
 

 

DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE LES CIUTATS CONSTRUCTORES DE PAU 

L’any 1984, l’Assemblea General de les Nacions Unides va establir que “tots els pobles tenen 

dret a la pau” i que els Estats tenen l’obligació de protegir-lo i fomentar-lo mitjançant 

polítiques orientades “a l’eliminació de l’amenaça de la guerra, especialment la guerra nuclear, 

a la renúncia de l’ús de la força en les relacions internacionals i a l’arranjament de les 

controvèrsies internacionals per mitjans pacífics” 

La societat civil organitzada, mitjançant la Declaració de Drets Humans Emergents de 2007 va 

afirmar que “tots els éssers humans i els pobles en què s’integren tenen dret a que la vida 

humana quedi garantida per un sistema social en què els valors de pau i solidaritat siguin 

essencials i en què els conflictes es resolguin mitjançant el diàleg i altres formes d’acció social 

pacífiques” 

El juny de 2010 el Consell de Drets Humans de l’ONU va destacar “la important tasca que 

realitzen les organitzacions de la societat civil per a promoure el dret dels pobles a la pau i per 

codificar aquest dret” i després de refermar que “els pobles del nostre planeta tenen un dret 

sagrat a la pau”, la materialització del qual “constitueix un deure fonamental de tot Estat”, va 

demanar al seu consell assessor que preparés “un projecte de declaració sobre el dret dels 

pobles a la pau”. 

La implicació de les ciutats catalanes en la defensa i promoció de la pau té un llarga trajectòria. 

Els municipis han desenvolupat programes de promoció de pau i solidaritat des del 

convenciment que, com a administració més propera a la ciutadania, tenen un paper clau en el 

foment de la cohesió social, la promoció del diàleg i la solució pacífica dels conflictes, la 

convivència ciutadana i el respecte als drets humans. Així mateix, els programes de 

sensibilització i educació per la pau que es duen a terme són una eina de primer ordre per al 

foment de la pau, la justícia, la igualtat i la equitat. 

Actualment, el procés mundial de construcció de pau es desenvolupa en un context de guerres 

convencionals i d’accions d’agressió vers les poblacions, on prevalen els fonamentalismes, les 

polítiques d’exclusió social i les idees d’extermini dels que es consideren enemics. És per això 

que els municipis participants en aquest projecte volen redoblar els seus esforços per 

sensibilitzar les seves poblacions sobre aquest tema i donar a conèixer les experiències dels 

activistes per la pau per a la prevenció de conflictes, els acords de pau i el manteniment d’una 

pau duradora. 

En aquest context: 

1. Afirmem el nostre compromís amb la pau mundial i amb la solució pacífica de les 

controvèrsies, tot rebutjant qualsevol ús de la força armada que no sigui en exercici de 

la legítima defensa. 



2. Manifestem el nostre compromís amb els constructors de pau: persones i entitats de la 

societat civil que treballen per assolir un món més just i equitatiu, com a forma de 

prevenció de conflictes latents; o que ho fan com a mediadors i facilitadors entre les 

parts en un conflicte obert, sigui nacional o internacional. 

3. Ens comprometem a fer de la cultura de pau una eina per a promoure polítiques 

públiques que facin de les nostres ciutats espais de llibertat, convivència i de cohesió 

social.  

4. Instem al Govern de la Generalitat i al Govern de l’Estat a establir polítiques públiques 

de suport a la pau, i en particular a les persones i entitats constructores de pau, a 

escala nacional i internacional. 

5. Instem a totes les administracions competents a crear un entorn propici perquè els 

constructors de pau puguin treballar lliures d’obstacles i d’inseguretat. 

6. Donem suport al Consell de Drets Humans de les Nacions Unides en la seva tasca de 

codificació i divulgació del dret humà a viure en pau i instem al Govern de la 

Generalitat i al Govern de l’Estat a no donar suport polític, econòmic o de qualsevol 

altre tipus a tot govern que estigui infringint el principi de prohibició de l’ús de la força 

armada. 


