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Base de dades sobre els conflictes armats arreu del món
02/2010   -   Dret. L'Escola de Cultura de Pau de la UAB ha creat la Base de Dades de Conflictes i Construcció de Pau,
una eina, disponible a Internet, per conèixer i analitzar la trentena de conflictes que es mantenen actius actualment
al món. El sistema ofereix informació sobre els orígens, l'evolució i la situació actual de cada conflicte i incorpora
una innovadora anàlisi de cadascun d'ells des de la perspectiva de gènere: s'explica el diferent impacte que tenen els
conflictes en els homes i en les dones i quin és el paper de les dones en els processos i les iniciatives de pau. Aquesta
nova base de dades, disponible en castellà i en anglès, esdevé una eina important de consulta enfocada a un públic
internacional. A més, aviat serà ampliada amb noves informacions sobre situacions de tensió i processos de pau.

[]

La Base de Dades de Conflictes i Construcció de Pau és una eina que pretén contribuir al seguiment i anàlisi de la conflictivitat internacional.
Aquest insturment ofereix informació sobre una trentena de conflictes armats actius al món, amb referència a la dimensió de gènere.

[]

[]
Tot i la globalització i l'àmplia disponibilitat d'informació que ha comportat, sovint és difícil aprofundir més enllà de la
quotidianitat dels conflictes armats per tal d'indagar-ne les causes, trobar antecedents organitzats de manera sistemàtica i, en
definitiva, valorar l'evolució dels esdeveniments. Davant d'això, i d'acord amb la seva vocació acadèmica i de recerca, l'Escola
de Cultura de Pau (ECP) ha creat una base de dades sobre conflictes armats, tensions i processos de pau al món, que pretén
convertir-se en una eina útil per a l'anàlisi de la conflictivitat internacional.
[]
La Base de Dades de Conflictes i Construcció de Pau, de l'ECP, és bilingüe (espanyol i anglès) i està destinada principalment
a la comunitat acadèmica i investigadora, a analistes, a diplomàtics, a estudiants, a periodistes, a polítics, a membres de
moviments socials, a funcionaris d'agències de cooperació, etc.
[]
El projecte, que compta amb el suport del Ministeri d'Afers Estrangers de Noruega, ha estat desenvolupat pel Programa de
Conflictes i Construcció de Pau de l'ECP i s'ajusta als criteris metodològics utilitzats per a les publicacions d'aquest equip de
recerca. L'ECP publica anualment tres documents: Alerta! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau; l'Anuari
de processos de pau; i el "DDR", una anàlisi sobre els programes de desarmament, de desmobilització i de reintegrament.
Aquests textos recullen la informació de l'últim any per explicar la situació actual de cada conflicte o procés de pau. La nova
base de dades, en canvi, ofereix una completa informació sobre les causes, el context i l'evolució de cada conflicte.
[]
En la seva primera fase, la base de dades inclou informació al voltant d'una trentena de conflictes actius a totes les regions del
món. A cada un d'ells s'inclou informació sobre els seus orígens i la seva evolució, sobre els principals actors involucrats, sobre
el tipus de conflictivitat i sobre la seva intensitat, a més d'un quadre amb informació bàsica sobre el país en el qual té lloc el
conflicte. D'altra banda, el sistema ofereix la possibilitat d'accedir a actualitzacions periòdiques sobre l'evolució de cada context.
Per facilitar l'anàlisi en perspectiva, la base de dades proporciona informació amb caràcter trimestral, des de l'any 2003 fins a
l'actualitat, així com un arxiu de notícies.
[]
Seguint un esquema similar, és previst que en el futur la base de dades compti amb informació de prop de setanta situacions
de tensió i una cinquantena de processos de pau al món.
[]
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Actualment, el sistema també inclou fitxes de gènere associades a cada conflicte, amb la intenció de destacar la diferent
repercussió que els conflictes tenen sobre dones i homes i el paper que elles compleixen en les iniciatives de construcció de
pau i de rebuig de la violència, d'acord amb la resolució 1325 de Nacions Unides sobre les dones, la pau i la seguretat.
[]
La Base de Dades de Conflictes i Construcció de Pau ha estat elaborada a partir del seguiment i l'anàlisi de la conjuntura
internacional, sobre la base de la informació facilitada per més d'un centenar de fonts, entre altres Nacions Unides, organismes
internacionals, centres de recerca, organitzacions no governamentals i mitjans de comunicació internacionals i locals, a més de
les mateixes anàlisis realitzades pels investigadors de l'ECP durant els seus viatges. Més informació
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http://escolapau.uab.cat/conflictosypaz/index.php

