LES PECES
PERDUDES
GUIA PER REDUIR LA
VIOLÈNCIA ARMADA A
TRAVÉS DE L’ACCIÓ
PARLAMENTÀRIA

PRESENTACIÓ
PARLAMENTARIS I SOCIETAT CIVIL:
A LA RECERCA DE SINÈRGIES PER FER FRONT
A LES ARMES LLEUGERES
Avui les armes lleugeres circulen pels carrers de Londres, Manila,
Bagdad o Johannesburg amb total impunitat. Així, la proliferació i l’ús
il·lícit d’aquestes armes posen en perill la seguretat personal, minven
el bon govern, contribueixen a la violació dels drets humans i fan
augmentar la pobresa. De fet, va ser el mateix ex secretari general de
les NNUU, el Sr. Kofi Annan, qui es va referir a aquestes armes com
les veritables armes de destrucció massiva en una de les seves
intervencions davant l’Assemblea General.
L’abast del problema del descontrol de les armes és doncs, important
i els seus efectes ens porten a parlar, sense caure en l’alarmisme, d’una
veritable epidèmia global; l’epidèmia de les armes.
Al món hi ha al voltant de 875 milions d’armes de foc i es calcula
que aproximadament el 75% estan en mans de civils. Això ens porta
a una distribució de pràcticament una arma de foc per cada set persones.
Aquesta proliferació d’armes genera un elevat cost en vides humanes:
més de 1.000 persones moren cada dia pels efectes de la violència
armada i 3.000 més són ferides. Hi ha també uns costos indirectes:
desplaçaments de la població, i l’impacte sobre l’activitat econòmica,
els sistemes de salut, l’educació i un llarg etcètera que, en definitiva,
ens obliga a contemplar el gran obstacle que significa la violència
armada i les seves conseqüències pel desenvolupament humà d’un gran
nombre de comunitats.
Sortosament i des de fa ja uns anys, diversos organismes, institucions
i entitats de la societat civil han donat passos per afrontar aquest
problema del descontrol de les armes, tant a nivell internacional i
regional com local. Uns dels principals actors en tot aquest procés són
i han de ser els i les parlamentàries. Ells i elles són fonamentals com
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a agents que legislen i que exerceixen tasques de control al govern i
que donen, o hauríem de donar, veu a la societat civil. Pensem que
l’acció parlamentària és, per tant, una de les peces clau a l’hora
d’aconseguir regular i avançar cap al control del comerç d’armes i evitar
les conseqüències de la seva proliferació.
Teniu a les vostres mans un resum amb les recomanacions més
importants del document Missing pieces, una guia per reduir la violència
armada a través de l’acció parlamentària. Aquest resum, així com la
guia completa, ha estat escrita per guiar, inspirar i assessorar els
parlamentaris. El text es va presentar en la 115a Assemblea de la Unió
Interparlamentària i ha estat editat per la pròpia IUP i el Centre pel
Diàleg Humanitari de Ginebra (HD).
La Fundació per la Pau, ha publicat aquesta versió resumida en
català amb l’objectiu de contribuir a ubicar el Parlament de Catalunya
en el rol central de creació d’espais de reflexió i generació de consensos.
Alhora que pretén evidenciar la necessitat que els seus membres
coneguin les millors pràctiques en matèria legislativa, en relació a la
violència armada i al control de les armes de foc.
Esperem que sigui una eina inspiradora.

Jordi Armadans, director de la Fundació per la Pau
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TEMA 1. PREVENIR EL MAL ÚS DE LES ARMES
LLEUGERES: NORMATIVA NACIONAL
RECOMANACIONS PER ALS PARLAMENTARIS
Cada vegada més, en un intent de fer front a la violència armada i
als efectes negatius del tràfic d’armes, els governs introdueixen mesures
per reforçar el control de les armes lleugeres, la qual cosa inclou la
regulació de la possessió d’armes per part de la població civil. En aquest
sentit, l’acció parlamentària és fonamental a l’hora de revisar i actualitzar
les lleis nacionals sobre armes. És reconfortant saber que, d’entre les
iniciatives per consolidar les lleis nacionals sobre les armes, hi ha un
bon grapat d’exemples i d’experiències en les quals ens podem
emmirallar.
1. Els parlamentaris poden fer que es revisin i que
s’apliquin les lleis nacionals que existeixen sobre possessió
i ús d’armes. Com a punt de referència, es poden adequar les lleis i
les polítiques a les recomanacions establertes a la Resolució 1997 de la
Comissió de les Nacions Unides per a la Prevenció del Delicte i la
1
Justícia Penal. Aquestes recomanacions inclouen un seguit de requisits,
com ara la concessió de llicències, l’elaboració d’un registre i la necessitat
d’emmagatzemar les armes de manera segura, la qual cosa ajudaria a
reduir la mala utilització i la desviació de les armes de foc legals cap als
mercats il·legals. D’altra banda, els governs haurien de tenir present la
importància d’aprovar lleis de control d’armes uniformes en tot l’àmbit
estatal, més que en àmbits subnacionals. Així s’evitaria el tràfic d’armes
des de les províncies amb menys reglaments a les que en tenen més.
2. Els parlamentaris poden organitzar sessions o
enquestes públiques per conèixer la percepció del país
respecte al tràfic d’armes, la violència armada i la possessió.
El fet de conèixer els punts de vista de diversos sectors de la població
és un mètode útil, transparent i públicament responsable d’introduir
canvis en les lleis, i ha estat tot un èxit en diverses iniciatives de reforma
dutes a terme pels governs de Sud-àfrica, Austràlia i El Salvador.
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3. Els parlamentaris poden defensar una legislació que:
• Promogui la responsabilitat del propietari de l’arma a través del
registre de l’arma de foc. Les persones que tinguin permís per posseir
una arma n’han de ser responsables. També s’hauria d’acordar la creació
d’uns mecanismes de registre d’existències que permetin detectar les
pèrdues i iniciar immediatament les investigacions pertinents. A través
de l’aplicació de fortes sancions disciplinàries, els governs podrien
aconseguir que les persones es responsabilitzessin de la pèrdua d’una
arma. Si s’aconsegueix prou suport per crear llocs segurs on
emmagatzemar les armes i per fer campanyes de sensibilització,
s’aconseguiria fer conscients els propietaris d’armes del mal que poden
causar a la societat en general.
• Estableixi uns criteris mínims per a la possessió privada d’armes
amb la introducció d’un sistema nacional de concessió de llicències.
Com a mínim, els criteris per poder adquirir armes haurien d’incloure
el fet de saber fer servir l’arma, complir uns límits d’edat, acreditar una
raó vàlida i fer una investigació de seguretat de la persona en qüestió
que revisés els seus antecedents penals o el seu historial d’actes violents,
incloent-hi els casos de violència domèstica. Les llicències també
s’haurien de presentar per comprar municions.
• Prohibeixi la possessió de fusells de tipus militar per part de la
població civil, la qual cosa inclou les armes de foc semiautomàtiques
que es poden convertir en armes totalment automàtiques i les variants
semiautomàtiques de les armes militars. Aquesta mesura s’ha posat en
marxa satisfactòriament a països com el Canadà i Cambotja. L’any
2004, els governs dels països de l’est d’Àfrica van signar el Protocol de
Nairobi, que els obliga a «prohibir totalment la possessió i l’ús per part
de la població civil de totes les armes lleugeres, dels fusells automàtics
i semiautomàtics, i de les metralladores».
• Garanteixi que les mesures nacionals siguin coherents amb altres
iniciatives per prevenir la violència contra les dones. Les dones
s’exposen especialment al risc de la violència armada quan són víctimes
de la violència domèstica per part de les seves parelles; en aquests casos
l’accés a les armes suposa un factor de risc molt important per al
feminicidi. Els sistemes nacionals haurien d’incloure clàusules
específiques que prohibissin l’accés a les armes si la persona que la vol
posseir té antecedents de violència domèstica o familiar.
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TEMA 2. FRENAR LA CIRCULACIÓ D’ARMES
LLEUGERES: QÜESTIONS DE CONTROL
RECOMANACIONS PER ALS PARLAMENTARIS
En aquest tema s’han tingut en compte una gran varietat de mesures
per impedir els moviments que posen en perill la seguretat de les
persones, tant si són transaccions «autoritzades», del «mercat gris»,
desviacions o estrictament transaccions il·legals. Seria insuficient limitar
les iniciatives a combatre les transferències «il·lícites», ja que els tres
tipus de transaccions estan interrelacionats, com també ho estan les
persones que hi participen. Algunes de les recomanacions que fem als
legisladors són les següents:
1. Adoptar i posar en pràctica en les lleis nacionals unes
normatives de transferències d’armes basades en principis
sòlids de drets humans i de DIH. Per reduir la possibilitat que les
transferències d’armes lleugeres causin un patiment indiscriminat o
innecessari, o que arribin a mans d’aquells que no respecten els drets
humans, cal que els governs introdueixin a les lleis nacionals unes
normatives estrictes d’exportació d’armes, i que alhora donin suport
a la creació d’un instrument internacional vinculant sobre les
transferències d’armes. Tenint en compte que segurament es necessitarà
força temps per desenvolupar les normatives internacionals d’exportació,
les regions poden anar creant els seus propis codis de conducta per a
les exportacions d’armes.
2. Reforçar i executar els embargaments d’armes i penarne la violació. Els parlamentaris poden facilitar l’adopció en les lleis
nacionals de prohibicions penals contra les transferències d’armes que
no respectin els embargaments d’armes del Consell de Seguretat i fer
que es compleixin les lleis processant aquells que no els hagin respectat.
Les preguntes que es fan a les sessions parlamentàries també poden
servir per comprovar que el govern els compleixi. Paral·lelament, la
creació de mecanismes de control dels embargaments d’armes per part
de l’ONU pot proporcionar la infraestructura necessària per supervisar
el compliment dels embargaments i per proposar les possibles sancions
en casos de violació.

7

3. Desenvolupar un sistema internacional per a
l’estandardització, l’autenticació, la verificació i el control
continu dels compromisos contrets per l’usuari final. El reforç
dels controls d’àmbit nacional i internacional respecte a l’ús final ha
de ser la màxima prioritat dels països que exporten armes. La feina
dels governs hauria de començar amb la creació d’un certificat comú
d’usuari final que no es pugui duplicar ni falsificar fàcilment i que vagi
acompanyat d’un registre de signatures autoritzades. El Consell de
Seguretat, el secretari general de l’ONU o l’Assemblea General podrien
iniciar aquesta tasca amb el nomenament d’un grup de treball de l’ONU
que prengui la iniciativa.
4. Fer front a la comercialització d’armes a través de
mesures legals vinculants, la qual cosa inclou avançar cap
a la negociació d’un instrument internacional sobre la
comercialització d’armes. Hi ha molt pocs governs que regulin les
activitats dels intermediaris d’armes, i els que ho fan cometen
incoherències en els controls. Als agents il·legals els resulta fàcil evitar
els controls existents; només han d’operar des d’altres jurisdiccions.
Per tant, cal posar en pràctica unes mesures nacionals dures. A més,
una iniciativa d’àmbit mundial permetria als governs frenar aquest
gran problema, que ja ha adquirit unes dimensions transnacionals. Els
governs implicats poden triar d’actuar a través de l’ONU o, si això no
funciona, crear fòrums alternatius per negociar un tractat d’aquesta
naturalesa.
5. Ratificar instruments internacionals sobre
transferències d’armes. En particular, caldria que més països
ratifiquessin el Protocol d’Armes de Foc de l’ONU per posar de manifest
un suport generalitzat als seus principis i per millorar l’harmonització
de les normes en l’àmbit mundial. Els parlamentaris poden defensar
la signatura, la ratificació i, encara més important, la implementació
del Protocol en la legislació nacional.
6. Impulsar la creació d’un Tractat sobre el Comerç
d’Armes i garantir-ne el compliment. Tot i que semblava que la
resolució per començar a treballar en un Tractat sobre el Comerç
d’Armes comptava amb un suport molt ampli, encara hi ha estats que
2
no donen un suport actiu al desenvolupament d’aquest document. La
negociació i la redacció d’un Tractat sobre el Comerç d’Armes promet
ser un procés llarg, i segurament no se n’obtindran resultats concrets
fins al 2010. Els parlamentaris poden contribuir en l’àmbit nacional a
fer augmentar el suport per a aquest instrument.
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TEMA 3. PENSAR EN LES NECESSITATS DELS
SUPERVIVENTS DE LA VIOLÈNCIA ARMADA
RECOMANACIONS PER ALS PARLAMENTARIS
1. Promoure la creació de sistemes de supervisió dels
ferits. Les poques dades disponibles sobre supervivents de la violència
armada complica la prestació d’uns serveis adequats. Amb tot, hi ha
models eficients de recopilació de dades i de sistemes de supervisió
dels ferits. Es poden ampliar les bases de dades sobre ferits que ja
existeixen per incloure-hi la violència armada. Els organismes
internacionals que recullen dades sobre morts, ferits i puntes de violència
en situacions afectades per la violència les haurien de transmetre perquè
es puguin desenvolupar plans de salut i estratègies de desenvolupament.
També caldria tenir en compte les pautes sobre la recollida d’informació
coherent i sobre les estratègies adients per lliurar aquesta informació
als organismes nacionals.
2. Avaluar les mancances en la prestació dels serveis. Tot
i que el dret a la salut reconeix que totes les persones ferides han de
poder rebre tractament de forma immediata, independentment del
context o de la situació legal dels implicats, la realitat sovint es queda
molt lluny d’aconseguir-ho. Els governs tenen la responsabilitat de
garantir la disponibilitat de centres sanitaris adequats i de personal
mèdic per atendre les necessitats mèdiques de totes les víctimes de la
violència armada. Els parlamentaris poden tenir un paper destacat en
la realització d’investigacions i consultes sobre com millorar els nivells
de qualitat i els serveis. Això hauria d’incloure sistemes de resposta en
casos d’emergència, l’atenció de persones que pateixen traumes i serveis
de rehabilitació. Els plans d’acció nacionals sobre les armes lleugeres
poden detectar aquestes mancances, tal com estableix el Programa
d’Acció de l’ONU.
3. Comptar amb els supervivents de la violència armada
a l’hora d’elaborar els programes i en les activitats
d’intervenció. Les víctimes que han resultat ferides per armes lleugeres
constitueixen un segment que pot ajudar a identificar els factors de risc
i contribuir amb les seves idees a planificar les intervencions i les
polítiques. A través dels proveïdors de serveis sanitaris, de les
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organitzacions de defensa i dels organismes governamentals, es poden
valorar les seves opinions i aportacions, i finalment poden contribuir
a que entenguem millor certes qüestions, com ara com es pot reduir la
demanda d’armes. Les iniciatives sobre el control d’armes també haurien
de comptar decididament amb els supervivents en les seves activitats
de defensa i d’elaboració de polítiques.
4. Anar més enllà de l’atenció mèdica d’emergència. El
tractament mèdic d’emergència i prehospitalari és important; de fet,
és un dels serveis fonamentals que han de rebre els supervivents de la
violència armada. Però igualment important és curar els traumes
relacionats amb la violència i assegurar que la persona afectada pugui
tornar a tenir una vida productiva. Aquest és un dels punts que els
supervivents acostumen a qualificar de prioritari. Així mateix, el fet de
garantir l’accés a uns serveis apropiats implica no només l’existència
d’aquests serveis, sinó també una certa infraestructura que asseguri
que les persones necessitades hi puguin accedir. Això es pot aconseguir,
com s’ha fet en el cas d’El Salvador, amb la creació d’uns fons específics.
5. Promoure el suport als programes dissenyats per
prevenir la violència armada. Treballar per posar fi a la violència
armada és, en primer lloc, la manera més econòmica i lògica de reduir
lesions i discapacitats. Hi ha diversos plantejaments que han demostrat
ser efectius per prevenir la violència, sobretot la violència relacionada
amb les armes lleugeres, però sovint no se’ls dóna prioritat ni
finançament. Cal desenvolupar, implementar i supervisar l’efectivitat
d’aquests programes en llocs on hi hagi uns índexs alts de violència
armada.
6. Donar suport a la implementació i ratificació de la
Convenció sobre els Drets de les Persones amb Discapacitats.
Aquesta nova Convenció tapa un buit important en la promoció del
reconeixement i la materialització dels drets de les persones amb
discapacitats. Els parlamentaris haurien de garantir que arribi al
parlament perquè sigui ratificada, i haurien de treballar per revisar i
adaptar la legislació amb l’objectiu de garantir que es posin en pràctica
les disposicions que inclou.
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TEMA 4. DONES, HOMES I VIOLÈNCIA ARMADA:
PROPOSTES D’ACTUACIÓ
RECOMANACIONS PER ALS PARLAMENTARIS
Els responsables de la presa de decisions no poden permetre’s el
luxe d’ignorar la percepció que els homes, les dones i els infants tenen
de les armes, el mal ús que en fan, o el fet que les seves actituds i
conductes es tradueixen en riscos i vulnerabilitats. Els parlamentaris
poden aprovar en l’àmbit nacional les recomanacions següents:
1. Prohibir l’adquisició d’armes de foc i de municions a
les persones que hagin comès actes de violència domèstica
o familiar. Calen unes normes que assegurin que les persones que
cometen actes de violència contra la seva parella —i les que estiguin
especialment en risc de cometre’ls— no tinguin accés a les armes de
foc. Això vol dir que s’ha de prohibir legalment la possessió d’armes de
foc per part de les persones que han comès delictes de violència
domèstica, i que cal establir mecanismes de suport per fer que es
compleixin les prohibicions, com ara la creació de registres i altres
sistemes. L’aplicació de la llei hauria de servir per autoritzar la confiscació
d’armes de foc sobre la base d’una possible amenaça i no d’una condemna
prèvia per violència domèstica.
2. Complir plenament les normes internacionals sobre
gènere i violència armada. Hi ha nombroses normes internacionals
que protegeixen els drets de les dones a la igualtat, a la no-discriminació
i a la protecció contra la violència de gènere, com també els drets dels
infants i joves. El dret internacional imposa als estats l’obligació de
prevenir i castigar la violència contra les dones, els infants i els joves,
i el fet que no prenguin les mesures necessàries per fer-ho pot ser
considerat una violació dels drets humans, fins i tot quan els responsables
dels casos d’aquesta violència són individus particulars. La prohibició
de discriminar implica que les dones han de ser tractades amb igualtat
en totes les esferes de la vida social, política i econòmica. En aquest
sentit, la participació plena i equitativa de les dones en la presa de
decisions relatives a la protecció contra la violència armada és la manera
més segura de garantir que es tenen en compte els temes que les afecten.
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3. Atenció directa als homes joves com a grup especialment
vulnerable a la violència armada. L’experiència demostra amb
claredat que els homes joves estan exposats a un ventall de riscos que
els governs i les ONG podrien ajudar a reduir en diversos àmbits.
Aquestes actuacions consisteixen en una planificació específica i en
una intervenció en edats joves per intentar inculcar uns models de
masculinitat positius i no violents. S’han posat en marxa un nombre
reduït d’iniciatives centrades en homes joves amb l’objectiu de qüestionar
algunes de les normes tradicionals vinculades a la masculinitat que
poden ser l’origen de diferents formes de violència, incloent-hi l’ús o
la possessió d’armes de foc. A més de les oportunitats formatives i de
feina que valguin la pena per a homes joves amb pocs ingressos, també
cal treballar des del punt de vista del gènere la forma en què s’educa
els nens i fer una feina global —que impliqui els governs, la societat
civil, les famílies i les comunitats— per fomentar uns models de
masculinitat no violents.
4. Formar els funcionaris que s’encarreguen de fer complir
la llei perquè entenguin millor la relació entre les armes
lleugeres i la prevenció de la violència de gènere. Normalment,
els funcionaris locals que vetllen pel compliment de la llei són els
primers que han de respondre i intervenir en casos de violència de
gènere (la qual cosa inclou els atacs homòfobs). Per tant, cal formar els
policies perquè facin complir les lleis, com per exemple les prohibicions
de possessió i d’accés a les armes de foc. Així mateix, cal que aquests
funcionaris es responsabilitzin de la seguretat i del bon ús de les seves
pròpies armes, sobretot si entre un torn i un altre no les guarden a la
comissaria.
5. Comptar amb les aportacions d’homes i dones en
l’elaboració de polítiques per prevenir la violència armada.
En l’àmbit de la recerca i les polítiques sobre control d’armes lleugeres
i prevenció de violència, els homes són clarament majoria a l’hora de
prendre les decisions. Els parlamentaris poden promoure mecanismes
com ara panels, comitès consultius i processos de selecció de personal
que garanteixin que les dones (el mínim internacional recomanat és
del 30%) participin en la presa de decisions i en altres activitats que
modelen les polítiques de seguretat, com la modificació de lleis nacionals
sobre armes o les activitats de desarmament. D’altra banda, és important
tenir en compte les opinions dels protagonistes de la societat civil,
sobretot de les organitzacions de dones, atesa la poca prioritat que se
sol donar als seus punts de vista i a la seva experiència.
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TEMA 5. TREURE LES ARMES DE CIRCULACIÓ
RECOMANACIONS PER ALS PARLAMENTARIS
A mesura que el tema sobre la violència armada i el control de les
armes lleugeres evoluciona, paga la pena estudiar la tendència cap a
uns programes més integrals, a llarg termini i sostenibles, en què la
recollida d’armes és una part del procés i no un objectiu final.
1. El control de les municions és essencial. Perquè les armes
funcionin, s’ha de poder disposar de les municions corresponents.
S’hauria de treballar molt especialment en recollir, controlar,
emmagatzemar i destruir les municions de manera eficaç i segura.
2. Donar suport a les iniciatives de recollida d’armes que
es combinen amb altres mesures. Això inclouria l’establiment de
procediments adequats per manipular i garantir la seguretat dels
arsenals; la destrucció dels excedents d’armes lleugeres decomissades,
confiscades i recollides; reformes policials cap a un model de policia
de proximitat; l’establiment de reglaments adients sobre possessió
d’armes, i mesures per evitar la provisió il·lícita d’armes al país o la
regió en qüestió.
3. Transmetre clarament els objectius i el procés de
qualsevol programa de recollida d’armes. La transparència pot
generar confiança en el procés i fer que el públic es formi unes
expectatives raonables d’una campanya de recollida d’armes. Els
programes de sensibilització també poden contribuir a fer que la
percepció que es té de les armes com a eines que augmenten la seguretat
canviï i es percebin com a elements que en realitat disminueixen la
seguretat personal. Els parlamentaris poden ser comunicadors claus
en les iniciatives de reforma.
4. La tasca sostinguda de recollida de dades és essencial
i ha de comptar amb els recursos adequats. Això inclou les
estimacions detallades de les armes que hi ha en circulació, a més a
més de les percepcions d’inseguretat, les formes predominants de
violència (delictiva, política, domèstica o familiar), les categories dels
propietaris i dels usuaris d’armes, els nous llocs de procedència de les
armes i les rutes d’entrada als països, les actituds i opinions respecte
a les armes i el desarmament, etc. Tota aquesta informació ajuda a
planificar i dissenyar els programes de recollida d’armes i n’avaluen
l’impacte.
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TEMA 6. MOTIVACIONS I MITJANS: FER FRONT
A LA DEMANDA D’ARMES LLEUGERES
RECOMANACIONS PER ALS PARLAMENTARIS
Els esforços d’àmbit local per tractar el tema de la demanda en el
context del problema de les armes lleugeres ha generat una base de
coneixement institucional que ja fa temps que s’hauria d’haver incorporat
al debat sobre les armes. Tot seguit es descriuen algunes de les
recomanacions que els parlamentaris haurien de tenir en compte:
1. Investigar els factors de la demanda. Cada vegada es dóna
més importància a diversos factors relacionats amb la «demanda», com
ara els lligams que hi ha entre la pobresa i la violència o la reforma
policial. Els parlamentaris poden organitzar enquestes i consultes
públiques i contribuir a centrar la recerca en els factors de la demanda,
o demanar a les comissions nacionals sobre armes lleugeres que facin
aquestes tasques. Això pot tenir molt de pes a l’hora d’influir en el
desenvolupament de polítiques i en el debat públic sobre el control
d’armes.
2. Els governs i les agències multilaterals haurien d’aplicar
les idees sobre els factors de la demanda d’armes lleugeres
en les seves respostes pràctiques a la violència i la reducció
d’armes. Els parlamentaris es troben en una posició ideal per animar
els governs i els diferents departaments a adoptar uns plantejaments
integrals en relació amb la reducció de la violència, tant en l’àmbit
nacional com en l’ajuda al desenvolupament en altres països.
3. Marcar uns objectius clars, inequívocs i realitzables,
incloent-hi objectius a curt termini. Tot i que canviar les actituds
i les conductes és un procés incremental a llarg termini, és fonamental
establir objectius a curt termini que donin lloc a uns efectes demostrables
i a formes que permetin multiplicar els avenços. Per una altra banda,
cal que hi hagi uns objectius clars i uns indicadors mesurables, mentre
que també seria important establir uns sistemes de supervisió i
d’avaluació funcionals que comptessin amb el finançament necessari.
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4. La societat civil, els governs municipals, la policia i els
grups afectats haurien de participar en la planificació, la
posada en pràctica i l’avaluació. És més fàcil que les iniciatives
de reducció de la demanda que reuneixen una gran varietat
d’interlocutors siguin sostenibles i obtinguin resultats positius. Així
mateix, sembla que els plantejaments que aglutinen les estratègies dels
sectors de la salut pública, el desenvolupament comunitari i la justícia
penal (a diferència dels plantejaments que compten amb un sol sector)
ajuden a obtenir bons resultats. A més, és possible que calgui elaborar
programes que transcendeixin l’àmbit d’actuació de les organitzacions
subregionals i nacionals, de manera que els governs i la societat civil
han d’estar preparats per crear plans i institucions que puguin facilitar
3
una cooperació pràctica.
5. Fomentar la pertinença local. La major part de la reducció
de la demanda es dóna en l’àmbit local. En aquest sentit, les feines que
es facin han de ser, si més no, sensibles als valors, les normes i els
indicadors establerts localment. Els casos que s’exposen demostren
com es van definir els objectius clau, com es van identificar els grups
objectiu i com es van dur a terme les intervencions de manera
participativa. Els parlamentaris poden esdevenir defensors actius de
les iniciatives locals per reduir la demanda d’armes, facilitant la
participació i l’expressió de l’opinió de la comunitat en les tasques de
control d’armes.
6. Les intervencions i els plantejaments coercitius per
reduir la demanda d’armes donen resultats millors si es
combinen amb incentius positius. Les iniciatives coercitives, que
se centren per exemple en limitar l’accés a les armes, i els incentius de
caire més positiu, com ara les amnisties i les campanyes de sensibilització,
suposen la concurrència d’unes filosofies, unes necessitats d’inversió,
unes restriccions i unes oportunitats logístiques potencialment
competitives. Amb tot, si donem un cop d’ull als esforços que s’han dut
a terme fins ara ens adonarem que els plantejaments simultanis són
especialment efectius.
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TEMA 7. GOVERNANÇA DEL SECTOR DE LA
JUSTÍCIA I LA SEGURETAT
RECOMANACIONS PER ALS PARLAMENTARIS
Fins avui, els esforços de reforma dels sectors de la justícia i la
seguretat no s’han vist influïts per les tendències actuals i les bones
pràctiques sobre el control d’armes lleugeres, i viceversa. Això no
obstant, queda clar que els sectors disfuncionals de la justícia i la
seguretat contribueixen a la demanda d’armes i que tenen un paper
important en la perpetuació del cicle de la violència armada en diversitat
de contextos. En tant que supervisors de l’acció executiva del govern,
els parlamentaris estan en una posició especialment bona per exigir
mesures com ara:
1. Codificar en les lleis nacionals la definició i els límits
de la força que pot emprar la policia. Les bases de l’ús legítim
de la força per part dels funcionaris encarregats del compliment de la
llei (la qual cosa inclou tots els funcionaris de la llei, tant designats com
elegits, que exerceixen autoritat policial) han d’estar descrites en la
legislació nacional i en les pautes de funcionament. Les lleis nacionals
sobre l’ús de la força han de ser coherents amb el Codi de Conducta de
l’ONU i amb els Principis Bàsics de l’ONU. Els funcionaris que
s’encarreguen de fer complir la llei han d’estar formats per saber valorar
els nivells d’amenaça, el nivell correcte de força que cal aplicar en cada
incident i com s’han de dur a terme les operacions armades perquè el
risc sigui mínim. Els parlamentaris poden promoure aquests processos
i pressionar els seus governs perquè compleixin amb els seus
compromisos internacionals.
2. Augmentar la transparència de les pràctiques que
s’apliquen per fer complir la llei. La falta d’obertura en la
planificació de l’execució de la llei, en la presa de decisions i en la posada
en marxa de programes pot generar sospites i desconfiança entre els
ciutadans, i pot portar a la resistència i a l’antipatia. Per tant, els governs
haurien d’exigir que els cossos de seguretat funcionin amb transparència
i que la llei s’apliqui de manera uniforme. També caldria adoptar
mecanismes de supervisió, la qual cosa inclou consells disciplinaris
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interns que apliquin les mesures pertinents contra els oficials de
policia acusats. Des del parlament s’haurien de controlar tots els
organismes de seguretat per tal de garantir la transparència dels
mecanismes de seguretat de l’estat i la responsabilitat dels seus agents
i s’hauria també de supervisar el poder del responsable executiu o del
president.
3. Construir i mantenir els vincles entre la ciutadania i el
compliment de la llei. Amb l’objectiu de millorar la cooperació entre
la ciutadania i el sector de la seguretat, i d’incrementar les possibilitats
d’obtenir resultats positius, s’haurien de crear uns canals de comunicació
fluïda i oberta per tractar les qüestions de la seguretat amb els
representants de la comunitat local. D’altra banda, tant la selecció de
policies com la seva contractació i l’estructura de la seva carrera
professional haurien de ser representatives de la comunitat, així com
responsables i sensibles envers aquesta. Això vol dir incloure
específicament la contractació de dones i de grups poc representats,
com també l’establiment de mecanismes perquè la comunitat manifesti
el seu consentiment a les pràctiques policials i ajudi a orientar-les.
4. Tractar des d’una perspectiva integral els temes de la
justícia i la seguretat en situacions de postguerra. La reforma
del sector de la seguretat i la justícia, l’ajuda a l’estat de dret, els
programes de DDR (desarmament, desmobilització i reintegració) i el
control nacional d’armes estan estretament lligats i s’haurien de dissenyar
i implementar de manera integrada. L’ajuda al desenvolupament hauria
d’estar sempre disponible per a la governança dels sectors de la justícia
i la seguretat i per als treballs de transició.
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SOBRE ELS EDITORS
UIP
Creada l’any 1889, la Unió Interparlamentària és l’organització
internacional que agrupa els representants de parlaments d’estats
sobirans. El març del 2007, a l’UIP hi havia representats els parlaments
de 148 països. L’UIP treballa a favor de la pau i la cooperació entre els
pobles i per la consolidació de les institucions representatives. Amb
aquest objectiu, l’UIP promou els intercanvis d’experiències entre els
parlaments i els parlamentaris de tots els països, estudia temes d’interès
internacional i s’hi pronuncia, contribueix a la defensa i la promoció
dels drets humans, i treballa per sensibilitzar sobre el funcionament
de les institucions representatives al públic general. L’UIP comparteix
els objectius de les Nacions Unides i col·labora estretament amb les
agències d’aquesta organització. També treballa amb organitzacions
interparlamentàries regionals i amb altres organitzacions internacionals,
intergovernamentals i no governamentals que actuen motivades pels
mateixos ideals.

HD CENTRE
El Centre per al Diàleg Humanitari (HD Centre) és una fundació
independent amb seu a Ginebra l’objectiu de la qual és evitar el patiment
humà en contextos de guerra. El seu enfocament humanitari es basa
en la premissa que la prevenció i la resolució de conflictes armats són
els mitjans més infal·libles per aconseguir el seu objectiu, i amb aquesta
finalitat promou i facilita el diàleg entre les parts bel·ligerants. Amb la
seva feina intenta contribuir a millorar la resposta global als conflictes
armats. La seva tasca sobre el terreny es complementa amb una feina
de promoció de polítiques i d’anàlisi centrada en la protecció de la
població civil, en tècniques de mediació, en temes de transició i en
qüestions relacionades amb les armes i la seguretat. El Centre per al
Diàleg Humanitari va començar a treballar en el control d’armes
lleugeres l’any 2001, i des d’aquesta data ha dut a terme diversos
projectes que volen cridar l’atenció sobre el cost humà de la disponibilitat
i l’ús inadequat d’armes lleugeres, i que miren d’identificar les vies
d’actuació política per als governs i la resta d’implicats.
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NOTES
1. Vegeu Comissió de les Nacions Unides per a la Prevenció del Delicte
i la Justícia Penal, Sisena Sessió (1997), Firearm Regulation for the
Purpose of Crime Prevention and Public Health and Safety: Draft
Resolution II, E/CN.15/1997/21. Disponible a:
www.uncjin.org/Documents/6comm/21_2e.pdf.
2. El nombre d’estats que van votar a favor de la resolució va passar de
139 en el Primer Comitè l’octubre del 2006, a 153 en l’Assemblea General
el 6 de desembre del 2006. Això no obstant, hi va haver alguns estats
que es van abstenir en la votació de la resolució, entre els quals hi ha
la Xina, la Federació Russa i la majoria de països de l’Orient Mitjà.
També hi va haver un estat que hi va votar en contra (els Estats Units).
3. Vegeu Jackman, David (2004), Conflict Resolution and Lessening
the Demand for Small Arms, Summary Report, QUNO, Ginebra.
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