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PAU, JUSTÍCIA I INSTITUCIONS SÒLIDES
Anàlisi
Catalunya és capdavantera en la promoció de la pau, com ho demostra la naturalesa del
seu teixit associatiu o la capacitat de mobilització ciutadana. Aquesta sensibilitat social
s’ha traduït en una arquitectura pública de la pau articulada a través d’instruments legals
i institucionals com la Llei de Foment de la Pau (aprovada al Parlament de Catalunya el
juliol del 2003), el Consell Català de Foment de la Pau (aprovat el maig de 2005), la
subdirecció General de Memòria i Pau i l’Institut Català Internacional per la Pau (creat el
2008).
El sector de les ONG catalanes en l’àmbit de la Pau disposa d’una llarga tradició històrica,
i malgrat els efectes de la crisi econòmica, hi ha un ampli ventall d’ONG actiu i divers pel
què fa a les temàtiques abordades. Les organitzacions de Pau a Catalunya actuen en
dimensions com: la investigació, la divulgació, la promoció de la cultura i l’educació per la
pau, la incidència global en el marc de campanyes temàtiques, l’impuls a accions de pau
amb socis locals en contextos de conflicte armat o d’alts nivells de violència. Durant els
darrers anys, la investigació i acció sobre temàtiques com la prevenció de totes les formes
d’extremisme violent, la resolució 1325 de les NU, el seguiment de les exportacions
d’armament a països en conflicte o que violen drets humans o la privatització de la guerra
i la seguretat ha enfortit la participació activa del les organitzacions en xarxes
internacionals.
El Plans Directors de la Cooperació Catalana han assumit un concepte de pau sostenible
i «positiva» que va més enllà de l’absència de violència. Des d’aquesta perspectiva, es
treballa per l’aplicació operativa del concepte de seguretat humana. De la mateixa
manera que l’increment de la inseguretat és una de les conseqüències més visibles dels
conflictes armats, entre les causes de la seva emergència hi ha la dificultat d’accés a drets
humans fonamentals com l’educació, la salut o l’alimentació.
El preàmbul de la resolució de l’Assemblea de Nacions Unides sobre l’agenda 2030 afirma:
«Hem decidit promoure societats pacífiques, justes i inclusives, sense temors ni violència.
No hi pot haver desenvolupament sostenible sense pau, ni pau sense desenvolupament
sostenible. “.
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L’agenda inclou entre els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS), l’objectiu 16:
“Promoure societats pacífiques i inclusives per tal d’aconseguir un desenvolupament
sostenible, proporcionar accés a la justícia per a totes les persones i desenvolupar
institucions eficaces, responsables i inclusives a tots els nivells”.
Reptes
L’objectiu 16 de l’agenda 2030 es concreta en 12 fites que inclouen temes habituals en
l’agenda de les organitzacions catalanes: reduir considerablement totes les formes de
violència, lluitar contra el tràfic il·lícit d’armes, posar fi al maltractament, l’explotació, el
tràfic, la tortura i totes les formes de violència contra els infants, garantir la igualtat d’accés
a la justícia per a totes les persones, i l’adopció de decisions inclusives, participatives i
representatives que responguin a les necessitats a tots els nivells, i enfortir les institucions
nacionals per prevenir la violència i combatre el terrorisme i la delinqüència.
D’altra banda i d’acord amb el caràcter, integrat i indivisible dels objectius i les fites de
l’agenda 2030, hi ha altres fites dels ODS que formen part de l’agenda de prioritats de les
organitzacions de Pau. En aquest sentit la realitat d’aquest sector reflecteix el caràcter
universal i multi-nivell dels reptes identificats a l’agenda 2030.
Preguntes
- Quins aprenentatges podem extreure de la participació de les ONG en la
construcció d’una política pública de cooperació que ha prioritzat l’objectiu de la
Pau?
-

Com poden alinear-se i reforçar-se les prioritats de les organitzacions de Pau a
Catalunya amb els consensos internacionals expressats a l’agenda 2030?

-

Quines aliances poden contribuir a millorar les capacitats del sector de Pau a
Catalunya?

