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El treball per la pau 

. Eradicar la violència física
-> conflictes armats
-> violència social
-> violència micro / interpersonal

. Superar la violència estructural 
-> pobresa i desigualtat
-> no accés al poder polític
-> discriminació (gènere, religió, ètnia, etc.)

. Substituir la cultura de la violència



La pau a construir: què cal fer? 

-> practicar i aprofondir la democràcia

-> protegir els drets humans

-> promoure el desenvolupament

-> prevenir els conflictes

-> avançar cap al desarmament

-> tendir cap a la desmilitarització

-> canviar relació amb el medi ambient



Tipus d’armes

Armes de destrucció massiva:
. Armes nuclears
. Armes químiques
. Armes biològiques

Armes convencionals:
. Armes pesades
. Armes petites i lleugeres



Desarmament i 
control d’armes

. Desarmament: 

-> procés gradual d’eliminació de producció, 
distribució, transferència i ús

. Control d’armes:
-> limitació de totes o alguna de les fases 



Orígens desarmament i
control d’armes

. 1864: Primera Convenció de Ginebra

. 1868: St. Petersburg Declaration

. 1892: International Peace Bureau

. 1899: Conferència de La Haia

. 1901: Premi Nobel de la Pau



Segle XX i Desarmament:

1952: Conferència de Desarmament
-> prioritat en armes de destrucció massiva:

. 1968: Tractat de No Proliferació Nuclear

. 1972: Convenció Armes Biològiques

. 1992: Convenció Armes Químiques



Problema: 
proliferació i descontrol armes

-> Proliferació armes, nul control sobre 
comerç, reutilització, globalització, etc.

-> Evolució conflictes finals del Segle XX



Algunes dades:

. 640 milions d’armes al món 

. El 74% en mans civils o de grups irregulars

. 8 milions d’armes noves cada any

. 10.000 milions de municions noves cada any



Quanta gent hi ha aquí?



Armes petites però amb un 
gran impacte

. Entre 365.000 i 720.000 morts cada any

. L’accés fàcil a les armes facilita la resolució 
violenta dels conflictes

. Afegeix dificultat als processos de pau



Tractat de les Mines

. 1992: neix la ICBL

. 1997 – setembre: s’adopta a Ottawa

. 1999 – març: entra en vigor

. Avui: 162 estats membre i 35 que no



Tractat Bombes dispersió

. 2003: neix la CMC

. 2007 – febrer: 1a Conferència a Oslo

. 2008 – maig: s’adopta el Tractat a Dublín

. 2010 – 1 Agost: entra en vigor

. Avui: 116 estats han signat i 89 ratificacions



Tractat sobre Comerç d’Armes

. 1997: Premis Nobel de la Pau i ONG donen alerta

. 1999: Neix la xarxa IANSA

. 2003: Neix Campanya ‘Control Arms’

. 2010: Comença procés diplomàtic

. 2013: S’aprova a les NNUU

. 2014: Entra en vigor



Les armes més cruels, 
prohibides

Tipus d’armes Prohibició

. Armes biològiques 1972

. Armes químiques 1993

. Mines antipersona 1997

. Bombes de dispersió 2008



Especificitat armes nuclears

Són les armes més destructives:

-> per magnitud devastació (indiscriminada)

-> per persistència, extensió i profunditat impacte



Armes nuclears al món, 2014

. Rússia 8.000

. EEUU 7.300

. França 300

. Xina 250

. Gran Bretanya   225

. Pakistan   110

. Índia 100

. Israel 80

. Corea del Nord   7

Total 16.350



Impacte humanitari: ús

Ús de les armes nuclears

-> Hiroshima, 1945
. va arrasar i cremar 70% edificis
. 140.000 morts a final d’any

-> Nagasaki, 1945
. ciutat destruïda
. 74.000 morts a final d’any



Impacte humanitari: proves

-> Assajos i proves nuclears: atmosfèriques, 
submarines, subterrànies

-> Des de 1945, més de 2.000 proves en més 
de 60 punts del planeta

-> Segons IPPNW, estimació de 2.400.000 de 
morts per càncer per assajos atmosfera





Hiroshima

Hiroshima



Cap a l’abolició de les armes 
nuclears

. Tractat de No Proliferació Nuclear: èxits i límits

-> desarmament horitzontal

-> desarmament vertical

. Nova idea: Tractat que prohibeixi armes nuclears



Armes capaces de matar 
de forma autònoma?

. més enllà dels ‘drons’

. desenvolupament robots autònoms

. caràcter preventiu: impedir capacitat 
de matar



Armes capaces de matar 
de forma autònoma?

“No hi ha res en la intel·ligència artificial o 
robòtica que pugui discriminar entre un 
combatent i un civil. Seria impossible 
diferenciar entre una nena apuntant amb un 
gelat o algú apuntant amb una arma” 

Noel Sharkey, professor d’Intel·ligència 
artificial i robòtica Universitat Sheffield, UK



En contacte i enxarxats

FundiPau (Fundació per la Pau)
Av Meridiana, 30 - 32 - 08018 Barcelona
Tel: 93 302 51 29
info@fundipau.org
www.fundipau.org
www.facebook.com/fundacioperlapau
www.twitter.com/FundiPau

www.jordiarmadans.wordpress.com
www.twitter.com/Jordi_Armadans

www.facebook.com/jordi.armadans.1




