DISARM! FOR A CLIMAT OF PEACE

ANNEX

INTERNATIONAL PEACE BUREAU BERLÍN 2016

Activitats del Centre d’Estudis

per la Pau JM Delàs al Congrès IPB

1ª
Dissabte 1 d’ octubre de 14.30h-16h
Conferència: Buscar estratègies europees per aturar el comerç d'armes,
enfocat a armes petites i municions
Organitzat pels representants alemanys de la Xarxa Europea contra el Comerç
d'Armes (ENAAT)
En aquesta taula rodona parlaran alguns dels defensors de la Campanya Europea
Contra el Comerç d'Armes de Finlàndia, Espanya, Suïssa i Alemanya.
Es discutirà sobre les habilitats i els plans de les campanyes en curs i es parlarà
de les estratègies europees contra el comerç d'armes en els propers cinc anys.
La conferència també se centrarà en l'anàlisi de la situació actual de la política
europea sobre armes petites, actors i víctimes.
Adi Feller, Switzerland without an Army, Suïssa
Jordi Calvo, Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs
Jürgen Grässlin, DVG-VK, Alemanya
Anni Lahtienen, Committee of 100, Finlàndia
Stephan Möhrle, Rüstungsinformationsburo, Alemanya.
Moderadora: Christine Hoffmann, Pax Christi Alemanya.
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2ª
Dissabte 1 d’octubre de 16.30h-18.30h
Workshop: Don’t Bank on the Bomb
Organitzat per la representació alemanya de la Campanya Internacional per Abolir
les Armes Nuclears (ICAN)
Els productors d'armes nuclears estan finançats per més de 380 institucions al
món. Entre elles, entitats bancàries.
La Campanya Don’t Bank on the Bomb té com a objectiu principal acabar amb el
desenvolupament de les armes nuclears a través d'exercir pressió internacional a
les institucions que les financen.
En aquesta sessió, els ponents presentaran les recerques realitzades durant els
últims quatre anys i mostraran exemples de bones pràctiques.
El Centre d’Estudis per la Pau JM Delás presentarà el seu informe 28: Els bancs
que inverteixen en armes i la campanya Banca Armada.
Susi Snyder, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons, PAX;
Frederik Holz, International Campaign to Abolish Nuclear Weapons
Audrey Esnault, Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs

3ª

Dissabte 1 d’octubre de 16.30h-18.30h
Workshop: Despesa militar: el començament de la guerra
Organitzat pel Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs
El cicle econòmic militar estàcompost per diversos factors de natura complexa com
poden ser el comerç d’armament, ls exportacions, investigació militar o
finançament de les empreses militars. La primera baula d’aquesta cadena és la
despesa militar.
Què sabem sobre tot aquest complex militar-industrial? Qui és el responsable? Qui
decideix les pressupostos públics dels ministeris de defensa? Quina relació hi ha
entre guerra i pressupost militar?
Pere Ortega, Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs
Ainhoa Ruiz, Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs
Michelle Van Demen, Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs
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4ª
Dissabte 1 d’octubre de 16.30h-18.30h
Workshop: El Complex Militar-Seguretat-Industrial, com la seguretat
nacional es relaciona amb el complex militar-industrial
Organitzat per el Transnational Institute (TNI)
Els ingressos procedents dels mercats de Seguretat Nacional -tecnologia de la
policia, lluita contra el terrorisme, vigilància, control de fronteres, gestió de crisi-,
continuen representant una part cada vegada major dels ingressos de molts
conglomerats de defensa. La seva diversificació ha estat recolzada per contractes
lucratius dels governs, les subvencions a I + D i la pressió dels lobbies militars.
Activistes i investigadores han fet visible la hipocresia de les empreses militars.
Aquest taller examinarà els actors clau en la indústria de la seguretat nacional dins
dels marcs de polítiques que les sostenen, així com les estratègies per a la
resistència i la democratització.
Matthias Monroy, Burgerrechte & Polizei/CILIP
Jordi Calvo, Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs

5ª
Diumenge 2 d’octubre de 10.30h-12.00h
Workshop: Campanya Global sobre la Despesa Militar (GCOMS) – El futur
de la campanya
Organitzat per el International Peace Bureau (IPB)
L'objectiu de la sessió serà l'intercanvi d'experiències i idees per al futur
desenvolupament de la campanya Global sobre la Despesa Militar.
Com desenvolupar una xarxa parlamentària? Com construir coalicions nacionals?
Què pot fer-se en el camp de l'educació? Com obtenir finançament? Com arribar
als diversos sectors de la societat civil que es beneficiarien d'un canvi en les
prioritats del govern? Es parlarà sobre els pros i els contres de treballar amb
celebritats, polítics, acadèmics i altres actors clau i s'establirà una coordinació
nacional, regional i global.
David Otieno, Campaigning in Africa /// Kenya Ross Gwyther, IPAN, campanya
a Austràlia ///
Kevin Martin, Peace Action, USA
Moderadora: Ainhoa
Ruiz, Centre d’ Estudis per la Pau JM Delàs
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6ª
Diumenge 2 d’octubre de 10.30h-12.00h
Workshop: Menys diners per a armes, més fons per a l'economia de pau
Xarxa Italiana pel Desarmament (Italian Network on Disarmament) i la Xarxa
Europea contra el Comerç d'Armes (ENAAT)
En aquest taller se subratllaran els problemes relacionats amb l'augment de les
despeses militars per a l'adquisició d'armes. Es mostrarà com les partides
econòmiques dedicats als exèrcits són una mala elecció en els temps de crisi.
A partir de la perspectiva de l'economia de la pau, es connectarà la disminució de
la despesa militar amb la resolució de conflictes, utilitzant com enfocament la pau
positiva.
S'abordarà la decisió de la UE sobre utilitzar els fons directament per finançar els
braços militars en detriment de les polítiques socials.
Jordi Calvo, Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs
Laetitia Sedou, European Network Against Arms Trade (ENAAT)
Francesco Vignarca, Rete Disarmo

7ª
Diumenge 2 d’octubre de 12.30h-14.00h
Taula rodona: Campanya Global sobre la Despesa Militar (GCOMS)
International Peace Bureau (IPB)
IPB va decidir llançar una campanya sobre la Despesa Militar a la societat civil. Es
va iniciar al 2011 amb la celebració del Dia Mundial d'Acció sobre la Despesa
Militar, i es va consolidar en l'actual GCOMS en 2014. La campanya s'ha beneficiat
de l'associació amb el SIPRI i altres centres de recerca, com el Centre d’Estudis
per la Pau JM Delàs. Aquesta taula rodona explorarà la història i les dimensions
actuals de les despeses militars.
Philippines Aude Fleurant, SIPRI, Suïssa
Manas Chatterji, Binghamton University, USA & Network of European Peace
Scientists
Corazon Fabros, Stop the War Campaign // Moderador: Jordi Calvo, Centre
d’Estudis per la Pau JM Delàs
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