SEMINARI

ELS NOUS REPTES
DE LA SEGURETAT
5 D’OCTUBRE i 9 DE NOVEMBRE 2009 · 19 h
CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA · C. REGOMIR 3 · BARCELONA
www.cetede.org

En 1995 l’Agència de Nacions Unides pel Desenvolupament llençava el nou concepte
de Seguretat Humana. Es tractava d’una nova iniciativa que anava molt més enllà
del desenvolupament humà proposat en 1991, doncs comprenia tots els elements
necessaris per reduir les desigualtats i aconseguir un integral desenvolupament de
totes les persones del planeta.
Governs, món acadèmic i societat civil d’arreu van començar a desenvolupar
propostes de Seguretat Humana, però a partir del 11-S de 2001 el concepte va rebre
un fort sotrac. Les bones intencions inicials de Nacions Unides van ser capgirades
per alguns Estats buscant la seguretat per mitjans militars.
Però parlar de Seguretat Humana, també vol dir abordar els canvis que han sofert els conflictes armats des de el final de la Guerra Freda, el per què la població
civil s’ha convertit en un dels objectius de les noves guerres, així com l’aparició del
recent fenomen de les multinacionals de defensa que ha conduït a la privatització
de la seguretat que afecta a les forces armades i a les guerres.
El CTD us convida a participar a un seminari de dues sessions on membres del
Centre d’Estudis per la Pau JM Delàs de Justícia i Pau, que en els últims temps han
estat treballant aquests temes, desenvoluparan els continguts.
Dilluns 5 d’octubre a les 19 h

DE LA SEGURETAT HUMANA A LA SEGURETAT MILITAR
Ponències:
«El nou concepte de Seguretat Humana»
per Francesc Benítez, enginyer i Investigador del Centre Delàs
«La Seguretat militar com instrument de control»
per Tomàs Gisbert, economista i Investigador del Centre Delàs
Dilluns 9 de novembre a les 19 h
Grafisme+impressió amb la col·laboració de la Fundació Tam-Tam · Il·lustració: Joan Sanz

NOVES I VELLES GUERRES
Ponències:
«Els canvis soferts en els conflictes armats actuals»
per Alejandro Pozo, enginyer i Investigador del Centre Delàs
«La privatització de la guerra (Les multinacionals de defensa)»
per Tica Font, física i Directora del Institut Català Internacional per la Pau
Moderarà les sessions: Pere Ortega, membre del CTD i del Centre Delàs.
Us hi esperem!
Organitza:
Amb el suport de:

Centre de Treball i Documentació
www.cetede.org · T. 656 842 655

