
Pau, drets humans i democràcia a Ucraïna, Rússia i Bielorússia
Propostes per reforçar el rol de la societat civil 

El present document de propostes ha estat elaborat pel Center for Civil Liberties (Ucraïna), l’Institut Català
Internacional per la Pau (ICIP) i l’Institut NOVACT de Noviolència, en interlocució amb  Memorial (Rússia) i
Human Rights Center Viasna (Bielorrússia), amb l’objectiu de reivindicar el rol de la societat civil com a actor
clau en el procés de resolució del conflicte armat a Ucraïna i la promoció de la democràcia i la justícia a la
regió de l’Est d’Europa. Per tal de realitzar aquesta contribució, presentem a les institucions públiques amb
les quals ens reunirem a Barcelona i a Madrid els dies 30 i 31 de gener de 2023 les següents peticions, que
incorporen l’enfocament de gènere basat en els drets humans: 

1. Suport polític, tècnic i financer a la iniciativa internacional Tribunal especial contra l’agressió russa,
incloent participació dels actors de l’Administració de Justícia de l’Estat en el sistema judicial de rendició de
comptes per crims de guerra i crims contra la humanitat comesos a Ucraïna a través de l’acceptació
d’aquests casos d'acord amb els principis de jurisdicció universal i principi de personalitat passiva.

2. Contribució al programa de suport a persones defensores de drets humans d’Ucraïna, Rússia i
Bielorússia, incloent la facilitació de processos de tramitació de visats, sistemes d’evacuació i acollida, i
organització de visites d’intercanvi d’experiències per reduir l’impacte traumàtic de la guerra i altres tipus de
violències.

3. Suport institucional a les iniciatives per l’alliberament dels presoners polítics de la regió, incloent el
suport a les seves famílies, a través de posicionaments polítics en espais bilaterals i multilaterals,
campanyes de padrinatge i altres estratègies de pressió i suport polític.

4. Acompanyament tècnic i diplomàtic al Govern d’Ucraïna per desenvolupar polítiques públiques de
resiliència comunitària adreçades a la ciutadania local sota ocupació amb informació i consells pràctics per
a fer front als reptes diaris, incloent les pressions econòmiques per col·laborar amb les forces d’ocupació
russes.

5. Creació d’un fons especialitzat, flexible i de tramitació administrativa senzilla, per donar suport a les
iniciatives de resistència noviolenta a les zones sota ocupació i el treball de cohesió social i resiliència
comunitària a les zones alliberades d’Ucraïna que porten a terme les organitzacions i comunitats locals,
incloent costos fixes i salaris d’aquestes entitats.

6. Reforç dels mecanismes de cooperació descentralitzada i diplomàcia de ciutat amb municipalitats
ucraïneses per l'intercanvi d’experiències i desenvolupament de capacitats en els àmbits de governança
local, reconstrucció social i justícia transicional.

7. Increment del suport a les comunitats refugiades i exiliades i exiliats polítics per tal de facilitar
l’obtenció de l’asil, millorar la seva acollida i integració sociolaboral tot assegurant que aquestes mesures
s’estenen a totes les persones afectades per conflictes armats i altres violències.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230113IPR66653/ukraine-war-meps-push-for-special-tribunal-to-punish-russian-crimes

