
Reclama un Tractat 
sobre Comerç 
d’Armes.

Entra a la web:

www.fundacioperlapau.org/tca

La violència armada 
provoca que 

2.000 persones •	
morin  cada dia 

Milions de persones •	
visquin amb por 
i no surtin de la 
pobresa. 

I no hi ha cap norma 
internacional que 
reguli el comerç 
d’armes! 

Ara tens l’oportunitat 
de canviar aquesta 
realitat. Amb el suport de:

PEL CONTROL
DE LES ARMES!

FES-TE SENTIR

c/ Casp, 31, 2n 1a A - 08010 Barcelona
Telèfon: 93 302 51 29 Fax: 93 301 75 62

info@fundacioperlapau.org
www.fundacioperlapau.org



La manca de regulació internacional 
permet que les armes caiguin impunement 
en mans d’assassins, milícies i màfies. 

El 2012 tenim una gran oportunitat de 
regular aquest comerç mortal: el mes de 
juliol els estats negociaran un Tractat sobre 
Comerç d’Armes a les Nacions Unides. 

I la Fundació per la Pau, juntament amb la 
campanya Armes Sota Control vol contribuir 
a que sigui una realitat.

Ens hi ajudes?

El 2012 volem que els 
governs aprovin un Tractat 
sobre Comerç d’Armes que:

Aturi les transferències d’armes i 
municions quan hi hagi el risc que es 
puguin usar:

. en greus violacions dels drets 
humans,
. per alimentar conflictes, genocidis o 
crims contra la humanitat,
. per facilitar atacs terroristes, 
violència de gènere o el crim 
organitzat i violent,
. per afectar la seguretat regional, 
minar el desenvolupament econòmic o 
impedir la reducció de la pobresa. 

Condicioni els governs a rendir comptes 
davant la llei internacional i a la Carta 
de les Nacions Unides.

Inclogui totes les armes i municions 
convencionals, i totes les transferències i 
transaccions. 

Sigui transparent, efectiu i executable. 

Idees per a l’acció
Si tu també penses que el comerç 
d’armes s’ha de controlar, dóna’ns 
suport:

Fes sentir la teva veu!
Entra a la web 
www.fundacioperlapau.org/tca
i signa la petició. Recollirem totes les 
signatures i les lliurarem a les persones 
que negociaran el tractat. 

Escampa el missatge
A través del facebook, twitter i altres 
xarxes socials o organitzant un acte 
públic aconsegueix que les teves amistats 
se sumin a l’acció. 

Penja un cartell
Al teu lloc de feina, al centre on estudies, 
a casa o al casal del barri. Pots baixar-te 
el cartell a la web de la campanya.
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