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La Unipau presenta el 33è Curs d'Estiu desmuntant el concepte clàssic de seguretat humana

La seguretat humana contraposada a la presència militar
centrarà el 33è Curs d'Estiu de de la Universitat Internacional
de la Pau (Unipau), que tindrà lloc del 5 a l'11 de juliol al
Centre Borja. El centre ha ofert aquest dimarts, per presentar
el curs, una conferència oberta a tothom a càrrec de la
catedràtica de la UAB Esther Barbé, que ha tractat el moment
de 'transició' de l'ordre internacional actualment. El curs
consta de 26 conferències i les inscripcions es poden fer al web
de la Unipau per un preu de 70 euros el curs complet, 40 euros
en horari de matí o de tarda i de 20 euros només un dia.

En la presentació, que ha tingut lloc al Museu del Monestir, el president de la Unipau, Arcadi Oliveres, ha
assegurat que aquest any serà un curs 'agradable' per la temàtica que tracta, en comparació amb anys anteriors.
Arcadi Oliveres: Aquest any, d'entrada, crec que ha de ser un curs forçosament agradable, perquè la
temàtica és positiva. L'any passat parlàvem de terrorisme, en canvi aquest any de seguretat humana,
que ens fa pensar en les persones properes.
De la seva banda, la tinenta d'alcalde de Polítiques de Cicle de Vida i Progrés Social, Susanna Pellicer, ha
destacat la 'riquesa' i la 'varietat' del programa del curs.
Susanna Pellicer: És un programa ric i variat. A mi m'agrada que fa referència a situacions macros,
grans, però també aborda la realitat més local.
La catedràtica de Relacions Internacionals de la UAB, Esther Barbé, ha estat l'encarregada de donar la
benvinguda al curs amb una conferència gratuïta en què s'ha centrat en el moment de 'canvi' i de 'transició'
entre la seguretat humana i la remilitarització.
Esther Barbé: El vell ordre ha mort però el nou encara no ha nascut. Estem en una situació de crisi, de
canvi, de transició. Podem parlar de normes que es construeixen sobre la idea de seguretat humana i
d'un procés de remilitarització que estan convivint, no són alternatives.
La conferència inaugural del curs anirà a càrrec del professor de Construcció Internacional de la Pau de la
Universitat de Notre Dame, als Estats Units, John Paul Lederach. Durant els set dies del curs, desfilaran pel
Centre Borja temes com economia no violenta, el desarmament dels estats i la construcció d'una seguretat en
positiu. El seminari rebrà la visita, entre molts altres, de la membre de Dones de Negre Lily Traubmann i del
comissari de Justícia i Pau Colòmbia, Danilo Rueda.
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