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 dels Corts Catalans, 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)
Sr. Xavier López, Director de la Fundació Solidaritat de la Universitat de Barcelona
Sr. Felipe Daza, 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: Sr. Kristian Herbolzheimer, Director del Institut Catala 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)

•

Reptes i limitacions dels marcs normatius: Transparència i rendició de comptes en el cas del Fons Europeu de Seguretat Interior
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 Rodriguez, 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 – 17.00h: Sessió III: El creixent rol de les Empreses Militars i de Seguretat Privada en contextos de seguretat nacional
Sr. Eduard Martínez, responsable de Incidència Amnistía Internacional Catalunya
•

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 del mitja de comunicació La Directa

17.00 - 17.15h: Descans
17.15h - 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-Loverdos, 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

•

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, 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

Biografies
Lahcen Dalil té un màster en Ciències Polítiques. És defensor dels drets humans i és el president de l’Associació de Control de Recursos Naturals i Protecció
dels Medi ambient en el Sàhara Occidental.
Javier Martín Rodríguez és delegat de l’Agència Efe al Nord de l’Àfrica. Llicenciat en Filologia Àrab per la Universitat Complutense i Filologia Hebrea per la Universitat de
Salamanca. En els 22 que porta com a periodista en el mòn àrab-musulmà i en el nord de l’Àfrica ha cobert les guerres de l’ Irak (2003), Líban (2006), Líbia (2011), Síria
(2012) i Gaza (2014), així com també la revolució Verda a l ’Iran (2009). A més ha sigut corresponsal permanent a Egipte, Iran, Israel i Palestina, Tunísia, Argèlia i Líbia.
Ainhoa Ruiz és estudiant de doctorat a la Universitat Jaume I. És investigadora del Centre Delàs d’Estudis de la Pau i autora dels informes: “Comerç d’armes
i conflictes. Anàlisi de les exportacions europees als conflictes armats” i “Armes europees que fomentes conflictes armats. Conflictes que causen refugiats”
(ambdós Centre Delàs, 2017). La seva investigació gira al entorn la militarització, securitització i el comerç d’armes.
Krmanj Othman és investigador legal en drets humans, té experiència de treball amb la societat civil, en estudis de pau, anti-corrupció, estat de dret,
formació multicultural i societats en post conflicte. Té un màster en gestió i manteniment de la pau per la Universitat de Torí. És membre de l’Alt Comitè KGR
per la documentació de crims d’ISIS i consultor legal sènior de la Comissió Independent pels Drets Humans del Kurdistan.
Mark Samander és iinvestigador i analista en polítiques corporatives del departament d’Investigació legal de Al-Haq. L’objectiu del seu treball es centra en el paper de
les corporacions en situacions de conflictes armats així com també en la relació amb els inversors i socis. En Mark té una llicenciatura en Relacions Internacionals.
Dra. Lina María González és historiadora per la Universitat Nacional de Colòmbia i doctora en sociologia per la Universitat de Barcelona, amb el suport de l’ Institut
Català per la Pau. Està especialitzada en l’anàlisi de dinàmiques de violència paramilitar a Colòmbia i la privatització de l’ús de la força i la seguretat exercida per
agents no estatals. Actualment treballa a NOVACT, on coordina projectes de compra pública i el ODHE / Shock Monitor amb èmfasi en l’àrea geogràfica de Mashreq.
Estela Casajuana és investigadora en temes de seguretat i migració. És experta en fons de la UE dedicats al control de fronteres i en polítiques de migració.
L’Estela és llicenciada en Dret Internacional Humanitari per la Universitat d’Essex. Durant la seva carrera, l’Estela ha fet de consultora per a diverses ONGs,
periodistes, organitzacions internacionals i governs.
Dra. Ryvka Barnard és oficial de campanyes a War on want, on realitza tasques en contra dels abusos dels drets humans associats al creixent poder de la
indústria de la seguretat i militar, amb especial atenció al comerç d’armes entre el Regne Unit i Israel. Col·labora sovint a Indyvoices, Middle East Eye i ha sortit
a la BBC i en d’altres canals discutint sobre aquestes temàtiques. Té un doctorat en estudis de l’Orient Mitjà per la Universitat de Nova York.

Chris Jones és un investigador a Statewatch, on ha treballat des de 2010. El seu treball es centra en l’anàlisi de polítiques, migració i assumptes militars i de
seguretat.
John Andrew Carter Jr., és estudiant de doctorat en Ciències Polítiques i Seguretat Internacional a la Universitat Autònoma de Barcelona. La seva tesi gira
entorn l’anàlisi del paper de les empreses militars i de seguretat privades en l’anomenat “Triangle del Nord” (Guatemala, Hondures y El Salvador). Llicenciat
en 2014 en Ciències Polítiques per l’Institut Croft a la Universitat de Mississippí (Estats Units) i amb un màster en Relacions Internacionals per l’ Institut de
Barcelona d’Estudis Internacionals (IBEI). Exerceix des de gener de 2017 com a investigador de l’Observatori Shock Monitor, creat per NOVACT.
Dariush Sokolov és un investigador a Coporate Watch, una organització sense ànim de lucre que es dedica a generar informació crítica sobre els impactes
mediambientals y socials generats per a les corporacions privades. Des de 2008, una de les seves principals àrees d’investigació ha estat el control de
fronteres i les corporacions que se’n beneficien. En la seva línea d’investigació també s’inclou el comerç d’armes, el paper de les empreses de seguretat
privades en diferents contextos, incloent Palestina.
Carlos Díaz va obtindre una llicenciatura en Història i una alta en Criminologia per la Universitat de Barcelona l’any 2010, màster en Relacions Internacionals
especialitzat en Seguretat i Desenvolupament l’any 2016. És investigador de l’Observatori Shock Monitor. És estudiant de doctorat per la Universitat Autònoma
de Barcelona en qüestions de terrorisme i seguretat humana. Ha publicat diversos articles sobre Empreses Militars i de Seguretat Privada, Empreses
Armamentístiques i Drets Humans.
Dra. Christina Sorchi Liang va començar la seva carrera a l’ Institut Americà d’Estudis Alemanys Contemporanis (AICGS) a Washington D.C., i l’any 1996 es
traslladà al Centre de polítiques de seguretat de Ginebra (GCSP). Entre els anys 2013 i 2016 fou la directora del Curs de Nous Assumptes de Seguretat (NISC).
Actualment dirigeix el grup de crim organitzat i terrorisme en el GCSP. Assessora regularment el Comitè 1267 del Consell de Seguretat de NNUU sobre el
finançament al terrorisme i ha contribuït (2015-2016) a l’Índex de Terrorisme Global. La Dr. Liang és llicenciada en Ciències Polítiques per la Universitat
Hope dels Estats Units i té un màster en Història i Política Internacional, així com un doctorat en Relacions Internacionals per l’ Institut d’Estudis de
Desenvolupament Internacional a Ginebra.
Dra. Helena Torroja. Professora de Dret Internacional Públic des de 1996. Doctora en Dret per la UB (cum laude i premi extraordinari) l’any 2001. Llicenciada
en Dret per la UB l’any 1992. Des de 2007 és la directora d’Estudis del Centre d’Estudis Internacionals (UB-MAEC-La Caixa). Des de 2010 comença una
col·laboració com a experta i assessora del Grup de Treball sobre l’ús de Mercenaris del Consell de Drets Humans de la ONU. Entre el 2003 i el 2004 exerceix
com a consultora de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Drets Humans

Jordi Palou graduat en Dret (UB), amb un Màster en Dret Penal i Ciències Penals (UB), així com un Màster en Mediació i Resolució de Conflictes (URL). És
advocat acreditat davant la Cort Penal Internacional (La Haia) i un dels juristes pioners en l’aplicació del principi de justícia universal. Fa més d’una dècada va
fundar Aequitas, un centre de gestió de conflictes que acompanya a un gran nombre de persones i grups humans en la transformació positiva de conflictes a
través de la mediació, la facilitació de diàleg i el coaching per a l’harmonia. Actualment, ocupa un càrrec públic relacionat amb la memòria democràtica i els
principis internacionals de justícia transicional de la veritat, la justícia, la reparació i les garanties de no repetició de conflictes violents dels pobles.
Kristian Herbolzheimer: Enginyer tècnic agrícola per la Universitat de Lleida, Herbolzheimer és diplomat en Cultura de Pau per l’Escola de Cultura de Pau de la
Universitat Autònoma de Barcelona (2001) i màster en Construcció Internacional de Pau pel Kroc Institute for International Peace Studies de la Universitat de
Notre Dame, als Estats Units (2009). Va ser director de programa de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB durant set anys i, des del 2009, ha dirigit el Programa de
Transicions a la Pau de Conciliation Resources, una ONG amb seu a Londres que dóna suport a projectes i iniciatives de pau. Ha assessorat i donat suport en els
processos de pau de Filipines, el País Basc i Colòmbia.
Felip Daza és Codirector de NOVACT, així com coordinador de les investigacions realitzades per aquesta organització sobre l’impacte de les EMSP a Afganistan,
Colòmbia, Irak i Palestina. És el Fundador de l’Observatori Shock Monitor- Observant l’impacte de la privatització de la guerra en el drets humans. També
és investigador de l’Observatori pels Drets Humans i Empreses del Mediterrani (ODHE). La seva última publicació és la contribució a l’obra “Llei pública
Internacional i violacions dels drets humans per part d’empreses privades de seguretat i militars (Springer, 2017). Està graduat en Ciències Polítiques per la
UPF i té un Máster en Relacions Internacionals per la UAB i la Fundació CIDOB.
Leticia Barrios Trullols, llicenciada en Ciències Politiques per la Universitat de Barcelona, màster en cooperació internacional al desenvolupament per la
Universitat Lliure de Brussel·les i graduada en Cultura de Pau per l’Escola de Cultura de Pau. Ha treballat com a gestora de projectes i associada de coordinació
per a les Nacions Unides a Brasil i Senegal, per a Save the Children a Mauritània i per la GIZ a Colòmbia. En la actualitat coordina el projecte SHOCK MONITOR i
forma part del equip Magreb de NOVACT.
Xavier López és el fundador de Fundació Solidaritat UB, creada en l’any 1996 per a dotar la Universitat de Barcelona d’un espai de solidaritat. Des de llavors,
els seus eixos de treball han estat la promoció del voluntariat social, la creació d’una base de dades a Internet sobre la pau i conflictes així com la posada en
marxa de projectes de cooperació
Eduard Martínez és llicenciat en Ciències Polítiques, Diplomat del Postgrau de l’Escola de Cultura de Pau de la UAB, Màster en Conflict, Security and
Development per la Universitat de Bradford (Regne Unit). En l’actualitat és responsable de Relacions Institucionals d’Amnistia Internacional Catalunya on
treballa per influir en les decisions de les autoritats públiques catalanes per aconseguir canvis a favor dels drets humans. En els últims anys, s’ha especialitzat
en l’àmbit del respecte dels drets humans per part de les forces de seguretat.

Organitzat per:

Amb el suport de::

