Coordinació · Cristina Roy Pérez
Directora de la Comissió de Cultura
Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona.
Nombre de places limitat: 40 persones.
És necessària la inscripció prèvia.
L’assistència tindrà un cost de 20 euros.
N. Compte: 2100 3200 96 2201225293.
Lliurar el comprovant de pagament
a l’inici del curs.
Es lliurarà un certificat d’assistència als
participants de totes les sessions del Seminari.

Facultat de dret · 17h a 20h
Aula 21b: 29 d’abril, 2 i 9 de maig de 2013
Aula 19: 6 de maig de 2013
Av Diagonal 684, Barcelona.

Informació inscripcions i contacte
Associació Catalana per la Pau
C/ Aribau, 137, entresol 1ª
08036 Barcelona
Tel. 933 188 444
cursos@acpau.org

Conflictes i vulneració
dels drets humans
al Mediterrani

Conflictes i vulneració dels drets humans al Mediterrani
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+ Info

Conflictes i
vulneració dels
drets humans
al Mediterrani
Activitat reconeguda amb 2 crèdits de lliure elecció
als estudiants de la Llicenciatura de Dret de la
Universitat de Barcelona i amb 15 hores als estudiants
del Grau de Dret de la Universitat de Barcelona.

Organitza

Programa del seminari 2013

Presentació
Els països de la mediterrània es troben actualment immersos en processos de revoltes i canvis de caràcter social i polític, en aquest seminari
coneixerem quin son els principals conflictes, i les
demandes en la millora dels drets civils que han
obert aquestes transicions democràtiques. I en
aquest marc quines son les relacions en matèria
de seguretat de països com espanya i el paper de
les empreses en relació al dret internacional i humanitari.

Metodologia
S’han dissenyat 4 sessions de 3 hores cada una, amb la
següent estructura expositiva:

b) Una segona part de caràcter testimonial destinada a
posar de manifest les potencialitat, límits i mancances
que dóna el sistema internacional de protecció dels drets
humans.

a) Una primera part en la que intervindrà un expert en la
matèria per analitzar des d’un punt de vista acadèmica
el tema sobre el qual versi la sessió.

Es lliurarà als assistents la informació documental i bibliografia de cada ponència, per tal d’afavorir la participació en les sessions, i l’aprofundiment en les temàtiques.

1a sessió · Dilluns 29 d’Abril de 2013, Aula 21B

3a sessió · Dilluns 6 de Maig de 2013, Aula 19

DDHH versus “democràcia”.

El cicle armamentista.

De Tunis a Bahrain les reivindicacions del conjunt de la ciutadania no s’han aturat, i els conflictes regionals s’han accentuat. Analitzarem l’estat actual de la regió, centrant-nos en el
casos del Líban, Siria, Egipte, Bahrain i Tunisia.

Sessió dedicada a la conèixer el fiançament del cicle armamentista, la despesa militar, R+D militar, comerç d’armes.
Posarem diversos exemples, incloent el cas d’Israel. Quines
relacions te l’estat espanyol i el govern català en matèria de
seguretat a la regió del mediterrani.

L’herència de les “Primaveres Àrabs”
i drets Civils.

Destinataris
• Estudiants de la Universitat de Barcelona
• Membres d’organitzacions de defensa dels DDHH
• Persones interessades en la situació social i política dels països àrabs

Xavier Cutillas, president de
l’Associació catalana per la Pau.
Ghassan Saliba, responsable de migracions
i del món àrab a CCOO de Catalunya.

2a sessió · Dijous 2 de Maig de 2013, Aula 21B

Col·laboren

29 d’abril, 2, 6 i 9 de maig de 17h a 20h

Les relacions militars entre
Espanya i Israel.

Jordi Garrell, director de l’Associació Catalana
per la Pau i coordinador de la campanya “Negocis Ocults”.
Oriol Sabaté, investigador sobre
despesa militar i armamentisme a la UB.
Alejandro Pozo, investigador sobre pau,
conflictes armats i desarmament del Centre
d’Estudis per la Pau J.M. Delàs.

Dones i drets civils
als països àrabs.

4a sessió · Dijous 9 de Maig de 2013, Aula 21B

Coneixerem quin es i quin ha estat el paper de les organitzacions de dones abans, durant i després de les primaveres àrabs
i quin es el seu horitzó immediat. Analitzarem el cas del Líban,
particularment complexa, degut a la convivència de diversos
codis de drets personals.

Els nostres governs, els organismes internacionals i les agències
humanitàries estan contractant els serveis d’Empreses Militars i
de Seguretat Privades, que exerceixen funcions de “seguretat”
però que la legalitat internacional estableix com a pròpies d’òrgans militars, vulnerant de forma severa, els drets humans.

Natalia Haddad, de la organització libanesa
Mousawat Association–Wardeh Boutros
for Women’s Work (MWB), membre de la NCEDAW.

Leticia Armendáriz, advocada especialista en dret internacional i humanitari i membre de la subcomissió de Justícia penal i internacional.
Felip Daza, Politòleg i expert en Relacions Internacionals.
Codirector de l’Institut Internacional per l’Acció Noviolenta
(NOVACT).

La privatització de la guerra.

