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REPTES 

Sobre quins d’aquests reptes tenim capacitat per incidir, o la cooperació catalana podria actuar? 

Quins d’aquests reptes poden tenir una major incidència sobre la nostra feina a futur? 

 

Recull dels reptes 

 
 

 Els nostres objectius pel 2018-2021 
  
-  Controlar la Privatització de la Guerra i de la Seguretat  

- Prevenir els extremismes violents   
- Recolzar Estratègies de Resistència Civil Noviolenta  
- Construir Democràcies  

 
On tenim capacitat per implementar-los?  
-   Maghreb (Tuníssia, Marroc, Líbia)   
-  Mashreq (Jordània, Palestina, l’Iraq, Síria) 
-  Europa (Zona euromediterrània) 

Associació Novact - Espanya 
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PROPOSTES 

Cap a on creus que hauríem d’anar? Quin seria l’escenari 

ideal a mitjà termini? 

Quines accions concretes podem plantejar? 

 

 
Recull de les propostes 
 

Tema 4.5. Transformant els conflictes: Pau i no-violència 

 
- Controlar la privatització de la guerra i la seguretat 

 
Aturar la privatització de la guerra i la seguretat i les noves formes de fer la guerra, per fer front a la cultura de la  

guerra i la industria militar i de seguretat:  

 

Enfortir el rol i es capacitats d’organitzacions, moviments socials, campanyes i/o activistes que treballen per resistir a  

contextos d’ocupació militar, securitització de les seves societats, contextos fronterers o expoli de recursos naturals, en 

procesos/contextos de la regió eruomediterràniea on hi participin Empreses Militars i de Seguretat Privada (PMSC) i/o 

 d’altres empreses Transnacionals (TNCs) 

 

Donar suport a la societat civil  per lluitar contra l’impacte negatiu d’aquestes empreses sobre els seus drets humans  

(llibertats civils, culturals, drets econòmics, socials i polítics) i l’expoli dels seus recursos humans.  

- Posar el focus en l’enfortiment de les campanyes antiocupació en la seva lluita contra les empreses transnacionals 

(Palestina i el Sàhara Occidental) 

- Programes de capacity-building a nivell legal, d’investigació i d’incidència 

- Protecció d’activistes afectats per l’activitat de les PMSCs i d’altres TNCs (campanyes, suport legal) 

- Creació d’espai i  augment del ressò de les demandes de les organitzacions de base i activistes 

 

Monitoritzar el procés de privatització de la guerra com obstacle per als processos de construcció de pau i la  

consolidació de la seguretat humana.  

- Mapeig de la presència d’EMSP 

- Registrar, sistematitzar i analitzar el desenvolupament de la industria EMSP i el seu impacte en els drets humans  

(Shock Monitor) amb especial atenció als contextos operacionals de migracions i fronteres; extracció de recursos naturals;  

repressió dels moviments socials; ocupació i conflictes internacionals; homeland security  

- Creació de la plataforma d’investigadores, centres de recerca i observatoris articulats amb Shock Monitor (Shock Monitor  

Academics & Civil Society, ODHE)  

- Identificar les vinculacions de les EMSP amb altres empreses transnacionals (ODHE)  

- Realitzar recerques i publicacions sobre EMSP al país  

- Incrementar la visbilització del fenomen de la privatització de la guerra i la seguretat als mitjans, a través de la creació de 

narratives alternatives i de l’elaboració d’eines comunicatives innovadores. 

 

Promoure la creació de marcs legals internacionals, nacionals i locals que regulin les EMSP i altres empreses  

transnacionals vinculades, assegurant la participació d’organitzacions i d’altres actors de defensa dels drets humans. 

- Promoure un debat públic sobre la privatització de la guerra i la seguretat, regulacions i alternatives de polítiques publiques de 

seguretat desde la perspectiva de la pau i els drets humans.  

- Impulsar la creació d’un marc legal nacional (i internacional) per limitar el procés de privatització de la guerra i la seguretat,  

i regular les operacions de les EMSP en relació als DDHH. Avançar en l’aprovació i aplicació de regulacions vinculants de 

prevenció/mitigació, i de mecanismes de rendició de comptes i remeis efectius per a les persones afectades, que protegeixin  

els drets humans davant l’activitat de les PMSC i altres ampreses TNCs 

- Impulsar l’intercanvi de bones practiques amb d’altres iniciatives europees.  

- Participar i contribuir en la campanya “Desmantellar el Poder Corporatiu” per a la creació d’un Tractat Internacional per a  

la regulació de les empreses transnacionals en relació amb els DDHH a nivell internacional  

- Augmentar el treball d’incidència política a les administracions publiques a nivel espanyol i català per incorporar clàusules  

de drets humans a les legislacions de contractació pública.  

- Acabar amb les complicitats entre institucions publiques i privades que están treient profit de contextos d’ocupació i  

conflictes 
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- Denúncia de companyies especifiques amb campanyes legals i de sensibilització i a través de plataformes 

activistes presents i organitzades a Catalunya 

- Creació d’una base de dades conjunta i coordinada amb d’altres actors de la societat civil organitzada, que 

permeti consultar informació sobre les complicitats amb PMSC i d’altres empreses TNCs 

- Impulsar la campanya “99,3% responsables” per millorar els procesos de contractació pública des del 

respecte dels drets humans   

-  

Assegurar l’accés a la justícia i la reparació efectiva a les víctimes de les EMSP i altres empreses transnacionals 

vinculades. 

- Recolzar campanyes, moviments socials, col·lectius i defensores de drets humans que s’oposen a la privatització de 

la guerra i la seguretat i les seves aliances amb el poder corporatiu global  

- Contribuir al procés del Tribunal Permanent dels Pobles contra les violacions de DDHH de les persones migrants i 

refugiades, identificant als responsables de les causes en origen i el negoci de la privatització de la guerra i la 

seguretat, així com la securitització de les fronteres europees i tots aquells esforços per crear la “Europa Fortalesa”.  

- Impulsar la creació de mecanismes de recepció, seguiment i denuncia de violacions de DDHH, accés a la justícia i 

reparació de les víctimes.  

- Reforçar la monitorització i suport als actors locals en lluita i resistència contra l’activitats d’empreses PMSC i 

d’altres TNCs a la regió mediterrània. 

- Identificar actors clau: activistes, investigadors, organitzacons i centres de recerca  

 

 

 

- Prevenir els Extremisme Violents 
 
Monitoritzar els vectors i impacte de TOTES les formes d’extremisme violent.  

• Realitzar mapeig d’actors socials i institucionals treballant en materia de prevenció de l’extremisme violent.  

• Investigar els vectors, motivacions i nivells de suport social als extremismes violents. 

• Fer anàlisi online amb Big Data sobre motivacions, vectors i context de la radicalització violenta 

Reforçar l’educació i la resiliència local 

• Realitzar manuals i formacions de formadors en matèria de PEV 

Reforçar la responsabilitat de protegir a les víctimes.  

• Promoure accions de protecció i defensa de Defensors/as de Drets Humans. 

• Visibilitzar les principals violacions de Drets Humans comeses per Organitzacions Extremistes Violentes. 

Assegurar la protecció dels Drets Humans en les lleis Antiterroristes.  

• Promoure accions de denúncia i incidència política sobre DDHH i legislació antiterrorista. 

• Prevenir la radicalització en presons assegurant estàndards de Drets Humans en el tracte. 

Protegir els valors democràtics i l’espai d’OSC.  

• Promoure informes ombra i informes paral·lels als comitès del sistema de Nacions Unides. 

• Promoure el treball en xarxa amb actors víctimes de pràctiques autoritàries destinades a limitar l’espai de la societat 

civil independents. 

Fomentar l’adopció de Plans d’Acció Nacionals (PAN) per a la Prevenció de l’Extremisme Violent.  

• Promoure espais multi-actor per debatre PAN, regionals i locals. 

• Realitzar un monitoratge dels esforços locals, nacionals i regionals dirigits a l’adopció de PAN. 
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  Seguiment dels factors i impacte de TOTES les formes d’extremisme violent. 

 

Reforçar l’educació i resiliència a nivell local. 

 

Reforçar la responsabilitat de protegir a les víctimes.  

 

Assegurar programes dirigits a protegir a qui protegeix com actors clau del canvi social que es necessita per prevenir  

l’extremisme violent 

 

Assegurar la protecció dels drets humans en les lleis antiterroristes. 

Promoure els valors democràtics i protegir l’espai de la societat civil.  

 

Promoure l’adopció de Plans de acció nacionals, regionals i locals 

 

Establir un Observatori per a la Prevenció de l’Extremisme Violent.  

 

Reforçar l’educació i la resiliència local 

• Impulsar una Xarxa de formadors en PEV en diverses llengües  

• Impulsar un Màster Oficial sobre Prevenció de l’Extremisme Violent   

 

Reforçar el paper de la joventut com a actors de canvi 

• Fomentar accions i campanyes noviolentas de mobilització social específicament dirigides a la joventut. 

• Combatre la discriminació en totes les seves formes en l’entorn educatiu i laboral. 

 

Reforçar el rol dels i les joves com actors pel canvi.  

 

Generar narratives alternatives en les xarxes socials i els mitjans tradicionals.  

 

Promoure narratives alternatives que abordin els factors motrius de l’extremisme violent incloent les violacions actuals de  

drets humans. 

 

Protegir la independència, llibertat d’opinió i expressió, pluralisme i diversitat dels mitjans de comunicació en els  

marcs legals nacionals 

 

Protegir a tots els periodistes assegurant la investigació immediata i profunda de les amenaces a la seva seguretat i  

encoratjar als periodistes a treballar plegats per desenvolupar voluntàriament formacions i codis de conducta del sector que 

promoguin la tolerància i el respecte. Si és necessari, oferir tota la formació necessària per consolidar la seva  

independència davant de qualsevol possible influència (política, religiosa, etc.) 

 

Crear mecanismes de coordinació entre la societat civil i actors no estatals (periodistes, xarxes socials, etc.) per  

treballar en una declaració de principis per combatre el discurs d’odi. 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

 
- Recolzar Estratègies de Resistència Civil Noviolenta 

 
 
Recolzar als actors que promouen estratègies noviolentes i campanyes de transformació social  

• Reforçar les capacitats i recursos de les OSC i moviments socials locals que promouen estratègies noviolentas de transformació  

de conflictes per augmentar el seu impacte i contribuir a amplificar els seus suports socials i comunitaris 

• Produir coneixement sobre la noviolència com a estratègia de transformació social i apoderament col·lectiu 

• Acompanyar i impulsar campanyes noviolentas de transformació social impulsades per NOVACT en xarxa amb altres actors. 

• Realitzar Formacions de formadors locals per promoure una xarxa de formadors locals amb capacitat de replicar formacions 

• Sistematitzar bones pràctiques dels moviments i campanyes noviolentas locals. 

 

Oferir suport i protecció als/as Defensors/as de Drets Humans (HRD).  

• Establir sistemes d’Alerta primerenca per monitoritzar les violacions de drets humans (repressió, detencions, desaparicions, 

homicidis) que sofreixen els HRD. 

• Establir sistemes de Resposta primerenca per oferir protecció (legal, psico-social i refugi) als HRD. 

• Realitzar accions d’incidència cap a les autoritats locals, nacionals i representants de la comunitat internacional al país per  

fomentar que s’implementin les Línies Guia per HRD. 

• Acompanyar a les persones Defensores de Drets Humans detingudes/ arrestades al llarg dels seus processos legals, estant  

presents en les corts i tribunals que els/as jutgin. 

• Promoure un context de cures cap a l’entorn social de Defensores de Drets Humans 

• Promoure l’implementació de mecanismes de defensa de defensores, centrats a donar suport a les dones i membres del  

col·lectiu LGBTI defensors de drets humans que siguin perseguits pel seu activisme 

 
- Construir Democràcies 

 

Promoure la democràcia económica 

• Realitzar recerca i propostes de polítiques dirigides a impulsar i desenvolupar alternatives al sistema econòmic actual. 

• Impulsar i avaluar experiències de construcció de sistemes monetaris i financers alternatius (monedes socials, crèdit mutu,  

sistemes de garantía i reputació peer-to-peer) 

• Oferir formació a actors locals sobre bones pràctiques en l’impuls d’alternatives al sistema econòmic actual.  

• Impulsar la inclusió de clàusules pel respecte dels drets humans en la compra, licitació i contractació pública. 

Promoure la democràcia política 

• Oferir suport a les institucions/organitzacions per al disseny participatiu de polítiques públiques i l’impuls de la democràcia 

deliberativa. 

• Protegir i fomentar la llibertat d’expressió, de reunió i llibertat de premsa 

• Protegir i fomentar l’espai de la societat civil independent i denunciar les limitacions en els drets civils i polítics 

• Fomentar la transparència institucional i la lluita contra la corrupción 

• Promoure l’ús social de la deliberació per la millora dels processos i dels espais participatius a la regió Euro-mediterrània  

• Promoure informes paral·lels als comitès del sistema de Nacions Unides 

• Transformar les relacions i l’objectiu últim de l’economia, de manera que aquesta s’orienti cap al ben comú i situï a les persones al 

centre. Han de promoure’s processos en els quals sigui la societat qui controli l’economia a través de la participació, construint la 

sobirania econòmica. 

• Avançar en aspectes com la transparència i l’eradicació de la corrupció, claus per a la consolidació dels processos democràtics a la 

regió Euro-Mediterrània. 

• Adoptar progressivament pautes democràtiques, construint la institucionalització necessària per assegurar la participació ciutadana i la 

producció de lleis i polítiques públiques cada vegada més orientades a l’interès comú. 

• En la línia de democràcia econòmica cal afavorir l’economia cooperativa, social i solidaria, l’economia procomú, circular i de 

proximitat, experimentant amb la canalització de despesa pública social i analitzant el seu impacte en el benestar dels perceptors. 

• Les moneeds social promoure el canvi de model productiu de les ciutats i en relació amb les persones, transcendint dinàmiques 

basades en l’escassetat o centralització de recursos, cap un sistema socialment inclusiu i ambientalment sostenible, que introdueixi 

una lògica orientada cal al bé comú i una dinàmica de transparència en la gestió de polítiques públiques socioeconòmiques. 

• En relació a la democràcia política, cal impulsar metodologies participatives i deliberatives adaptats als escenaris on es desplegui, serà 

l’eina per excel·lència. S’activarà en projectes que facilitin la governabilitat i la generació d’estructures que afavoreixin la participació 

ciutadana, com un element per a la formulació de polítiques públiques més justes. Especialment, es treballarà en processos de 

municipalització i descentralització administrativa, plans urbanístics, plans i estratègies locals, regionals i nacionals per a la 

participació, etc. 

• Potenciar  treball amb mitjans de comunicació, construint nous relats favorables a l’obertura democràtica, tant econòmica com a 

política, mitjançant campanyes de sensibilització i el monitoratge de dites mitjanes. 



 

• Fomentar la democràcia deliberativa , millorant les estratègies de governança de la ciutadania (organitzacions, col·lectius, ciutadania 

no associada, etc.), que permetin que aquesta sigui un agent de transformació per donar resposta als reptes del segle XXI. 

• Contribuir a potenciar la deliberació com una pràctica i canvi cultural en els processos de participació (presencials i/o telemàtics) de la 

societat civil i les autoritats públiques que treballen per la transformació social, avançant cap a l’obtenció de resultats específics i 

consensos; 

• Promoure la deliberació en els espais de reflexió, presa de decisions i disseny de polítiques públiques per tal que la metodologia 

deliberativa permeti processos inclusius en cooperació amb autoritats públiques;  

• Promoure processos de participació transparents i orientats a resultats, per millorar l’eficàcia de transformació social dels actors 

polítics i socials; 

• Oferir i estendre el mètode i les eines deliberatives a moviments socials, entitats i activistes que lluiten per la defensa dels drets 

humans i la transformació social noviolenta per reforçar la seva organització i gestió democràtica interna i millorar l’impacte de les 

seves accions i campanyes; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

 

ANNEX – ALTRES CONSIDERACIONS i PROPOSTES COMPLEMENTÂRIES 
ALS PUNTS PROPOSATS.  

 

- Prevenir els Extremismes Violents 

 

• Reforçar tots els sistemes de vigilància i control de totes les formes d’extremisme violent en la regió euro-mediterrània  

amb especial atenció al discurs d’odi en els mitjans tradicionals i les autoritats. 

• Seguir i dur a terme una revisió crítica de totes les pràctiques, estratègies, polítiques i legislacions nacionals l’objectiu de  

les quals sigui la prevenció i la lluita contra l’extremisme violent per determinar si estan fermament assentades en el  

respecte a la legislació internacional humanitària, els drets humans i l’estat de dret. 

• Promoure acords amb l’acadèmia i think-tanks per fomentar la recerca crítica sobre els factors i les causes que  

condueixen a tots els extremismes violents. 

• Cooperar i reforçar les iniciatives dirigides a recopilar dades sobre discriminació, crims d’odi, discursos d’odi, violències  

estructural i cultural i terrorisme. 

• Fer un seguiment dels autors i l’evolució dels crims d’odi en les xarxes socials desenvolupant anàlisis de Big Data i eines  

de seguiment 

• Desenvolupar sistemes de seguiment per identificar les bones pràctiques i les lliçons apreses en la prevenció de  

l’extremisme violent. Garantir un sistema per informar als actors clau de la societat civil de tota la regió sobre les  

principals lliçons apreses. 

• Explorar i intercedir per trobar oportunitats per tal d’introduir mecanismes d’alerta preventiva i resposta ràpida per  

prevenir la violència a més de mecanismes alternatius de resolució de disputes com el diàleg, la negociació, la mediació,  

la conciliació, l’arbitratge o la justícia reparadora per resoldre conflictes i aconseguir una pau duradora. 

• Desenvolupar estratègies participatives per prevenir el sorgiment d’extremisme violents, protegir a la població del  

reclutament i de l’amenaça dels extremismes violents i donar suport a mesures de construcció de confiances a nivell local  

proveint de les plataformes apropiades per al diàleg i la identificació primerenca de greuges. 

• Reforçar les capacitats locals per a la prevenció dels extremismes violents i la resiliència comunitària a l’extremisme  

violent. Per identificar, gestionar i rendibilitzar les necessàries associacions locals per prevenir l’extremisme violent, les 

organitzacions de la societat civil (OSC) han d’analitzar els contextos locals per entendre’ls, dur a terme processos de  

construcció de confiança amb els socis i el desenvolupament de capacitats d’estructures endògenes. 

• Sensibilitzar a les institucions religioses, culturals i educatives sobre el rol negatiu dels terroristes i els seus partidaris.  

Per fer-ho, si escau, prendre les mesures apropiades en contra de totes les formes d’intolerància i discriminació basades  

en la fe o la religió 

• Involucrar a líders locals per proveir una plataforma de diàleg inter i intra comunitari i discussions que promoguin la  

tolerància i enteniment entre la població i que donin veu al seu rebuig de les doctrines violentes fent èmfasi en els valors  

pacífics i humanitaris inherents a les seves creences. 

• Dissenyar i implementar campanyes de sensibilització per informar a les comunitats sobre les diverses manifestacions de 

l’extremisme violent i el seu impacte negatiu. 

• Promoure un espai lliure i independent per a la societat civil que denunciï la disminució de l’espai per a l’expressió lliure  

i la por a ser etiquetats com a una amenaça de seguretat o un “extremista”. 

• Promoure xarxes anti-rumor per fer front a l’odi i la intolerància i reforçar la resiliència local en front del missatge  

de l’extremisme violent. 

• Promoure l’educació en la diversitat i integrar els valors compartits i el terreny comú per a la cohesió social. 

• Dissenyar i implementar cursos dirigits a advocats que tractin amb víctimes de l’extremisme violent 

• Dissenyar i implementar cursos dirigits a periodistes que informen sobre moviments extremistes violents i el seu impacte. 

• Proporcionar formació sobre drets humans a les forces de seguretat, a agents de la llei i a tots aquells involucrats en  

l’administració de justícia pel que fa als drets humans dintre del context de mesures adoptades per prevenir l’extremisme  

violent en tots els seus aspectes. 

• Instar als individus a abandonar els grups extremistes violents desenvolupant programes que prioritzin oferir-los  

oportunitats econòmiques i educatives d’acord amb les necessitats del conjunt de la població civil. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

• Promoure un marc integrat per fer front a l’extremisme violent per tots els mitjans pacífics i no violents. Prevenir totes  

les formes d’extremisme violent requereix la resolució i prevenció de conflictes, desenvolupament inclusiu, respecte pels estàndards 

de drets humans i reforma democràtica.   

• Recolzar i apoderar a les víctimes de l’extremisme violent promovent formació legal i campanyes de sensibilització  

sobre els seus drets. 

• Recolzar i integrar el missatge de les víctimes dels crims i discursos d’odi promovent un missatge de tolerància i  

enteniment mutu. Les víctimes poden ser el principal actor de canvi. 

• Fomentar l’ús de la litigació estratègica com a mitjà de protecció i garantia contra la discriminació, el discurs d’odi,  

els crims d’odi, el terrorisme i la violència estructural. 

• Vigilar i denunciar totes les polítiques per enfrontar-se a l’extremisme violent i el terrorisme que limitin els drets humans 

 i les llibertats civils dels individus, per exemple, en forma de legislacions nacionals antiterroristes o polítiques d’asil i 

migració punitives o insensibles 

• Advocar per la supressió de mesures antiterroristes que inverteixin en iniciatives “pre-crim” permetent a les forces de seguretat 

perseguir accions amb relacions molt tènues amb un comportament real. 

• Vigilar i advocar per la rendició de comptes de grans violacions de la legislació internacional de drets humans i la llei  

internacional humanitària. Els mecanismes de rendició de comptes han de tenir una perspectiva de gènere rellevant per  

complir amb el seu mandat. 

• Qüestionar públicament les lleis que permeten la vigilància massiva indiscriminadament donant poders invasius als serveis de 

seguretat i intel·ligència. 

• Assegurar-se de que totes les persones, incloent aquelles acusades de “precrims”, tindran la possibilitat de defensar-se  

adequadament. 

• Vigilar i advocar contra les violacions dels drets humans causades per la implementació de legislació antiterrorista i informes 

paral·lels als comitès dels tractats. 

• Assegurar que una declaració de l’estat d’excepció (com una de les principals respostes de seguretat interior per lluitar contra el 

terrorisme) es limiti estrictament als requisits de la legislació internacional, no tingui impacte en els drets no derogables, 

sigui tractada com aexcepcional, sigui clara i accessible a través d’una llei i defensi el principi de no discriminació en la  

operativa de totes les mesures d’emergència. 

• Protegir als defensors dels drets humans i a altres actors de la societat civil que estan lluitant i treballant per la justícia, la  

dignitat i el canvi social en les seves societats. 

• Assistir i protegir als defensors dels drets humans que documenten tota classe de violacions de drets humans, incloent aquells 

compromesos pels actors estatals amb el propòsit de prevenir l’adoctrinament. 

• Garantir l’accés a la justícia de tota la població (especialment de les comunitats vulnerables) i enfortir institucions  

inclusives, que rendeixin comptes i siguin efectives a tots els nivells, en línia amb l’Agenda 2030 pel Desenvolupament  

sostenible. 

• Advocar per i donar seguiment a la provisió de serveis bàsics d’una manera no discriminatòria assegurant la transparència  

en l’entrega de serveis i l’extensió dels serveis de l’estat a nivell local i crear un ambient en el que pugui florir la iniciativa 

emprenedora i les societats puguin esdevenir més pacífiques, justes i inclusives. 

• Discriminatòria assegurant la transparència en l’entrega de serveis i l’extensió dels serveis de l’estat a nivell local i crear  

un ambient en el que pugui florir la iniciativa emprenedora i les societats puguin esdevenir més pacífiques, justes i inclusives. 

• Promoure l’espai polític per a un diàleg no violent entre tots els actors essencials per a la prevenció de l’extremisme violent.  

Aquest diàleg ha d’estar basat en el respecte als drets de llibertat d’expressió i de reunió. De la mateixa manera, reconèixer i  

protegir als grups de la societat civil no violents com a socis essencials en la creació de societats plurals i democràtiques. 

• Adoptar un enfocament local amb la finalitat de resoldre afers locals en associació amb la població. Aquestes estratègies  

han d’estar fermament basades en els drets humans i la responsabilitat de protegir de manera que s’eviti posar a la població civil en 

risc. 

• Demanar per diàlegs nacionals i regionals sobre la prevenció d’extremismes violents amb varietat d’actors que inclogui la 

implicació del jovent, la igualtat de gènere, la inclusió de grups marginats, el rol de les municipalitats i una difusió positiva  

a través de les xarxes socials i altres plataformes virtuals. Millorar el rol de la cultura i l’art per produir una cultura de diàleg. 

• Advocar per la diversificació dels fons estatals existents dedicats a la lluita contra el terrorisme i la seva assignació pressupostària  

a mesures preventives contra l’extremisme violent. 

• Supervisar i advocar per la creació d’institucions de seguretat de l’estat que no abusin del poder i rendeixin comptes per les 

violacions de drets humans. 

• Crear mecanismes de conscienciació de la societat civil sobre els seus drets, rols i responsabilitats i fer lobby davant les  

institucions de la comunitat internacional per adoptar mecanismes per protegir i apoderar la societat civil. 

• Millorar la cooperació de la societat civil i les autoritats locals per crear oportunitats econòmiques, culturals, polítiques i  

socials tant en poblacions urbanes com rurals. 

• Donar suport a la creació de plataformes globals i regionals per a la societat civil, els joves, les organitzacions de dones i  

els líders religiosos que els hi facilitin compartir bones pràctiques i experiències per a millorar la feina en les comunitats. 

• Promoure el gaudi de valors democràtics i drets culturals, econòmics i socials incloent iniciatives basades en els drets humans  

que ajudin a eliminar les condicions que condueixen a l’extremisme violent. 

• Promoure la implementació de mecanismes de justícia transicional per enfrontar les herències d’abusos de drets humans i  

assegurar una reparació a les víctimes. 

• Assegurar la participació social i econòmica de grups minoritaris en els seus contexts per garantir els seus drets polítics. 

• Encoratjar les associacions professionals i cíviques, sindicats i cambres de comerç per que arribin mitjançant les seves  

pròpies xarxes als grups marginats per encarar els desafiaments plegats a través d’un diàleg inclusiu i polítiques de consens. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

• Advocar per l’adopció de plans d’acció nacionals, regionals i locals per prevenir l’extremisme violent i assegurar que  

el procés de definició i adopció inclogui espais de debat multi-actor i la participació de la societat civil. 

• Assegurar que els plans d’acció no es centrin exclusivament en l’extremisme violent sinó que considerin en el seu lloc  

un ampli ventall de discursos i comportaments extremistes. Les ideologies d’extrema dreta, ultranacionalistes o racistes  

són altres de les amenaces actuals que fomenten l’extremisme violent. 

• Advocar per limitar la participació dels actors de seguretat de l’estat en la implementació de les estratègies de prevenció i  

promoure el rol clau de la societat civil en termes de prevenció de l’extremisme violent. 

• Advocar per la posada en marxa d’espais de diàleg inclusius entre governs i OSC sobre totes les polítiques de prevenció de 

l’extremisme violent. 

• Advocar per la posada en marxa d’espais de diàleg inclusius entre governs i OSC sobre totes les polítiques de prevenció de 

l’extremisme violent. 

• Donar suport a la creació d’un Observatori per a la Prevenció de l’Extremisme Violent (OPEV) a la regió euro-mediterrània  

per recolzar la implementació del Pla d’Acció sorgit de la Conferència de Barcelona. L’Observatori no seguirà dinàmiques  

d’estat ni donarà suport a cap guerra contra el terrorisme. 

• Promoure la inclusiu d’organitzacions educatives i juvenils en l’elaboració, seguiment i control de la prevenció de l’extremisme 

violent. 

• Millorar la participació de la població jove dissenyant i disseminant narratives alternatives per prevenir l’extremisme violent.  

Aportar noves evidències sobre la contribució de la gent jove com a models a seguir en la prevenció de la violència, el conflicte i 

l’extremisme violent i recolzar i promoure noves narratives positives sobre el rol de la gent jove en la prevenció de l’extremisme 

violent. 

• Contribuir al desenvolupament sòcio-econòmic de les persones joves amb opcions addicionals de carrera fomentant la cultura 

emprenedora i oferint educació d’emprenedoria facilitant les cerques d’ocupació i promulgant normatives. 

• Advocar per la inclusió de representació i participació dels joves en l’espai polític a través de programes d’educació sense 

discriminació, especialment en la planificació i presa de decisions en processos institucionals i governamentals. És important  

incloure a tota la població jove possible: locals i immigrants. 

• Implantar programes d’educació que promoguin la justícia global, les habilitats no formals i el pensament crític i la tolerància i el 

respecte a la diversitat per promoure la pau i els valors no violents. 

• Explorar els mitjans per introduir l’educació cívica i pacífica en el currículum escolar, els llibres de text, els materials  

d’ensenyament i formacions i sensibilitzacions per a professors. 

• Promoure el diàleg entre pares, joves i adults i assistir als pares en comportaments no habituals dels seus fills per poder  

reaccionar a temps. 

• Facilitar la desvinculació dels i les joves dels grups violents. Treballar amb la població jove que s’ha unit a grups extremistes  

violents per canalitzar els seus anhels de canvi en activitats i enfocaments inclusius, no violents i constructius. Incloure  

programes de prevenció de la drogoaddicció en el disseny de processos de desvinculació així com un programa en el sistema 

penitenciari. 

• Establir mesures de seguiment social sobre les xarxes de reclutament i adoctrinament dels i les joves en ideologies extremistes 

violentes. 

• Instar a la provisió d’infraestructures d’entreteniment públiques i locals pels joves sense discriminació per realitzar activitats 

d’entreteniment culturals, artístiques o esportives. 

• Dissenyar i implementar campanyes de sensibilització informant sobre l’impacte negatiu de les ideologies extremistes violentes 

dirigint-se a la mateixa audiència que els promotors de discursos d’odi. 

• Donar suport estratègicament i involucrar-se a la resistència civil i als moviments no violents advocant pel canvi social en  

front de la injustícia o la violència política i el terror. Enfortir la legitimitat dels moviments no violents actuant en conflictes violents 

sembla ser l’estratègia més efectiva per fer front a la injustícia, transformar els conflictes i reforçar la resiliència comunitària. 

• Contribuir al disseny i desenvolupament d’estratègies de comunicació nacional amb èmfasi a les xarxes socials dirigides als  

contexts locals, amb sensibilitat de gènere i basades en els estàndards internacionals de drets humans, per desafiar les narratives 

predominants associades a l’extremisme violent. En aquest sentit, sembla prioritari donar suport als moviments no violents actuant 

sota ocupació militar destacant l’exemple i context palestins com a símbol per a tota la regió. 

• Dur a terme recerca sobre la relació de l’ús d’internet i les xarxes socials pels extremistes violents i els factors que condueixen als 

individus a l’extremisme violent. 

 

 

 


	Recollida d’aportacions sessions de debat autogestionades
	REPTES
	PROPOSTES


