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Objectius 
d’aprenentatge

Quines implicacions té ser jove davant de la violència i de la pau? Amb 
aquesta càpsula comprendrem quines violències pateixen els i les joves i 
per què té sentit que aquests siguin impulsors d’un món menys violent i 
més pacífic. El paper dels joves per la pau pot ser infinit, però en aquesta 
unitat ens centrarem en algunes problemàtiques concretes: aquelles que 
afecten específicament la joventut.

 COnEixEmEntS

— Saber dades bàsiques de la dimensió de la violència sobre infants i joves.

— Conèixer la Resolució 2250 del Consell de Seguretat de les NU sobre  
     joves, pau i seguretat entre altres instruments.

 HAbiLitAtS

— Reconèixer les especificitats de la violència sobre i per als joves.

— Saber argumentar, sense mitificacions, el rol dels joves en la violència  
     i en la pau.

 ACtitUDS

— Motivació per a col·laborar amb iniciatives de pau impulsades per joves  
     o per als joves. 

— Comprometre’s a actuar per erradicar la violència contra els joves.



4 

CÀPSULA 4 EL PAPER DELS JOVES PER LA PAU

El paper dels joves  
per la pau:  
De què estem parlant?

L’imPACtE DE LA ViOLènCiA ARmADA SObRE ELS 
i LES JOVES

Sovint es parla de violència juvenil com aquella que està protagonitzada 
pels i per les joves. Però també existeix una violència juvenil que és 
en sentit contrari: infants i joves també pateixen unes violències 
específiques que no pateixen col·lectius d’altres edats.

En contextos relativament pacífics, la joventut està sotmesa a experiències 
amb diferents graus de violència, com la violència domèstica, els abusos 
sexuals (entre un 10 % i un 20 % dels infants pateix abusos sexuals) 
(Ubrich, Ardila, Bartolomé, 2017: 36), també pateixen la militarització 
dels discursos i l’exclusió del dret a participació mitjançant el vot, 
l’escassa consulta en els processos de presa de decisions, etc.

En context de conflicte armat, les violències més greus que pateix 
la joventut són el reclutament i l’ús de menors soldats, l’assassinat 
d’infants, la violència sexual, els atacs contra escoles o hospitals, el 
segrest de nens i nenes, i la negació d’ajuda humanitària (ONU, 2013). 
Els i les joves, també, són un grup de població especialment vulnerable 
al desplaçament forçat: actualment, prop del 50 % de persones 
desplaçades i refugiades a tot el món són menors d’edat (ACNUR, 
2018: 3) (per a més informació sobre infants i joves desplaçats, vegeu 
la càpsula 2).

Tot i patir totes aquestes violències específiques, la joventut sol estar 
exclosa de les negociacions de pau, i per aquest fet els tractats de 
pau no solen prendre mesures específiques envers la joventut en els 
contextos de postguerra.

De les violències esmentades que afecten especialment els joves, 
en aquesta unitat en destacarem dues que tenen a veure amb el 
reclutament i l’ús de menors soldat, i amb la negació al dret d’objecció 
de consciència.
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Menors soldat

Un o una menor soldat és tota persona menor de 18 anys d'edat que 
forma part de qualsevol força armada regular o irregular en la capacitat 
que sigui, cosa que comprèn, entre altres, cuiners, portadors, missatgers 
o qualsevol que acompanyi aquests grups, excepte els familiars.

Com a soldats són combatents temibles perquè han crescut en entorns 
d’extrema violència i solen ser més cruels que els adults. Com a menors 
d'edat són víctimes, perquè poden quedar ferits en els combats, 
maltractats pels seus superiors, patir trastorns psicològics, tenir retards 
en el seu desenvolupament intel·lectual per traumes i per no haver anat 
a l'escola, o ser víctimes d'agressions sexuals (sobretot les nenes soldat).

Tot i que és difícil conèixer les dades exactes, s'estima que hi ha 250.000 
menors combatents, dels quals el 40 % són nenes (UNICEF, 2012: 1; 
Save The Children, 2018: 22). També es creu que hi ha prop de 500.000 
menors més participant en tasques indirectament relacionades amb la 
guerra (espionatge, cuina, esclavatge sexual, entre altres). Són reclutats 
tant per governs (a través de l'exèrcit) com per grups armats. En alguns 
casos, els menors són reclutats per la força, però en molts altres casos 
els joves s’allisten voluntàriament per venjar algun familiar, per defensar 
una ideologia o per tenir uns ingressos. 

Negació del dret a l’objecció de consciència

Els joves pateixen del reclutament obligatori per part dels estats, i 
també corren un major risc que els adults de ser cooptats per grups 
armats o cèl·lules d’extremisme violent. Molts joves d’arreu del món 
que són reclutats perden el dret a ser escolaritzats, a tenir oportunitats 
laborals, o pateixen explotació sexual.

L’objecció de consciència és el reconeixement a no complir una llei quan 
aquesta va en contra dels propis valors. En general, la desobediència a 
les lleis no es considera un dret, però alguns casos, com el fet de negar-
se a matar, estan reconeguts.

L’objecció de consciència al servei militar és el fet de rebutjar fer 
el servei militar obligatori per motius ètics, religiosos, etc., i de 
comprometre’s, a canvi, a fer un servei social, un voluntariat.

La insubmissió és el rebuig a complir amb el servei militar per motius 
ètics, religiosos, etc., tot considerant no fer un servei social alternatiu 
perquè aquest suposaria acceptar l'existència dels exèrcits.
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L’objecció de consciència no és un fenomen nou (vegeu les imatges 4.1 
i 4.2). Actualment, s’estima que hi ha un miler de persones a la presó 
per aquest motiu. Encapçala la llista Corea del Sud, on n’hi ha més de 
600 (Amnistia Internacional, 2015: 5). La gran majoria d’objectors de 
consciència del món són homes, perquè són qui, a la majoria de països, 
han de participar al servei militar. En aquells països on hi ha servei 
militar obligatori per a dones, també hi ha objectores dones, com és 
el cas d’Israel. En països on el servei militar és exclusivament masculí, 
les dones han participat en grups de suport als objectors empresonats.

A l’Estat espanyol no es recluten menors i l’objecció de consciència ha 
estat un fet durant desenes d’anys, sigui per vies legals (objectors de 
consciència al servei militar, fent una prestació substitutòria) o il·legals 
(insubmisos, que es negaven a fer una prestació social substitutòria). El 
servei militar obligatori va desaparèixer el 2001 a Espanya, però encara 
és vigent a la majoria de països (només 43 països a tot el món han abolit 
el servei militar obligatori).

La militarització actual existent a l’Estat gira sobretot entorn de la 
“cultura de la defensa”, la propaganda de l’Exèrcit a les escoles entre 
altres espais educatius (presència dels Exèrcits als salons educatius i 
de la infància, propaganda militar a les escoles mitjançant els premis 
Defensa i recursos didàctics lloant els exèrcits, etc.) per a vendre una 
imatge positiva dels exèrcits.

Quins mecanismes internacionals existeixen per a pal·liar aquestes 
violències que pateixen els joves, i quins canals existeixen per a la seva 
contribució a la construcció de pau?

imatges 4.1 i 4.2. 
Propaganda masclista contra 
els objectors de consciència 
a la Primera Guerra Mundial. 

Font:  
worldwar1postcards.com 

“L’objector de consciència 
al front! Mentre es disparen 
tirs i míssils i els poderosos 

canons exploten, ell neteja les 
trinxeres amb un recollidor i 

una escombra” 

“L’objector de consciència al front! Oh, alemany 
desagradable i entremaliat – De debò, si no desisteixes, 

oblidaré que tinc consciència i et pegaré al canell”  
(la paraula canell – wrist, en anglès– remet a l’expressió 
limp wrist (‘canell flonjo, gest amanerat’) per referir-se 

despectivament a persones homosexuals.

http://worldwar1postcards.com
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EL PAPER DE LA JOVEntUt PER LA PAU

La participació dels joves en l’àmbit de la pau té poc reconeixement, però 
és una realitat que no ve de nou. Des de la creació dels moviments escoltes, 
la creació de l’SCI o la Internacional de Resistents a la Guerra, entre altres 
moviments internacionalistes de joves per la pau que han perdurat durant 
dècades, els joves han demostrat la seva capacitat d’iniciativa per la pau.

Moltes vegades, la joventut ha pres un paper actiu en la reconstrucció de 
ponts entre països i la reconciliació de pobles, mostrant la seva capacitat de 
resiliència, una major capacitat que els adults de passar pàgina i trobar-se 
amb l’Altre. No és pas una coincidència que el moviment associatiu juvenil 
sigui tan actiu en intercanvis i trobades amb altres joves. En general, però, la 
joventut és molt menys activa en el camp de la incidència política per la pau.

Existeixen diferents tractats que protegeixen infants i joves de les 
violències esmentades. El reclutament de menors de 18 anys està 
prohibit pel Protocol facultatiu contra la utilització de menors soldat 
del 2000. Donat que la regulació ja existeix,1 el repte actual és prevenir 
i denunciar els casos en què grups armats o exèrcits recluten aquests 
menors saltant-se la legalitat internacional.

També es pot interpretar que l’objecció de consciència al servei militar 
queda recollida a l’article 18 del Pacte internacional de Drets Civils i 
Polítics en dir que “Tothom té el dret a la llibertat de pensament, de 
consciència i de religió”. En aquest cas, però, són molts pocs els països 
que reconeixen l’objecció de consciència al servei militar, i menys encara 
el dret a l’objecció de consciència de soldats en actiu (soldats que es 
neguen a fer determinades accions de guerra), i aquestes accions sovint 
comporten la presó per a les persones objectores.

Amb un enfocament més constructiu, i en relació amb l’acció dels joves 
per la pau, la Resolució 2250 sobre joves, pau i seguretat del Consell 
de Seguretat de les Nacions Unides (2015) reconeix la creixent exclusió 
social i econòmica dels i les joves, i que sovint conformen la majoria 
de la població en els països afectats per conflictes armats. A més, la 
Resolució 2250 reconeix el rol de la joventut com a actors de pau i 
de prevenció de la violència, i per aquest motiu insta els estats i les 
agències de les NU a incloure el col·lectiu de joves en els processos de 
pau i en polítiques de desarmament, desmobilització i reintegració.

Tres anys després, es va aprovar la Resolució 2419, també sobre joves, 
pau i seguretat, que reconeix el rol dels i les joves en les negociacions 
de pau i la implementació d’acords de pau i de mesures de prevenció.

1 El Protocol va entrar en 
vigor el 2002, i actualment 

l’han ratificat 170 estats 
(a més d’aquests 170, 10 

estats l’han signat però no 
ratificat, i 17 no l’han signat 

ni ratificat, segons xifres 
del Representant Especial 
de Nacions Unides sobre 
infants i conflictes armats 

consultades a l’abril de 2020).
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Com mostra la imatge 4.3, la Resolució 2250 sobre joves, pau i seguretat 
reclama una major participació dels joves a les negociacions de pau, la 
protecció dels infants i joves de la violència, la prevenció de la violència, 
els partenariats per a treballar coordinadament amb joves constructors 
de pau, i el desarmament i la reintegració de joves.

Tot i que la Resolució 2250 no té una perspectiva de gènere aprofundida, en 
fa esment puntualment amb relació a la crida a mesures contra la violència 
de gènere, a la inclusió de les dones en la lluita contra l’extremisme violent, i 
a la promoció de l’ocupació amb perspectiva de gènere (Weldeab, 2017:11). 

imatge 4.3.  
Resum de la resolució 2250 

del Consell de Seguretat  
de les NU.  

Font: https://www.
youth4peace.info/node/62

https://www.youth4peace.info/node/62
https://www.youth4peace.info/node/62
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Tot i que les agències de Nacions Unides que treballen per la pau han 
de seguir la recomanació, des del 2015, d’aplicar la Resolució 2250, 
són pocs els actors (agències, països) que l’apliquen. Alguns dels 
reptes a superar per l’aplicació de la Resolució 2250 són els següents 
(Ortiz, 2016:3-5):

— La sensibilització per a donar a conèixer la resolució entre els estats;

— El fet que la majoria d’estats encara consideri els joves com a 
receptors de polítiques, i no com a subjectes actius;

— Establir aliances d’organitzacions juvenils i aliances d’organitzacions 
de dones que promouen la resolució 1325 (vegeu la càpsula 3);

— El finançament de polítiques específiques per a la promoció dels 
joves com a constructors de pau;

— La predisposició d’altres generacions a cedir espais de poder als joves;

— El reconeixement de la diversitat de necessitats del jovent en 
funció de l’edat, el gènere, l’origen cultural, i altres;

— i la coordinació d’actors polítics.

Per aquest motiu, és doblement important que els joves coneguin el 
seu articulat i en demanin el compliment.
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 ACtiVitAt D’AUtOAPREnEntAtgE

1. Partint de l’activitat d’autoaprenentatge de la càpsula 1 sobre Cultura de Pau, on hagis 
identificat les vostres capacitats com a joves constructores de pau (com a jove i com a grup de 
joves, activitat 2 de la càpsula 1), pensa en tres o quatre missatges que podríeu fer servir de cara 
a les administracions per tal de difondre el missatge que els joves teniu molt a aportar per la pau, 
i crea’n un cartell.

 
 
2. Fes un llistat de demandes a l’administració que escullis (xarxes de joves com el CNJC, 
Ajuntament, Generalitat, Estat espanyol) sobre com creus que haurien de fer efectiva la 
implementació de l’agenda 2250, amb un mínim de 5 punts, i fes-la arribar als representats 
de joventut que creguis pertinents.

Demandes a l’administració per a fer efectiva la implementació  
de la Resolució 2250 sobre joves, pau i seguretat

1.

2.

3.

4.

5.
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    QUè POtS fER-Hi tU?

Difon la resolució 2250 sobre joves, pau i seguretat

Per a difondre la resolució 2250, l’organització UNOY ha desenvolupat 
la guia per a joves “Guía para la Resolución 2250 del Consejo de 
Seguridad de la ONU”, que explica els aspectes més importants de la 
resolució, i l’espai web “Take action” amb presentacions de diapositives 
per a difondre els continguts de la resolució, i cartes per interpel·lar els 
polítics de cada país. També podeu mirar de generar espais de pau a les 
vostres comunitats, a la vostra ciutat i al vostre país. La guia “Translating 
Youth, Peace & Security Policy into Practice: Guide to kick-starting 
UNSCR 2250 Locally and Nationally”, d’UNOY i Search for Common 
Ground us pot donar pistes per a generar processos comunitaris de 
construcció de pau als vostres barris.

Aprofita aquests materials per a donar a conèixer l’obligació dels estats 
i d’altres actors de garantir espais de participació i de promoció del 
paper dels joves en la pau.

Protesta contra els anuncis de l’Exèrcit

Perquè hi hagi més soldats, l'Exèrcit fa publicitat esbiaixada sobre el 
que implica ser soldat (no esmenta els riscos físics, casos de suïcidi o 
d’abusos sexuals, presenta els exèrcits com un actor humanitari, etc.).

—  Demana a l’anunciant que el retiri per informació enganyosa 
quan vegis algun d’aquests anuncis de propaganda militar.

—  Dona suport a campanyes internacionals o d’altres països contra el 
reclutament com: “Contra la militarització de la joventut”, “No som els 
vostres soldats”, web dels EUA, (en anglès), o “Abans d’allistar-te”, web 
d'EUA (en anglès).

Protesta per la presència de l'Exèrcit en els espais infantils

Tot i que el Protocol de l'ONU prohibeix reclutar menors d’edat, en molts 
països els exèrcits fan propaganda a fires infantils i juvenils per vendre una 
millor imatge als menors d’edat. Diverses iniciatives (Barcelona, Girona, 
Madrid, València) demanen que els exèrcits no facin propaganda en fires 
educatives. Una iniciativa destacada és “Desmilitaritzem l’educació”: 
informa't dels seus arguments i suma't a les seves accions de protesta 
quan hi hagi fires infantils o juvenils en què participi l'Exèrcit.

http://unoy.org/wp-content/uploads/GU%C3%8DA-PARA-LA-RESOLUCI%C3%93N-2250-DEL-CONSEJO-DE-SEGURIDAD-DE-LA-ONU.pdf
http://unoy.org/wp-content/uploads/GU%C3%8DA-PARA-LA-RESOLUCI%C3%93N-2250-DEL-CONSEJO-DE-SEGURIDAD-DE-LA-ONU.pdf
https://unoy.org/en/2250-toolkit/
https://www.youth4peace.info/node/117
https://www.youth4peace.info/node/117
https://www.youth4peace.info/node/117
http://www.antimili-youth.net/es
http://www.wearenotyoursoldiers.org/
http://www.wearenotyoursoldiers.org/
http://www.beforeyousignup.info/
https://desmilitaritzem.blog.pangea.org/es/
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Escriu cartes de suport a objectors de consciència

Diverses organitzacions fan llistats de presos i preses per la pau perquè 
els enviïs cartes de suport. En les seves bases de dades podràs trobar la 
informació necessària (nom, adreça de la presó on està tancat i el motiu 
pel qual és a la presó) per escriure'ls.

— La Internacional de Resistents a la Guerra centralitza una base de 
dades d'objectors i objectores de consciència presos/es per la pau.

— L'organització israeliana New Profile també facilita dades de presos i 
preses israelians per la pau.

Per escriure al pres/a, tingues en compte aquestes indicacions 
(recomanacions de la Internacional de Resistents a la Guerra):

— Sigues comunicativa i creativa: envia fotos teves, dibuixos, etc. 
— Explica el que fas tu per aturar la guerra i els seus preparatius. 
— Pensa en el que a tu t'agradaria rebre si estiguessis detinguda. 
— No escriguis res que pugui posar-lo en dificultats. 
— Si envies una postal, fes-ho sempre dins d'un sobre. 
— Posa remitent al sobre. 
— No comencis amb: "Ets tan valent/a, jo mai podria fer el que  
     estàs fent". 
— No esperis que et respongui.

Protesta per l'empresonament de civils objectors de consciència

A l’Estat espanyol, el servei militar va acabar gràcies al fet que 30.000 
objectors de consciència i insubmisos van preferir anar a la presó abans 
que a la mili. Per donar suport al dret a l'objecció de consciència al 
servei militar, apunta't al sistema d'alerta de la campanya “El dret a 
negar-se a matar”. Subscriu-te a les accions d'alerta de la Internacional 
de Resistents a la Guerra aquí: (posa el teu correu electrònic a la secció 
"Subscribe"). Així, quan hi hagi risc que un objector de consciència 
sigui empresonat, podràs enviar correus electrònics, cartes o faxos de 
protesta a les adreces que t'indiquen.

Fes objecció fiscal a la despesa militar

A través del pagament d’impostos amagats en diferents partides ministerials 
estem contribuint a finançar l’armament i les intervencions militars de l’Estat 
espanyol. Practicant l’objecció fiscal a la declaració de la renda podem 
impedir que els nostres diners vagin a parar a aquestes partides.

https://wri-irg.org/en/inprison
https://wri-irg.org/en/inprison
http://newprofile.org/english/recruitment-and-refusal-en/in-prison
http://newprofile.org/english/recruitment-and-refusal-en/in-prison
http://lists.wri-irg.org/sympa/info/co-alert
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Tal com diu el SIOF, “l’Objecció Fiscal es basa en la negació a acceptar 
que els conflictes s’hagin de resoldre per mitjans violents com les 
guerres. La negociació és l’únic mitjà per aconseguir la resolució pacífica 
dels conflictes”. Aquesta és una campanya que s’impulsa anualment des 
de l’SCI Catalunya.
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 ALtRES RECURSOS D’intERèS

Sobre joves i construcció de pau:

UNOY

Youth4Peace

 
Sobre objecció de consciència:

War Resisters’ International – The Right to Refuse to Kill

Men Who Said No  

 
Sobre militarització dels joves i menors soldat:

Antimili Youth

Representant Especial del Secretari General sobre infància i conflicte armat

Desmilitaritzem l’educació

https://unoy.org/en/
https://www.youth4peace.info/
https://www.wri-irg.org/en/taxonomy/term/1
https://menwhosaidno.org/men/about_the_men.html
https://www.antimili-youth.net/
https://childrenandarmedconflict.un.org/
https://desmilitaritzem.blog.pangea.org/es/



