T

ot conflicte deixa empremtes que, en funció de
com siguin gestionades, poden tardar més o menys
en canalitzar-se de forma positiva. Si l’any passat ens
plantejàvem quines eren les dinàmiques que mouen els
conflictes, a l’edició d’enguany intentarem estudiar-ne
les conseqüències i entendre les seves especificitats a
través de casos concrets.
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50% de descompte per a persones
jubilades, a l’atur i estudiants
(en opció de curs complet)

Sant Cugat del Vallès
del 7 a 13 de juliol de 2016

Les conseqüències més palpables i directes dels conflictes les conformen les víctimes de la societat civil, ja
sigui en forma d’exili i condició de refugiat, de pèrdues
físiques, de violència sexual, de nens i nenes soldat, i un
llarg etcètera. La vulneració dels drets humans en una
situació de conflicte armat es converteix en la norma, i
els darrers esdeveniments amb la crisi de refugiats evidencien que aquesta vulneració pot arribar-se a extendre en l’àmbit extra-territorial, situant a les víctimes en
una condició de perpètua vulnerabilitat.
Ara bé, els conflictes també deixen conseqüències que
queden invisibilitzades al no ser tan atractives per la
cobertura internacional tot i ser de vital importància
per encarar la reconstrucció d’una societat en postconflicte. Parlem aquí dels impactes socials (com ara la
perpetuació de divisions entre comunitats enfrontades
durant el conflicte i les repercussions en les següents
generacions) o dels impactes sociopolítics (reconstrucció
de les estructures institucionals i règims democràtics o
reparacions de víctimes). I és que, com bé sabem, els
acords de pau o els altos al foc no signifiquen el final
d’un conflicte, sinó en tot cas l’inici de la seva gestió de
forma no violenta.
Per aconseguir la pau positiva de la que parla Galtung
–entesa com a justícia social i absència de violència
estructural– s’han d’activar mecanismes i processos
complexos de llarga durada que involucren a tota la
societat, i que fins i tot de vegades s’extenen també a la
societat internacional. És tot un repte i precisament per
aquest motiu conclourem el curs amb diferents iniciatives de pau que s’han dut a terme en casos concrets.
Us hi esperem.
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societat internacional. És tot un repte i precisament per
aquest motiu conclourem el curs amb diferents iniciatives de pau que s’han dut a terme en casos concrets.
Us hi esperem.

Dijous 7 juliol

INAUGURACIÓ

19.00 h Inauguració Institucional
20.00 h Conferència Inaugural:
Colin Archer. Secretari General de l’International
Peace Bureau
Divendres 8 juliol

LES VÍCTIMES DE LES GUERRES

MATÍ
9.00 h Inscripcions
9.30 h Les víctimes de les guerres, al centre del conflicte
armat, al centre de la construcció de pau: una
mirada general exemplificada en el cas colombià
Rafael Grasa. Professor de Relacions
Internacionals, UAB
10.30 h Pausa/cafè
11.00 h El fenòmen dels nens i les nenes soldat
Felipe Gomez Isa. Professor de Dret Internacional
i Investigador de l’Institut de Drets Humans de la
Universidad de Deusto
12.00 h Destrucció dels sistemes de salut
Jose A. Bastos. President de Metges Sense Fronteres
TARDA
16.30 h El genocidi al mar Mediterrani
Toni Borrell. Stop Mare Mortum
17.30 h Impacte específic en la població refugiada.
Adaptació a una nova cultura
Nasir Karim. Refugiat Afghanès
Dissabte 9 juliol

IMPACTE SOCIAL

MATÍ
9.30 h La persecució dels crims de guerra
Antoni Pigrau. Professor de Dret Internacional de la
Universitat Rovira i Virgili
10.30 h Pausa/cafè

11.00 h Divisió de la comunitat, odis i impacte
generacional a Bòsnia-Herzegovina
José Ángel Ruiz Jiménez. Professor d’Història
Contemporànea a la Universidad de Granada
i membre d’IPAZ
12.00 h Reconstrucció del teixit social
Carlos Martín Beristain. Metge i Doctor en Psicologia
TARDA
16.30 h El Conflicte del Sàhara Occidental:
40 anys sense resolució
Sidi Omar. Investigador i Diplomàtic del Sahara
Occidental
17.30 h Resistències a Palestina: La història de les dones
palestines en la lluita per a l’alliberament nacional
i social
Lola Badenes. Antropòloga social, experta en gènere
i drets de les dones: Membre de SUDS
Diumenge 10 juliol

L’IMPACTE EN LES DONES

MATÍ
9.30 h Patriarcat i militarisme
Gabriela Serra. Diputada al Parlament de Catalunya.
Membre del Centre Delàs d’Estudis per la Pau
10.30 h Pausa/cafè
11.00 h Violència sexual contra les dones en els conflictes
Maria Villellas. Investigadora de l’Escola de Cultura
de Pau i integrant de WILPF
12.00 h Dones refugiades per motius de gènere:
dones invisibles
Patricia Bárcena. Advocada i Directora de CEAR-Euskadi
TARDA
16.30 h Tranformació del conficte i pau positiva
en clau feminista
Nora Miralles. Periodista i comunicadora.
Especialitzada en Conflictes Internacionals
i Migracions

17.30 h Els perills de la re-victimizació.
Gènere, justícia i restitució de terres a Colòmbia
Donny Meertens. Professora Associada i
Investigadora de la Pontificia Universitat Javeriana,
Bogotà, Colòmbia
Dilluns 11 juliol

IMPACTE SOCIOPOLÍTIC
I ECONÒMIC

MATÍ
9.30 h Pot la pau lliberal resoldre els conflictes
armats africans?
Itziar Ruiz-Giménez. Professora de Relacions
Internacionals a la UAM i Coordinadora del Grup
d’Estudis Africans
10.30 h Pausa/cafè
11.30 h Estats fràgils, vides fràgils
Ivàn Navarro. Investigador Conflictes i Construcció
de Pau del Grup d’Estudis Africans de la UAM
12.30 h Estrès postraumàtic en víctimes i combatents
Pau Pérez. Psiquiatra. Director del Post-Grau
Actuacions Psicosocials en Guerra i Violència Política.
Escola de Salut Mental de l’Associació Espanyola de
Neuropsiquiatria
TARDA
16.30 h Multinacionals i post-conflicte
Jesús Carrión. Membre del Col·lectiu Ronda
17.30 h Les víctimes de crims internacionals
i les seves reparacions
Claudia Jiménez. Professora Dret Internacional. UAB
Dimarts 12 juliol

IMPACTE AMBIENTAL

MATÍ
9.30 h Violació dels tractats internacionals. Impacte de
l’armament en la població civil, les guerres del
Pròxim Orient
Donatella Rovera. Senior Crisis Response Adviser,
Amnistia Internacional

10.30 h La repercussió dels conflictes per la terra
en les poblacions camperoles
Gustavo Duch Guillot. Coordinador de la revista
Soberania Alimentaria, Biodiversidad y Culturas
11.30 h Pausa/cafè
12.00 h L’impacte dels diferentes armaments
Jordi Armadans. Politòleg, periodista i Director de
FundiPau, Membre de la Campanya Control Arms,
ha participat en el procés diplomàtic cap al Tractat
sobre Comerç d’Armes
INICIATIVES DE PAU
TARDA
16.30 h De la violència a la convivència a l’Àfrica
Subsahariana: aprenentatges i controvèrsies
a Sud-àfrica, Ruanda i Sierra Leone
Oscar Mateos Martín. Professor de la Universitat
Ramón Llull i membre del Grupo de Estudios Africanos
(GEA) de la UAM
17.30 h Reconstrucció de relacions socials a Euskadi
Txema Urquijo. Excoordinador de la política de víctimes
del Govern Basc i exassessor de la Direcció d’Atenció
a les Víctimes de Terrorisme del mateix govern
Dimecres 13 juliol

INICIATIVES DE PAU

MATÍ
9.30 h Tribunal Russel
David Bondia. Director de l’Institut de Drets Humans
de Catalunya
10.30 h Pausa/cafè
11.00 h Desarmem les consciències. No justifiquem
els exèrcits. Tindrem resultats sorprenents
Arcadi Oliveres. President de la Universitat
Internacional de la Pau
12.00 h Conclusions i clownclusions

Tots els dies a les 13.30 h Clownclusions a càrrec de
Koldo G. Vio Domínguez
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