SELECCIÓ DE PUBLICACIONS RECENTS SOBRE PAU, DRETS
HUMANS I SEGURETAT A MÈXIC
Índice de Paz México 2019. Basant-se en la metodologia de l’Índex de Pau Global,
l'Institute for Economics and Peace proporciona anualment una mesura de la pau a
Mèxic. Presenta les principals tendències, models i factors que impulsen la pau a Mèxic
i inclou una anàlisi des de la perspectiva de la pau positiva que estudia 8 estructures
socials i destaca àrees per al disseny de polítiques públiques. Informe publicat l’abril de
2019.

Construcción de paz en México: los dilemas de seguridad que enfrenta el
gobierno de López Obrador. L'actual president de Mèxic va arribar al seu càrrec
després de proposar un canvi de rumb en les polítiques públiques per reduir les
violències al país. En el seu moment, l'International Crisis Group va preparar aquest
informe que recull els principals reptes a afrontar pel nou govern i avança un seguit de
recomanacions específiques que segueixen sent una bona brúixola per avançar cap a la
pau. Informe publicat l’octubre de 2018.

Cambiando el curso de la impunidad. Justicia para periodistas y
defensoras de derechos humanos en México. Aquest informe publicat per
l’Oficina a Washington per a Afers Llatinoamericans (WOLA, per les sigles en anglès) i
Brigades Internacionals de Pau (PBI, per les sigles en anglès) detalla les deficiències de
les agències mexicanes encarregades d'abordar la violència contra periodistes i
persones defensores de drets humans. Proporciona també una sèrie de recomanacions
sobre com el govern pot acabar amb l'onada de violència contra aquests col·lectius, i
com el govern dels Estats Units pot continuar donant suport a aquests esforços.
Informe publicat el març de 2019.

Ampliando el espacio democrático. El 2017 els Relators Especials de l'ONU sobre
la situació dels defensors de drets humans i sobre la promoció i protecció del dret a la
llibertat d'opinió i expressió, Michel Forst i David Kaye respectivament, així com el
Relator Especial de la Comissió Interamericana de Drets Humans per a la llibertat
d'expressió, Edison Lanza, van visitar Mèxic. Aquesta publicació de l'ONU-DH México
recull els respectius informes amb les seves principals observacions, conclusions i
recomanacions. Informe publicat el juny de 2018.

Informe 2018. Avances y tareas pendientes para el fortalecimiento de la
libertad de expresión en México. Aquesta publicació del Colectivo de Análisis
de la Seguridad con Democracia, A.C. (CASEDE) ofereix informació sobre les
condicions de seguretat, violència, prevenció d'abusos, protecció i accés a la justícia de
periodistes i persones defensores de drets humans i realitza una avaluació sobre la
implementació, el funcionament i els principals desafiaments que enfronten els
principals mecanismes públics rellevants en la matèria. Informe publicat el setembre de
2018.

El silencio no es opción. Barcelona protege a periodistas de México.
Aquesta publicació de la Taula per Mèxic recull les múltiples manifestacions de
violència exercida contra els i les periodistes a Mèxic. Ha estat editada en el marc del
programa d'acollida temporal per a periodistes mexicans de l'Ajuntament de Barcelona.
Informe publicat el març de 2019.

Violencia y Terror: Hallazgos sobre fosas clandestinas en México 20062017. Malgrat la seva magnitud, el drama de les desaparicions forçades no ha estat
formalment reconegut a Mèxic fins fa poc. Han estat de gran ajuda per avançar cap a la
veritat investigacions com aquesta, empresa el 2015 per la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos i la Universidad Iberoamericana
Ciudad de México. Informe publicat el 2019.

Episodios de Desplazamiento Interno Forzado Masivo en México: Informe
2018. El desplaçament forçat intern és una de les conseqüències dels alts nivells de
violència que es viuen en determinats territoris de Mèxic. En absència d'un diagnòstic
oficial i davant de la manca d'informació especialitzada, la Comisión Mexicana de
Defensa y Promoción de los Derechos Humanos identifica i registra des de l'any 2014
informació sobre els episodis de desplaçament intern forçat massiu, presentant el
resultat d'aquest exercici en informes anuals. Informe publicat el maig de 2019.

México: Guardia Nacional. Obligaciones internacionales de derechos
humanos. En aquest informe, Amnistia Internacional exposa els motius pels quals
recomanava al Congrés de la Unió de Mèxic desistir de la creació d'una Guàrdia
Nacional conformada total o parcialment amb elements militars i, en cas de no ser així,
quines mesures prendre per ajustar-se als estàndards internacionals de drets humans.
L'aprovació de la creació d'aquesta Guàrdia Nacional i el paquet legislatiu en matèria de
seguretat que desenvolupa la seva operativitat han donat lloc a preocupacions pel que
fa al respecte dels drets humans. Informe publicat el 2019.

Informe de Balance. Mecanismo Especial de Seguimiento al Asunto
Ayotzinapa de la CIDH. Document del Mecanisme de la Comisión Interamericana
de Derechos Humanos (CIDH) que dóna seguiment a la mesura cautelar atorgada a
favor dels estudiants de l'escola rural "Raúl Isidro Burgos" d'Ayotzinapa, un cas
emblemàtic de desaparició forçada que il·lustra els alts nivells de violència i impunitat
existents a Mèxic. Informe publicat el novembre de 2018.

Indicadores REDIM. L'impacte que les diferents manifestacions de la violència
tenen a la vida i benestar de milers de nens, nenes i adolescents a Mèxic és una realitat
poc coneguda. Per això, la Red por los Derechos de la Infancia en México (ReDim)
publica periòdicament unes infografies basades en indicadors que donen fe d'aquesta
realitat. A més de trobar-se en especial situació de vulnerabilitat davant els efectes de la
pobresa i la desigualtat, els desplaçaments forçats i les migracions, la manca d'accés a la
salut i altres problemàtiques, la ReDim recorda també que entre 2007 i 2017 a Mèxic
van ser assassinats 13.217 nens, nenes i adolescents i que 6.614 menors d'edat es troben
avui en dia oficialment desapareguts al país.

Crecimiento urbano y derechos humanos en la Ciudad de México. El
creixement urbà presenta reptes importants en matèria de drets humans, especialment
en megàpolis com Ciutat de Mèxic, d'unes dimensions geogràfiques tan grans com la
seva pluralitat social. Aquest informe de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito
Federal mostra aquests reptes i avança un seguit de propostes per afrontar-los des
d'una perspectiva de drets humans. Informe publicat el 2018

Romper el silencio. Hacia un Proceso de Verdad y Memoria en México.
La Plataforma contra la Impunidad y la Corrupción és un col·lectiu ampli format per
organitzacions de drets humans nacionals i internacionals, organitzacions
anticorrupció, acadèmics, periodistes i persones interessades en acabar amb la
corrupció i impunitat estructural a Mèxic. En aquest informe fa una proposta per
avançar cap a la veritat i la memòria a través de la creació d'una Comissió de la Veritat i
la Memòria Històrica. Informe publicat el gener de 2019.

Guía de Búsqueda de Personas Desaparecidas. El Grupo de Investigaciones
en Antropología Social y Forense (GIASF) està integrat per expertes i experts en
diferents disciplines de les ciències socials. A partir de la seva pròpia experiència i
coneixements tècnics han produït aquest manual amb l'objectiu de posar la informació
jurídica i forense a l'abast de familiars i col·lectius acompanyants en els processos de
recerca de persones desaparegudes.

Guía para el uso y monitoreo de los procesos de consulta a pueblos y
comunidades en contextos de megaproyectos en México. Instrument elaborat
pel Centro Mexicano de Derecho Ambiental i Fundar, Centro de Análisis e
Investigación A.C, per orientar les comunitats en la defensa del seu territori i enfortir
les seves capacitats. Publicació d’octubre de 2018.

