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 “ Els drets humans no poden ser mai un luxe que es
  pugui deixar de banda en moments de difi cultats”
  6a Conferència anual Desmond Tutu sobre la Pau Internacional.
  Ciutat del Cap, 7 d’octubre del 2016

Hina Jilani (1953) és membre de 
la Cort Suprema del Pakistan i 
un referent en la lluita pels drets 
humans, una causa que defensa 
sobretot a la seva regió del Pan-
jab. La fermesa de la seva veu i 
de la seva acció s’ha centrat en la 
protecció dels nens, les dones i les 
minories ètniques, i l’ha portat a 
col·laborar activament en diver-
sos projectes de l’ONU i al grup 
de líders internacional anomenat 
The Elders. La seva determinació 
pels valors de la pau, la justícia i 
els drets humans li han comportat 
amenaces, presó i repressió, però 
cap d’aquestes l’ha fet retrocedir 
en les seves conviccions. Un exem-
ple de valentia i compromís.

Arquebisbe Tutu, senyora Tutu, dis-
tingits convidats, senyores i senyors,
Permetin-me començar donant les 
gràcies a la Desmond and Leah Tutu 
Legacy Foundation per haver-me 
donat aquesta oportunitat de ser 
aquí a Sud-àfrica i a Ciutat del Cap 
en el 85è aniversari del meu heroi, 
l’arquebisbe Desmond Tutu.

Em sento molt honrada i privilegiada 
de poder compartir i participar en 
aquest esdeveniment amb vosaltres, 
un esdeveniment associat amb el 
nom de l’arquebisbe Desmond Tutu, 
que no només ha estat una inspiració 
per a milions de persones de tot el 
món sinó que ha parlat de veritat al 
poder i també ha estat l’esperança 
—la veu de l’esperança—, per haver 
hagut de passar moltes difi cultats 
per viure i patir en aquest món actu-
al tan difícil i desafi ant.

No sé què més dir-ne, a tots els que 
sou aquí per l’amor envers ell i per 
compartir l’orgull que tots sentim. 
Com a activista i defensora de drets 
humans, només puc dir a l’arquebis-
be: gràcies, gràcies per ser aquí.

Quan estàvem lluitant per la promo-
ció i protecció dels drets humans, 

necessitàvem la saviesa per traçar 
el curs adequat, per assumir la difícil 
batalla per assolir i aconseguir drets. 
Vostè va parlar sobre els diferents 
problemes que sorgeixen de lluites 
i confl ictes a tot el món. El tema del 
qual estic parlant està íntimament 
relacionat amb el que heu dit aques-
ta nit.

Les amenaces contemporànies a la 
seguretat van molt més enllà de les 
guerres entre els estats. Avui, la pau 
ja no es pot associar només amb 
l’absència de guerra. Les comunitats 
són assetjades per la violència en 
nom de la religió, l’origen ètnic i el 
rebuig de diverses identitats. Les 
tensions comunals han portat la 
intolerància, l’odi i l’extremisme que 
destrueixen els valors de la huma-
nitat, valors que es van convertir en 
ideals estimats del món, sacsejats 
per experiències de violacions mas-
sives, fl agrants i sistemàtiques com 
les derivades de l’apartheid, totes les 
formes de discriminació racial, el 
colonialisme o dominació i ocupació 
estrangeres.

La incapacitat popular per reconèixer 
els mèrits de la diversitat no només 
ha produït societats opressives i na-
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Les amenaces a la seguretat van molt més enllà 
de les guerres entre els estats. Avui, la pau 
ja no es pot associar només amb l’absència de guerra

cions dividides, sinó que ha disminuït 
les possibilitats de trobar un interès 
comú per promoure la pau i aconse-
guir el benestar de tots.

Els confl ictes armats interns, les 
campanyes terroristes, les insur-
reccions, les crisis alimentàries, la 
inestabilitat política o econòmica a 
llarg termini han posat en perill la 
seguretat humana de grans pobla-
cions. El moviment a gran escala de 
persones que fugen de la seva vida 
o escapen de diverses formes de 
persecució és una crisi contínua que 
té un vincle directe amb la repressió 
social i política. L’impacte acumula-
tiu d’aquestes condicions afecta la 
pau global.

La persistència de les disputes en 
moltes parts del món ja no és només 
una qüestió de preocupació nacio-
nal interna. Les conseqüències de 
confl ictes de llarga durada abasten 
un ampli ventall d’interessos polí-
tics i econòmics, fent que sigui més 
desafi ant que en el passat trobar 
solucions acceptables.

Al mateix temps, estem experimen-
tant un declivi en la qualitat del lide-
ratge mundial i veiem que la manca 

de visió política reduirà les capa-
citats entre els líders per abordar 
les causes dels confl ictes. Aquesta 
incapacitat col·lectiva per restaurar 
l’esperança de pau i la seguretat de 
les persones s’ha agreujat durant 
la crisi actual. De fet, les respostes 
als confl ictes i a les crisis, ja si-
guin polítiques o econòmiques, en 
comptes de restaurar la seguretat, 
s’han convertit en part del problema. 
Això es dedueix de situacions que es 
mantenen en diverses parts del món.

A l’Àsia i l’Àfrica, per exemple, han 
sorgit diversos països que estan en 
procés de transició a partir d’un go-
vern autoritari, de confl ictes armats 
o en lluita pel dret a l’autodetermi-
nació. Molts països d’aquestes dues 
regions han adoptat constitucions 
nacionals amb fortes garanties per a 
la protecció dels drets humans.

Amb poques excepcions, la majoria 
d’aquests països han tingut períodes 
d’estabilitat política durant els quals 
es van celebrar eleccions creïbles. 
Malgrat aquests avanços signifi ca-
tius, les condicions polítiques i eco-
nòmiques en aquestes regions conti-
nuen sent volàtils. Alguns d’aquests 
països mostren signes visibles de 

reversió de l’avanç inicial i estan 
atrapats en un estat de transició per-
pètua. Això és degut, principalment, a 
una atenció insufi cient per establir o 
restaurar l’imperi de la llei i inculcar 
una cultura de respecte dels drets 
humans a les institucions estatals, 
així com en les pràctiques de govern.

La transició a la democràcia ha estat 
un fet merament processal i, alho-
ra que augmenta el seu poder de 
control, els governs han fet poc per 
construir la capacitat de protecció de 
l’estat. Aquestes tendències generen 
condicions en les quals el ressorgi-
ment de la crisi social, econòmica i 
política ha impedit les perspectives 
d’una democràcia sostenible, el res-
pecte dels drets humans i el poten-
cial de desenvolupament. Sobretot, 
aquestes tendències han disminuït 
considerablement les perspectives 
de pau i seguretat.

En el context global, dos factors 
són clarament identifi cats com els 
que tenen el major impacte en la 
seguretat interna: les formes de 
govern adoptades pels estats i els 
models de desenvolupament. En 
ambdós casos, els governs ignoren 
les normes i els principis de drets 

En les zones en confl icte s’imposen lleis especials o d’emergència 
per suspendre les llibertats fonamentals i restringir 

la possibilitat de recurs als tribunals civils

tats que afronten. L’explotació del 
treball i l’esgotament del medi ambi-
ent són algunes de les formes greus 
de violacions derivades dels nous 
arranjaments econòmics. Sovint, les 
poblacions indígenes són les que es 
veuen més afectades per aquestes 
violacions.

A la meva regió —el Pakistan—, les 
corporacions multinacionals i altres 
agències no estatals han adquirit un 
enorme control sobre les vides i les 
llibertats de les persones. Hi ha di-
versos exemples en què s’ha utilitzat 
el poder coercitiu de l’Estat contra 
comunitats i defensors dels drets 
humans en moments en què s’inicia 
la pressió dels poderosos interessos 
econòmics.

Els líders de comunitats indígenes 
i d’altres comunitats minoritàri-
es, líders dels moviments contra 
la desigualtat, mediambientals i 
antiglobalització, líders sindicals i 
defensors dels drets de les persones 
desplaçades, migrants i refugiats són 
cada vegada més perseguits. Aques-
tes tendències podrien conduir a un 
augment addicional de les violacions 
i una futura crisi de drets humans 
en aquesta regió. És imprescindible 

trobar enfocaments per al desenvo-
lupament econòmic que assegurin 
el progrés social i cultural de les 
persones a través de mitjans que no 
generin confl icte d’interessos entre 
les comunitats i que es converteixin 
en la base de la lluita.

Les condicions polítiques i les pràcti-
ques de governança adoptades pels 
estats determinen principalment el 
grau de risc i inseguretat a què estan 
exposades les persones en general 
i algunes comunitats en particular. 
S’ha observat una debilitat apreciable 
en l’estat de dret en diferents països 
on predominen les democràcies insu-
fi cients i no autènticament represen-
tatives amb escassa o nul·la possibi-
litat de participació ciutadana i sense 
responsabilitat ni transparència.

Al mateix temps, cada vegada s’uti-
litzen institucions públiques per a 
perpetuar i enfortir els interessos de 
determinats sectors. Les institucions 
per a la vigilància i la fi scalització pa-
teixen inefi càcia i corrupció i la inde-
pendència dels estaments judicials 
està molt qüestionada. Els sistemes 
de control interns són o inexistents o 
no han pogut fer complir les normes 
de drets humans en les pràctiques o 

humans en detriment dels interessos 
de les comunitats més marginades. 
La reacció pública a la negació dels 
drets econòmics, socials i culturals 
es converteix cada vegada més en la 
raó de les manifestacions públiques 
de protesta.

En molts països, l’estabilitat en 
comptes del desenvolupament s’ha 
convertit en un imperatiu que s’ha 
d’aconseguir a través de l’ús de la 
força estatal per reprimir els mo-
viments populars i les veus de les 
protestes contra el desapoderament 
econòmic i social. Aquestes acci-
ons han donat lloc a un augment 
del ressentiment públic contra les 
autoritats i a una reducció de l’espai 
de diàleg.

Els errors en l’agenda del desenvo-
lupament econòmic perseguits per 
molts estats refl ecteixen àmpliament 
la creixent pobresa i exclusió social 
de grans sectors de la població. Les 
greus violacions dels drets econò-
mics, socials i culturals han quedat 
gravats en les accions de l’estat. La 
població afectada considera que, en 
l’entorn actual de globalització, els 
seus propis governs no són capaços 
o no volen adaptar-se a les difi cul-
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El clima creat sota la premissa de la lluita contra el terrorisme 
ha creat la inestabilitat sense garantir la seguretat

polítiques adoptades per les institu-
cions estatals.

Les restriccions greus a la llibertat 
d’informació, expressió i assemblea 
imposades sobretot en nom de la 
ideologia religiosa o la seguretat o la 
integritat de l’estat, en molts països 
han limitat l’accés a la informació 
o llocs de violacions, frustrant així 
els intents de controlar situacions i 
deixar-ne constància. La legislació 
de la seguretat nacional s’ha imposat 
de forma més greu a molts països 
del món. En alguns països, aquestes 
lleis són part permanent del marc 
jurídic intern, que ha afeblit els efec-
tes de qualsevol garantia de drets 
fonamentals i ha afectat negativa-
ment l’efi càcia dels mecanismes de 
compliment.

En les zones en confl icte, amb tensi-
ons polítiques, s’imposen lleis espe-
cials o d’emergència per suspendre 
les llibertats fonamentals i restringir 
la possibilitat de recurs als tribunals 
civils. La introducció de les excep-
cions a les normes, per exemple, 
mitjançant una legislació especial 
de seguretat en general, o contra el 
terrorisme en particular, ha afectat 
la capacitat dels sistemes judicials 

nacionals per protegir les persones 
d’accions arbitràries.

El clima creat sota la premissa de 
la lluita contra el terrorisme ha 
creat la inestabilitat sense garantir 
la seguretat. S’han adoptat mesu-
res antiterroristes en entorns amb 
confl ictes polítics i, en molts casos, 
sota una depressió econòmica. Els 
governs han utilitzat el clima actual 
per abusar dels poders reforçats 
obtinguts en la campanya contra 
el terrorisme per atacar l’oposició 
política, els moviments d’autodeter-
minació i els defensors dels drets 
humans.

És cert que l’amenaça del terrorisme 
representa un desafi ament seriós 
per a la pau i la seguretat. Els que 
busquen els drets de les minories o 
les dones, l’avançament de la causa 
de la tolerància religiosa i l’allotja-
ment de la diversitat ètnica o racial 
han estat algunes de les primeres 
víctimes del terrorisme i de les 
diferents formes d’extremisme. Són 
també les persones que han estat al 
front per combatre el terrorisme per 
tal de preservar les normes de pau i 
democràcia.

Aquesta lluita de la comunitat pels 
drets humans contra el terrorisme i 
l’extremisme precedeix fi ns i tot els 
esdeveniments de l’11 de setembre 
de 2001 a Nova York. Ha estat durant 
molt de temps una activitat visible 
pels drets humans en parts del món 
on les arrels del terrorisme són 
més fortes, i puc donar-vos diversos 
exemples del Pakistan i l’Afganistan. 
Tanmateix, són aquests defensors 
dels drets humans que s’han con-
vertit en les veus més destacades en 
assenyalar que moltes de les mesu-
res contra el terrorisme estan erosi-
onant les normes de drets humans i 
insisteixen que la pau i la seguretat 
només es poden aconseguir d’acord 
amb aquestes normes.

En l’era posterior a l’11 de setembre 
del 2001, molts estats han evitat 
el reconeixement que un confl ic-
te existent té les seves arrels en 
reclamacions polítiques o socials de 
diferents parts de la seva població i 
el fracàs de l’estat per oferir soluci-
ons equitatives. Han descrit la seva 
resposta a tot tipus d’oposició com 
a una forma de contraterrorisme. 
Aquesta tendència de desbaratar de-
liberadament el context del confl icte, 
l’emergència de l’estat d’excepció 

creat per contrarestar actes de ter-
rorisme, ara representa una amena-
ça per a l’estat de dret i el respecte 
dels drets humans.

La percepció que l’imperatiu de 
seguretat justifi ca la desviació de les 
normes reconegudes dels drets hu-
mans s’ha plantejat deliberadament 
per condonar aquestes desviacions. 
Això ha fomentat la xenofòbia, la in-
tolerància i l’odi en moltes societats. 
Altres fonts signifi catives de confl icte 
o tensió són la política d’identitat, 
majors difi cultats en la gestió del 
pluralisme i la diversitat, l’augment 
de la pobresa i la disminució del 
paper de l’estat en la prestació de la 
seguretat social.

La situació de les dones en molts 
països del món és particularment 
preocupant: els seus drets es violen 
en nom de la religió i la cultura i es 
tornen particularment vulnerables 
als prejudicis, a l’exclusió i a la repul-
sa pública no només per les forces 
de l’estat sinó també per una varietat 
d’actors socials.

Senyores i senyors diputats, quan 
les societats no qüestionen la idea 
errònia del tracte entre la seguretat i 

L’imperatiu de la seguretat per justifi car la desviació de les normes 
reconegudes dels drets humans s’ha plantejat deliberadament 

per condonar aquestes desviacions

els drets humans, sovint no obtenen 
ni una cosa ni l’altra i les minories i 
altres grups vulnerables en paguen 
el preu. Aquestes nocions han com-
portat un assalt a l’estat de dret i als 
drets humans que probablement es 
veurà més arrelat si les tendències 
actuals no s’aturen o reverteixen.

Els drets humans i el dret humani-
tari no estan redactats pensant en 
la pau i l’estabilitat política, sinó que 
el propòsit bàsic d’aquest sistema 
jurídic és proporcionar als estats el 
marc que els permetés respondre 
efi caçment fi ns i tot a les crisis més 
greus. Per tant, els drets humans 
mai no poden ser un luxe que es 
pugui deixar de banda en moments 
de difi cultats.

El dret internacional és la base que 
ajudarà els estats a respondre de 
manera efi caç a les difi cultats que 
es presentin, incloses les conteses 
civils, la insurrecció armada i el ter-
rorisme. La preservació de la pau i la 
seguretat és un objectiu central de la 
Carta de les Nacions Unides. La im-
plementació i el respecte dels drets 
fonamentals és un altre objectiu 
bàsic, tal com s’ha refl ectit inicial-
ment en la Carta i que es defi neix de 

manera més precisa en la Declaració 
Universal de Drets Humans. La his-
tòria ha il·lustrat de forma eloqüent 
l’estret lligam que vincula aquests 
dos objectius. Les violacions dels 
drets humans són gairebé sempre 
la causa subjacent o la conseqüèn-
cia del deteriorament de la pau i la 
seguretat.

Acabar amb el confl icte armat i 
restablir la pau i la seguretat solen 
requerir progressos en com abordar 
les violacions de drets humans en 
curs i acabar amb la impunitat de 
les violacions passades. Tanmateix, 
és menys desafi ant identifi car les 
preocupacions dels drets humans 
i establir i ordenar el canvi que pot 
generar condicions —polítiques, 
econòmiques i socials— que per-
metin la realització d’aquests drets 
fonamentals.

Els períodes repetits i prolongats de 
crisi política i la inestabilitat econò-
mica en moltes parts del món han 
restringit el progrés cap a un entorn 
estable en què el respecte pels 
drets humans hi troba les millors 
garanties. Tot i que els estats han 
augmentat progressivament la seva 
part de control, el paper de l’estat en 
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creat per contrarestar actes de ter-
rorisme, ara representa una amena-
ça per a l’estat de dret i el respecte 
dels drets humans.

La percepció que l’imperatiu de 
seguretat justifi ca la desviació de les 
normes reconegudes dels drets hu-
mans s’ha plantejat deliberadament 
per condonar aquestes desviacions. 
Això ha fomentat la xenofòbia, la in-
tolerància i l’odi en moltes societats. 
Altres fonts signifi catives de confl icte 
o tensió són la política d’identitat, 
majors difi cultats en la gestió del 
pluralisme i la diversitat, l’augment 
de la pobresa i la disminució del 
paper de l’estat en la prestació de la 
seguretat social.

La situació de les dones en molts 
països del món és particularment 
preocupant: els seus drets es violen 
en nom de la religió i la cultura i es 
tornen particularment vulnerables 
als prejudicis, a l’exclusió i a la repul-
sa pública no només per les forces 
de l’estat sinó també per una varietat 
d’actors socials.

Senyores i senyors diputats, quan 
les societats no qüestionen la idea 
errònia del tracte entre la seguretat i 

L’imperatiu de la seguretat per justifi car la desviació de les normes 
reconegudes dels drets humans s’ha plantejat deliberadament 

per condonar aquestes desviacions

els drets humans, sovint no obtenen 
ni una cosa ni l’altra i les minories i 
altres grups vulnerables en paguen 
el preu. Aquestes nocions han com-
portat un assalt a l’estat de dret i als 
drets humans que probablement es 
veurà més arrelat si les tendències 
actuals no s’aturen o reverteixen.

Els drets humans i el dret humani-
tari no estan redactats pensant en 
la pau i l’estabilitat política, sinó que 
el propòsit bàsic d’aquest sistema 
jurídic és proporcionar als estats el 
marc que els permetés respondre 
efi caçment fi ns i tot a les crisis més 
greus. Per tant, els drets humans 
mai no poden ser un luxe que es 
pugui deixar de banda en moments 
de difi cultats.

El dret internacional és la base que 
ajudarà els estats a respondre de 
manera efi caç a les difi cultats que 
es presentin, incloses les conteses 
civils, la insurrecció armada i el ter-
rorisme. La preservació de la pau i la 
seguretat és un objectiu central de la 
Carta de les Nacions Unides. La im-
plementació i el respecte dels drets 
fonamentals és un altre objectiu 
bàsic, tal com s’ha refl ectit inicial-
ment en la Carta i que es defi neix de 

manera més precisa en la Declaració 
Universal de Drets Humans. La his-
tòria ha il·lustrat de forma eloqüent 
l’estret lligam que vincula aquests 
dos objectius. Les violacions dels 
drets humans són gairebé sempre 
la causa subjacent o la conseqüèn-
cia del deteriorament de la pau i la 
seguretat.

Acabar amb el confl icte armat i 
restablir la pau i la seguretat solen 
requerir progressos en com abordar 
les violacions de drets humans en 
curs i acabar amb la impunitat de 
les violacions passades. Tanmateix, 
és menys desafi ant identifi car les 
preocupacions dels drets humans 
i establir i ordenar el canvi que pot 
generar condicions —polítiques, 
econòmiques i socials— que per-
metin la realització d’aquests drets 
fonamentals.

Els períodes repetits i prolongats de 
crisi política i la inestabilitat econò-
mica en moltes parts del món han 
restringit el progrés cap a un entorn 
estable en què el respecte pels 
drets humans hi troba les millors 
garanties. Tot i que els estats han 
augmentat progressivament la seva 
part de control, el paper de l’estat en 
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la protecció ha disminuït. Aquestes 
tendències continuen obstaculitzant 
el progrés de la democràcia, el res-
pecte dels drets humans i l’estat de 
dret així com el potencial del desen-
volupament.

Una elecció intel·ligent i creativa del 
mecanisme nacional i internacional 
és vital, no només per enfortir la de-
mocràcia i l’estat de dret, sinó també 
per contrarestar de manera efec-
tiva les tendències que amenacen 
aquestes perspectives com l’extre-
misme i la intolerància. Cal pro-
moure processos electorals infor-
mats que garanteixin democràcies 
genuïnament representatives amb 
un ampli espai per a la participació 
ciutadana i sistemes de responsabi-
litat creïble.

Els sistemes judicials efectius han 
de ser recolzats per la independèn-
cia judicial completa si les persones 
reben benefi cis reals de les protecci-
ons que normalment estan disponi-
bles en virtut d’un marc constitucio-
nal. Les iniciatives per a l’enfortiment 
legal dels qui menys tenen per alleu-
jar l’exclusió social i la discriminació, 
l’explotació del treball, el desallotja-
ment de la terra i el desplaçament, i 

també per conferir el dret al control 
dels recursos naturals, contribuiran 
a portar la pau a les comunitats.
Aquesta aposta requereix una relació 
creativa entre els estats i la societat 
civil, de manera que la dignitat i la 
seguretat de les persones se situïn al 
centre de qualsevol enfocament cap 
a la governança. Un desenvolupa-
ment signifi catiu en els últims anys 
és la creixent fortalesa i capacitat de 
les societats civils en moltes parts 
del món. Els actors de la societat ci-
vil han tingut un paper important en 
induir el reconeixement per part dels 
estats dels conceptes de democràcia 
participativa, transparència i respon-
sabilitat.

Al mateix temps, els defensors dels 
drets humans i altres actors de la 
societat civil han adoptat iniciatives 
importants per a les comunitats 
que continuen tenint prejudicis que 
impulsen la conducta social cap a la 
discriminació, l’odi i la violència. La 
cooperació internacional i el sentit 
de responsabilitat col·lectiva per 
posar fi  a la violència segueixen sent 
elements crítics per eliminar les 
principals amenaces per a la pau i la 
seguretat.

Hi ha molts reptes que ja estan pro-
vant la voluntat de la comunitat inter-
nacional per promoure l’allotjament i 
la tolerància amb la fi nalitat d’evitar 
l’erosió de la pau i l’harmonia. Acabo 
amb l’esperança ferventment formal 
que aquest resultat a nivell interna-
cional allunyi el món de les crisis a 
les quals ens enfrontem avui i que la 
gent aprengui el valor de la convivèn-
cia i el progrés compartits. p

Cal una relació creativa entre els estats i la societat civil, 
de manera que la dignitat i la seguretat de les persones se situïn 
al centre de qualsevol enfocament cap a la governança
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