CONFERÈNCIA INTERNACIONAL

CONFRONTANT LA PRIVATITZACIÓ
DE LA GUERRA I LA SEGURETAT

Reptes, Impactes i Estratègies per garantir la Seguretat Humana considerant el
creixent rol de les Empreses Militars i de Seguretat Privada en contextos de Conflicte
Armat, Ocupacions i Seguretat Nacional

Lloc:
Universitat de Barcelona, Edifici Històric, Aula Capella, Gran Via de les Corts Catalanes, 585

Data/hora:
· Sessions obertes: 22 Novembre de 2018 de les 09:00h fins a les 18:30h
· Sessions de treball (A porta tancada, a petició): 23 de Novembre de les 09:00h a 15:00h

Sobre la conferència
La Conferència Internacional Confrontant la privatització de la guerra i la seguretat, que se celebrarà a Barcelona els pròxims 22 i 23 de
Novembre del 2018, té com a objectiu conscienciar sobre la creixent participació d’actors privats en contextos de guerra i conflicte.
Actualment, ciutadans d’arreu del món estan fent front a un escenari internacional cada vegada més complexe on els interessos dels
negocis i la política estan revolucionant les guerres modernes, permetent l’entrada de noves corporacions privades. Gràcies a la proliferació
i la fragmentació d’actors no estatals, aquestes noves corporacions involucrades en conflictes i guerres es beneficien de la (in)seguretat,
establint-la com a un nou model de negoci.
Tenint en compte aquest escenari, és urgent promoure la recerca conjunta per a poder conscienciar i poder treballar en les implicacions
que la privatització de la guerra i de la seguretat tenen en el control democràtic de les polítiques de seguretat, la seguretat humana i en el
respecte dels drets humans arreu.

Objectius:
1.

Analitzar, identificar i debatre els reptes, les limitacions, la influència i l’impacte del creixent rol de les EMSP en contextos de conflicte
armat, ocupacions i seguretat regional, així com identificar vies alternatives i estratègies per a poder garantir la seguretat humana, la
justícia i la prevenció d’abusos humans relacionats amb aquestes empreses.

2.

Construir noves narratives sobre la seguretat pública basades en l’exercici dels drets i llibertats fonamentals en col·laboració amb la
acadèmia, organitzacions de la societat civil, persones defensores de drets humans i comunitats afectades per la violència de la guerra.

3.

Desenvolupar la creació d’un hub internacional multidisciplinari per confrontar la privatització de la guerra i de la seguretat, amb
l’objectiu d’avançar en recerca, i incidència político-social a través del treball conjunt amb organitzacions de societat civil, grups de
treball, xarxes, investigadors especialitzats i defensors dels drets humans.

A qui va dirigida
Dirigim aquestes sessions internacionals a organitzacions de la societat civil i les seves respectives xarxes; grups de treball especialitzats i
institucions especialitzades a l’àmbit dels drets humans i empreses; think tanks, acadèmics nacionals i internacionals; experts que treballin
a temes de seguretat, pau i conflictes; així com a estudiants i públic en general interessats en el procés de privatització de la guerra i la
seguretat, conflictes armats, ocupacions, seguretat regional.

Agenda
22 de novembre de 2018
DIA 1 - SESSIONS OBERTES: ANALITZANT PERSPECTIVES, CONSEQUENCIES I ESTRATEGIES PER GARANTIR LA SEGURETAT HUMANA
9.00h: Acreditació
9.30h – 10.00h: Inauguració i benvinguda
•
•
•
•

Representant de l’Ajuntament de Barcelona (TBC)
Representant de la Universitat de Barcelona (TBC)
Sr. Felipe Daza Sierra, Co-director de NOVACT
Sr. Mark Suhail Samander - Investigador i analista a AlHaq Palestina

10:00h – 11.30h Sessió I: El fenomen de la privatització de la guerra i de la seguretat: estat de l’art, reptes i limitacions.
Moderador: Kristian Herbolzheimer, Director de l’Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
•

Concepte de “Guerres Modernes” i la participació dels actors militars i de seguretat.
Dr. Christina Schori Liang, Assessora Sènior de Programes al Geneva Center for Security Policy (GCSP)

•

Implicacions polítiques i legals de l’externalització dels serveis militars i de seguretat
Dr. Helena Torroja, Professora de Dret Internacional Públic de la Universitat de Barcelona i del Centre d’Estudis Internacionals (CEI)

•

La necessitat d’un marc normatiu internacional de regulació
Sra. Estela Casajuana, Investigadora independent a Profundo.

11.30h - 12h: Descans
12.00h - 14.00h: Sessió II: Presència i impacte dels actors militars i de seguretat privats en contextos de conflicte armat i ocupació en la
regió de la Mediterrània
Moderadora: Sra. Leticia Barrios, coordinadora de Shock Monitor i membre de NOVACT
•

Impacte de les EMSP en l’Estat de Dret i en el procés d’estabilització d’Iraq.
Sr.Krmanj Othman, Assessor Legal Senior, Comissió Independent per als Drets Humans, Kurdistan iraquià.

•

Ús de EMSP per part d’Israel en l’ocupació de Jerusalem Est
Sr. Mark Suhail Samander, Analista de polítiques corporatives i investigador a Al-Haq, Palestina

•

Senyors de la guerra i EMSP a Líbia
Sr. Javier Martin-Arroyo, Periodista en l’Agència EFE

•

Complicitat de les EMSP en l’espoli de recursos naturals al Sàhara Occidental
Sr. Lahcen Dalil, Director i Investigador, Associació per al control dels recursos i la protecció del Medi Ambient al Sàhara Occidental
(AMRPEWS)

14.00h – 15.00h: Dinar
15.00h – 16.30h: Sessió III: El creixent rol de les Empreses Militars i de Seguretat Privada en contextos de seguretat nacional
Moderadora: TBC
•

Transformació i vulneracions de drets humans per part d’EMSP en contextos de seguridad nacional
Sra. Ainhoa Ruiz- Investigadora al Centre Delàs d’Estudis per la Pau

•

L’impacte del complexe militar-industrial en las polítiques de seguretat de l’Unió Europea
Sr. Chris Jones, investigador de Statewatch

•

Privatització del control de les fronteres a Europa
Sr. Dariush Sokolov, Director de Corporare Watch i membre de la Xarxa Europea d’Observatoris Corporatius (ENCO)

•

Expropiació il·legal de habitatges per empreses de seguretat privada a Catalunya
Representant de La Directa

16.30h - 16.45h: Descans
16.45h - 18.15h: Sessió IV: Estratègies i alternatives per a fer front a la privatització de la guerra i de la seguretat per garantir els drets
humans.
Moderador: Sr. Jordi Palou, sotspresident de NOVACT
•

Observant les EMSP en zones de conflicte, “Shock Monitor”
Sr. John Andrew Carter Jr. i Sr. Carlos Díaz Bodoque, Investigadors del Shock Monitor

•

Incidència política efectiva, el cas de G4S en el Regne Unit
Sra. Ryvka Barnard-Oficial Responsable de campanyes a War on want

•

Contractació pública de serveis de seguretat com a eina de protecció dels drets humans
Representant del Democratic Control of Armed Forces (DCAF) (TBC)

•

Xarxes Europees de recerca i incidència per controlar les activitats de les empreses transnacionals
Sra. Lina María González, coordinadora de l’Observatori de Drets Humans i negocis en la regió del Mediterrani (ODHE) i membre de
NOVACT

18.15 – 18.30 Conclusions
Sr. Felipe Daza Sierra, Codirector de NOVACT
FI DE LES SESSIONS OBERTES
23 de novembre de 2018
Día 2 – SESSIONS TANCADES: ESTABLIR LES BASES PER LA CREACIÓ D’UN HUB INTERNACIONAL PER CONFRONTAR LA PRIVATITZACIÓ DE LA
GUERRA I LA SEGURETAT

Contacte i confirmació:
•
•
•

Per a més informació: www.novact.org
Sessions obertes (Dia 1): Sius-plau, confirma la teva participació a: leticia@novact.org o trucant al +34935513292.
Sessions de treball (A porta tancada, dia 2): Si estàs interessat, sius-plau envia’ns el teu nom, organització i interès en participar a
leticia@novact.org

Organitzat per:

Amb el suport de::

