
PUBLICACIONS I ALTRES RECURSOS DE LA ESCOLA DE CULTURA DE PAU  
SOBRE ANÀLISI DE CONFLICTES I CONSTRUCCIÓ DE PAU 
 
Disponibles a la web de la ECP: http://escolapau.uab.cat/  
 

� BASE DE DADES DE CONFLICTES I CONSTRUCCIÓ DE PAU 
Aquest instrument ofereix informació sobre una quarantena conflictes armats actius al 
món, més de setanta situacions de tensió i una trentena de negociacions de pau, incloent 
de manera específica la dimensió de gènere d'aquests contextos. 
 

� ALERTA! INFORME SOBRE CONFLICTES, DRETS HUMANS I CONSTRUCCIÓ DE 
PAU 
Editat des de 2001, Alerta ! Informe sobre conflictes, drets humans i Construcció de Pau 
analitza l'estat del món a partir de quatre eixos temàtics: els conflictes armats, les 
situacions de tensions els, processos de pau i la perspectiva de gènere. La publicació 
també identifica factors de risc i alerta preventiva de cara al futur, així com oportunitats 
per a la construcció de pau i la transformació de conflictes.  
 

� OBSERVATORI DE CONFLICTES I CONSTRUCCIÓ DE PAU 
L'observatori intenta ser una eina que contribueixi a la comprensió i comparació de les 
formes de violència contemporànies, així com a donar visibilitat a les nombroses 
converses i iniciatives de pau –incloses aquelles impulsades per dones– que tenen lloc en 
molts països del món . La informació inclou esdeveniments relacionats amb dinàmiques 
del conflicte ( enfrontaments , víctimes , desplaçaments forçats , militarització , 
desarmament , entre d'altres) , negociacions de pau o temes de gènere vinculats amb la 
violència o la construcció de pau 
 

� BARÒMETRE 
El Baròmetre és una publicació que analitza els esdeveniments ocorreguts al món al llarg 
de cada trimestre en funció de tres eixos temàtics: conflictes armats, tensions i processos 
de pau. L'informe és, per tant, un instrument dinàmic en el qual es porta a terme un 
seguiment precís de les tendències generals per temes i països i que actualitza les dades 
de la publicació anual Alerta!. 
 

� GÈNERE I PAU 
Gènere i pau és una publicació trimestral que ofereix informació i anàlisi de l'agenda 
internacional sobre dones, pau i seguretat amb especial èmfasi en l'impacte de gènere 
dels conflictes armats i les iniciatives de construcció de pau liderades per dones o amb 
perspectiva de gènere. 

 


