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COMPROMÍS DE MADRID DE CIUTATS DE PAU 

 
La irrupció a les nostres ciutats de violències abans impensables, els atacs a través de les 
xarxes socials, o la violència en l'esport o el terrorisme internacional, fan sentir a les poblacions 
una nova vulnerabilitat. Aquesta amenaça se suma a altres violències ja instal·lades en les 
nostres societats, i no sempre visibles, que deterioren la vida, individual i comunitària de les 
ciutats i que cal identificar i aturar. 
 
Per afrontar les violències estructurals, interpersonals i culturals, l'Ajuntament de Madrid, 
juntament amb les entitats del Comitè Organitzador i altres que van col·laborar de forma molt 
activa, han convocat el Primer Fòrum Mundial sobre les Violències Urbanes i l'Educació per a la 
Convivència i la Pau, donant compliment al compromís establert en el Consell Mundial de 
Ciutats i Governs Locals Units-CGLU a París durant la COOP 21 al desembre de 2015. 
 
Aquest Fòrum és un espai concebut per fer visibles els diferents tipus de violències urbanes, 
debatre vies per eradicar-les, així com difondre pensament i pràctiques capaços de transformar 
les cultures de la violència en cultures de pau i no violència. 
 
La pau no és només absència de guerra i dels diversos tipus de violència. La pau és una 
cultura que emfatitza les capacitats que els éssers humans tenim per transformar els conflictes 
per mitjans pacífics i no violents. 
 
El dolor que produeix la violència ens commou i ens urgeix a seguir actuant. No només per fer 
front a les violències directes contra les persones, siguin de gènere, xenòfobes o terroristes, 
sinó també per afrontar els desajustos estructurals que impedeixen satisfer les necessitats 
vitals. Són les violències estructurals que condicionen tots els factors de la vida humana: la 
nutrició, l'esperança de vida, l'accés a oportunitats, l'educació, l’habitatge, el dret a la cura i a 
un medi ambient net, les oportunitats laborals o la participació política. 
 
Així mateix, també hem d'afrontar les violències culturals o simbòliques presents en el 
llenguatge, l'art, les religions, les ideologies polítiques, els mitjans de comunicació, la indústria 
de l'entreteniment, la ciència, les institucions o el dret que es constitueixen en símbols que 
intenten legitimar marginacions, exclusions i expulsions dels que són diferents. Estan a l'arrel 
dels procediments de legitimació de les violències estructurals i directes, arribant a crear 
mentalitats que justifiquen les desigualtats i la resta de violències, i que encoratgen les 
violències directes. 
 
Hem constatat que les violències emergeixen de la desigualtat i de conflictes mal afrontats, de 
la manca de diàleg i fins i tot de la manca d'informació i desconeixement. Hem afirmat la 
importància de distingir entre violència i conflicte. 
 
Les ciutats, font de creativitat, diversitat, activitat i gran riquesa cultural i artística són també 
escenari de conflictes. Els nostres dies transcorren entre conflictes de tot tipus, intrapersonals, 
interpersonals, intergrupals, interestatals. No obstant això, aquests no tenen per què portar a la 
violència. La cultura de pau apel·la a transformar els conflictes mitjançant el diàleg i la 
negociació d'igual a igual, recorrent a mitjans no violents. No es tracta tant de buscar 
consensos com de gestionar els dissentiments, de donar cabuda a la diversitat de pensament, 
de mirades, de formes de vida. 
 
Hem conegut i compartit la riquesa diversa d'iniciatives que estan duent a terme governs 
municipals, organitzacions socials i organismes internacionals per eradicar les diverses 
violències que tenen lloc a les nostres ciutats. Ha estat un lloc de trobada, d'entitats i persones 
de 67 països, de debat i aprenentatge que no pot quedar-se en un esdeveniment puntual. Hem 
reconegut la ciutat com un espai idoni per construir espais de pau perquè també és a la ciutat 
on projectem les nostres inquietuds, ens relacionar-nos amb els altres, construïm comunitat. 
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És per tot això que els governs locals i les organitzacions de la societat civil adherits a aquesta 
declaració, ens comprometem a:  
 

1. Defensar la pau front a la guerra, els conflictes bèl·lics generen mort, destrucció i odi 
que dura generacions. La guerra és la màxima expressió de les violències i les ciutats 
no poden ser el seu escenari. Aquest Fòrum fa una crida a ciutats i ciutadania de tot el 
món a posar tota l'energia i eines disponibles per a promoure la cultura de pau front a 
la guerra. En aquest sentit celebrem l'enfocament anunciat pel Secretari General de 
Nacions Unides centrat en la prevenció de la guerra i el sosteniment de la pau, com a 
principal resposta al conflicte, posicionant a les ciutats com a actors clau per complir 
amb aquesta agenda de la prevenció. 
 

2. Exhortar els governs estatals a crear, implantar i supervisar plans d'acció per a la 
prevenció de les violències, en estreta col·laboració amb els governs locals. Això vol 
dir augmentar la col·laboració i l'intercanvi d'informació entre les diferents 
administracions, fomentant la supervisió i el compliment dels tractats internacionals, les 
lleis i altres mecanismes per protegir els drets humans que ajudin a prevenir les 
violències urbanes. 
 

3. Implantar mecanismes que acabin amb la corrupció. La corrupció ha esdevingut 
una xacra social important que envaeix l'esfera pública i la privada, a les societats 
riques i a les pobres. En el terreny polític, la corrupció soscava la democràcia. En el 
terreny econòmic produeix un increment dels costos dels béns o serveis, en el terreny 
judicial corca l'estat de dret i en el terreny social destrueix valors ètics i espirituals com 
els de solidaritat i justícia. Moltes de les causes de les violències urbanes s'expliquen 
pels processos de corrupció. La corrupció és evitable i cal establir mecanismes de 
control ciutadà i transparència en la gestió local. 
 

4. Desenvolupar plans d'acció local per fer front a les violències urbanes i educar per a 
la convivència i la pau, és a dir: 
 

a) La realització d'un diagnòstic sobre les violències a la ciutat, que es realitzi de forma 
compartida i participada amb els actors de la ciutat. 

b) Analitzar les causes de les violències. 
c) Elaborar programes específics que abordin l'educació, la mediació i la resolució de 

conflictes de forma no violenta. 
d) Dotar dels instruments i recursos necessaris, econòmics i humans, per al 

desenvolupament d'una política pública local en aquest àmbit. 
 

Aquests diagnòstics i plans d'acció local serviran per construir en el termini de dos anys (proper 
Fòrum Mundial) una Agenda Local sobre violències urbanes i educació per a la 
convivència i pau. El desenvolupament d'aquests plans locals implica: 
 

5. Fomentar polítiques d'equitat i inclusió local. La desigualtat és un dels grans 
desafiaments de les societats actuals a tot el món. No acabarem amb les violències 
urbanes ni construirem una convivència positiva si no posem fi a les relacions de 
domini i desigualtat. Cal formular i implementar programes concrets per reduir aquestes 
desigualtats, elaborats amb la participació de la societat. 
 

6. Fomentar polítiques de les cures. Els éssers humans som vulnerables: naixem i 
creixem depenent els uns dels altres, emmalaltim, envellim i morim. L’abandonament 
de les persones grans, la solitud de nens i nenes i l'exclusió de persones amb 
discapacitats són violències presents a les nostres ciutats. Les tasques de la cura, 
tradicionalment atribuïdes a les dones, han de ser visibles, universals i socialitzades a 
través de l'acció de la comunitat. No hi pot haver igualtat real entre els gèneres si no es 
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compta amb polítiques de les cures. En aquest sentit, és necessari promoure més 
suport als programes de prevenció primària i major suport a les víctimes de les 
violències. 
 

7. Impulsar instruments de mediació i concertació social. La ciutat està sotmesa a 
tensions a causa de la confrontació d'interessos. Els governs locals, a través de 
normes i plans polítics, tenen la capacitat d'actuar com a catalitzadors de diàleg. És per 
això que s'han d'establir instruments de mediació i educació que generin habilitats per a 
la resolució de conflictes de forma no violenta amb la participació de tots els actors 
involucrats. 
 

8. Establir programes per a posar fi a les violències urbanes sense quedar-se només 
en el enfocament de persecució i càstig. Per contra, cal aprofundir en les causes i 
arrels de tot tipus de violències per tal que permeti desenvolupar instruments per 
integrar la prevenció a través de les polítiques socials i educatives.  
 

9. Promoure iniciatives de promoció de la convivència, el respecte i la diversitat. 
Abordar les violències que pateixen col·lectius específics (dones, persones LGTBI, 
immigrants, o grups de diversitat cultural i religiosa) des de la concepció tradicional de 
la seguretat és insuficient. S'ha de donar suport a la investigació sobre les causes i 
conseqüències de les violències urbanes, cosa que permetrà orientar les polítiques 
centrades en les persones, en les cures, en l'eliminació dels estereotips i el 
desenvolupament de plans de convivència. També permetrà desenvolupar plans que 
incideixin a mig termini en els aspectes educatius i culturals. 
 

10. Desenvolupar polítiques que fomentin el Dret a la Ciutat garantint Drets Humans i 
sostenibilitat. Les crisis econòmica i ambiental estan expulsant persones i territoris de 
l'accés a mitjans de vida i drets socials. Front a la violència que això produeix, les 
ciutats poden implementar programes concrets d’accés a l'habitatge, treball decent, 
integració, prevenció del canvi climàtic, foment de l'economia social i dret al refugi que 
contribueixin a generar una millor convivència. 
 

 
Finalment, ens comprometem a difondre, implicar i a incorporar a més governs locals i les 
seves associacions nacionals, regionals i internacionals, així com organitzacions de la societat 
civil en la implementació d'aquests compromisos i a estendre aquest missatge a governs, 
mitjans de comunicació, actors econòmics, món de la justícia, acadèmic, educatiu i organismes 
internacionals. 
 
Per a això, s'estableix una Secretaria Tècnica internacional. Serà una manera de fer que 
aquest Primer Fòrum Mundial sobre Violències Urbanes i Educació per a la Convivència i la 
Pau segueixi viu, fent part de l'agenda internacional de les ciutats. 
 
Reafirmem el nostre compromís de seguir creant aliances globals, municipals i ciutadanes per 
a la promoció de la Cultura de Convivència i de Pau. 
 
 
 
Madrid, 21 abril 2017 


