BRIGADES INTERNACIONALS DE PAU

Promovent la no-violència i protegint els drets humans des de l’any 1981

Sobre Brigades Internacionals de Pau
PBI és una ONG internacional que fomenta la no violència i protegeix els drets
humans des de l’any 1981. Les persones que van fundar PBI compartien una
profunda convicció: qualsevol pot adoptar mesures no violentes que
contribueixin a resoldre conflictes o violacions de drets humans, encara que els
seus governs no puguin o no vulguin.
La nostra feina es basa en els principis del no partidisme i la no interferència
en els assumptes interns de les organitzacions que acompanyem. El nostre
paper és el d’obrir espai polític i proporcionar recolzament moral a activistes
locals per tal que puguin dur a terme la seva feina sense por i sense patir
repressió.
Aquests dos principis ens faciliten la construcció de relacions de confiança amb
les organitzacions que acompanyem i ens dóna accés a les autoritats a nivell
nacional i internacional, enfortint així la nostra capacitat d’exposar el casos
quan busquem recolzament internacional per als defensors i defensores dels
drets humans que es troben sota amenaces.

L’acompanyament internacional com a mecanisme de protecció
PBI ha estat pionera en l’aplicació de l’estratègia de l’acompanyament
internacional protector, que té com a objectiu últim donar suport a les persones
defensores dels drets humans que estan violentament amenaçades degut a la
seva feina.

Consisteix en:
1. Equips de voluntariat internacional al terreny: duen a terme un anàlisi
minuciós i continu de la situació política del país on están presents,
acompanyen físicament les organitzacions i comunitats amenaçades, i
proporcionen recolzament moral. Es reuneixen amb les autoritats i amb les
ambaixades.
Utilitzen el coneixement adquirit sobre la situació política i com aquesta afecta
als drets humans, per tal de proporcionar informació objectiva que pugui
circular per tot el món.
2. Una xarxa de grups de voluntariat a diferents països d’Europa i Amèrica:
construeixen xarxes de recolzament internacional que es mobilitzen per tal
d’exercir pressió sobre els governs, exigint-los que compleixen amb els
compromisos internacionals de protecció i defensa dels drets humans.
El ventall de grups i organitzacions que reben acompanyament de PBI és ampli
i

variat:

comunitats

indígenas,

organitzacions

ambientalistes,

juristes,

periodistas, líders camperols, familiars de persones desaparegudes, etc.
Educació per a la pau:
El mecanisme de l’acompanyament internacional protector inclou programes
sobre educació per la pau que es realitzen amb les organitzacions locals, per
enfortir la capacitat de cada societat de resoldre conflictes sense utilitzar la
violència. Aquests programes es materialitzen a través, sobretot, de tallers i
altres dinàmiques participatives i tranformadores.

Principis generals de PBI
1. No violència:
PBI treballa sota la profunda convicció de què una pau perllongada i les
solucions duradores als conflictes no es poden aconseguir amb mètodes

violents i per això, rebutja tot tipus de violència de qualsevol procedència.
PBI té com a objectiu recolzar els processos de construcció d’una societat en
pau, mitjançant la promoció de la cooperació entre grups que treballin de forma
democràtica i que s’esforcin per trobar solucions polítiques als conflictes a
través de mitjans no violents.

2. Caràcter internacional
PBI representa les preocupacions de la comunitat internacional en quant a les
conseqüències dels conflictes i les crisis que afecten a les societats que les
pateixen.
PBI convida a totes les persones a cooperar amb l’organització, a nivell local,
nacional, regional i internacional. Ofereix al voluntariat la possibilitat d’actuar
com a nexes o representants de la comunitat internacional a l’hora de recolzar
la transformació pacífica dels conflictes.
El treball d’intervenció no violenta dels equips de PBI en situacions de conflicte
també té l’efecte d’estimular i promoure les iniciatives de pau de les persones
que viuen en àrees de conflicte.

3. No partidisme
Què implica?
Tractar amb les parts sense perjudicis preconcebuts.
Informar tan objectivament com sigui possible.
Abstenir-se d’emetre judicis.
Expressar les nostres preocupacions sense acusar a ningú.
El no partidisme no significa neutralitat o passivitat davant la injustícia o la

violació dels drets humans. Al contrari, PBI està totalment compromesa amb
aquests valors i lluita en contra de la violència com mitjà d’establir una pau
duradora.

4. Organització interna
PBI utilitza en la seva organització i presa de decisions un model no jeràrquic,
que dóna importància a les relacions i processos i no només als resultats.
Aquest model va ser aprovat per l’Assemblea General d’ Ontàrio, Canadà, el
juny de 1992 i esmenat per l’Assemblea General de Mannenbach, Suïssa, el
novembre de 2001.

Mandat de PBI
El mandat de PBI és crear un espai per a la pau i protecció dels drets humans.
Això es duu a terme a través de l’acompanyament internacional que està
conformat per diferents accions: acompanyament físic, interlocució amb
autoritats civils i militars, creació de xarxes de contactes a nivell internacional,
difusió d’informació, incidencia política, etc.
Visió
PBI aspira a un món en el que la gent faci front sense violència als conflictes;
un món en què els drets humans siguin respectats de forma universal i on la
justícia social i el respecte intercultural es facin realitat.
Missió
PBI treballa per obrir un espai per a la pau, on es pugui fer front als conflictes
sense violència.
L’objectiu de la presència internacional de PBI és acompanyar tant els
processos polítics com socials, mitjançant una estratègia conjunta consistent

en:

dissuasió de la violència + promoció activa de la no violència.

EL TREBALL DE PBI:
És la materialització de la preocupació internacional pels drets humans.
Dóna visibilitat a la pressió internacional i recorda als victimaris que les seves
accions no passen inadvertides i generaran una reacció.

ESTRATÈGIA DE TREBALL
La xarxa de protecció de PBI es materialitza de la següent manera:
Acompanyament físic + Acompanyament polític
Presència d’observació/acompanyament internacional.
Interlocució amb autoritats civils i militars, institucions, cos diplomàtic i
organismes internacionals
Xarxa de suport internacional als projectes al terreny
Producció i distribució periòdica d’informació

REPARACIÓ PSICOSOCIAL
Part de la tasca d’acompanyament protector que realitza PBI consisteix en la
reconstrucció del teixit social de les societats que han patit o pateixen un
conflicte. Aquest es du a terme a través del suport psicosocial, tallers de
resolució de conflictes, de seguretat i protecció, d’educació per a la pau, de
maneig de la por, etc.

Què és l’acompanyament internacional?
És una eina de transformació no violenta del conflicte a través de la qual
tercers contribueixen a crear les condicions necessàries per a la recerca de
solucions
L’acompanyament

internacional

funciona

com

a

protecció

contra

les

agressions, si l’agressor és sensible a la pressió internacional. Quant més gran
sigui la seva percepció del cost, menys probable és que cometi una violació de
drets humans.
OBJECTIUS DE L’AGRESSOR
Aterrir la població civil
Silenciar l’oposició
Aturar la informació que va a l’exterior
Augmentar el control polític i social
Augmentar el control territorial

LA DISSUASIÓ:
A través del que es coneix com a “acompanyament polític” es pretén
augmentar la dissuassió. Aquest consisteix en aconseguir el suport
internacional per a que qualsevol acció del victimari tingui una repercussió.
L’agressor disminuirà els seus atacs quan vegi que aquests tenens uns costos
no assumibles. La teoria de la dissuassió, en la qual es basa la tasca de PBI,
es fonamenta en això.

PROJECTES TANCATS:
Durant els seus 30 anys d’existència PBI ha treballat a diferents països d’arreu

del món que, degut a la seva situació de conflicte o post-conflicte, requerien
una presència internacional per donar suport a activistas dels drets humans.
En l’actualitat PBI està present a cuatre països: Colòmbia, Guatemala, Mèxic i
Nepal, però al llarg de tots aquests anys ha treballat també a: El Salvador
(1987-92), Sri Lanka (1989-98), Canadà (1991-1999), Haití (1995-2000),
Filipines (1998-1999), Timor Oriental (1999) i Indonèsia (2001-2011).
PROJECTES OBERTS
Actualment a Colòmbia hi ha un equip de 36 voluntaris i voluntàries que
acompañen diverses organitzacions, comunitats i persones individuals.
A Guatemala l’equip de voluntariat està composat per 10 persones, que donen
suport a diferents organitzacions que treballen en temes de terres, impunitat,
etc.
A Mèxic 13 voluntaris i voluntàries brinden protecció a organitzacions de drets
humans, en àrees com la impunitat, els drets indígenes i la protecció del medi
ambient.
El projecte de Nepal treballa amb un promig de 10 voluntaris i voluntaries que
acompañen vàries organitzacions associades.
El projecte a Indonesia es va tancar durant l’any 2011, però amb la voluntad de
tornar en un futur pròxim ja que la situación dels activistas no ha mllorat.
Durant l’any 2009 PBI va rebre peticions d’acompanyament d’organitzacions de
Kenia i Hondures. Actualment s’està realitzant el treball exploratori i d’anàlisi
per saber les possibilitats i la viabilitat d’obrir projectes en aquests països.

La nostra feina al 2010 en xifres:
134 persones voluntàries de 24 països diferents varen donar protecció i suport
a més de 350 activistes de drets humans a Colòmbia, Guatemala, Indonèsia,
Mèxic i Nepal.

1.685 dies d’acompanyament
2.000 visites i reunions amb defensors i defensores de drets humans
600 reunions amb els governs, i les autoritats locals i regionals
600 reunions amb el cos diplomàtic, les agències Internacionals i locals, ONG i
coalicions.

Quines són les condicions per a les persones que volen formar part de
l’equip de voluntariat al terreny?
•

Formació prèvia

•

Vol d’anada i tornada, allotjament i manutenció

•

Assegurança mèdica

•

Un estipendi que, depenent del país, pot ser de 100 a 200 dòlars mensuals

•

Un mes de vacances pagades

•

Dies lliures - salut mental, depenent del projecte i la zona

•

Repatriació

