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Visió transformadora

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
Fomentar la Justícia de Gènere

On tenim capacitat per implementar-los?
- Maghreb (Tuníssia, Marroc, Líbia)
- Mashreq (Jordània, Palestina, l’Iraq, Síria)
- Europa (Zona euromediterrània)
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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 1.2. Creació de ciutadania global/Educació per al desenvolupament
-

Controlar la privatització de la guerra i la seguretat:
Augmentar la sensibilització i consciència crítica sobre el procés de privatització de la guerra i la seguretat
i les seves aliances amb el poder corporatiu global.
• Desenvolupar campanyes comunicatives per conscienciar i denunciar el procés de privatització de la guerra i la seguretat,
el seu impacte en els DH i les seves aliances amb poder corporatiu global
• Incidir en els mitjans de comunicació perquè informin sobre el paper de les EMSP
• Generar discursos i alternatives per a la construcció de nous conceptes de seguretat al servei de les persones i basades
en la seguretat humana

-

Prevenir els extremismes violents:
Realitzar accions educatives utilitzant eines artístiques en escoles, centres socials i centres comunitaris Violent
(dins Reforçar l’educació i la resiliència local)
Generar narratives alternatives en xarxes socials i mitjans.
• Recolzar i promoure campanyes noviolentas de canvi social per fer front a les injustícies socials.
• Realitzar campanyes de comunicació per difondre els valors de l’acció noviolenta.
Reforçar la responsabilitat de protegir a les víctimes a través de promoure campanyes de sensibilització per fer front a
la nova normalitat: lleis i mesures d’emergència. Assegurar-se de que un nou ventall estandarditzat de mesures invasives
no es convertirà en una nova i acceptada normalitat

Tema 1.5. Enfocament Gènere i basat en Drets Humans - Justícia de Gènere
-

Prevenir els extremismes violents:
Promoure la justícia de Gènere i exposar les especificitats de gènere
• Promoure l’agenda de Dona, Pau i Seguretat en les accions de Prevenció de l’Extremisme Violent.
• Assegurar la inclusió de la perspectiva de gènere en la definició de totes les accions de PVE.
Reforçar la responsabilitat de protegir les víctimes
• Oferir serveis de suport legal, psicològics i mèdics en comunitats d’acollida a les víctimes dels extremismes violents
incloent de crims sexuals o basats en gènere.
Promoure la justícia de gènere i exposar les especificitats de gènere.
• Integrar perspectives de gènere en els esforços per prevenir totes les formes d’extremisme violent d’acord a la resolució
1325 de l’ONU. L’anàlisi de gènere en les decisions i intervencions relacionades amb la seguretat és necessari per
reconèixer noves dimensions de l’extremisme violent i com prevenir-lo.
• Construir la capacitat de les dones i dels seus grups de la societat civil d’involucrar-se en els esforços de prevenció i
resposta relacionats amb l’extremisme violent.
• Dur a terme una recerca i política més rigoroses sobre les dones participant en grups armats no només en organitzacions
terroristes.
• Advocar per la inclusió de representació de dones en la planificació i presa de decisions en els processos institucionals i
governamentals.
• Donar suport i enfortir a les organitzacions i xarxes de dones existents per jugar el seu paper de construcció de pau i
reconciliació en mecanismes i institucions formals a tots els nivells de presa de decisions.
• Exposar com afecten els extremismes violents a les ciutadanes i ciutadans d’acord a la seva identitat de gènere i
orientació sexual i promoure el pensament crític sobre el rol de la prevenció.
• Enfortir la interacció amb organitzacions de la societat civil de dones considerant el seu impacte després d’intervencions de
seguretat i millorar la presència de seguretat a nivell comunitari.
• Garantir que les dones (i altres grups infra-representats) siguin inclosos en l’aplicació de la llei nacional i les agències
de seguretat com a part del marc de prevenció de l’extremisme violent. És important millorar el seu esperit crític en tota
estratègia no violenta.
• Advocar per la implementació de mecanismes de protecció per a les comunitats diana vulnerables, incloent a joves i
dones, per evitar que abracin l’extremisme violent (a vegades sota una doble discriminació: de gènere i per la situació de conflicte).
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Fomentar la justícia de gènere

Promoure la participació política de les dones en el reforç de l’Estat de Dret i la democràcia, així com els processos de mediació,
construcció de pau i la prevenció dels extremismes violents.
• Reforçar als socis locals en la promoció de mesures i/o polítiques d’igualtat de gènere a nivell intern, tant en espais institucionals
com a socials.
• Recolzar campanyes locals d’incidència social per promoure l’adopció de mecanismes d’equitat de gènere als espais de presa de decisions i
disseny de polítiques.
• Donar suport a campanyes de sensibilització social dirigides a combatre la cultura del heteropatriarcat i els estereotips de gènere. Impulsar
l’adopció de guies de Bones Pràctiques en matèria de participació política de les dones.
• Impulsar la innovació social en el camp de la participació ciutadana per identificar i posar en marxa noves metodologies que permeten la
millora de l’equitat de gènere en aquest àmbit.
• Impulsar l’adopció de mecanismes de defensa de defensores de drets humans, entenent les vulnerabilitat vinculades a les interseccionalitats
de genero a les que estan exposades les defensores de drets humans.
• Realitzar formacions de formadors locals per promoure el coneixement de l’agenda de Dona, Pau i Seguretat.

Promoure un entorn legislatiu, cultural i social favorable a la plena inclusió del col·lectiu LGTBI com subjecte de dret en la societat.
•Recolzar als moviments socials i organitzacions locals de la societat civil que promouen la defensa, protecció i l’exercici actiu dels
drets de les persones discriminades per la seva orientació sexual i/o identitat de gènere.
• Promoure l’intercanvi de bones pràctiques (Nord/Sud i Sud/Sud) en matèria d’organització de campanyes, construcció de moviments
socials i avanços legislatius; amb una especial atenció a avançar en materia de despenalització i reforma dels codis penals.
• Reforçar els recursos, coneixements i capacitats dels moviments socials de defensa dels drets LGBTI per documentar i analitzar les
violacions de Drets Humans i Llibertats Fonamentals relatives a la discriminació legal, social i cultural del col·lectiu LGBTI.
• Reforçar els coneixements, capacitats i recursos de les organitzacions sòcies per oferir accés a la Justícia a les persones víctimes de
discriminació per la seva orientació sexual i/o identitat de gènere.
• Reforçar els coneixements, capacitats i recursos de les organitzacions sòcies per oferir suport psico-social a les persones víctimes de
discriminació per la seva orientació sexual i/o identitat de gènere.

Recollida d’aportacions sessions
de debat autogestionades
Visió 2030

Nº Eix:

Títol de l’eix:

ALTRES CONSIDERACIONS

Procés participatiu
La contribució catalana
al desenvolupament global

Procés participatiu
La contribució catalana
al desenvolupament global

web: participa.gencat.cat

