ASSOCIACIÓ PER A LES NACIONS UNIDES A ESPANYA

XXXV Premi per la Pau 2014
ACTA DE LA SESSIÓ DE DELIBERACIÓ I CONCESSIÓ DEL PREMI PER LA PAU 2014

Barcelona, 24 d’octubre del 2014
En Joan Soler i Martí, vicepresident 2n del Consell Directiu de l’Associació per a les
Nacions Unides a Espanya, com a Secretari del Jurat per a l’adjudicació del XXXV Premi per la
Pau 2014, premi que atorga cada any l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya amb el
suport de la Diputació de Barcelona, i que és dotat amb 5.000 €,
Faig constar que el 14 d'octubre s’ha reunit a Barcelona el Jurat designat de conformitat
amb el que estableixen les bases del Premi. Hi assisteixen els següents membres: el Sr. Felip
Roca, Director de Solidaritat i Cooperació, i la Sra. Judit Salas, en representació de
l’Ajuntament de Barcelona; el Sr. Jonathan Jorba, Cap de l'Oficina de Cooperació al
Desenvolupament, i la Sra. Carme Arolas, en representació de la Diputació de Barcelona; el Sr.
Joan Reventós, Coordinador del Comitè Català de l'ACNUR; i la Sra. Àngels Mataró, Directora
de l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya.
D’acord amb les Bases del Premi, i després d’examinar les diverses candidatures
presentades, el Jurat aprecia especialment els mèrits d’una d’elles, la de la Sra. Fatou Bensouda,
jurista gambiana que des de l'any 2.012 és fiscal en cap de la Cort Penal Internacional (CPI),
elegida per aclamació dels 120 Estats part de l'Estatut de Roma, i que anteriorment fou fiscal
general adjunta de la mateixa Cort des de l'any 2.004.
Abans del seu treball a la Cort Penal Internacional, la Sra. Bensouda va treballar de
l'any 2.002 al 2.004 com a assessora jurídica i advocada litigant al Tribunal Penal Internacional
de Rwanda (TPIR) a Arusha (Tanzània), on va ocupar el càrrec d'assessora jurídica i cap de la
Unitat d'Assessoria Legal. Entre els anys 1.987 i 2.000 va ocupar diversos càrrecs rellevants a la
República de Gàmbia, entre els quals els de ministra de Justícia i de fiscal general de l'Estat.
La seva tasca ha rebut diversos reconeixements internacionals, com el Premi
Internacional de Juristes de l'Associació Mundial de Juristes de l'any 2.009 i el Premi de la Pau
a través del Dret 2.011 del Whitney Harris World Law Institute de la Universitat de
Washington, que va reconèixer el seu treball en l'avenç de l'estat de dret i la seva contribució a
la pau mundial.
A més de la seva brillant trajectòria com a jurista en favor de la pau i els drets humans,
el Jurat ha valorat molt especialment el fet que la Sra. Fatou Bensouda és la primera dona
africana en accedir un càrrec de la importància del de fiscal en cap de la Cort Penal
Internacional.
Per totes aquestes raons el Jurat, per unanimitat dels seus membres, acorda concedir el
XXXV Premi per la Pau 2014 a la Sra. Fatou Bensouda.
El Secretari del Jurat

Joan Soler Martí

