PETICIÓ ALS GOVERNS FIRMADA PER PREMIS NOBEL I ALTRES
PERSONALITATS
16 DE MARÇ DEL 2006

Avui, milions de persones de tot el món viuen sota l'amenaça de la violència armada. I amb raó
tenen por. La majoria de les víctimes de la violència armada no són soldats d'uniforme, ni tan
solament combatents, sinó homes, dones i nens del carrer.
Des de les barraques de Río fins al sagnant conflicte al Congo, l'arma utilitzada amb major
freqüència per a matar, mutilar, violar i atemorir persones innocents és la pistola. Però, a
diferència de les armes de destrucció massiva, la proliferació de pistoles i altres armes
convencionals no està subjecta a cap tipus de normativa.
El dret dels Estats a defensar la seva integritat nacional és indiscutible. Però els Estats tenen
també l'obligació de vetllar per a que les armes que compren o que venen no siguin utilitzades en
cometre abusos de drets humans o perjudicar el desenvolupament.
En aquest any 2006, el món pot donar el primer pas cap a un control del comerç d'armes, iniciant
negociacions cap a un Tractat Internacional sobre el Comerç d'Armes.
Aquest tractat prohibiria tota venda d'armes en els casos que existís un risc manifest que aquestes
poguessin ser utilitzades en violacions del dret internacional.
No demanar res radical. Seria, senzillament, una consolidació de les obligacions que ja tenen els
Estats segons el dret internacional en una normativa universal que reguli la venda d'armes. Però
podria salvar les vides de centenars de milers de persones a tot el món. Ja són més de 52 els
països que han promès el seu suport.
D’aquí 100 dies els Estats membres de les Nacions Unides es reuniran a Nova York en la segona
conferència mundial sobre armes lleugeres. Demanem a tots els governs que expressin en
aquesta reunió el seu suport al control mundial del comerç d'armes petites.
Si ho aconseguim, les negociacions per a un Tractat Internacional sobre el Comerç d'Armes
podrien iniciar aquest any. Si no, la venda irresponsable d'armes seguirà avivant el sofriment i la
pobresa a tot el món.
Firmat:
Arquebisbe Desmond Tutu (Premi Nobel de la Pau)
Oscar Arias (Premi Nobel de la Pau)
Jody Williams (Premi Nobel de la Pau)
The Albert Schweitzer Institute (Premi Nobel de la Pau)
Mary Robinson (ex Alta Comissionada de les Nacions Unides per als Drets Humans)
Tinent General Romeo Dallaire (excomandant de les Forces de les Nacions Unides a Ruanda)
Arundhati Roy (escriptora i activista)
Podeu firmar la petició per un Tractat Internacional sobre el Comerç d’Armes, a la pàgina web

www.armesotacontrol.org
1

