PRESENTACIÓ
FundiPau és una ONG nascuda el 1983
que treballa per un món en pau.

Desplaçar-se, migrar, viatjar, canviar de lloc de residència ha
estat una constant en l’espècie humana al llarg de tota la seva
història. És una opció lliure de cada persona i un dret reconegut
internacionalment per les Nacions Unides. Cal recordar que
l’article 13 de la Declaració dels Drets Humans, adoptada el
desembre de 1948, estableix:
1. Tota persona té dret a circular lliurement i a triar la seva
residència dins les fronteres de cada Estat.
2. Tota persona té dret a sortir de qualsevol país, àdhuc el
propi, i a retornar-hi.

A través d’una opinió pública
cada cop més informada i activa,
impulsa tots aquells canvis culturals i estructurals
que facin possible l’eradicació de la violència
com a forma de relació entre les persones i pobles.
Pantone: Reflex Blue C (Coated)

Però, qui les amenaça? De què fugen? Per què arrisquen la
vida per marxar dels seus països cap a un destí incert?
L’actual crisi de refugiats no és una catàstrofe natural, ni una
desgràcia casual imprevisible, ni una fatalitat. És un resultat
fruit de diverses causes i amb aquest document us volem
donar eines per trobar-ne algunes i, en la mesura del possible,
proposar solucions per tal que ningú, mai més, no hagi de fugir
de casa seva.
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Però, malauradament, avui, milions de persones que no voldrien
marxar de casa seva es veuen obligades a fer-ho perquè, si
s’hi queden, la seva vida i la de les seves famílies pot córrer
perill.
L’ACNUR, l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als
refugiats, calcula que en aquests moments hi ha 65,6 milions de
persones desplaçades i refugiades al món. Una xifra equivalent
a la població sencera de països com França, el Regne Unit o
Itàlia.
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Violacions dels Drets Humans

La guerra

L’any 1948, l’Assemblea General de les Nacions Unides a partir del reconeixement
de la dignitat inherent i de la igualtat de drets de totes les persones com a fonament
de la llibertat, la justícia i la pau al món va proclamar la Declaració Universal dels
Drets Humans.

El conflicte forma part de la convivència humana. La interacció entre persones,
entre comunitats, entre països genera discrepàncies, opinions divergents i també
tensions i malestar. En la majoria de casos, aquestes tibantors es solucionen amb
el diàleg, la negociació, la mediació i l’entesa però, malauradament, en altres ocasions el conflicte entra en una espiral de violència que deriva en enfrontaments
oberts o fins i tot en guerra.

El text inclou 30 articles que detallen els drets humans bàsics i inherents a totes les
persones del planeta i que es consideren l’ideal comú a assolir.
Malauradament, encara hi ha moltes persones al món que veuen vulnerats els seus
drets i les seves llibertats, que temen per la seva integritat física i per la seva vida,
ja sigui per l’efecte de règims dictatorials o bé per governs que discriminen una part
de la seva població. Per això fugen de casa.

Organitzacions que treballen pels drets humans
Amnistia Internacional
amnistiacatalunya.org (en català)
es.amnesty.org (en castellà)
Amnistia Internacional és un moviment internacional que treballa perquè es reconeguin els Drets
Humans (DDHH) de forma universal. Compten amb més de 2,2 milions de membres i col·laboradors
que els donen suport en 150 països, fan recerca i proposen accions per prevenir i posar fi a les
vulneracions dels DDHH, i exigeixen justícia per a les persones a qui se’ls han vulnerat els drets.
Cada any publiquen un extens Informe anual sobre l’estat dels DDHH al món.

Human Rights Watch
hrw.org/es (en castellà)
hrw.org (en anglès)
Human Rights Watch és una organització que treballa per protegir els Drets Humans arreu del món.
Investiguen i fan públiques les vulneracions d’aquests drets, responsabilitzen els autors dels abusos
i demanen als governs i als òrgans de poder que posin fi a les pràctiques abusives i respectin la llei
internacional dels drets humans.

Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans
ohchr.org/SP (en castellà)
ohchr.org (en anglès)
L’Oficina de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides pels Drets Humans té per objectiu treballar per
a la protecció dels drets humans arreu del món, ajudar a sensibilitzar i conscienciar les persones
perquè puguin exercir els seus drets i donar suport als responsables de preservar aquests drets
assegurant que s’implementen.

L’Organització de les Nacions Unides, creada el 1945, just després de la segona
Guerra Mundial, va néixer justament amb la finalitat de mantenir la pau. D’altra
banda, la societat civil del segle XXI, està cada vegada més sensibilitzada sobre
la necessitat de treballar per prevenir i evitar les guerres. Malgrat això, en aquests
moments encara hi ha 33 conflictes armats oberts al món i les seves conseqüències
són devastadores: pèrdua de vides humanes, contaminació, anorreament de camps
de conreu, destrucció d’edificis i ciutats, greus impactes en la convivència, etc.

Escola de Cultura de Pau de la UAB
escolapau.uab.cat
L'Escola de Cultura de Pau es va crear l'any 1999 amb el propòsit de treballar per la cultura de
pau, els drets humans, l'anàlisi de conflictes i dels processos de pau, l'educació per la pau, el
desarmament i la prevenció dels conflictes armats. La seva publicació Alerta 2017! que s’edita des
de l’any 2002, ofereix una radiografia de les tendències i dinàmiques a nivell mundial en relació amb
l’evolució dels conflictes armats, les tensions i els processos de pau.

Enllaços sobre l'impacte de les guerres en la infància
Health and Human Rights Info

hhri.org/es/thematic/child_soldiers.html

Una bona guia de recursos de l’entitat noruega HHRI per a introduir-se en els impactes específics
dels conflictes armats sobre les nenes i nens del món.

DADES SOBRE LA DONA I CONFLICTES ARMATS
UN Women, l’agència de les Nacions Unides per la promoció de les dones

unwomen.org/en/digital-library/multimedia/2015/10/infographic-women-armed-conflict
(en castellà i anglès)
Women’s International League for Peace and Freedom
wilpf.org (en anglès)

La Lliga Internacional de Dones per la Pau i la Llibertat (WILPF) és una ONG internacional present
en més de 30 països amb seu a Ginebra i a Nova York. Des de la seva fundació el 1915 treballa
amb dones d’arreu del món per la pau, la no-violència i la promoció de la justícia política, econòmica i social.

L'armamentisme
i el seu comerç mortífer
És clar que les armes no creen els conflictes. Però també ho és que a major presència d’armes, els conflictes s’intensifiquen i perllonguen i es generen majors i profunds impactes sobre la població.
Per això és important posar el màxim de límits i controls al comerç de les armes.
La proliferació i el descontrol de les armes arreu del món facilita l’extensió de la
conflictivitat armada, incrementa el nombre de ferits i morts i genera grans onades
de refugiats i desplaçats.
El cicle armamentista (despesa militar > recerca científica > fabricació > comerç >
ús) és conseqüència d’una concepció de seguretat fonamentada en la dimensió militar. Altres concepcions posen l’accent en la prevenció i en la satisfacció dels drets
i les llibertats de les persones (> seguretat humana).

SIPRI
sipri.org (en anglès)

És un centre de recerca sobre pau i desarmament de Suècia. Elabora un informe anual de
referència sobre armamentisme, desarmament i seguretat.
FundiPau edita un resum en català d’aquest extens anuari:

fundipau.org/anuari-sipri

Small Arms Survey
smallarmssurvey.org (en anglès)

Un centre que elabora reconeguts informes sobre l’impacte de les armes lleugeres, tant en situació
de conflicte armat com conflicte social.

Campanya ‘Armes Sota Control’
fundipau.org/control-del-comerc-espanyol-darmes

La Campanya Armes Sota Control, formada per FundiPau, Amnistia Internacional, Oxfam Intermón
i Greenpeace, elabora informes anuals sobre el comerç espanyol d’armes.

Tractat sobre el Comerç d’Armes
un.org/disarmament/convarms/att (en anglès)

Aprovat per les Nacions Unides el 2014 per a regular el comerç d’armes
Més informació, resumida i en català:

fundipau.org/tca

