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REFUGIATS: AFRONTAR EL REPTE PER LA NOSTRE HUMANITAT 
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Nosaltres, els Premis Nobel de la Pau i les Organitzacions per la Pau, en presència de la joventut d’arreu del
món, reunits a Barcelona del 12 a 15 de novembre de 2015, hem fet una reflexió sobre els temes que
afecten la pau mundial – amb un èmfasi especial sobre el crisi actual dels refugiats i la migració.    

Estem profundament commocionats i indignats per l’assassinat bàrbar de més de 130 persones innocents a
París la nit del 13 de novembre.  Expressem el nostre més sentit condol i solidaritat amb les famílies de les
víctimes i amb el poble de França.    

Aquest atemptat indignant emfatitza la urgent necessitat d’abordar les causes fonamentals de la crisi actual
de refugiats i la inseguretat al món. Aquesta situació no s’ha de fer servir per demonitzar els refugiats i la
comunitat musulmana.   

Com a organització dels Premis Nobel de la Pau, ens unim a milions de persones, organitzacions, comunitats
i ciutats que dia a dia marquen una diferència en treballar per un món millor i més pacífic.     

Col·lectivament elevem les nostres veus en la compassió pels milions de refugiats que s’han vist obligats a
abandonar les seves llars. Afirmem que la manera en què honorem i protegim la seva dignitat inherent i
dels dret humans és una mesura de la nostra pròpia humanitat.  

Estem particularment preocupats per la greu situació de les dones i nens, les vides dels quals s’han vist
devastades pel conflicte, la repressió i la privació dels seus drets. Hem de, i podem, eliminar les condicions
que obliguen a les persones a abandonar les seves llars.  

La crisi dels refugiats i la migració no existeix en forma aïllada. És un símptoma dels problemes més amplis
que enfronta la humanitat i que inclouen:
• La continuació del conflicte en molts països;
• Les conseqüències del militarisme, el nacionalisme extrem i l’ús de la força i guerres “per poders” de les

potències mundials en recerca d’interessos estratègics, financers i ideològics;
• creences religioses distorsionades que porten a horribles actes de violència;
• el  fracàs  de  la  governança  caracteritzada  per  la  corrupció  rampant,  la  persecució  i  l’absència  de

democràcia, els drets humans fonamentals, i l’Estat de Dret;
• les gran desigualtats en les oportunitats i en el benestar econòmic i social i dins dels anomenats països

desenvolupats i en desenvolupament;
• la manca d’assimilació, de tolerància i d’apreciació dels valors religiosos, culturals i de diversitat ètnica;
• el creixent impacte del canvi climàtic que cada vegada més posarà en perill la seguretat alimentària i

pertorbarà la vida de centenars de milions de persones en les societats més vulnerables; i
• l’explotació criminal dels refugiats pels traficants de persones.
 
Creiem que molts d’aquests problemes es poden resoldre si la comunitat internacional compleix amb el seu
compromís d’aconseguir els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible que les nacions ja han adoptat
com a marc per a un camí complert, pràctic i assolible per a un futur segur i pacífic.

També fem una crida a la comunitat internacional a
 abordar les causes profundes de la crisi del refugiats i la migració alhora d’assegurar l’accés a l’asil;



 redoblar els esforços per aconseguir la pau a Síria, Afganistan, Iraq, Iemen, Ucraïna, Palestina/Israel,
Somàlia, Sudan del Sud, la República Centreafricana i altres societats en conflicte en un procés que
inclogui els pobles involucrats – especialment les dones – i les nacions afectades;

 denunciar  i  rebutjar  l’ús  de doctrines  religioses  i  ideologies  per  justificar  la  violència  mitjançant  la
imposició de creences pervertides per sobre de la compassió i altres valors universals;

 assegurar-se que els nens refugiats  tenen accés adequat a l’educació i la salut;
 promoure el bon govern basat en el respecte dels drets humans fonamentals i l’Estat de Dret;
 prevenir els conflictes ètnics i la repressió en reconèixer el valor de la diversitat i per la protecció dels

drets de les minories;
 assolir i aplicar acords internacionals per combatre el canvi climàtic i que s’uneixen tots els elements de

la societat, incloent els governs, els negocis, el món financer i els militars – amb especial èmfasi en la
propera conferència de París;

 identificar i sancionar els responsables del tràfic de persones; i
 proporcionar més suport als països que voregen les zones de conflicte, que acullen els refugiats – i les

organitzacions humanitàries amb finançament insuficient que els ajuden.

La veritable seguretat mai s’aconseguirà mitjançant la força militar o per la possessió i l’amenaça de les
armes nuclears. S’exigeix el compliment de la llei humanitària internacional i la cooperació mundial per
satisfer les autèntiques necessitats de la humanitat. Fem una crida a les nacions del món a: 
• redirigir cada any al menys 10% de la despesa militar anual de més de 1,8 trilions de dòlars per posar en

pràctica els programes necessaris per als 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible;
• aplicar plenament el Tractat sobre Comerç d’Armes i acabar el comerç il·lícit d’armes;
• posar  fi  immediatament  a  qualsevol  carrera  armamentista  –  especialment  la  modernització  dels

arsenals nuclears i tant la recerca de sistemes d’armes com la d’armes totalment autònomes; i
• complir amb l’obligació legal d’iniciar les negociacions ara per eliminar les armes nuclears.

La veritable seguretat personal, nacional i mundial es troba en l’aplicació pràctica de la compassió.



Nosaltres, els Premis Nobel de la Pau i les Organitzacions per la Pau, seguim ocupant-nos i abordant de
forma més completa aquestes qüestions critiques específiques en l’apèndix  següent:

1.  Els Objectius de Desenvolupament Sostenible: 

Les nacions del món han acordat col·lectivament un conjunt d’objectius que s’han d’acomplir abans del
2030. Aquests compromisos que es volen posar en pràctica seran un model de seguretat cooperativa. Val la
pena enumerar els objectius específics i els seus compromisos polítics subjacents i metes, i exigir als líders
polítics a promulgar els programes per assolir-los.  

Els Objectius de Desenvolupament Sostenible adoptades per l’Assemblea General de les Nacions Unides del
25  de  setembre  de  2015,  conté  17  objectius  i  169  metes  associades
(http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/69/L.85&Lang=E)

1.   Fi de la pobresa en totes les seves formes a tot arreu 
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-
1/>

2.   Acabar amb la fam, aconseguir la seguretat alimentària i una millor nutrició i promoure l’agricultura 
sostenible  <http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-
agenda/goal-2.html>

3.   Assegurar una vida sana i promoure el benestar   per a totes les edats  
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-
3.html>

4.   Assegurar una educació   inclusiva   i   equitativa   i promoure oportunitats de   formació continua   per a 
tothom  <http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-
agenda/goal-4.html>

5. Aconseguir la   igualtat de gènere   i l’apoderament   de totes les dones i les noies 

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-
5.html>

6.    Assegurar la disponibilitat i la gestió sostenible de l’aigua i el sanejament per a tothom  
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-
6.html>

7.   Assegurar l’accés a una energia assequible, fiable, sostenible i moderna per a tothom  
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-
7.html>

8.   Promoure el creixement econòmic sostingut, inclusiu i sostenible, l’ocupació plena i productiva 
i   treball decent   per a tothom   <http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-
2015-development-agenda/goal-8.html>

9.   Construir una   infraestructura resistent, promoure  la industrialització sostenible   i inclusiva i fomentar 
la   innovació <http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-
agenda/goal-9.html>

10.   Reduir la   desigualtat   dins i entre països  
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-
10.html>

11.   Convertir les ciutats i assentaments humans en espais inclusius, segurs, duradors i sostenibles   
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-
11.html>



12.   Assegurar un consum i models de producció sostenible  
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-
12.html>

13.   Prendre mesures urgents per combatre el   canvi climàtic   i els seus impactes  
<http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-
13.html>

14.   Conservar i utilitzar de forma sostenible els oceans, els mars i els recursos   marins per al 
desenvolupament sostenible  <http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-
development-agenda/goal-14.html>

15.  Protegir, mantenir i promoure l’ús sostenible dels   ecosistemes terrestres, la gestió sostenible dels
boscos, combatre la   desertificació, i aturar i revertir la degradació de la terra i aturar la pèrdua de 
biodiversitat   <http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-
agenda/goal-15.html>

16.  Promoure societats pacífiques i inclusives per al   desenvolupament sostenible, facilitar l’accés a la
justícia   per a tothom i crear institucions efectives, responsables i inclusives a tots els nivells  

<http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-agenda/goal-
16.html>

17.  Enfortir els mitjans per l’aplicació i revitalització  de l’aliança mundial per al   desenvolupament 
sostenible  http://www.undp.org/content/undp/en/home/mdgoverview/post-2015-development-
agenda/goal-17.html

2.  Desarmament Nuclear 

Nou països, Regne Unit, França, Rússia, Xina, Estats Units, Índia, Israel, Pakistan i Corea del Nord  posseeixen
i actualment amenacen amb utilitzar armes nuclears. Hi ha al voltant de 16.000 d’aquests dispositius i més
del 95% pertanyen a Rússia i  els  Estats Units.  Hi  ha una obligació legal  de negociar la  seva eliminació
universal continguda en el Tractat de No Proliferació Nuclear i clarament establert en una decisió unànime
del Tribunal Internacional de Justícia.   

Ucraïna, Orient Mitja, i Àsia del Sud, han expressat la seva preocupació perquè l’augment de les tensions en
els seus conflictes regionals podrien quedar fora de control, cosa que podria portar a l’ús d’armes nuclears.
D’altra banda, sabem que les conseqüències mèdiques i ambientals, fins i tot d’una guerra nuclear regional,
farien impossible una resposta humanitària eficaç. Si es fan servir en un conflicte menys de l’1% de les
16.000 armes nuclears del món, un refredament de l’atmosfera de la Terra i la conseqüent Fam Nuclear, no
només conduirien a la mort per fam de 2 bilions de persones arreu del món, sinó que també augmentarien
els conflictes existents sobre recursos limitats i intensificarien la crisi de refugiats més enllà de totes les
dimensions manejables. La prohibició i eliminació de les armes nuclears és, per tant, principalment i abans
de res, una obligació humanitària.       

El Dret Internacional Humanitari prohibeix l’ús de qualsevol arma d’una manera que no discrimina entre
civils i combatents o infligeix un patiment innecessari. A més, és il·legal amenaçar a zones poblades amb
armes de destrucció massiva. Les armes nuclears violen aquestes prohibicions. La seva capacitat horrible
per  a  la  destrucció  fa  que  l’amenaça  del  seu  ús  sigui  immoral  i  una  violació  del  Dret  Internacional
Humanitari. Les polítiques basades en aquesta amenaça representen una manera inacceptable en la recerca
de la seguretat.   

El Tractat de No Proliferació Nuclear requereix la prohibició i veritable eliminació de les armes nuclears. Els
estats amb armes nuclears han deixat de complir amb aquestes obligacions de desarmament nuclear. Han
de ser cridats de retre comptes per la comunitat internacional i obligats a actuar de manera responsable. En
els últims dos anys, s’ha format un nou impuls en el moviment per prohibir i abolir les armes nuclears. Tres
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conferències d’estats internacionals a Oslo, Nayarit i Viena han proporcionat gran part de la prova pericial
que ara estat  resumit  i  presentat a  la Conferència de la  Revisió de la  TNP 2015 i  per la  70è sessió de
l’Assemblea General de l’ONU com a base humanitària per al desarmament nuclear.   

Un  “Compromís  Humanitari”,  com  a  conclusió  de  la  Conferència  de  Viena  sobre  les  Conseqüències
Humanitàries de les Armes Nuclears el desembre de 2014, ja ha rebut l’adhesió de 121 estats. El Compromís
identifica un buit legal que ha permès als estats amb armes nuclears evadir el compliment de les seves
obligacions de desarmament i demana mesures per tancar aquesta bretxa amb la finalitat de “estigmatitzar,
prohibir i eliminar les armes nuclears.” Ens inspirem en el Pla de Cinc Punts del Secretari General Ban Ki-
moon de les Nacions Unides que advoca per una convenció o marc dels instruments jurídics per eliminar les
armes nuclears,  així  com la nova visió del  Papa Francesc i  la  Santa Seu, que ha declarat  la  possessió i
l’amenaça de l’ús d’armes nuclears com a immoral.  La seva anàlisi  és que la teoria de la dissuasió que
serveix per justificar i l’amenaça de l’ús d’armes nuclears es basa en la intenció, la disposició i la voluntat
d’aniquilar milions de persones innocents i  que tal postura no pot ser considerada moral, per això tant
l’amenaça d’usar les armes nuclear com la possessió d’armes nuclears és immoral.   

Com a Premis Nobel de la Pau, instem a tots els Estats a unir-se al Compromís Humanitari, per fer que
l’evidència  sobre  les  conseqüències  de l’ús  d’armes  nuclears  sigui  un  focus  central  del  procés  polític  i
diplomàtic per prohibir-les i eliminar-les, i per aprofitar l’impuls d’aquesta nova iniciativa humanitària per
tal de garantir que no hi ha més retards en el camí cap a un món sense armes nuclears.   

A l’espera de l’eliminació legal, verificable i exigible d’aquestes armes i  d’acord amb els compromisos ja
assumits dins del marc del Tractat de No Proliferació Nuclear per disminuir el paper de les armes nuclears
en polítiques de seguretat, instem a compromisos del no ús en primer lloc i una resolució del Consell de
Seguretat que prohibeixi les zones poblades com a objectiu. D’altra banda, fins a l’entrada en vigor del
Tractat de Prohibició Completa de Proves Nuclears, demanem una resolució del Consell de Seguretat que
decideixi que cap estat pot participar en les proves d’armes nuclears. 

També felicitem especialment  el  dur  treball  dels  diplomàtics  i  l’èxit  obtingut  per  la  Resolució  2231 del
Consell de Seguretat sobre l’Iran que impedeix un major proliferació de les armes nuclears a l’Orient Mitjà.
Els  esforços diplomàtics van ser igualment reeixits  a posar fi  al  programa d’armes químiques de Síria  i
demostren que, quan hi ha un suport i voluntat política, es poden trobar solucions a les amenaces. Instem
al  compromís  pel  començament  de  les  negociacions  respecte  la  prohibició  i  eliminació  de  les  armes
nuclears. Aquest esforç ha de començar ara i es pot dur a terme de forma simultània en múltiple fòrums.
Felicitem  la  creació  del  Grup  de  Treball  Obert  de  l’Assemblea  de  l’ONU  amb  el  mandat  de  ”abordar
substantivament mesures concretes efectives i legals, disposicions legals i normes que calen per aconseguir
i mantenir un món sense armes nuclears” i esperem que animarà els esforços per l’abolició nuclear.       

Condemnem els bilions de dòlars que diversos estats amb armes nuclears es comprometen a gastar per
modernitzar els seus arsenals, així com la carrera d’armaments estimulats per aquestes accions.   

3.  Canvi Climàtic: 

El recent del 5è Informe d’Avaluació (AR5) del Panel Intergovernamental sobre el Canvi Climàtic (IPCC) va
enviar tres missatges fonamentals al món: 1) la influència humana en el clima és clara i creixent, 2) hem
d’actuar amb rapidesa i decisió si volem evitar resultats cada vegada més destructives i 3) tenim els mitjans
per limitar el canvi climàtic i construir un futur millor. L’informe va abordar explícitament les implicacions
del canvi climàtic en la seguretat humana, incloent la migració, el desplaçament i els conflictes violents.  Les
principals conclusions de l’IPCC en aquest sentit són les següents:

Durant el Segle XXI es preveu que el desplaçament de les persones augmentarà. El desplaçament corre el
risc d’augment quan les poblacions que no tenen prou recursos per la migració planificada experimenten
major exposició a fenòmens meteorològics extrems,  tant en zones rurals  com urbanes,  especialment a
països  en  desenvolupament  i  amb  baixos  ingressos.  Els  canvis  en  els  patrons  de  migració  poden  ser



respostes tant a fenòmens meteorològics extrems com a la variabilitat i canvi climàtic a llarg termini. No
obstant això, la migració també pot ser una estratègia d’adaptació eficaç.   

El canvi climàtic pot augmentar indirectament riscos de conflictes violents en la forma d’una guerra civil i
afavorir la violència entre els grups mitjançant l’amplificació, ben documentada, dels impulsors d’aquests
conflictes com la pobresa i les crisis econòmiques. Múltiples línies d’evidència relacionen la variabilitat
climàtica amb aquestes formes de conflicte.

S’espera que els impactes del canvi climàtic sobre la infraestructura critica i la integritat territorial de
molts estats influeix sobre les polítiques nacionals de seguretat. Alguns impactes transfronterers del canvi
climàtic, com per exemple canvis en el gel marí, els recursos hídrics compartits, i les poblacions de peixos
pelàgics,  tenen  el  potencial  d’augmentar  la  rivalitat  entre  els  estats,  però  les  institucions  nacionals  i
intergovernamentals fortes poden millorar la cooperació i gestionar moltes d’aquestes rivalitats.   

La construcció d’un món baix en carboni per estabilitzar el clima crearà noves oportunitats per als individus,
les empreses i els països.

El canvi climàtic afectarà cada vegada més a tots els ciutadans i sectors econòmics arreu del món i tindrà un
impacte més negatiu sobre els pobres i els menys afavorits.   

Per això, és imprescindible que la 21a Conferència de les Parts de la Convenció Marc de les Nacions Unides
sobre el Canvi Climàtic, que se celebrarà a París, França del 30 novembre a l’11 de desembre de 2015,
estableixi un acord global per recolzar l’acció ràpida i decisiva per part de tots els Estats membres per fer
front a l’adaptació i mitigació del canvi climàtic.    

Imatges de la cimera

Acte inaugural amb parlaments de les autoritats



El violoncel·lista Pablo Pérez, guanyador de la Beca Pau Casals 2014, interpretant a la cloenda de
l’acte inaugural.



Sessió Plenària de la XV Cimera

Declaració de la Sra. Jody Williams a la sessió de cloenda de la XV Cimera de Premis Nobel de la
Pau, celebrada a Barcelona del 13 al 15 de novembre


