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Missatge de L’IPB
Cinc anys després del nostre Congrés de Berlín en 2016, “Desarmar! Per un clima de pau”,
l’International Peace Bureau s’enorgulleix d’acollir el Segon Congrés Mundial per la Pau,
“(Re) imaginar el nostre món: Acció per la Pau i la Justícia” a la ciutat mediterrània de Barcelona.
El nostre objectiu és reunir amplis sectors de la societat civil - des de persones defensores de la pau i
el desarmament fins a activistes feministes i LGBTQIA +, ecologistes i activistes climàtics, antiracistes
i pobles indígenes, defensors dels drets humans i sindicalistes - per a generar una resposta unificada
als reptes del nostre temps.
Tenim una crisi planetària: un món en el qual les polítiques de confrontació han reemplaçat a les de
cooperació en qüestions que van des del control d’armes i la seguretat comuna fins a l’emergència
climàtica, amenaces a les institucions democràtiques i crisis de salut, com l’actual pandèmia de
Covid-19. Només juntes podem abordar aquests problemes interrelacionats i superposats que
ens amenacen a totes i (re) imaginar un món en el qual la pau tingui prioritat sobre la guerra i les
estratègies i polítiques interseccionals impulsin les nostres accions per a un futur millor.
En el centre d’aquestes propostes polítiques es troba la idea d’una recuperació justa. La crisi del
Covid-19 ha fet més evident que mai el cost de tornar al statu quo i la necessitat de crear un sistema
millor – un que promogui la igualtat, abordi l’amenaça existencial del canvi climàtic i comprengui la
necessitat d’una veritable seguretat, no la falsa seguretat dels augments anuals en la despesa militar
a costa dels serveis socials. Creiem fermament, que l’única manera de fer-ho de veritat és posar la pau
en el centre de la “nova normalitat”.
El canvi climàtic, la creixent desigualtat, el declivi de la democràcia i les crisis sanitàries amenacen
amb augmentar les tensions globals i crear un món més violent. Les armes nuclears i els conflictes
entre potències amenacen amb la destrucció total del nostre planeta. La pandèmia de coronavirus
planteja un altre problema per a la pau: els tancaments i les restriccions priven a les activistes dels
recursos i de les plataformes públiques per a dur a terme activitats i esdeveniments per la pau.
Estem en un moment crucial de la història. Podem romandre en l’actual camí de confrontació,
nacionalisme, degradació ambiental i ruïna, o podem imaginar juntes un futur millor i més just. Cridem
a l’alternativa a l’enfrontament, per unes polítiques de seguretat comuna.
El Segon Congrés Mundial per la Pau de l’IPB és nostra anomenada a l’acció dirigida als responsables
de la presa de decisions i a activistes a nivell global, regional, nacional i local: podem continuar
pel camí actual i posar en perill totes les formes de vida en la Terra, o podem emprendre accions
unificades per la pau i la justícia. Així, ens reunim, per a escoltar la societat civil i organitzacions de
base i desenvolupar un pla d’acció conjunt. Us convidem a unir-vos a nosaltres en la creació d’aquesta
visió i treballar juntes per la seva implementació.

DIVENDRES 15.10.2021

Lloc: CCCB (Hall + Pati de les Dones)

11:00-16:00

Xarxa Juvenil IPB (IPBYN) i Trobada Juvenil Local

18:00-18:30

IPB en Acció: Sis exemples d’activitats per a la pau i el desarmament

18:30-20:30

Sessió inaugural: Amenaces a la pau i la seguretat
Moderada per Chloé Meulewaeter, Consell de l’IPB; i un representant de la Generalitat de Catalunya /
representant de la ciutat de Barcelona encara per confirmar
l

Benvinguda

Jordi Calvo, IPB Barcelona
Lisa Clark, Co-Presidenta de l’IPB
Ada Colau, Alcaldessa de Barcelona
Representant de la Generalitat de Catalunya
l

Presentacions musicals i culturals

l

Salutacions en vídeo

António Guterres, Secretari general de l’ONU (per confirmar)
Duarte Pacheco, President de la Unió Interparlamentària
Guy Ryder, Director General de l’Organització Internacional del Treball
l

Conflictes entre potències mundials i la (nova) Guerra Freda

Jody Williams, Activista política i Premi Nobel de la Pau
l

Amenaces de les armes nuclears: reflexionar i mirar cap endavant

Wada Masako, Nihon Hidankyo (Confederació japonesa d’organitzacions de víctimes de bombes A i H)
l

El Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i el Futur

Beatrice Fihn, Directora Executiva de la Campanya Internacional per a l’Abolició de les Armes Nuclears (ICAN)
l

Protecció climàtica i ambiental i desarmament

Vandana Shiva, activista ambiental i social (per vídeo)
l

Justícia Global i Pau

Luiz Inácio Lula da Silva, ex-President de Brasil (per vídeo)
l

Amenaces per al futur de la humanitat

Jeremy Corbyn, Membre del Parlament del Regne Unit

20:30-22:00

Actuació musical i cultural
Esdeveniment públic i vigília de pau
Pati de les Dones CCCB
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DISSABTE 16.10.2021

LLIÇONS DE LA PANDÈMIA DE COVID-19 I SOLUCIONS ALS PROBLEMES
9:30-11:30

Sessió de dissabte: Transformació social interseccional
Lloc: CCCB (Hall + Pati de les Dones)
Conduïda per Enkhsaikhan Jargalsaikhan, President de Blue Banner i ex diplomàtic mongol;
i Emily Rubino, Directora Executiva de Peace Action New York State
l

Futur noviolent: canviant l’agenda

Amani Aruri, Grup de Treball Global d’ONU Dones a Beijing 25+
l

Seguretat Comuna per a un Nou Ordre Mundial

Aleksey Gromyko, Director de l’Institut d’Europa de l’Acadèmia de Ciències de Rússia
l

Pau Regional i Seguretat

Zhao Tong, Carnegie-Tsinghua Center for Global Policy (per vídeo)
l

Desarmament per al Desenvolupament

Vanda Proskova, Co-Convocadora de Youth Fusion – Abolition 2000 Youth Network
l

El Sud Global, Desigualtat, Drets Humans i Violència

Cyrille Roland Bechon, Nouveaux Droits de l’Homme Cameroun (Nous Drets Humans Camerun)
l

Patriarcat i violència de gènere

Binalakshmi Nepram, Fellow a Harvard University i Membre de la Junta de l’IPB
[pausa breu]
l

Racisme, Migració i Pau

Helena Maleno, Caminando Fronteras
l

Pau i Protecció Mediambiental

Orador per confirmar
l

Transformar l’economia per la pau i la justícia

Sharan Burrow, Secretària General de la Confederació Sindical Internacional (ITUC)
l

Militarisme i Colonialisme

Lisa Linda Natividad, Guahan Coalition for Peace and Justice
l

Educació per a la Pau

A-Young Moon, Peace MOMO
l

Pau regional: Construcció de pau al Mediterrani

Blanca Garcés, CIDOB

11:30-12:00

Pausa per al cafè i networking
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12:00-13:30

PRIMERA SESSIÓ DE WORKSHOPS
Lloc: Blanquerna - Universitat Ramon Llull
l

Política comuna de seguretat i defensa: un pla per a les relacions globals i regionals

Coordinat per Eskil Grav, Membre del Consell de l’IPB
l

Creació d’una economia de pau (conversión)

Coordinat per Jeroen Beirnaert, ITUC
l

Eleccions Justes i Construcció de Pau

Coordinat per Tyson Berry Smith Jr., 4Kids International
l

Els fonaments de la pau: abolició nuclear i dret internacional (inclòs el TPNW)

Coordinat per Lucas Wirl, IALANA
l

La creixent militarització nord-americana d’Austràlia
i la regió d’Àsia i el Pacífic

Coordinat per l’Independent and Peaceful Australia Network (IPAN)
l

L’impacte de les proves nuclears i el canvi climàtic en les comunitats de primera línia

Coordinat per Marshallese Educational Initative
l

La Intersecció de la pau i el gènere

Coordinat per Escola de Cultura de Pau i Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF)
l

Periodisme per la pau i la noviolència

Coordinat per Tony Robinson, Pressenza
l

Acords de pau per posar fi a les guerres

Coordinat per l’ICIP
l

Pau i Autonomia: Colonització i Pobles Indígenes

Coordinat per Binalakshmi Nepram, Manipur Women Gun Survivors Network
l

Educació per a la Pau

Coordinat per Alain Rouy, Mouvement de la Paix
l

Pau, Racisme i Migracions

Coordinat per Katerina Anastasiou, Transform! Europe
l

Rastrejant la corrupció en el comerç d’armes

Coordinat per Corruption Tracker
l

Armes en l’espai i digitalització de la guerra

Coordinat per Dave Webb, CND

13:30-15:00

Pausa per dinar i networking
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15:00-17:15

SEGONA SESSIÓ DE WORKSHOPS
Lloc: Blanquerna - Universitat Ramon Llull
l

Els arxius com a eina per promoure la veritat, la memòria i la justícia

Coordinat per Generalitat de Catalunya i Swisspeace
l

Canvi climàtic, medi ambient i pau

Coordinat per Emma Pritchard, activista per la pau i coordinadora de l’IPB Youth Network
l

Mesurant la pau, mesurant els conflictes: introducció i aplicació de l’enfocament
de Heidelberg

Coordinat per Heidelberg Institute for International Conflict Research (HIIK)
l

Desarmament per al desenvolupament: moure els diners

Coordinat per Quique Sánchez, GCOMS
l

Protecció ambiental contra la guerra, els conflictes i les forces armades:
els casos de les armes nuclears i d’urani

Coordinat per Manfred Mohr, ICBUW
l

Enfocaments globals i regionals per a la seguretat comuna i la seguretat humana

Coordinat per Joseph Gerson, CPDCS
l

La Mediterrània com a espai de pau

Coordinat per Novact
l

Zones lliures d’armes nuclears (ZLAN): fortaleses i bretxes

Coordinat per Enkhsaikhan Jargalsaikhan, Blue Banner Mongolia
l

Pau, democràcia i participació

Coordinat per Corazon Fabros, Stop the War Coalition Philippines
l

Pau i Religió

Coordinat per Susan Smith, FOR-USA
l

Més forts, junts per la pau: Construint campanyes i aliances

Coordinat per Steven Staples, PeaceQuest Leadership and Education Initiative
l

Zona lliure d’armes de destrucció massiva a l’Orient Mitjà

Coordinat per Middle East Treaty Organization (METO)

17:30

Festa de la Pau, activitats culturals i de mobilització (música, teatre...)
Exposicions

19:30

Reunions informals: excursions, sessions de cartells, altres petits esdeveniments
Knowledge Cafè i sales de Networking disponibles
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DIUMENGE 17.10.2021

VISIONS PER AL FUTUR: PASSOS PRÀCTICS PER ACONSEGUIR LES SOLUCIONS
9.30–10.30

INTRODUCCIÓ TAULA RODONA: VISIONS PER ALS CONFLICTES DE PAU I TENSIONS PER AL DEMÀ
Lloc: CCCB (Hall + Pati de les Dones)
Moderada per Federico Mayor Zaragoza, ex-director general de la UNESCO i president de la Fundació per
a una cultura de pau; i orador per confirmar
l

Diàleg, cooperació i comprensió

Liv Tørres, Pathfinders
l

Salutacions en vídeo

Noam Chomsky, Científic i Activista, University of Arizona
Pope Francis (per confirmar)
l

Taula rodona de debat

Amb la participació de:
Reiner Braun, Director Executiu de l’IPB
Veronica Krashennikova, Cambra de la Societat Civil Rússia
Victor Ochen, Afican Youth Iniciative Network (AYINET)
Josep Mayoral i Antigas, Alcalde de Granollers
Joy Onyesoh, Presidenta de WILPF International
Orador final per determinar

10.45–12.45

SESSIÓ FINAL DE WORKSHOPS: ESTRATÈGIES PER AL FUTUR
lloc: Blanquerna - Universitat Ramon Llull
l

Comerç d’armes i negocis militars

Coordinat per Wendela de Vries, Stop Wapenhandel i ENAAT
l

Una Cultura de Pau

Coordinat per Ingeborg Breines, Assessora principal de la Cimera Mundial dels Premis Nobel de la Pau
l

Activisme digital en l’era Covid-19 / Post-Covid-19

Coordinat per Sara Medi Jones, CND
l

Pau feminista

Coordinat per l’Independent and Peaceful Australia Network (IPAN)
l

Defensors dels drets humans i la pau

Coordinat per Ciutats Defensores
l

Com el poder popular i l’acció noviolenta estan canviant el món

Coordinat per Angelo Cardona, President de la Alianza Iberoamericana para la Paz;
i Diego Checa Hidalgo, IPAZ
l

Pau, desarmament i desnuclearització de nord-est d’Àsia

Coordinat per Peace Boat/PSPD
l

Pacífic Peace Network: desmilitarització i descolonització del Pacífic

Coordinat per Young WILPF
l

El paper de l’economia de la pau i la ciència de la pau en el moviment per la pau

Manas Chatterji, Binghamton University
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l

Estratègies i accions per a un món lliure d’armes nuclears

Coordinat per Arielle Denis, ICAN; i Rieko Asato, Consell del Japó contra les bombes atòmiques
i d’hidrogen (Gensuikyo)
l

Activisme juvenil i emergència climàtica

Tord Björk, Friends of the Earth

12.45-14:00

SESSIÓ FINAL: JUNTS MÉS FORTS PER LA PAU. UNA CRIDA A L’ACCIÓ
Lloc: CCCB (Hall + Pati de les Dones)
Moderat per Reiner Braun, Director Executiu de l’IPB; i orador per confirmar
l
l
l
l
l
l

Acció solidària amb persones reprimides que lluiten per la pau i la llibertat
Presentació de la Declaració / Crida “(Re) Imagina’t el nostre Món: Acció per la Pau, la Justícia i el
Clima”
Declaració de treball per la pau feminista / interseccional
Presentació de Plans d’Acció Regionals / Pla Fòrum Mediterrani
Presentació del Pla d’Acció de la Xarxa de Joves de l’IPB
Paraules de cloenda
Philip Jennings, Copresident de l’IPB

Nota: Aquest és el segon esborrany del programa i totes les parts del congrés estan subjectes a canvis
i ajustos. Tots els títols de les sessions plenàries i de tallers són títols de treball i poden modificar-se.
La decisió final sobre el programa la prendrà el comitè del programa juntament amb el comitè local.
Pot realitzar les seves consultes a info@ipb-office.berlin.
Organitzat per l’International Peace Bureau
Coorganitzador regional: Institut Català Internacional per la Pau (ICIP)
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Llista d’organitzacions internacionals de suport
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Asia Europe Peoples Forum (AEPF), Peace and Security Cluster
Ban Killer Drones Campaign
Bertrand Russel Peace Foundation
Better World Links
Campaign for Nuclear Disarmament (CND)
Campaign for Peace, Disarmament, and Common Security
Church and Peace
Code Pink
Committee of Prague II
Education International
European Network Against Arms Trade (ENAAT)
Fellowship of Reconciliation
The Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty Initiative
Foundation for a Culture of Peace
Friends of the Earth Sweden
Global Campaign for Peace Education (GCPE)
Independent and Peaceful Australia Network (IPAN)
International Association of Lawyers against Nuclear Arms (IALANA)
The International Coalition to Ban Uranium Weapons (ICBUW)
International Forum for Literature and a Culture of Peace (IFLAC)
International Institute on Peace Education (IIPE)
International Network of Engineers and Scientists for Global Responsibility (INES)
International Peace Research Institute (IPRA)
International Physicians for the Prevention of Nuclear War (IPPNW) International
Jai Jagat
Mahatma Gandhi International Research Center in Conflict Prevention and Management
Mayors for Peace Europe
Muslim Peace Fellowship
Pax Christi International
Peace Brigades International (PBI)
Pressenza
Quaker Council for European Affairs
Rete Italiana Pace e Disarmo
Sustainable Europe Research Institute (SERI)
The European Peace Research Association (EPRA)
United for Peace and Justice (UFPJ)
War Resisters International
Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) International
Worldwide Peace Organization (WWPO)
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Llista d’organitzacions de suport locals / regionals
Locals:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Can Jonch – Centre de Cultura per la Pau
Centre Delàs d’Estudis per la Pau
Consell de Joventut de Barcelona
Escola de Cultura de Pau
Fundació Carta de la Pau dirigida a la ONU
Fundipau
Justícia i Pau
LaFede.cat
Novact
Pressenza Barcelona
Universitat Internacional de la Pau (Unipau)

Regionals:
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Alternativa antimilitarista - MOC (Movimineto
de Objeción de Conciencia)
Asociación Española de Investigación para la
Paz (AIPAZ)
Associació Hèlia, de suport a les dones que
pateixen violència de gènere
Bake Ekintza
Caravana Obrim Fronteres
Cátedra UNESCO de Filosofía para la Paz
(Universitat Jaume I)
Cátedra UNESCO de Resolución de Conflictos
(Universidad de Córdoba)
Centro de Educación e investigación
para la Paz (Ceipaz)
Coordinadora de ONGD de la Región de Murcia
Coordinadora d’ONG Solidàries de les
comarques gironines i l’Alt Maresme
Cooordinadora Valenciana d’ONGs
Demospaz
Desarma Madrid
Desmilitaritzem l’educació
Ecologistas en Accion Madrid
Extintion Rebelion

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●
●●

Federación Aragonesa de Solidaridad
Fundación Alianza por la Solidaridad
Fundación Cultura de Paz
Fundació Novessendes
Fundación Seminario de Investigación
para la Paz (SeiPaz)
FUHEM
Gernika Gogoratuz
HEGOA
Institut de Drets Humans de Catalunya
Instituto Interuniversitario de Desarrollo Social
y Paz – IUDESP (Universidad de Alicante y
Universidad Jaume I)
Instituto de la Paz y los Conflictos -IPAZ(Universidad de Granada)
Iridia
ODSesiones Universidad de Murcia (UMU)
Servei Civil de Catalunya (SCI)
Suds
Stop Mare Mortum
SOS Racisme
WILPF España
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Patrocinadors financers
Els principals patrocinadors nacionals de Congrés Mundial són:
●● Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament - Generalitat de Catalunya
●● Ajuntament de Barcelona
Altres patrocinadors financers internacionals:
●● International Trade Union Confederation (ITUC)
●● Rosa-Luxembourg Stiftung – Brussels Office
●● Transform! Europe
●● UNI Global Union
L’Esquerra Europea finança les despeses de viatge i l’equipament tècnic del comitè internacional / IPB

Inscripció / Pagament
La inscripció és oberta i gratuïta per a totes les persones interessades. El registre d’hora garanteix
que rebis totes les últimes actualitzacions i desenvolupaments del congrés.
Animem a aquelles que desitgin donar suport econòmic al congrés a reservar el Paquet de
Benvinguda per 20 € a través de PayPal, targeta de crèdit o transferència directa als comptes de l’IPB
amb el comentari “paquet de benvinguda”.* També agrairem les donacions addicionals al congrés. Tant
el Paquet de Benvinguda com les donacions estaran disponibles en persona al congrés.
Per inscriure’t a la conferència, visita www.ipb2021.barcelona.
En cas de problemes tècnics, també pot registrar enviant un correu electrònic a info@ipb-office.berlin
amb la següent informació:
(1) nom complet
(2) adreça de correu electrònic
(3) afiliació organitzacional
(4) assistència presencial o virtual
(5) confirmació de pagament (si compra el paquet de benvinguda)
*El paquet de benvinguda inclou alguns articles promocionals del congrés (de fabricació local i economia social i solidària).
És exclusiu per les assistentes presencials al congrés i es lliurarà en el punt d’inscripció de la seu principal.

Ubicació
El congrés se celebrarà al Centre de Cultura Contemporània de Barcelona (CCCB)
i al Campus universitari Blanquerna (Universitat Ramon Llull).

Per a més informació

si us plau visita
www.ipb2021.barcelona
o contacta amb nosaltres a
info@ipb- office.berlin
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