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VERS UN NOU PARADIGMA:
PREVENIR L’EXTREMISME VIOLENT

// LA PROBLEMÀTICA
L’extremisme violent constitueix una amenaça als principis i valors de la societat civil compromesa amb els esforços col·lectius
de manteniment de la pau positiva i la seguretat humana; el
desenvolupament sostenible; la protecció, promoció i defensa
dels drets humans i la promoció de la bona governança i l’Estat de Dret a la regió euromediterrània. A través de les seves
diverses manifestacions, l’extremisme violent alimenta la violència i els conflictes armats, generant un clima de desconfiança
i inseguretat creixents entre la població. Igualment, l’expansió
d’aquest fenomen ha agreujat la crisis econòmica, política i humanitària sense precedents en la qual ja es trobava immersa la
regió, sobrepassant els límits de resiliència de les comunitats.
L’extremisme violent és un problema global al qual li manca
una definició clara. No és un fenomen nou ni exclusiu de cap
regió, nacionalitat o sistema de creences. No obstant, avui en
dia, cap país de la regió euromediterrània és immune al seu
creixement, afectant negativament la condició humana, la tolerància i la convivència dels pobles de la regió, i provocant alhora una fractura entre les comunitats. D’una banda, aquest

fenomen s’està estenent per una Europa on les ideologies racistes, islamòfobes, ultra-nacionalistes i d’extrema dreta estan
guanyant protagonisme i representació institucional. D’altra
banda, també n’observem un creixement al nord d’Àfrica i a
l’Orient Mitjà, on moviments extremistes estan distorsionant i
explotant cínicament qualsevol divergència entre les diferents
creences religioses, orígens ètnics i ideologies polítiques per tal
de legitimar l’ús de la violència en les seves accions, annexar
territoris i radicalitzar els seus seguidors.
Res pot justificar l’extremisme violent, però per tal de donar-hi
una resposta adequada, cal reconèixer que no és un fet que
sorgeix del no res. Allà on es violen els drets humans, es fa cas
omís a la bona governança i les aspiracions de transformació
social es veuen frustrades; les narratives de greuges basades
en percepcions d’injustícia real o suposada, i la promesa d’apoderament col·lectiu i canvi radical com a forma de combatre
l’exclusió social troben un camp de cultiu propici per a l’auge
de l’extremisme violent.
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// LA RESPOSTA
Durant les dècades precedents, els governs de la regió euromediterrània
han donat resposta a l’extremisme violent des d’una perpectiva estrictament securitària (Homeland security), desplegant una bateria de polítiques antiterroristes. En altres paraules, s’ha respost a la violència amb
més violència. En el nom de la lluita contra l’extremisme violent, s’ha recorregut de manera sistemàtica a l’ús de la força militar. Aquesta pràctica no només s’ha revelat altament inefectiva, sinó que també ha estat
responsable de dramàtiques violacions de drets humans i de l’increment
de la vulnerabilitat i del sofriment de les poblacions. Igualment, en la urgència dels Estats per donar una resposta contundent davant l’amenaça
que suposa l’extremisme violent, s’ha permès la generalització de pràctiques excessives i abusives en matèria de seguretat i vigilància policial,
restringint les llibertats i els drets fonamentals dels ciutadans. Aquests han
passat a ser objectes d’un control massiu, limitant els valors democràtics
i plurals en un context de pretesa emergència generalitzada. Així doncs,
les mesures basades estrictament en un enfoc securitari no només són
i seran inefectives davant l’aparició de nous actors extremistes violents.
També són i seran inefectives a l’hora donar una resposta que abordi les
motivacions individuals i col·lectives, grupals i socials que es troben a l’origen radicalització de les persones, agreujant encara més el problema.

violent i que faciliten l’emergència de nous actors que s’expressen cada
vegada amb més virulència.

Per tot això, els organitzadors d’aquesta conferència veiem necessari dur
a terme una aproximació molt més global per fer front a un fenomen
complex, que no reculli tan sols accions a curt plaç i d’impacte immediat.
Volem avançar en la definició d’una bateria de mesures preventives que
abordin els factors que es troben a l’origen de l’augment de l’extremisme

En aquest sentit, estem convençudes que qualsevol avenç en la construcció de societats més obertes, igualitàries, inclusives i plurals, basades
en el ple respecte dels drets humans i la igualtat d’oportunitats per a
tothom, representa l’alternativa més efectiva a l’extremisme violent, així
com l’estratègia més poderosa per a deslegitimar-lo.

Hem de ser més estratègics i calibrar de manera adequada i prudent la
nostra resposta. Hem de tornar a definir les nostres prioritats, reforçar la
nostra lluita contra les injustícies i reconstruir el contracte social entre governants i governats. Hem de posar en el nucli de les polítiques de lluita
contra l’extremisme violent els motius pels quals els individus es senten
atrets per grups que propugnen l’ús de la força com a manera d’imposar
la seva visió de canvi social.
En aquest sentit, creiem que la lluita contra aquesta xacra no tindrà èxit
sinó s’aprofita la capacitat creativa, els valors, l’energia i el capital social
acumulats pel teixit associatiu de la regió euromediterrània. Per això, és
necessari que els moviments socials ens empoderem per tal de realitzar
una contribució constructiva i col·lectiva al desenvolupament socioeconòmic de les nostres societats. Nosaltres, organitzacions no governamentals de la regió euromediterrània, som un recurs desaprofitat; volem
i podem oferir una visió positiva i conjunta de futur de les nostres societats per tal de fer front a l’auge de l’extremisme violent.
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// OBJECTIUS DE LA CONFERÈNCIA
A fi de ser efectius en la prevenció de l’extremisme violent, les
accions de la societat civil de la regió euromediterrània han de
ser àgils i estar encaminades a donar una resposta igual d’àmplia i complexa com ho és el propi fenomen. Cal que revisem
el nostre ventall d’eines i estratègies per tal d’adaptar-nos a un
context canviant. En aquest sentit, el Pla d’Acció per a la Prevenció de l’Extremisme Violent de Nacions Unides, presentat pel
seu Secretari General al gener del 2016, constitueix una base
sòlida per a construir una alternativa global per tal de fer front a
aquest repte multidimensional i en constant evolució.
En un context de creixent polarització en diferents esferes d’àmbit nacional, regional i global, el nou paradigma que propugna
el Pla d’Acció de Nacions Unides ofereix una oportunitat real
per al conjunt d’actors del teixit associatiu euromediterrani per
unir, harmonitzar les nostres accions i consolidar un enfoc global conjunt davant de la divisió, la intolerància i l’odi.
Estem convençuts que, com a actors de la societat civil euromediterrània, hem d’impulsar una contribució conjunta pròpia
del teixit associatiu per a la prevenció l’extremisme violent que
reflexi la nostra visió i que es construeixi a partir de les lliçons
apreses al llarg de les passades dècades, incorporant alhora els
nous reptes que se’ns presenten. La Conferència de Barcelona:

‘’Vers un nou paradigma: Prevenir l’Extremisme Violent’’ constitueix una oportunitat clau en aquest sentit i permetrà dissenyar
de forma participativa un pla d’acció adreçat a reforçar les accions de la societat civil de la regió destinades a prevenir TOTES
les formes d’extremisme violent.
			
Des d’aquesta perspectiva, el pla que es preveu dissenyar pretén concretar i posar en marxa el Pla d’Acció de les Nacions
Unides, amb el qual espera presentar una certa alineació i coherència. Amb aquest propòsit, la conferència vol oferir una
àgora think-to-do a fi de:
+ Reforçar el rol i el compromís de la societat civil organitzada i de la ciutadania de la regió euromediterrània en la
prevenció de l’extremisme violent.
+ Desafiar l’hegemonia actual en la definició del concepte d’extremisme violent, amb l’objectiu d’assegurar que en
aquesta nomenclatura s’hi inclouen TOTES les formes d’extremisme violent.
+ Establir una plataforma estratègica d’organitzacions
de la societat civil pel diàleg amb les autoritats i l’impuls del paper de les ONG en la prevenció de l’extremisme violent.
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// EL PLA D’ACCIÓ DE LES NACIONS UNIDES
El 15 de gener de 2016, el Secretari General de les Nacions
Unides presentà el seu Pla d’Acció per Prevenir l’Extremisme
Violent a l’Assemblea General. El 12 de febrer del mateix any,
dita assemblea adoptà una resolució en la qual ‘’saludava la
iniciativa del Secretari General, i prenia nota del seu Pla d’Acció
per Prevenir l’Extremisme Violent”.
En aquest Pla, el Secretari General apel·lava a adoptar un enfoc global en la matèria que tingués en compte no tan sols
les mesures de lluita antiterroristes basades en el paradigma estrictament securitari, sinó també les mesures preventives que
abordessin les factors profunds que empenyen els individus a
radicalitzar-se i unir-se a grups extremistes violents. El Pla és una
crida a una acció concertada per part de la comunitat internacional.
El Pla estableix més de 70 recomanacions als Estats membres
i al sistema de Nacions Unides per prevenir la proliferació de
l’extremisme violent. També inclou una carta del Secretari Ge-

neral al President de l’Assemblea General en la qual emfatitza
la necessitat d’adoptar una aproximació comuna del sistema
de Nacions Unides, tant en la seu central com en les oficines
descentralitzades, amb la finalitat de recolzar les iniciatives nacionals, regionals i mundials encaminades a prevenir l’extremisme violent i ajudar als Estats Membres a elaborar plans d’acció
nacionals.
El Pla va ser elaborat mitjançant un ampli procés interinstitucional de les Nacions Unides i es basa en els resultats de les
reunions d’alt nivell de l’Assemblea General i el Consell de Seguretat, reunions d’informació interactives per als Estats Membres i
els resultats de les reunions regionals i internacionals.
El podeu trobar aquí:
http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/674
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// METODOLOGIA
La Conferència estarà organitzada en quatre parts principals:

amb la possibilitat de traduccions simultànies en casos específics.

+ Un primer dia (28 de gener) amb conferències
plenàries sobre diferents aspectes clau de l’extremisme violent:
definició, causes, mesures de mitigació, etc. A través de l’ús
d’una metodologia deliberativa, es permetrà validar de manera
conjunta les conclusions dels diferents debats, els quals alimentaran la proposta del pla d’acció per reforçar les accions de la
societat civil de la regió Euromediterrània en la prevenció de
TOTES les formes d’extremisme violent. Aquesta sessió disposarà
de traducció simultània a l’anglès, àrab, francès i castellà.

+ L’altra meitat del dia (29 de gener a la tarda) es dedicarà a discutir i validar la proposta del pla d’acció per reforçar
les accions de la societat civil de la regió Euromediterrània en la
prevenció de TOTES les formes d’extremisme violent. Aquesta
sessió disposarà de traducció simultània a l’anglès, àrab, francès
i castellà.

+ La meitat del segon dia (29 de gener al matí) es dedicarà a la realització de tallers paral·lels sobre temes relacionats
amb l’extremisme violent. L’idioma que s’utilitzarà en cada taller
dependrà de l’origen/llengua predominant dels participants,

+ El darrer dia (30 de gener al matí) es dedicarà a la presentació del mencionat pla d’acció a les institucions públiques i
a una sessió de discussió o feed-back entre les organitzacions de
la societat civil i els representants de les autoritats locals. Aquesta
sessió disposarà de traducció simultània a l’anglès, francès i català.
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DISSABTE 28 DE GENER

DIUMENGE 29 DE GENER

ESPAI FRANCESCA BONNEMAISON- LA SALA.
CARRER SANT PERE MÉS BAIX, 7.
DE 9 DEL MATÍ A 17.30 DE LA TARDA.

ESPAI FRANCESCA BONNEMAISON- LA SALA.
CARRER SANT PERE MÉS BAIX, 7.
DE 9 DEL MATÍ A 17.30 DE LA TARDA.

09 :00h. Acollida i registre participants
09 :30h. Discurs d’inauguració dels organitzadors.
A càrrec de Khadija Ryadi (CMODH), Ismaeel Dawood (ICSSI) i Simonetta Costanzo (NOVACT)
09 :45h. Presentació del programa i metodologia de presa de decisions. Albert
Caramés (NOVACT).
10 :00h. Extremismes i des-democratització global: la geopolítica del desastre. Santiago Alba Rico, filòsof.
10 :45h. Prenent el pols a allò real: la radicalització, l’extremisme violent i el
terrorisme.
Anàlisi del marc jurídic i teòric de l’extremisme violent. A càrrec de Samer Muhareb
(ARDD) i Luca Gervasoni (NOVACT). Modera: Mohamed Hadjsidi (CMODH). Facilita:
Albert Caramés (NOVACT).
11 :45h. Pausa-cafè.
12 :15h. Construint l’enemic: el procés de radicalització violenta.
Motivacions sòcio-econòmiques i motivacions civil-polítiques; l’enemic en els mitjans de
comunicació. A càrrec de Mundar Kassis (Muwatin), Maati Monjib (Freedom Now) i
Pedro Rojo (Al Fanar). Modera : Alba Cuevas (SOS Racisme). Facilita: Laia Vila (NOVACT).
13 :15h. Pausa-dinar
14 :30h. En nom de la seguretat: les respostes actuals en front l’extremisme
violent.
La política anti-terrorista. Anàlisi de l’actual enfoc seguritari per acabar amb l’extremisme
violent. Cost en matèria de drets humans de les polítiques antiterroristes. A càrrec d’Olfa
Lamloum (International Alert), Houchine Rhili (ARES) i Manal AlTamimi (PSCC). Modera:
Cristina Foerch (Fighters for Peace). Facilita: Mar Benseny (NOVACT)
15 :30h. Pausa-cafè
16 :00h. Cap a un nou paradigma: prevenir l’extremisme violent.
Presentació del Pla d’Acció de Nacions Unides. Bones pràctiques i lliçons apreses. A
càrrec de Michael Wiener (OHCHR), Jan Jaap van Oosterzee (PAX), Cheffa Kheddar
(Djazairouna) i Ismaeel Dawood (ICSSI). Modera: Said Salhi (CMODH). Facilita: Laia Vila
(NOVACT).
17 :30h. Fi de la primera jornada.

09 :00h. Presentació dels tallers en paral·lel i programa de la jornada.
A càrrec de Luca Gervasoni (NOVACT).
09 :05h. Dinàmica participativa per debatre el Pla d’Acció de la societat civil
Euro-mediterrània per prevenir l’extremisme violent.
Sessió a porta tancada per representants de la societat civil Euro-Mediterrània.
10:30h. Tallers de formació :
1) La Islamofobia: construint l’enemic intern. A càrrec de Santiago Alba Rico, filòsof, i
David Fernàndez, periodista. Sessió en castellà.
2) L’agenda per la Dona, la pau i la seguretat en la prevenció de l’extremisme violent. A
càrrec d’Emna Jeblaoui (IIDH). Sessió en àrab.
3) La política anti-terrorista i violacions dels drets humans. A càrrec de David Bondia
(IDHC) i Hamdi Shaqura (PCHR). Sessió amb traducció simultània.
4) Estratègies pràctiques, lliçons apreses i aproximacions empíriques de prevenció de
conflictes i construcció de pau per la prevenció de l’extremisme violent. A càrrec de Kai
Frithjof Jacobsen (PATRIR). Sessió en anglès.
5) El rol de la joventut i l’educació en la prevenció de l’extremisme violent. A càrrec de
Oumayma Jabmouni (LTDH) i Abdulaziz Ramadan (UKSSD). Sessió en àrab
12 :00h. Pausa cafè.
12 :30h. Continuació dels tallers.
13 :30h. Pausa dinar.
14 :30h. Dinàmica participativa per debatre el Pla d’Acció de la societat civil
euromediterrània per prevenir l’extremisme violent.
Sessió a porta tancada per representants de la societat civil euromediterrània.
17 :00h.Aprovació del Pla d’Acció de la societat civil euromediterrània per
prevenir l’extremisme violent.
Sessió a porta tancada per representants de la societat civil Euro-Mediterrània.
17 :30h. Fi de la segona jornada.
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// PARTICIPANTS
DILLUNS 30 DE GENER

A-C
Africaye, Espanya
ARDD - Legal Aid, Jordània
Assemblea de Cooperació per la Pau, Espanya
Association des Femmes Chefs de Famille, Mauritània
Association des Magistrats Tunisiens, Tunísia
Association des Marocains en France, França
Association des Travailleurs Maghrébins de France, França
Association des victimes du terrorismo DJAZAIROUNA, Algèria
Association Marocaine des Droits Humains, Marroc
Association Marocaine des Femmes Progressistes, Marroc
Association Mauritanienne des Droits de l’Homme, Mauritània
Association pour la Defense des Droits de l’Homme au Maroc, França
Association Tharwa N Fadma N soumeu, Algèria
Association Tunisienne des Femmes Démocrates, Tunísia
Beyond Reform and Development, Líban
Bisan, Palestina
Cairo Institute for Human Rights Studies, Egipte
Centre Delàs, Espanya
Centre for Trust, Peace and Social Relations at Coventry University, Palestina
CIDOB, Espanya
CIEMEN, Espanya
Centre for Media and Freedom of Expression, Síria
Clligendal Institute for International Relations, Holanda
Club de Madrid, Espanya
Collectif Marocain des Instances des Droits Humains, Marroc
Comité pour le respect des Libertés et des Droits de l’homme en Tunisie, França
Confédération Générale des Travailleurs, Mauritània
Confédération Libre des Travailleurs, Mauritània
Confédération Nationale des Travailleurs, Mauritània
Conseil des Lycées d’Algérie, Algèria
Coordination Maghrébine des Droits Humains, Maghreb

SALÓ DE CENT- PLAÇA SANT JAUME, 1.
DE 9 DEL MATÍ A LES 14.00 DE LA TARDA
09.00h. Acollida i registre de participants
09:25h. Presentació de l’acte. A càrrec de Mar Benseny i Laia Vila (NOVACT).
09:30h. Benvinguda i inauguració de la conferència. A càrrec de Jaume
Asens, Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona; Irene Mingasson, Directora
d’unitat de DG Near – Comissió Europea; Raül Romeva, Conseller d’Afers Exteriors,
Relacions Institucionals i Transparència de la Generalitat de Catalunya; Jaume Ciurana, Diputat Delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la ciutat de
Barcelona de la DIBA.
10:00h. Conferència inaugural: cap a un nou paradigma: prevenir l’extremisme violent. A càrrec de Zlatko Lagumdžija, World Leadership Alliance-Club de
Madrid Member, ex Primer Ministre de Bòsnia-Herzegovina i fundador del Shared
Societies and Values Sarajevo Foundation.
10:30h. Presentació del Pla d’Acció de Nacions Unides per a la Prevenció
de l’Extremisme Violent. A càrrec de Ferran Lloveras, Oficina de l’Alt Comissionat per als Drets Humans de les Nacions Unides i Giordano Segneri, Programa de
les Nacions Unides pel Desenvolupament.
10:50h. Pausa-cafè
11:20h. Iniciatives institucionals per a la prevenció de l’extremisme violent. A càrrec de eralitat d’Irene Mingasson, Directora d’unitat de DG Near – Comissió Europea; Zlatko Lagumdžija, World Leadership Alliance-Club de Madrid
Member, ex Primer Ministre de Bòsnia-Herzegovina; Oriol Amorós, Secretari de
Migracions, Igualtat i Ciutadania; Aida Guillén, Directora de serveis de Drets de la
ciutadania i diversitat de l’Ajuntament de Barcelona.
12:30h. Presentació de l’Observatori per a la prevenció de l’Extremisme violent i del Pla d’acció de la societat civil euromediterrània per a la
prevenció de l’Extremisme violent. A càrrec d’Ahmed Galai, membre de la
CMODH i la LTDH, guanyadora del Premi Nobel de la Pau; Khadija Ryadi, coordinadora de la CMODH I Premi de Nacions Unides de Defensors de la Pau; Samer
Muhareb, Directora de l’ARDD i Luca Gervasoni, Codirector de NOVACT.
13.45h. Cloenda de la Conferència. A càrrec de Gerardo Pisarello, Primer Tinent d’Alcalde de l’Ajuntament de Barcelona.
14:00h. Fi de la conferencia.

D-F
European Peacebuilding Liaison Office, Europa
Fédération des Tunisiens pour une Citoyenneté des deux Rives, França
Fighters for peace, Líban
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O-P

F-I
Forum des Alternatives, Marroc
Forum des Organisations Nationales des Droits Humains, Mauritània
Forum Marocain pour la Vérité et la Justice, Marroc
Free Sight, Tunísia
Freedom Now, Marroc
Fundació Euro-Àrab, Espanya
Fundació Per la Pau, Espanya
Fundación Al Fanar, Espanya
GVC, Civil Voulnteer Group, Itàlia
Hamisch, Turquia/Síria
Helsinki Citizens, Turquia
I love Thiqar, Iraq
Independent Human Rights Commission in Kurdistan Region, Iraq
Instance Marocaine des Droits Humains, Marroc
Institut Català Internacional per la Pau, Espanya
Institut dels Drets Humans de Catalunya, Espanya
Institut Europeu de la Mediterrania, Espanya
Institut International du Développement Humain, Tunísia
International Alert Tunis, Tunísia
International Organization for Cooperation and Emergeny Aid, Líbia
Iraqi Social Forum, Iraq

J-M
Johud, Jordània
Jordanian National Commission for Women, Jordània
Leaders for Tomorrow, Jordània
Ligue Algerienne de Défense des Droits de l’Homme, Algèria
Ligue Algérienne des Droits de l’Homme, Algèria
Ligue Marocaine de Défense des Droits de l’homme, Marroc
Ligue Mauritanienne des Droits de l’Homme, Mauritània
Ligue Tunisienne de Défense des Droits de l’Homme, Tunísia
Maaber, Síria
Masarat, Iraq
Médias et Culture, Marroc
Mouvement pour la Paix, França
Muwatin Institute For Democracy And Human Rights, Palestina

Observatoire Algérien des Procès, Algèria
Observatoire Marocain des Prisons, Marroc
Osbervatoire Mauritanien pour les Droits de l’Homme, Mauritània
Organisation pour la Liberté d’Information et d’Expression, Marroc
Palestinian Centre for Human Rights, Palestina
PATRIR, Rumania
PAX for Peace, Holanda
Permanent Peace Movement, Líban
Popular Struggle Coordination Committee, Palestina.

R-Z
Rasssemblement Action Jeunesse, Algèria
Reseau Anna Lindh AEC, Algèria
Shoman, Jordània
SOS - ESCLAVES, Mauritània
SOS Racisme, Espanya
Soutuna, Iraq
Sports Against Violence, Iraq
Stop Maremortum, Espanya
SUDS, Espanya
Syndicat National des Avocats, Marroc
Un Ponte Per, Itàlia
Union des Diplômés Chômeurs, Tunísia
Union Génerale Tunisienne du Travail, Tunísia
Union of Kurdish Students in Syria and Germany, Síria
WE Centre, Jordània
We Love Tripoli, Líban
Women’s Centre for Legal Aid and Council, Palestina
Zaheia Farag, Líbia

Les organitzacions de la societat civil interessades en
participar-hi poden contactar:
+ Organitzacions de la regió del Magrib: laia@novact.org
+ Organitzacions de la regió del Màixriq: mar@novact.org
+ Organitzacions d’Europa: albert@novact.org
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// SOBRE LES ENTITATS ORGANITZADORES

SOBRE NOVACT
NOVACT – International Institute for Nonviolent Action promou accions internacionals per la construcció de pau en situacions de conflicte. A través d’una
xarxa global d’experts i activistes a l’Orient Mitjà, Europa, Amèrica Llatina, Àfrica
i Àsia, l’Institut dóna suport a moviments noviolents, treballant pel canvi i la
transformació social, i desenvolupa intervencions noviolentes per protegir les
comunitats vulnerables en situació de conflicte. Com a actor compromès i políticament independent, l’Institut promou accions, idees innovadores, recerca i
formació per influenciar les polítiques de defensa, seguretat i política exterior a
Europa i altres contextos internacionals.
Establerts al 1999, durant els últims 15 anys hem desenvolupat més de 300
projectes internacionals a petició de les parts en conflicte, tant els actors estatals com no-estatals i organitzacions i agències internacionals. La credibilitat de
NOVACT es fonamenta en les seves relacions basades en el terreny. La seva
tasca no tan sols és comprendre les realitats locals, sinó també oferir suport a
la societat civil local i als moviments socials a través del reforç de les seves capacitats d’incidència política, la implementació de programes acadèmics i de
formació no reglada en l’àmbit de la transformació social i la construcció de la
pau, el monitoreo i la denúncia de les violacions de drets humans, el disseny i
la implementació de processos participatius i la defensa legal de defensors de
drets humans.
SOBRE LA CMODH
La idea de la CMODH va sorgir a Barcelona al juny de 2005 arrel del primer
Fòrum Social Mediterrani i amb els preparatius del primer Fòrum Social Ma-

grebí. L’acció de la CMODH s’orienta a recolzar la defensa dels Drets Humans,
tant en la protecció com en la seva promoció, per tots els ciutadans i ciutadanes dels paìsos magribins. El seu objectiu en particular és:
+ Reforçar la solidaritat i la cooperació entre els seus membres en la
seva lluita per la promoció i la protecció dels drets humans
+ Impulsar la solidaritat i la cooperació en la protecció dels defensors
dels drets humans d’acord amb la declaració internacional sobre la protecció
dels defensors dels drets humans.
+ Establir relacions sòlides amb les diverses associacions magribines
actives en la societat civil.
+ Participar en la difusió dels valors democràtics, de tolerància, d’igualtat i de la cultura dels drets humans, així com reforçar la reconciliació i la solidaritat entre els pobles de la regió.
+ Contribuir a la defensa dels drets de les persones migrants en els
països magribins i en els països de migració dels magribins.
+ Contribuir a la defensa de l’equitat i la justícia de gènere en totes les
seves dimensions
SOBRE EL PROJECTE KHOTWA
El projecte KHOTWA-Promoting regional integration in the Maghreb- vol promoure la participació de la societat civil de Mauritània, Marroc, Algèria i Tunísia
en la integració regional del Magrib (Nord d’Àfrica). Aquest objectiu es pretén
assolir enfortint la participació de les organitzacions de la societat civil en el
diàleg polític per promoure el desenvolupament social i humà i la transformació democràtica a la regió.
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