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Pots descarregar-lo en pdf:

El llibre Construir un Estat segur i en pau és
una contribució al diàleg social sobre la segu-
retat i la defensa.
Dóna arguments perquè els Estats, com pot es-
devenir Catalunya en el futur, abordin els con-
flictes des d’una perspectiva no militar i
abandonin la defensa armada com a pilar de la
seguretat.

El seminari Estat de Pau està format per per-
sones de l’àmbit de la pau de diverses entitats
i col·lectius de Catalunya. Va començar la seva
activitat l’any 2014. És hereu del col·lectiu Pau
i Treva, creat el setembre de 2012 arran del pro-
cés sobiranista que, essent radical en els plan-
tejaments, calia que fos profundament pacífic i
democràtic, com així ha esdevingut.

www.estatdepau.cat

Catalunya pot esdevenir
un Estat sense exèrcit?



La seguretat i la defensa dels estats han de seguir 
basades en la força militar?

Cal que Catalunya es defensi militarment d’una possible
ocupació del seu territori ?

Els exèrcits aporten seguretat davant d’agressions?

Els compromisos de Catalunya amb el món l’obligarien
a tenir un exèrcit  per contribuir a la seguretat europea?

Hi ha algun model de seguretat alternatiu?

No. Els tipus d'amenaces previsibles en les societats eu-
ropees actuals han canviat notablement. La línia divisòria
entre seguretat interior i exterior es difumina cada cop
més.

Actualment el risc d’invasió armada és irrellevant. A més,
crear i mantenir un exèrcit, capaç d’enfrontar amb èxit
qualsevol dels exèrcits veïns, suposaria un malbarata-
ment impossible d’assumir.  

Els terribles atemptats patits en alguns països occidentals
demostren que els exèrcits poderosíssims no són cap ga-
rantia per a la seguretat de la població. 

La contribució d’un hipotètic exèrcit català a la seguretat
europea i a la pau mundial seria irrellevant. Catalunya té
vocació, tradició i capacitat per a contribuir-hi molt millor
a través de la diplomàcia, la transformació dels conflictes,
la mediació, la pacificació, l’ajuda humanitària,...

Hi ha dos models de seguretat: la seguretat armada i la
seguretat humana, que prioritza la seguretat de les per-
sones per sobre la dels estats. Nosaltres apostem per la
seguretat humana.

El llibre conté una proposta de redactat constitucional per a una Catalunya Estat de Pau
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