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L’Escola de Cultura de Pau (UAB)
L’Escola de Cultura de Pau va ser creada el 1999, amb el propòsit d’organitzar
diverses activitats acadèmiques, d’’investigació i d’intervenció relacionades amb la
cultura de la pau, l’anàlisi, prevenció i transformació de conflictes, l’educació per
la pau, el desarmament i la promoció dels drets humans.
La Escola està finançada bàsicament pel govern de Catalunya, a través l’Agència
Catalana de Cooperació al Desenvolupament de la Secretaria d’Afers Exteriors,
i del Comissionat per a Universitats i Recerca. També rep suports d’altres departaments de la Generalitat, fundacions i altres entitats. L’Escola està dirigida per
Vicenç Fisas, que alhora és el titular de la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets
Humans de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Les principals activitats que realitza l’Escola de Cultura de Pau són les següents:
• La Diplomatura de postgrau sobre Cultura de Pau (de 230 hores lectives i 70 places).
• Les assignatures de lliure elecció “Cultura de pau i gestió de conflictes”, i “Educar per la pau i en els conflictes”.
• Iniciatives de sensibilització i intervenció en conflictes, per les quals es facilita
el diàleg entre actors en conflicte.
• Programa sobre Conflictes i Construcció de Pau, que realitza un seguiment diari
de la conjuntura internacional, en matèria de conflictes armats, situacions de tensió, crisis humanitàries, desenvolupament i gènere, a fi de realitzar l’informe anual
Alerta!, informes quinzenals i informes trimestrals.
• Programa de Processos de Pau, que realitza un seguiment i anàlisi dels diferents
països amb processos de pau o negociacions formalitzades, i d’aquells països amb
negociacions en fase exploratòria.
• Programa de Drets Humans, que realitza un seguiment de la conjuntura internacional en matèria de drets humans, i especialment dels mecanismes de justícia
transicional, la responsabilitat social de les empreses i l’incidència de les transnacionals en contexts conflictius.
• Programa d’Educació per la Pau. L’equip d’aquest programa pretén promoure i
desenvolupar el coneixement, els valors i les capacitats de l’Educació per la Pau.
• Programa de Desarmament i Seguretat Humana. Treballa diferents temes de l’àrea
del desarmament, amb una especial atenció als processos de DDR (desarmament
desmobilització i reintegració d’ex combatents).
• Programa de Rehabilitació Postbèl•lica, des del qual es porta a terme un seguiment i anàlisi de la construcció de la pau en contextos postbèl•lics.
• Programa d’Música, Arts i Pau, des del que s’analitza la contribució de la música
i altres arts a la construcció de pau.
La web de l’Escola és: www.escolapau.org. Durant l’any es van rebre 130.000
visites i 3’5 milions d’accessos.
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Equip de l'Escola de Cultura de Pau

Gener 2008

Gestió
María Cañadas

Direcció
Vicenç Fisas

Webmaster
Lucas Wainer

PROGRAMES
Conflictes i
Construcció de Pau

Processos de Pau
Colòmbia

Patricia García
Josep Mª Royo
Núria Tomàs
Jordi Urgell
Ana Villellas
María Villellas
Vicenç Fisas
Dorys Ardila
(2 becaris)

Desarmament

Albert Caramés
Eneko Sanz

Rehabilitació
Postbèl.lica

Gema Redondo

Drets Humans

María Cañadas
María Prandi

Educació per la Pau

Cecile Barbeito
Marina Caireta
Carles Vidal

Música, arts i pau

Administració
Josep Franquesa

Alba Sanfeliu
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Professorat de l’Escola de Cultura de Pau (07/08)

• Mariano Aguirre (FRIDE)
• Dorys Ardila (ECP-UAB)
• Cecile Barbeito (ECP-UAB)
• Marina Caireta (ECP-UAB)
• Maria Cañadas (ECP-UAB)
• Albert Caramés (ECP-UAB)
• Paco Cascón (Seminari d’Educació per la Pau)
• Jorge Corsi (Universidad Buenos Aires)
• Diana Chigas (Tufts University)
• Vicenç Fisas (ECP-UAB)
• Edmundo García (International Alert)
• Patrícia García (ECP-UAB)
• Rafael Grasa (UAB)
• Kristian Herbolzheimer (ECP-UAB)
• Lupicinio Iñiguez (UAB)
• Maria Jesús Izquierdo (UAB)
• John Paul Lederach (Notre Dame University)
• James Lemoyne (Center for Humanitarian Dialogue)
• Juantxo López de Uralde (Greenpeace)
• Carlos Martín Beristain (Universidad País Vasco)
• Jean Paul Marthoz (Director Enjeux Internationaux)
• Vicent Martínez Guzmán (Universitat Jaume I de Castelló)
• Maria Prandi (ECP-UAB)
• Gema Redondo (ECP-UAB)
• Josep Maria Royo (ECP-UAB)
• Itziar Ruíz Giménez (Universidad Autónoma de Madrid)
• Alba Sanfeliu (ECP-UAB)
• Núria Tomàs (ECP-UAB)
• Josep Mª Tortosa (Universitat d’Alacant)
• Jordi Urgell (ECP-UAB)
• Hernando Valencia (Universidad Carlos III de Madrid)
• Carles Vidal (ECP-UAB)
• Santiago Vidal (Magistrat)
• Pere Vilanova (Universitat de Barcelona)
• Anna Villellas (ECP-UAB)
• Maria Villellas (ECP-UAB)
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Programa de Conflictes i Construcció de Pau
El Programa de Conflictes i Construcció de Pau
(abans anomenat “Unitat d’Alerta”) és un equip
encarregat de fer un seguiment i anàlisi en matèria de conflictes armats, situacions de tensió,
crisis humanitàries, i gènere i construcció de
pau. El Programa realitza publicacions periòdiques, informes, articles i comunicats de premsa,
així com conferències, cursos i missions exploratòries sobre el terreny.

1. Publicacions periòdiques
El Programa de Conflictes i Construcció de Pau
elabora una sèrie de publicacions periòdiques de
caràcter gratuït (a excepció de l’anuari Alerta!, publicat per l’editorial Icària) que es distribueixen en format electrònic als subscriptors.
Al desembre de 2007, la llista de distribució del
Programa de Conflictes i Construcció de Pau
compta va amb uns 1.500 subscriptors. Les publicacions periòdiques són les següents:
• Alerta 2007! informe sobre conflictes,

drets humans i construcció de pau.

“Alerta 2007: informe sobre conflictes, drets
humans i construcció de pau” és un estudi que
es realitza anualment, i que sintetitza l’estat del
món al finalitzar l’any a partir de l’anàlisi de diversos indicadors. Per a fer l’informe s’han utilitzat 22 indicadors, agrupats en vuit apartats:
conflictes armats, tensions, processos de pau,
rehabilitació postbèl•lica, crisis humanitàries,
desarmament, drets humans i Justícia Transicional, i dimensió de gènere en la construcció de
pau. Alerta 2007! ha estat traduït al català i a
l’anglès i ha estat publicat per l’Editorial Icària.
A més, la publicació està disponible en versió
electrònica de forma gratuïta.
• Baròmetre (nº 13, 14 i 15, català, castellà i anglès)
Informe trimestral editat en castellà, anglès i català que analitza els esdeveniments ocorreguts al

món al llarg de cada trimestre a través de vuit
apartats: conflictes armats, tensions, processos
de pau, rehabilitació postbèl•lica, crisis humanitàries, desarmament, drets humans i Justícia
Transicional, i gènere i construcció de pau, i que
actualitza les dades de la publicació anual Alerta!. Aquest informe es pot consultar a la pàgina
web de l’Escola de Cultura de Pau.
• Butlletí mensual

(nº 12 al 21, català, castellà i anglès)

La publicació d’aquest butlletí es va iniciar al
gener del 2006 amb l’objectiu de facilitar el seguiment i comprensió de la conjuntura internacional. El Butlletí s’estructura en quatre parts.
A la primera es classifiquen en tres apartats (retrocés, alerta i avanç) algunes de les notícies més
rellevants del mes en qüestions de conflictes armats i construcció de pau. A la segona s’aborda
un tema d’anàlisi d’alguna de les esmentades notícies, potser per no haver gaudit de la suficient
visibilitat en els mitjans de difusió general. A la
tercera secció es presenten alguns dels articles,
informes o comunicats de premsa que elabora el
Programa de Conflictes i Construcció de Pau. A
la quarta secció s’adjunta una breu agenda amb
alguns dels esdeveniments que s’han de celebrar
en el proper mes.
• Semàfor (nº161 a 186)
El Semàfor és un butlletí electrònic quinzenal en
llengua castellana que es realitza a partir del seguiment diari de notícies de tot el món relatives als àmbits de treball del programa. Els titulars destacats
de la publicació es tradueixen al català i a l’anglès.

2. Informes, articles i comunicats de premsa
El Programa de Conflictes i Construcció de Pau
elabora informes i articles no periòdics així com
comunicats de premsa sobre temes d’actualitat
fent alertes preventives.
7
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Programa de Conflictes i Construcció de Pau
a) Informes
- “RD Congo: radiografia d’una guerra mundial”,

Informe elaborat per a la Fundació “la Caixa”
Programa de Cooperació Internacional, Octubre
2007
- “Mauritània en construcció: una oportunitat de mínims o de màxims?”. Febrer 2007
- “Trobar noves paraules, crear nous mètodes. La participació de les dones als processos de pau”. Febrer

- “El debat feminista sobre la seguretat”. Publicat

a Mujeres en Red. Juliol 2007 (en castellà)
- “El Kurdistan turc: les oportunitats que passen i les
complicacions que vénen”. Publicat a El Corresponsal. Juliol 2007 (en castellà)

- “El conflicte armat a Algèria després dels anys
d’oblit”. Publicat a El Corresponsal. Juny

2007 (en castellà)

- “Somàlia, en peu de pau o de guerra?”. Publicat a

La Vanguardia. Juny 2007 (en castellà)

2007

- “Nablus, Nablus”. Publicat pel Setmanari Direc-

b) Articles

- “El sector educatiu: objectiu militar”. Publicat a

- “Lliçons dels acords de pau a Centreamèrica, 20
anys després”. Publicat per Universitat Interna-

ta. Maig 2007

El Corresponsal de Àfrica y Oriente Medio.
Abril 2007 (en castellà)

cional de la Pau. Desembre 2007 (en castellà)

-“ La confluència entre nacionalisme, gènere i feminisme: una anàlisi rellevant per als conflictes i
la construcció de pau?”. Publicat a Mujeres en

sitat Internacional de la Pau. Desembre 2007

- “I l’antiga Birmània?”. Publicat a La Vanguar-

- “Dinàmica sobre conflictes i construcció de pau: Negociar la pau a Kananga”. Publicat per la Univer- “Txad: geopolítica i neocolonialisme al centre
d’Àfrica”. Publicat a Canal Solidari i al Co-

rresponsal de Africa y Oriente Medio (en castellà). Desembre 2007 (en castellà i català)

- “El procés de pau a Côte d’Ivoire: dificultats i perspectives de futur”. Publicat a Sèrie de Conflic-

tes Oblidats de l’IDHC. Novembre 2007 (en
castellà)
- “Amenaça turca al nord de l’Iraq”. Publicat a La
Vanguardia. Novembre 2007 (en castellà)
- “El Sud-est Asiàtic: la pau postergada”. Publicat
al Anuario Asia Pacífico 2006, Fundació CIDOB, Casa Àsia, Real Instituto Elcano. Octubre 2007. (en castellà)
- “Les successives crisis de Somàlia”. Publicat a
FRIDE. Setembre 2007 (en castellà)
- “Revolució pacífica a Birmània”. Publicat a La
Vanguardia. Setembre 2007 (en castellà)
- “Guerra i Pau al Sud-est Asiàtic”. Publicat a Papeles, nº 97. Setembre 2007 (en castellà)
- “Els conflictes armats avui i els reptes per a la construcció de la pau”. Publicat a la Revista Àmbits.
Setembre 2007
- “Pau a Centreamèrica?”. Publicat a La Vanguardia. Agost 2007 (en castellà)
8
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Red. Abril 2007 (en castellà)
dia. Abril 2007 (en castellà)

- “Darfur: més enllà de la crisi humanitària”. Publi-

cat a Illacrua. Març 2007

- “La resolució pacífica del conflicte kurd, tan prop i
tan lluny”. Publicat a El Corresponsal de Àfri-

ca y Oriente Medio. Març 2007 (en castellà)

- “I si la dona també negocia la pau?”. Publicat a

La Vanguardia. Març 2007 (en castellà)

- “Guinea: La fi d’una crisis l’inici d’un camí”. Publi-

cat a Setmanari Directa. Març 2007

- “La seguretat (humana) a Centreamèrica: retorn al
passat?”. Publicat a Afers Internacionals (CI-

DOB), n. 76. Febrer 2007

- “Lliçons i eleccions a Aceh”. Publicat a AIS. Ge-

ner 2007 (en castellà)

c) Comunicats de premsa i mitjans de comunicació
- “Àsia: increment de la violència i deteriorament dels
processos de pau al darrer trimestre”. 3 d’octubre

de 2007

- “La majoria de negociacions de pau se centren en
la recerca de models d’autogovern”. 5 de juliol

de 2007

- “Solucionar la inestabilitat política a Guinea: un

Memòria d’Activitats 2007

Programa de Conflictes i Construcció de Pau
imperatiu per a la pau a Àfrica Occidental”. 14 de

febrer de 2007

- “Líban, Palestina i Iraq: tres conflictes i una solució”. 1 de febrer de 2007

Alguns dels mitjans de comunicació on s’han
realitzat intervencions el 2007 són: TV3, BTV,
Ràdio 5, COM Ràdio, La Vanguardia, Radio Galega, Radio Euskadi, Ràdio 4, El País, El Corresponsal, entre d’altres.

3. Conferències i cursos
a) Conferències
Participació a la taula rodona “La contribución
de las mujeres a la paz” a Bilbao, organitzat per
Unesco Etxea i amb la participació d’Ahotsak.
Gener 2007
Participació en el curs on-line de la Universitat Rovira i Virgili ‘Dones i Cultura de Pau’. Febrer 2007
Ponència sobre conflictes etnopolítics a la Convenció Anual de la International Studies Association a Chicago. Febrer 2007
Presentacions de l’Informe Alerta 2007! a Barcelona i Madrid. Abril 2007
Ponència sobre conflictes identitaris i etnopolítics
al Seminari Permanent sobre el Foment de la Pau,
dels Drets Humans i la Seguretat, organitzat per
l’Oficina de Promoció de la Pau i dels Drets Humans de la Generalitat de Catalunya. Abril 2007
Participació al V Curs d’introducció a la solidaritat i a la cooperació internacional, de la Fundació Autònoma Solidària (UAB). Abril 2007
Ponència sobre els processos de pau a Centreamèrica al curs d’estiu de la Universitat Internacional de la Pau. Juliol 2007

Ponència sobre processos de pau comparats a la
conferència “Lessons of Peace Processes”, organitzada per ASEM Education Hub Thematic
Network on Peace and Conflict Studies a Copenhaguen. Agost 2007
Ponència sobre minories a l’Àsia a la conferència anual de la European Association
for South-East Asian Studies (EuroSEAS) a
Nàpols. Setembre 2007
Participació a les Jornades “Cooperació internacional i conflictes. Riscos, reptes i oportunitats per
les ONGs” organitzades per l’SCI. Octubre 2007
Participació al I Congreso África-Occidente, organitzat per la Fundación Europea para la Cooperación Norte-Sur i la Universidad de Huelva,
ponència “Somàlia: Lliçons del passat i experiències per a un futur en pau”. Novembre 2007
Participació a la taula rodona “Côte d’Ivoire:
procés de pau i perspectives de futur” a l’Institut
de Drets Humans de Catalunya. Novembre 2007
Participació al 6è Curs de Solidaritat i Cooperació Internacional, Àfrica Subsahariana, cada
cop més a prop, ponència “Els conflictes armats a l’Àfrica”, organitzat per Rubí Solidari.
Novembre 2007
Participació a les Jornades “Género y Derechos
Humanos” organitzades per l’Ajuntament de
Galdakao, ponència “L’impacte dels conflictes
bèl•lics en les dones”. Novembre 2007
Participació a les Jornades “Violències contra les
dones al món: diversitat de mirades i estratègies
per afrontar-les” organitzades per Entrepobles,
ponència “El rol de les dones en els conflictes i
en els processos de reparació”. Novembre 2007
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Programa de Conflictes i Construcció de Pau
Participació a l’Assemblea de la Asociación Española de Investigación para la Paz (AIPAZ).
Novembre 2007
Participació a la taula rodona “L’agenda per a
la pau: propostes des de la investigació”, organitzat per l’Oficina de Promoció de la Pau i els
Drets Humans. Novembre 2007
Ponència sobre la situació política i social a
Birmània a la taula rodona “Birmània: llibertat d’expressió a la foscor”, organitzada per
la Lliga dels Drets dels Pobles, la Fundació
Sabadell Solidari i l’Ajuntament de Sabadell.
Desembre 2007
Participació a les Jornades “Mujeres en los
procesos de paz. La resolución 1325 del Consejo de Seguridad” organitzades pel Seminario de Investigación para la Paz de Zaragoza,
ponència “La participació de les dones al procés de pau a Sri Lanka”. Desembre 2007
Participació a les Jornades “Veus de dones
contra l’ocupació” organitzades per ACSUR
Las Segovias. Desembre 2007
Participació en la “Fourth International Conference on EU, Turkey and the kurds”, organitzada per la Europe-Turkey Civic Commission a
Brussel•les. Desembre 2007

b) Cursos
Màster sobre Cooperació Internacional, Universitat de Barcelona i Món 3
Màster en Desenvolupament Internacional,
Universitat Politècnica de Catalunya i SETEM
Curs de Postgrau d’Especialització d’Ajuda
Humanitària Internacional, Creu Roja espanyola i Universitat Jaume I de Castelló.
10
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Curs de Postgrau Desenvolupament i Cooperació:
de l’Àmbit Global al Local, Universitat de Lleida
Curs “Construcción de paz en el siglo XXI”
Universitat d’Alacant
Curs sobre Conflictes i Construcció de Pau a la
Casa Elizalde de Barcelona

4. Missions exploratòries
- Missió exploratòria al Líban per analitzar les
perspectives de pau en el context de crisi política i institucional. Novembre 2007
- Missió exploratòria a Kosovo per analitzar la
dimensió de gènere en el procés de rehabilitació
postbèl•lica i de negociacions. Octubre 2007

Memòria d’Activitats 2007

Programa de Processos de pau
El programa fa un seguiment dels conflictes armats actuals (i dels conflictes no armats que encara no han finalitzat) amb l’objectiu d’analitzar

els diàlegs exploratoris o les negociacions formals de pau i fer una anàlisi comparativa dels

elements d’aquests processos. Aquest seguiment
serveix de base per a fer els capítols sobre processos de pau en les publicacions “Baròmetre”
(trimestral) i “Alerta” (anual), així com per a
realitzar l’Anuari de “Processos de Pau”.
Els països objecte de seguiment durant l’any
2007 han estat el següents:

ÀFRICA						

a) Àfrica Austral i Occidental		
Angola (Cabinda)
Côte d’Ivoire					
Nigèria (Delta del Níger)
Senegal (Casamance) 			
b) Corn d’Àfrica
Etiòpia (Ogaden)
Somàlia					
Sudan (Sud, Darfur i Est)		
c) Grans Llacs i Àfrica Central
Burundi
RCA							
RD Congo
Txad					
Uganda
d) Magreb i Nord d’Àfrica
Algèria					
Mali						
Sàhara Occidental				
		

AMÈRICA

Colòmbia
					
ÀSIA I PACÍFIC 					
e) Àsia meridional
Afganistan
Índia			
Índia-Pakistan (Caixmir)			
Nepal

Pakistan						
Sri Lanka
f) Sud-est asiàtic
Filipines
Indonèsia
Myanmar
Tailàndia 						

EUROPA I ASIA CENTRAL

Armènia-Azerbaitjan
Espanya (País Basc)
Geòrgia (Abjàsia i Ossètia del Sud)
Irlanda del Nord
Kosovo
Turquia (PKK)
Xipre					

ORIENT MITJÀ

Iemen
Iraq
Israel-Líban
Israel-Palestina
Líban
El Programa també ha buscat incidir en alguns
contextos en les que veu l’oportunitat de realitzar alguna contribució específica, normalment
de manera reservada.
Donada la seva estructuració transversal, en
aquest programa hi participa gran part de l’equip
de l’Escola.

Activitats realitzades
Assessorament a l’ACCD en temes de construcció
de pau
Anàlisi de l’evolució dels processos de pau que hi ha
en el món. S’està fent el seguiment de 50 processos.
Mantenir la comunicació amb diversos negociadors governamentals de pau, aprofitant els bons

resultats del I Encontre realitzat a Madrid el
setembre del 2006, en el que 14 negociadors
11
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Programa de Processos de pau
de 12 països1 es van reunir a porta tancada a
la seu del Ministeri d’Afers Exteriors i de Cooperació per posar en comú les situacions a les
que fan front i poder intercanviar experiències.
L’Encontre va ser organitzat per l’Escola, amb
el suport institucional de la Secretaria d’Estat
d’Afers Exteriors i el finançament de l’AECI i de
l’ACCD. També hi van assistir, com a convidats
especials, el Govern de Noruega, el Centre pel
Diàleg Humanitari de Ginebra i les ONG britàniques International Alert i Conciliation Resources.

Enfortir la vinculació professional amb el Centre
pel Diàleg Humanitari, de Ginebra (Suïssa), per

petició seva, amb la possibilitat de fer publicacions i activitats conjuntes. L’Anuari de Processos de Pau 2007 ha estat un dels materials de
treball més apreciats a la reunió que gran part
dels mediadors internacionals van fer a Oslo,
per iniciativa d’aquest centre suís, al llarg del
mes de juny, i han demanat una reunió per tal
de que l’Anuari sigui un instrument quotidià per
l’anàlisi que han de fer els esmentats negociadors. Aquesta col•laboració queda reflectida en
la publicació “Mediation Data Trends Report”
de l’esmentat Centre suís.

Incorporació del Programa de Processos de Pau a
l’ASEM Network promoguda per l’antic Primer

Ministre de Finlàndia, Martin Ahtisaari (director de Crisis Management Initiative i Enviat Personal del Secretari General de l’ONU a Kosovo),
i formada per analistes de processos de pau de
diversos països, per analitzar de forma comparada els processos asiàtics amb els europeus.

Continuar amb les missions exploratòries a Colòmbia per detectar possibilitats d’incidència en

suport als processos de pau. L’Escola procura
mantenir sempre una interlocució amb el ventall més ample possible d’actors, socials i insAlgèria, Azerbaidjan, Burundi, Colòmbia, Congo-Brazzaville,
Filipines, Geòrgia, Indonèsia, Pakistan, Sudan i Uganda
1
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titucionals, tant del país com internacionals.
Durant l’any 2007 el treball ha estat especialment centrat en les negociacions que el Govern
colombià porta a terme amb l’ELN. En aquest
sentit es va redactar una proposta sobre “zones
d’agrupament i desenvolupament de l’ELN”, que
es va enviar a les parts interessades. El Director
de l’Escola, va mantenir una reunió de treball
amb l’Alt Comissionat per la Pau del Govern colombià, per tal d’analitzar punts de col•laboració.
Suport a l’oficina de Gestió de Pau de la Governació d’El Valle en l’organització d’unes jor-

nades internacionals sobre acords humanitaris
i unes jornades sobre participació ciutadana en

governs locals i regionals, realitzada al mes de
juny a Cali. També s’ha fet una reunió amb el
nou Governador del Departament de Nariño, i
s’ha previst fer un pla d’actuació conjunta amb
l’Alcaldia de Bogotà.
Suport a la presència i tasques de diplomàcia
ciutadana de tres representants d’organitzacions
socials (Ruta Pacífica de Mujeres, Organización
Femenina Popular i Asamblea Municipal Constituyente de Tarso) durant vuit mesos a Catalunya.
Durant l’any s’han mantingut relacions amb diverses diplomàcies, especialment amb el Departament
d’Afers Polítics de Nacions Unides, els Ministeris
d’Afers Exteriors d’Espanya, Noruega i Filipines, per col•laborar en diversos processos de pau.
S’ha continuat fent un seguiment especial dels
conflictes de Filipines, per tal d’ajudar a reobrir
les negociacions trencades amb un dels grups
que operen en el país.
S’han continuat explorant noves possibilitats
d’actuació en relació al conflicte del Sàhara Occidental, fent reunions amb diversos actors vinculats al
conflicte. L’Escola va redactar un document de treball sobre formes d’autogovern, que pot ser d’utilitat
a les negociacions que es porten a terme a Nova York.
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Programa de Processos de pau
S’ha iniciat un treball exploratori per ajudar a

obrir una negociació entre el PKK (kurds de Turquia) i el Govern d’aquest país, aprofitant les
ofertes d’alto el foc realitzades pel PKK.

Presentació de l’anuari de processos de pau a Colòmbia. El PNUD va fer una segona edició de

l’Anuari 2007 de Processos de Pau, a Colòmbia.
Vicenç Fisas va ser convidat a presentar la publicació a Bogotà el mes d’abril. A l’acte hi van assistir representants del món polític, diplomàtic,
acadèmic i social del país.

Incidència en l’opinió pública entorn el procés
de pau al País Basc a través de la publicació
d’articles d’opinió en diferents mitjans escrits i
la participació en debats i entrevistes de ràdio i
televisió. També es mantenen reunions periòdiques amb actors polítics clau del País Basc.
Realització del bloc de 10 sessions de 4 hores cadascuna sobre processos de pau a la Diplomatura
de Postgrau sobre Cultura de Pau.

Treballs de recerca

Publicacions
• Edició de l’“Anuari de Processos de Pau 2007” (en
català, castellà i anglès) i preparació de l’Anuari
2008. Aquest Anuari és l’únic existent al món
amb aquestes característiques, per la qual cosa
ha estat valorat molt positivament per centres
i organismes internacionals. Es fa una edició
especial des de Colòmbia, editada pel PNUD.
• Capítol de “processos de pau” per a la publicació “Baròmetre sobre conflictes, drets humans
i construcció de pau”, que edita el Programa de
Conflictes i Construcció de Pau de l’Escola.
• Capítol de “processos de pau” per l’informe
anual “Alerta” de l’Escola, publicat per
Icària Editorial.
• Butlletí “Colòmbia Setmanal” (en català i castellà).
• Diversos articles en mitjans de comunicació i
revistes especialitzades.

Activitats públiques
• Intervenció en jornades i seminaris a diferents
indrets de l’Estat i a d’altres països.
• Participació en la creació de l’Institut Català
Internacional per la Pau (ICIP)

• “Anàlisi del procés de pau en el País Basc”
• “Anàlisi sobre Declaracions d’Alto el Foc i
Cessament de les Hostilitats”
• “La gestió dels “alto al foc” en mig de les negociacions”
• “L’agenda de les negociacions sobre formes
d’autogovern”
• “El conflicte i les propostes de pau pels kurds
de Turquia”
• “El tractament del narcotràfic en els processos
de pau. El cas de Colòmbia”
• “Principals motius de crisi en les negociacions actuals”
• “Les dones en les negociacions i la dimensió de
gènere en els recents acords de pau”
• “El diàleg i els apropaments amb grups armats per obrir negociacions”
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Programa de Drets Humans
El Programa de Drets Humans fa un seguiment de
la conjuntura internacional en matèria de drets
humans, i en especial d’alguns àmbits temàtics
que actualment marquen l’agenda mundial. Per
altra banda, el Programa ha iniciat una línea de
treball en l’àmbit de la justícia transicional i, en
aquest sentit, duu a terme un seguiment d’alguns
processos de justícia transicional oberts actualment a escala internacional.

Projectes
1. Antena del Consell de Drets Humans de Nacions
Unides
Després de quatre anys de funcionament, s’ha
tancat en el 2007 el projecte d’Antena del Consell de Drets Humans després d’haver facilitat
a les organitzacions del tercer sector elements
d’anàlisi i materials divulgatius sobre el nou
Consell de Drets Humans i els seus treballs.
En el marc d’aquest projecte s’ha participat en
les sessions de treball organitzades per l’Oficina
de Drets Humans del Ministeri d’Afers Exteriors
i de Cooperació Espanyol de cara als diferents
períodes de sessions. Ha estat rellevant igualment l’assistència a la quarta sessió del Consell
de Drets Humans a Ginebra i la participació en
diverses reunions i actes paral•lels. En concret cal
destacar el treball realitzat en el marc de les sessions dels grups de treball sobre Revisió Periòdica i Procediments Especials, de Nacions Unides.

2. Empresa i Drets Humans
Durant el 2007 s’ha intensificat la divulgació de
la Guia pràctica de drets humans per a empreses
entre diverses organitzacions d’Amèrica Llatina. En paral•lel, s’ha elaborat un follet titulat:
‘Els drets humans a l’empresa: guia pràctica’ en
col•laboració amb la Regidoria de Drets Civils de
l’Ajuntament de Barcelona per a la seva difusió
en l’àmbit de les empreses i organitzacions sectorials catalanes. Finalment, s’ha signat un conve14
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ni amb la Fundación ICO per a l’elaboració d’un
“position paper” sobre ‘Empreses i Objectius
de Desenvolupament del Mil•lenni (ODM)’ amb
l’objectiu de difondre pràctiques responsables de
les organitzacions en relació a l’eradicació de
la pobresa i formular recomanacions a la resta
d’actors implicats. El projecte comporta la publicació d’un monogràfic sobre aquest tema en el
que participaran diversos “stakeholders” compromesos amb aquest àmbit de treball.

3. Justícia Transicional
A mesura que es desenvolupa una transició política després d’un conflicte armat, d’una situació de violència o de repressió, les societats
han d’afrontar les violacions de drets humans
comeses en el passat amb l’objectiu de lluitar
contra la impunitat i alhora d’adoptar mesures
de construcció de pau. Dins d’aquest àmbit, el
Programa de Drets Humans ha desenvolupat les
següents activitats:
- Elaboració de fitxes didàctiques sobre determinats països en els que s’han aplicat mecanismes de justícia transicional
- Seguiment específic dels tribunals penals i ad
hoc, de les reformes institucionals en els processos de pau així com de les Comissions de la
Veritat i d’altres mecanismes de reconciliació
- Elaboració d’un butlletí bimensual sobre justícia transicional
- Elaboració d’un dossier sobre ‘L’ABC de la
justícia transicional’
- Elaboració d’un banc de recursos sobre justícia transicional

Publicacions
A continuació es detallen els butlletins periòdics
elaborats pel Programa de Drets Humans al llarg
del 2007:
- Semáforo de Derechos Humanos. Butlletí trimestral que recull notícies sobre drets humans;
- Boletín Empresa y Derechos Humanos (BEDH).
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Programa de Drets Humans
Butlletí electrònic mensual que ha assolit durant el 2007 els 1200 subscriptors, principalment d’Espanya i Amèrica Llatina.
- Boletín sobre justícia transicional. Butlletí bimensual amb informació sobre els diferents mecanismes i processos de justícia transicional.
El Programa de Drets Humans elabora conjuntament amb el Programa de Conflictes i Construcció de Pau els capítols sobre drets humans i justícia transicional de les següents publicacions:
- Boletín de Haití (mensual)
- Semáforo (quinzenal)
- Barómetro (trimestral)
- Alerta 2007! Informe sobre conflictes, drets humans
i construcció de pau (anual)

Altres publicacions:

- La Vanguardia, ‘Igualtat d’oportunitats’,
febrer 2007.
- Anuario de RSE 2007, ‘Stakeholders y derechos
humanos: aprender a trabajar en clave relacional’.
- La responsabilidad social empresarial, ‘Empresa
y derechos humanos’, Comisión Andina de Juristas. 2007.
- Documentación Social nº146, Responsabilidad Social Empresarial, ‘La gestión de los derechos humanos en la empresa’.

Docència i ponències
1. IV edició del Curs de 2 crèdits de lliure elecció
Empresa i Drets Humans a la Universitat Autònoma de Barcelona. (UAB) (desembre 2006gener 2007)
2. Curs sobre Drets Humans a la Universitat de
Rikkyo (Tokio) i a la Universitat de Niigata, al
Japó (maig/juny 2007)
3. Assignatura “Practicum de Dret Internacional dels drets humans” a la Universitat
Pompeu Fabra.
4. Sessió sobre drets humans en el Màster de
Cooperació al Desenvolupament de SETEM
(octubre 2007)
5. Participació en el II Curs sobre Drets Socials
de l’Observatori DESC
6. Conferència sobre ‘Empresa i drets humans’, Jornades sobre extractives i drets
humans (ESF)
7. Conferència sobre ‘Globalització, ciutadania i
drets humans’ a la Universitat del País Basc
8. Conferència sobre ‘Primers Passos del Consell
de Drets Humans de les Nacions Unides: una
reflexió crítica’ a Unesco Etxea.
9. COM Ràdio, entrevista sobre ‘Drets humans i
Empresa’ (octubre 2007)

Comunicat de premsa: ‘El respecte als drets hu-

mans no hauria de dependre de la voluntat de
cada Estat’ (gener 2007).
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Programa d’Educació per la Pau
El programa d’educació està format per un equip
de tres persones professionalitzades i un grup de
treball de vint membres actius. Les seves activitats principals són accions formatives i elaboració
de materials divulgatius i didàctics. Les activitats
formatives es dirigeixen a persones de la comunitat
universitària de la UAB, monitors de lleure, professorat, membres del món cívic i associatiu, i també
del món municipal. Totes elles s’adrecen a promoure
estratègies i habilitats de resolució noviolenta de
conflictes i construcció de pau, i difusió d’eines
i activitats d’educació per a la pau. També elabora materials divulgatius i didàctics sobre educació
per a la cultura de pau. Finalment aquest programa treballa per crear vincles i sinèrgies amb altres
grups i xarxes vinculades a l’educació per a la pau.

Activitats a la UAB
• Assignatura de campus “Educació per a la pau i
en el conflicte” (equivalent a 5 crèdits de lliure
elecció). Se n ha realitzat una edició el segon
quadrimestre del curs 2006-07 i dues edicions
el primer quadrimestre del curs 2007-08. Hi ha
participat un total de 90 alumnes de diverses
facultats (principalment d’educació, periodisme,
psicologia, polítiques i sociologia, entre d’altres).
La valoració per part de l’alumnat ha estat molt
positiva; en remarquen la utilitat pràctica que
personalment i professionalment tindrà per a
elles i la metodologia emprada, que des de la
vivència i la posterior avaluació d’aquesta, els
ha permès integrar a fons molts coneixements.
• Taller “Creativitat i conflicte”(equivalent a 1.5 crèdits de lliure elecció). Amb la participació de 25
alumnes procedents de facultats diverses. Aquest
taller ha estat preparat per cinc persones, dues
del programa i tres del grup d’educació. Ens ha
permès aprofundir en elaborar un discurs sobre el
paper de la creativitat en l’educació per a la pau.
A partir de l’avaluació d’aquest taller, des del grup
d’educació s’ha creat un grup de treball per a seguir aprofundint i investigant en aquesta temàtica. La valoració de l’alumnat va ser molt positiva.
16
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• Taller “Construïm la pau” (equivalent a 1,5
crèdits de lliure elecció). Participació de 24
alumnes amb un perfil molt variat. El taller
ha introduït els principals temes lligats a la
pau (la problemàtica dels conflictes armats,
l’impacte de les armes i el desarmament, el
Dret Internacional Humanitari i la Justícia
Transicional, principis bàsics de la teoria Do
no harm, negociacions de pau, poder i apoderament, com definir un projecte, etc.). El
taller es va valorar positivament, i es preveu
realitzar-lo de nou el curs vinent.

Activitats fora de la UAB
En conjunt hem incidit directament en 2.167
persones, 814 de les quals educadores. Hem realitzat un total de 583,6 hores de formació.

A. Activitats adreçades a professorat
Aquesta activitat consisteix majoritàriament en formació i assessoraments a centres sobre educació
en i per al conflicte i per a la convivència. En ella
treballem fonamentalment tres aspectes: donar a
conèixer al col•lectiu de mestres els continguts de
l’educació en el conflicte per treballar-la amb els infants; donar eines i recursos per a la revisió i millora
de l’organització de la convivència al centre; i fomentar la cohesió de grup entre l’equip de professorat.
També es realitzen cursos o tallers oberts a tot
el professorat d’un territori geogràfic, amb el
mateix format que els assessoraments, però sense aprofundir en el treball de cohesió de grup.
Puntualment també es participa en jornades
de formació, impartint alguna xerrada o taller.

B. Activitats adreçades a moviments de lleure i
entitats cíviques
Aquestes activitats es corresponen majoritàriament
a la formació d’educadors en el lleure. Aquesta
formació té per objectiu donar recursos teòrics i
metodològics als educadors per realitzar activitats
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Programa d’Educació per la Pau
d’educació per a la pau en el marc del material pedagògic “educar per a la pau i la comprensió del món”.

C. Activitats adreçades a nens, nenes i joves
Des del Caixafòrum se’ns han ofert: hem creat i
coordinat dos tallers d’educació per a la pau, un
sobre el concepte de pau i els components de la
pau, l’altre sobre la situació dels refugiats.

D. Activitats adreçades a tècnics municipals i
administracions
S’han fet tallers amb la participació de 32 tècnics municipals.

Projectes
Aquest any des del programa d’educació ha treballat en impulsar 6 projectes:
A. L’educació per a la pau i la comprensió del món als
centres d’educació en el lleure associatiu. Aquest
és un projecte a tres anys vista amb l’objectiu
d’editar un material d’educació per a la pau contrastat, de formar monitors i d’educar als infants
i joves dels moviments de lleure catalans. S’ha
fet difusió de la proposta didàctica, s’han fet formacions per a caps interessats i seguiment de la
seva aplicació en els diferents centres de lleure
i moviments. Aquest projecte es tanca el 2008
amb l’edició del material en format de llibre.
S’ha realitzat gràcies al suport de l’Oficina per
a la Pau i els Drets Humans de la Generalitat de
Catalunya. www.escolapau.org/lleure
B. L’educació per a la pau, un projecte de centre. Durant el mes de gener i febrer es va enllestir la
web “l’educació per a la pau, un projecte de centre”, adreçada a mestres, on es recullen criteris
i materials per orientar l’educació per a la pau
i la convivència als centres d’educació formal.
El mes de juny es va editar la web en castellà.
Aquesta web facilita un recurs teòric de suport
per a tot aquell professorat amb qui es treballa en

les formacions d’educació en el conflicte i per a
la convivència als centres educatius. Des del juny
fins al desembre ha rebut 2.781 entrades (www.
escolapau.org/convivència). S’ha elaborat amb
el suport de l’Agència Catalana de Cooperació al
Desenvolupament de la Generalitat de Catalunya.
C. Bones pràctiques municipals de construcció de
pau. Amb l’objectiu de promoure que els municipis assumeixin més compromisos de construcció de pau, aquest projecte ha aconseguit
els següents resultats:
- Realització d’una recerca que identifica bones
pràctiques municipals de construcció de pau
amb l’objectiu de donar eines als ajuntaments
(pendent de publicació).
- Creació d’una web amb informació sobre iniciatives de Diplomàcia municipal (www.escolapau.org/programas/mundo.htm)
- Participació en la conferència internacional
“El paper dels governs locals en la construcció
de pau”, celebrada a Barcelona al setembre, i
on s’ha discutit sobre el concepte de Diplomàcia municipal.
- Presentació d’una xerrada sobre “Bones pràctiques dels municipis europeus per a fomentar la pau” al Consell Comarcal del Bages.
- Organització d’una reunió de contacte, al novembre, entre municipis catalans i entitats de
pau israelianes per a promoure el suport dels
municipis a iniciatives de construcció de pau
israelianes. La celebració de la reunió ha permès editar un dossier amb les principals iniciatives de pau israelianes a les que els municipis poden donar suport.
Aquest és un projecte realitzat amb el suport
de la Diputació de Barcelona.
D. Vides en trànsit. Elaboració d’un taller de 90 minuts
per explicar el concepte de refugiats paral•lelament
a l’exposició “Vides en trànsit” feta a dos camps
de refugiats Congolenys. S’adreça a infants de 8 a
13 anys. Activitat realitzada amb la col•laboració
de JOCS per a la Fundació “La Caixa”. En total,
579 infants van participar en aquesta activitat.
17
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E. Banc de recursos: Amb l’objectiu de posar
a l’abast de qualsevol persona les activitats dissenyades o adaptades pel programa d’educació de l’ECP, durant el 2007
s’han creat una vintena d’activitats noves
d’educació per a la pau (pendents de ser penjades a la web). Des de juny a desembre del
2007 aquesta web ha rebut 10.445 visites.
www.escolapau.org/programas/dinamicas.htm
F. Refugi 307 i bateries antiaèries. A finals
d’any es va iniciar un projecte amb el Museu d’Història de la Ciutat de Barcelona per
orientar i formar a professorat de la ciutat en
fer projectes d’educació per a la pau amb els
seus alumnes a partir de les visites al refugi
antiaeri 307 i les bateries antiaèries del Turó
de la Rovira. La intenció és preparar el projecte durant el 2008 perquè el curs 2008-09
el professorat el pugui portar a les aules.

Participació del Programa en iniciatives d’Educació
per la pau d’altres actors

Publicacions
A. Col•lecció “Quaderns d’educació per a la pau”:
En el 2007 s’ha treballat en la redacció de dos
quaderns actualment pendents de publicació:
- Temps, espais i democràcia als centres educatius
- Literatura i pau
B. Informe bones pràctiques de cultura de pau. Publicació en català, castellà i anglès aquest informe que visibilitza bones pràctiques realitzades
en el marc del Decenni internacional de cultura de pau (2001-2010), que analitza l’abast
d’aquestes pràctiques i que fa propostes d’acció
per a la segona meitat del Decenni. (http://www.
escolapau.org/img/educacion/camp01c.pdf).
D. Articles:
- “Revista Relats (Laura Mor), l’ESO”. Febrer 2007

Grup d’educació
Durant el 2007 el grup d’educació ha treballat en:

A. Aportacions al Pla Basc d’Educació per la pau.
El programa d’Educació ha participat en el
procés consultiu per a l’elaboració del “Plan
vasco de Educación para la paz y los derechos
humanos (2008-2011)”.

A. Constituir dos grups de treball:
- un sobre educació per a la pau i poder, que ha
elaborat el document “Poder como empoderamiento”, actualment en revisió i aprofundiment.
- un sobre creativitat i conflicte.

B. Participació en l’International Institute for
Peace Education. Assistència i dinamització
d’un taller en aquest institut internacional
que reuneix a educadors per la pau d’arreu
del món per a formar-se en continguts i per a
intercanviar metodologies.

B. S’ha participat en l’organització de diversos
tallers.

C. Participació en el seminari de reflexió sobre
els conflictes ètics interculturals als centres
d’ensenyament, organitzat per la Fundació
Bofill i compost per vuit experts. Aquest seminari ha editat un document d’orientacions
sobre com abordar els conflictes ètics interculturals adreçat a professorat.
18
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C. S’han fet 10 trobades d’autoformació Cada
una ha durat de 2 a 4h:
- poder i educació per a la pau
- jocs cooperatius
- convivència als centres d’ensenyament
- art i educació per a la pau
- conflictes ètics interculturals
S’ha creat un espai virtual on compartir documents i treballs per facilitar eines a les persones
membres del grup, per tal que en els seus entorns
en facin difusió.
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Programa de Desarmament
Aquest Programa treballa diferents aspectes de
l’àmbit de desarmament, fent un especial èmfasi
sobre la qüestió dels programes de Desarmament,
Desmobilització i Reintegració (DDR en endavant) d’antics combatents, a més d’un control de
les exportacions d’armes. El programa de Desarmament participa en l’elaboració del Semàfor,
el Baròmetre i l’anuari Alerta, l’apartat de seguretat del butlletí d’Haití, així com la sessió de la
Diplomatura de l’Escola sobre aquesta temàtica.

Activitats més destacades
L’any 2007 ha estat la consolidació definitiva
respecte l’estructura i els continguts a treballar
del programa, centrats específicament en els pro-

grames de DDR (desarmament, desmobilització i
reintegració) d’ex combatents. Les activitats del

programa s’han basat en l’aprofundiment i la sistematització de la recerca duta a terme sobre els
programes de DDR:
- Anàlisi comparatiu sobre els programes de DDR
d’antics combatents: La recerca més importat
que aquest programa ha dut a terme durant
l’any 2007 és l’elaboració de fitxes analítiques
sobre els diferents programes de DDR que es
venen donant a l’actualitat, amb el posterior
objectiu de reeditar un anàlisi comparatiu per
extreure’n un patró de lliçons apreses i millors
pràctiques en format d’anuari. Aquest projecte,
d’un any de durada, ha estat finançat per l’AECI.
Entre les principals activitats en destaca la
realització d’una missió a terreny a Haití (12
-23 de març) per analitzar les estratègies de
reducció de la violència armada al país, plasmat en un informe final. També cal esmentar la
presentació de l’estudi comparatiu mencionat
en el curs organitzat pel Col•legi Nacional de Defensa de Suècia, en presència de representants
d’institucions governamentals, agències de Nacions Unides, donants i d’organitzacions de la
societat civil. Finalment, el programa de Desarmament ha entrat a formar part, en condició

d’observadors externs, d’una coalició internacional sobre investigadors, especialment centrats

en la formació en la matèria (www.iddrtg.org).
- Armes sota Control: Elaboració d’articles, realització de classes i xerrades i intervenció en
mitjans de comunicació per parlar d’aspectes
vinculats al control de les exportacions d’armes
tan a nivell nacional com internacional.
- Unió Europea: seguiment en la participació en
el projecte de recerca “Armes lleugeres europees en la perpetuació de la violència” (Acció
COST A25) del que l’Escola de Cultura de Pau
és membre del Comitè de Gestió, junt amb altres centres de recerca com el PRIO (Noruega, la Universitat de Bradford (Regne Unit),
l’Small Arms Survey (Suïssa) o el GRIP
(Bèlgica). El Programa de Desarmament ha
col•laborat amb la presentació (Brussel•les,
19 i 20 de juliol de 2007) d’un article, per tal
que passés a formar part del llibre de cloenda
d’aquest projecte, de quatre anys de durada.

Publicacions
Publicacions pròpies:
- Elaboració del capítol sobre Desarmament que
es publica en el Baròmetre i l’Alerta, publicació trimestral i anual respectivament de l’ECP.
- “Anàlisis de los programas de DDR existentes
en el mundo durante 2006”.
- ¿Un DDR para Haití? Análisis de las estrategias
de reducción de la violencia armada en el país.
- “Servicios básicos para la reintegración de
ex combatientes desmovilizados” (document
intern a petició de l’Alta Consejería para la
Reintegración de Colombia)
- “La venda d’armes a Espanya: el que encara
queda per fer”, publicat a Sant Cugat mou-te
i coopera
- “Tornem a la guerra freda”, publicat a
Dossier Econòmic
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Programa de Desarmament
Projectes per a ser publicats

Sensibilització

- “SALW in post-conflict violence” (projecte
d’article presentat juntament amb Manuela
Torre, de la Scuola Santa Anna d’Itàlia).
- “Més arguments per a una denúncia legítima.
Motius per a prohibir la venda d’armes espanyoles a Israel”, publicat per la Fundació Pere
Ardíaca.
- “Comprender la violencia armada en Haití”, article de la ponència per a un seminari
d’experts organitzat per IECAH.
- “Desarme como vínculo entre seguridad y desarrollo. La reintegración comunitaria en los
programas de DDR”, publicat per l’Instituto
Complutense de Estudios Internacionales

• Fins ara, un dels principals components
del Programa de Desarmament de l’Escola
de Cultura de Pau era la sensibilització de
l’opinió pública. Moltes d’aquestes tasques
es realitzen en el marc de la campanya “Armes sota Control”, havent impartit sessions
de formació en diverses edicions del Màster
de SETEM i del Màster de la Creu Roja de
Castelló (Universitat Jaume I). El Programa
de Desarmament també ha participat en unes
10 conferències, xerrades i actes públics, així
com intervencions en els mitjans de comunicació. Altres aparicions destacades en els mitjans de comunicació sobre diferents recerques
del Programa de Desarmament, han estat a
mitjans com TV3, Catalunya Ràdio, revista
Muy Interesante, Ràdio 4 o Ràdio Sabadell.
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Programa de Rehabilitació Postbèl•lica
Des d’aquest programa es duu a terme un seguiment dels processos de construcció de pau que
estan transcorrent a 11 països i territoris dels
quals la data d’inici és a partir de l’any 2000 i
d’aquells la data dels quals és anterior a l’any
2000, com són: Bòsnia i Hercegovina, GuineaBissau, la província de Kosovo i Timor-Leste,
però en els que encara queden alguns aspectes
polítics e institucionals pendents de resoldre. A
més a més des del programa es duu a terme, en
col·laboració amb el programa d’educació per la
pau, una investigació sobre les metodologies utilitzades per avaluar l’impacte dels projectes en la
pau i en el conflicte en contexts de conflicte armat
i/o tensió. L’objectiu d’aquest treball és fomentar
l’adopció d’una perspectiva de pau a les intervencions que es portin a terme en aquests contexts.

Investigació i anàlisi
• Seguiment trimestral de l’evolució dels proces-

sos de rehabilitació postbèl•lica engegats a 11
països i territoris en els quals la data d’inici del
procés de rehabilitació és a partir de l’any 2000,
i seguiment de l’evolució dels processos que encara estan pendents en nou països i territoris el
procés dels quals de rehabilitació és anterior a
l’any 2000. Per a realitzar aquest seguiment
s’utilitzen tant fonts primàries d’informació,
com entrevistes a personal destacat al terreny,
com secundàries, principalment informes produïts per organitzacions desplegades en els països objecte d’estudi, informes elaborats per altres centres d’investigació i anàlisi i informació
recollida pels mitjans de comunicació locals.
L’estructura d’investigació utilitzada s’ha redefinit passant d’un enfocament geogràfic a un temàtic des del qual s’analitzen quatre àmbits de
treball específics de la rehabilitació postbèl•lica
(seguretat, govern i participació, benestar
social i econòmic, i justícia i reconciliació.

• Recopilació i anàlisi de documents que recullen
lliçons apreses i bones pràctiques elaborats pel
personal de les organitzacions desplegades en el
terreny. Els documents recopilats s’han resumit

i estructurat seguint els àmbits de treball de
la rehabilitació que s’utilitzen en el programa.
Així mateix s’ha elaborat un formulari per a fomentar la recollida de la informació procedent
de documents disponibles públicament que continguin lliçons apreses de cadascun dels països
analitzats i s’ha proporcionat una estructura
bàsica d’una base de dades en una prova pilot
per a la qual s’ha aprofitat el sistema lliure de
costos facilitat per Oracle.
• Seguiment mensual del comportament internacional a Haití. En concret: el paper dels donants,
els sistemes de coordinació de la resposta internacional tant dels donants com de les agències i ONG
desplegades en terreny, en particular la MINUSTAH i conferències de donants, principalment.
• Aprofundiment en les teories que reflexionen
sobre com aplicar una perspectiva de construc-

ció de pau en les intervencions que es porten a
terme a països en situació de conflicte i/o tensió
per a elaborar una guia que recull una proposta
de claus per a facilitar l’aplicació d’una perspectiva de construcció de pau a l’hora de formular un projecte.

• Anàlisi dels elements que assenyalen el canvi

d’una fase d’emergència a una fase més avançada
d’un procés de rehabilitació i que podrien deter-

minar la sortida o continuïtat de les ONG més
pròpia de les emergències desplegades al terreny.

Visites a terreny
• La regió de Kosovo, juntament amb Ana Villellas,
del Programa de Conflictes i Construcció de Pau.

Publicacions
- Capítol sobre rehabilitació postbèl•lica de les
publicacions Baròmetre i Alerta, de l’Escola de
Cultura de Pau.
- “Rehabilitació postbèl•lica i acompanyament internacional”, document de presentació de la base
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Programa de Rehabilitació Postbèl•lica
de dades documental de lliçons apreses i bones
pràctiques publicat a la pàgina web de l’Escola.
- Fitxes bàsiques de l’estructura de les missions
de Nacions Unides desplegades a Afganistan,
Burundi, Côte d’Ivoire, Haití, Indonèsia (Aceh),
Iraq, Libèria, Nepal, RD Congo, Sierra Leone,
Sudan (Sud), Angola, Bòsnia i Hercegovina,
Guinea Bissau, Timor-Leste, Angola, Congo,
Tadjikistan, Rwanda, Macedònia i la regió de
Kosovo, publicades a la pàgina web de l’Escola.
- “La construcció de pau aplicada: Claus per a
incorporar una perspectiva de construcció de
pau en els projectes d’intervenció internacional en zones de conflicte armat i/o tensió”, en
col•laboració amb el Programa d’Educació per la
Pau. Publicat com el primer document de la sèrie

“Quaderns de Construcció de Pau”, de l’Escola.

Conferències i Docència
• Participació en el seminari internacional “Present i Futur de les Operacions de Pau”, organitzat per FRIDE a Madrid.
• Participació a la Setmana de Coordinadors Generals de MSF amb una presentació sobre “La rehabilitació postbèl•lica i les seves fases principals”.
• Diplomatura de postgrau sobre Cultura de Pau:
Classe sobre rehabilitació postbèl•lica.
• Classe sobre rehabilitació postbèl•lica dins del
seminari “Conflictes armats i construcció de
pau en el món” organitzat per la Casa Elizalde.
• Assignatura de lliure elecció; “Cultura de Pau
i Gestió de Conflictes”: Classe sobre rehabilitació postbèl•lica.
• Organització d’un curs sobre “Do No Harm”
en col•laboració amb el Programa d’Educació
per a la Pau.

22

www.escolapau.org

Memòria d’Activitats 2007

Programa de Música, Arts i Pau
Aquest programa se centra en la investigació i
visibilització de diferents iniciatives artístiques
que s’han portat o es porten a terme actualment
i en les que s’utilitza el llenguatge artístic per a
la construcció de la pau.

Activitats més destacades:
Realització de la investigació “Amb les armes
de l’art: Armes convertides en escultures”, on
s’analitzen aspectes generals de la cultura armamentista, com la cultura de la violència; programes de desarmament i recol•lecció d’armes
i d’altres qüestions; centrant el treball en diferents iniciatives artístiques, tant individuals com
col•lectives, portades a terme a varis països del
món (com per exemple Moçambic, Haití, Montenegro, Mali, Canadà, Estats Units, Argentina,
Cambodja o Sud-àfrica) en els darrers vint anys,
on s’han transformat armes petites i lleugeres,
armes blanques i munició i també armes nuclears, en escultures.
Amb aquesta investigació es pretén reflexionar
sobre la cultura armamentista i la cultura de la
violència, i sobre el paper de l’art en la construcció
d’una cultura de pau, possibilitant expressar i processar experiències viscudes al voltant de les armes, en alguns casos desprendre’s d’experiències
traumàtiques, així com facilitar al diàleg i reconciliació en societats afectades per la violència de les armes, llançant un missatge de pau.
Creació d’un espai específic a la web de l’Escola
sobre Música, Arts i Pau, amb la incorporació de
quaderns sobre música i pau:
- La música i els drets humans.
- La música, les dones i la pau.
- La música, armament i desarmament.
- La música com a instrument d’educació per la pau.

- The role of artistic processes in peacebuilding
in Bosnia-Herzegovina. Craig Zelizer.
- Los payasos. Varis autors.
- Amor y humor: la sonrisa ante la muerte.
María Colomer.
- Clown y Paz: ReVuelta a la esencia de la vida.
Camilo Rodríguez Romero.
- Una educación musical en y para los derechos
humanos. Alícia Campastro i Sílvia Carabetta.
- Conversando sobre la arpillera de la asociación
de artesanas kuyanakuy, Perú. Roberta Bacic
i Alba Sanfeliu.
En elaboració, un llistat de Documentals, repor-

tatges i pel•lícules sobre música i pau.
Docència:

- Xerrada a la Universitat Pontifícia de Comillas, Madrid, sobre La expresión gráfica de
los menores en los conflictos armados, en el
marc del III Seminari de psicologia en àmbits
d’exclusió.
- Assignatura de lliure elecció del campus “Cultura de pau i gestió de conflictes”. Classe sobre Música i Pau.
- Diplomatura de postgrau sobre Cultura de Pau:
Classe sobre Música i pau.

Altres activitats:
Assistència al III Encuentro Internacional de
Arte y Paz de Gernika, organitzat per Gernika
Gogoratuz, del 27 al 29 setembre 2007.

I també d’articles de reflexió sobre les relacions
entre les arts i la pau des de la pròpia veu dels
artistes o d’especialistes en el tema:
- Using imagination and creativity. John Paul
Lederach.
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INGRESSOS I DESPESES DURANT L’ANY 2007
(en Euros)
INGRESSOS
Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament (ACCD) 			
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI)				
Departament d’Universitats i Recerca (DURSI)						
Fundació Ford										
Agència Catalana de cooper. i Dessenvol. (ACCD) – Diplomatura
		
Diputació de Barcelona									
Departament de Relacions Institucionals i Participació					
Oficina de Promoció Pau i Drets Humans (Generalitat)					
Fundación ICO										
Ajuntament de Barcelona							
Matrícules per activitats docents							
Prestacions de serveis									
Compensació Despeses generals (cànon)						

450.000
150.000
146.000
37.059
26.000
20.000
20.000
12.074
10.500
4.000
41.800
11.002
- 22.477

TOTAL											

905.958

DESPESES
Personal investigador dels programes							
Docència (diplomatura de postgrau)							
Publicacions i traduccions								
Activitats del Programes								
Despeses generals (salaris direcció, gestió, webmaster i recerca),
telèfon, fotocòpies, viatges, papereria, informàtica, etc.					

628.594
56.000
44.492
74.193

TOTAL											

905.958
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Esquema general del treball
de l’Escola de Cultura de Pau

Negociació
Procés de pau

Anàlisi del
conflicte
Tensions
Gestió de crisis
Prevenció
Educació per la pau
i en el conflicte

Crisis
humanitàries
DIH

DDR
Justicia
Transicional

Rehabilitació
Reconciliació
Eixos transversals

Transformació conflicte
Drets Humans
Dimensió de gènere
Educació per la pau
Música, arts i pau

Educació pau
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