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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 
 
- No resultar tant reactiva, pel que fa a l’ODS 16 el plantejament és el de: 

eradicar, reduir, posar fi. En ocasions aquests fenòmens son 
conseqüències de situacions prèvies que cal redreçar. Si treballem 
només sobre els “símptomes” no estarem mai curant la malaltia.  

- Cal molta més prevenció i fonamentar part dels canvis desitjats en un 
més gran treball a l’àmbit educatiu, especialment en l’educació en 
valors. 

-  Mentre que el plantejament d’assolir millores universals a partir del 
treball fet des de la base, i en el cas de les administracions vol dir el 
món local. El cert és que determinades problemàtiques (criminalitat 
organitzada internacional) nomes podran enfrontar-se des d’una 
col·lectiva, o directament “des de dalt”. 

-  També volem alertar sobre el fet que la “qualificació” d’un acte com a 
violent no és evident. Cal ser crítics, doncs en ocasions els poders 
públics deformen l’ús de determinades paraules (terrorisme/dissidència) 
per tal de justificar algunes actuacions.  

-  Cal tenir en compte que fer servir l’estat de dret no ha de ser una excusa 
per tal de no complir amb els principis democràtics ni els drets humans. 

-  Fer més èmfasis en els joves, com a actors. 

 
 

 
Catalunya 
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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 
 

- Hi ha mancances “positives”  que caldria introduir, molt especialment proposar la inclusió/foment de la 
Cultura de pau.  

-  L’Agenda 2030 pot ser positiva però el seu impacte/efecte depèn en gran mesura que els estats amb més 
poder decideixin ser coherents, i no actuar en aspectes rellevants “en contra” del compliment dels ODS. 
Fins i tot es pot plantejar que en certa mesura l’Agenda 2030 no és rellevant, doncs amb el compliment de 
la legislació internacional per part de tots els estats ja estaríem molt a prop de la societat internacional que 
semblen perseguir. 

-  El Danish Institute for Human Rights ha elaborat una guia en la que vincula els ODS, i moltes de les seves 
fites, amb tractats sobre DDHH en vigor, que obliguen legalment als estats. Proposem de fer servir aquesta 
guia per tal de “recordar” a l’estat espanyol les seves obligacions. 

- ODS 16.1:  

- Cal fer un anàlisis més profund sobre els diferents tipus de violència.  

- Cal establir mecanismes d’acció publica que penalitzin la difusió de la violència i la seva normalització com 
a part de la quotidianitat.  

- Cal augmentar l’educació en valors i incloure-la al currículum escolar per tal de reduir totes les formes de 
violència. 

- ODS 16.4:  

- Nous plantejaments respecte del tractament de les drogues, com la regularització, podrien permetre reduir 
la criminalitat organitzada.  

- Emfatitzar els mecanismes de control de tràfic d’armes. Cal complir però amb el tractat, i forçar a la 
transparència en els mecanismes d’aplicació dels criteris sobre conflicte armat i/o violació de ddhh que 
impedirien aquestes vendes. 

- A la Generalitat caldria fer un esforç per incentivar la reducció de les inversions en entitats bancaries que 
forment part del que des de les ONGs defineixen com a Banca Armada (aquella que col·labora amb crèdits 
a les industries armamentistes). 

- ODS 16.10:  

- Calen mitjans més responsables i formació per tal de poder distingir les noticies, les fake news, les 
opinions, les dades.... 

- Calen mitjans públics que no fomentin l’odi i que tota informació estigui contrastada i no comporti un atac 
intencionat contra cap col·lectiu.  

- Cal a més estar atents a la llibertat d’expressió, doncs té molt a veure amb la fita 16.10. 
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ALTRES CONSIDERACIONS 

 
Des de l’ICIP ens oferim a: 

- Col·laborar amb les administracions públiques en tasques d’anàlisi i debat (per 

exemple sobre les diferents formes de violència);  

- Desenvolupar la recerca de referents/iniciatives internacionals (com la guia dels 

DDHH als ODS desenvolupada pel Danish Institute for Human Rights 

http://sdg.humanrights.dk/) o de treballs que puguin resultar d’utilitat (la recent línia 

de recerca al voltant de les societats pacifiques i les polaritzades);  

- Fer una recopilació sobre com s’aplica l’ODS16 a altres administracions que ajudi al 

desenvolupament d’indicadors qualitatius (en els aspectes vinculats a l’àmbit de 

l’ICIP);  

- Desenvolupar i implementar eines pràctiques (com mecanismes a l’àmbit municipal 

de reducció de la violència urbana). . 

 

 

D’altra banda, algunes qüestions de detall respecte dels documents, en termes de 

lèxic: 

No fer servir el terme “menors” sinó “menors d’edat” 

No fer servir el terme “persones vulnerables” sinó persones en situació de 

vulnerabilitat.  

 

 

Quant al document per omplir els reptes, propostes i altres consideracions no resulta 

massa còmode per treballar amb ell.  

 

 

 

 

http://sdg.humanrights.dk/
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