferint innombrables entrevistes a mitjans de
comunicació amb relació a aquest important moviment ciutadà.

