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La col·lecció «Segments de Seguretat» va néixer amb la fi nalitat de 
disseminar coneixement en qüestions de seguretat i per a divulgar 
el resultat d’activitats de recerca i cooperació internacional en què 
participa l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

En aquest segon número es presenten els fruits de l’acord de 
col·laboració entre el Programa de les Nacions Unides per als 
Assentaments Humans (ONU-Habitat/Unitar) i l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, impulsat amb l’objectiu de millorar la seguretat 
en esdeveniments públics en els espais urbans a l’Àfrica. Al mateix 
temps, es recullen els resultats i les expectatives formulades en els dos 
seminaris formatius realitzats a l’Institut en virtut de l’acord, en què van 
participar més de quaranta representants de setze països africans 
(responsables governamentals i municipals, experts policials i socials, 
etc.), entre d’altres.

The collection “Segments de Seguretat” was created to spread 
knowledge on the fi eld of safety and security and to disseminate the 
results of the research activities and international cooperation, in which 
the Institute of Public Security of Catalonia participates.

In this second issue, the results of the collaboration agreement 
between the United Nations Programme for Human Settlements 
(UN-Habitat/Unitar) and the Institute of Public Security of Catalonia are 
presented; the aim is to improve safety in public events in urban areas 
of Africa. At the same time, the results and expectations expressed 
in both training seminars conducted at the Institute are collected, 
the agreement involved more than forty representatives from sixteen 
African countries (local government offi cials, police and social experts, 
etc..), among others.
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NOTA AL LECTOR

L’informe que es presenta en aquest llibre és el resultat d’un nou acord de col·laboració 
entre el Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans (ONU-Habitat) 
i l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya, impulsat amb l’objectiu de millorar la se-
guretat en esdeveniments públics en els espais urbans a l’Àfrica. 

La fase pilot es va dur a terme el 2010, durant els dos seminaris de formació realitzats 
a Mollet del Vallès (Barcelona) com a part de la Plataforma Policia per al Desenvolupa-
ment Urbà (PPUD). En aquest informe es descriuen els orígens i l’estat de la iniciativa i 
resumeix els resultats. També s’inclouen algunes recomanacions per a millorar la segu-
retat d’esdeveniments públics.

La fase següent d’aquest projecte seria enfortir la capacitat dels responsables i deci-
sors polítics als països africans en àrees relacionades amb la seguretat i els llocs pú-
blics, així com incrementar la producció i la difusió de recomanacions pràctiques.

Com s’ha dit més amunt, aquesta és una nova iniciativa i ens agradaria beneficiar-nos 
dels comentaris dels lectors a mesura que continuem desenvolupant mètodes per a 
millorar la seguretat d’esdeveniments públics als espais urbans.

Envieu els vostres comentaris a:

Claude Ngomsi Meutchehe:
claude.ngomsi@unhabitat.org

Cecilia Andersson:
Cecilia.Andersson@unhabitat.org
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PRESENTACIÓ

PRESENTACIÓ

Ara fa un parell d’anys, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya va iniciar la col-
lecció «Segments de Seguretat» com un nou canal per a divulgar el coneixement que 
es genera en matèria de seguretat a les activitats de recerca i de formació que organit-
za l’Institut.

Una de les activitats de recerca impulsades per l’Institut és la cooperació amb or-
ganismes internacionals, a fi de mantenir xarxes de col·laboració i d’intercanvi de 
coneixements i experiències de professionals en els àmbits propis de la seva compe-
tència.

En aquest context, l’Institut va signar l’any 2010 un acord de col·laboració amb el 
Programa de les Nacions Unides per als Assentaments Humans (ONU-Habitat), mit-
jançant la Plataforma Policia per al Desenvolupament Urbà (PPDU), amb l’objectiu de 
promoure i facilitar el diàleg entre la policia, les autoritats municipals, i també els 
grups especialment sensibles, inclosos els joves i les dones, per a intentar assolir 
entorns urbans segurs, reduint els factors socials i situacionals de la delinqüència, la 
violència i la inseguretat. En aquesta Plataforma també hi col·laboren la Direcció  
General de Policia de Suècia, la Policia de Mont-real, la Policia de Nigèria, UNITAR i 
UNODC. 

En una primera fase d’aquest Programa, adreçat a membres de cossos policials de 
països de l’Àfrica, un dels compromisos adoptats era organitzar activitats de formació 
teòrica i pràctica en l’àmbit de la policia de proximitat i l’ordre públic, analitzant les ten-
dències actuals en gestió, negociació i habilitats de comunicació adaptables a un con-
text local.

L’Institut té una llarga experiència en formació en l’àmbit internacional, no solament a 
Europa –on ha col·laborat amb el Consell d’Europa– sinó també a Amèrica, l’Àfrica i 
altres parts del món. Una de les missions internacionals del Departament d’Interior de 
la Generalitat de Catalunya, mitjançant l’Institut, és la promoció i el suport a l’expandi-
ment democràtic de la policia en països en desenvolupament, centrant-se en la pro-
ducció d’eines, formació i difusió d’experiències.

Fruit d’aquest compromís, el mateix 2010 es van organitzar a l’Institut dos semina-
ris de formació sobre la millora de la seguretat en esdeveniments públics en espais 
urbans, un al mes de juliol i un altre al novembre. Per a això, l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya va comptar també amb la col·laboració de diversos membres 
de la Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra i de personal del Departament 
d’Interior, que hi van participar com a ponents.

Aquest segon número de la col·lecció «Segments de Seguretat» recull els resultats i 
les expectatives generades pel Programa i pels dos seminaris formatius. Desitjo que 
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sigui del vostre interès i es converteixi en una eina útil i reconeguda dels rèdits que 
aporta la col·laboració de l’Institut amb altres institucions internacionals.

No vull acabar sense expressar el meu reconeixement a totes les persones que han 
participat d’una manera o altra en aquest Programa, ja que ajuden a potenciar la pro-
jecció exterior de la tasca que realitza l’Institut. Espero que l’acompliment del seu 
objectiu encoratgi a continuar, en el futur, la cooperació i l’intercanvi.

núria aymerich i Rocavert
Directora de l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya
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PRÒLEG

A les zones urbanes de l’Àfrica, l’espai públic és, cada vegada més, el lloc privilegiat per 
a l’expressió de l’alegria, la celebració i la reivindicació. Tanmateix, això va lligat a la con-
ducta de les multituds, que té el seu principal focus de conflicte en els punts següents: 

• la manca de responsabilitat, 
•  la mala comprensió de la importància del diàleg per a la preservació de la vida i la 

protecció de la propietat pública a l’àrea on es fan les vagues i les altres formes de 
protestes, 

• les pobres estratègies de planificació, i 
•  el grau d’independència de la policia, especialment pel que fa a la seva aplicació 

equitativa. 

Quan els senyals de trànsit, les tanques publicitàries i altres elements del mobiliari urbà 
pateixen actes de vandalisme, així com altres infraestructures públiques i locals privats, 
els actes públics tenen un impacte negatiu en els mitjans de vida urbans i en l’estètica.

Per tal d’ajudar els governs locals, l’ONU-Habitat i els seus socis han posat en marxa 
una revisió conjunta i comparativa amb altres socis. L’objectiu és proporcionar a les 
autoritats municipals noves polítiques, eines innovadores i una metodologia participati-
va que contribueixi a una gestió proactiva de les concentracions formals i informals. 
Aquest és el context en què es van organitzar els dos seminaris de formació per a la 
millora de la seguretat d’esdeveniments públics als espais urbans, realitzats a Mollet del 
Vallès (Barcelona) l’any 2010.

Els participants en els seminaris provenien de setze països africans, juntament amb 
quatre d’Europa i dos del Canadà. Aquesta circumstància va fer que el diàleg entre les 
cultures fos enriquidor, a més de la varietat de professions que s’hi aplegaven: oficials 
de policia nacionals i municipals, advocats i periodistes, investigadors i professors, au-
toritats locals, representants d’organitzacions de dones i no governamentals, planifica-
dors urbans i psicòlegs, entre d’altres, van compartir punts de vista sobre la gestió de 
les masses en actes esportius, socials, polítics o culturals. Els participants als seminaris 
van coincidir en la importància del diàleg per al control de les multituds i els individus.

La nostra esperança és que els responsables governamentals i municipals, així com 
els experts policials i socials, extreguin idees i observacions que els ajudaran a conver-
tir aquest document inicial en un manual de l’evolució de la gestió democràtica dels 
actes públics a les zones urbanes a l’Àfrica.

Joan clos i Matheu
Director executiu del Programa ONU-Habitat
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CAPÍTOL 1

INTRODuCCIÓ

LA POLICIA A L’ÀfRICA: ANTECEDENTS

A l’Àfrica la reivindicació col·lectiva, i la negociació que en deriva amb els poders pú-
blics, s’ha convertit cada vegada més en una característica rutinària a la majoria de les 
ciutats, incloses les principals, ja que la població exigeix millors condicions de vida. Ja 
sigui formalment organitzats o no –i sovint sense autorització prèvia–, molts grups en-
vaeixen l’espai públic per a expressar el seu descontentament amb les autoritats públi-
ques o polítiques. Carrers, places i altres àrees públiques són ocupats per una multitud 
portant pancartes i cridant consignes. 

En aquestes circumstàncies, hem de tenir en compte que la llibertat d’expressió és un 
dret fonamental. En conseqüència, els esdeveniments d’aquest tipus, en la mesura del 
possible, s’han de dur a terme sense traves i lliures d’interferències polítiques o adminis-
tratives. Correspon a les autoritats locals establir els mecanismes i dur a terme les accions 
que garanteixin el lliure exercici d’aquest dret bàsic. Quant a les forces de seguretat, les 
seves funcions principals són mantenir la integritat física dels participants, del públic i dels 
béns, fins i tot en el cas de manifestacions espontànies.

FOTOGRAFIA 1.1. Agents de policia durant una manifestació.
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És cert que, de vegades, els actes públics poden fer girs inesperats i es tornen vio-
lents. Per tal de prevenir o tractar aquest tipus de situacions, la interacció eficaç amb 
els líders de les manifestacions, les autoritats locals i les forces de seguretat és fona-
mental. Quan s’enfronta a condicions de violència, la policia –la cara visible de l’autoritat 
pública– ha d’intervenir amb un sol propòsit, és a dir, ha d’intervenir per a gestionar i 
controlar la conducta criminal, i res més. Més enllà d’això, l’acció policial corre el risc de 
cedir terreny al desordre i la confusió en una escala més gran. També s’ha observat que 
quan les forces de seguretat no estan preparades per a negociar amb els líders de la 
manifestació, les protestes es poden intensificar més. 

D’altra banda, en funció de determinats ambients urbans, la manera com els mitjans 
de comunicació informen d’esdeveniments i difonen la informació poden agreujar –o bé 
atenuar– la tensió entre els protagonistes.

També pot succeir que diversos cossos que operen en un mateix lloc no siguin efica-
ços a causa de diverses raons: 

• el desconeixement de les normes reglamentàries o administratives relatives als ac-
tes públics, 

•  el control tècnic i la gestió de masses, 
•  l’ús inadequat d’eines de manteniment de l’ordre públic, i 
•  la falta de claredat en l’assignació de tasques i responsabilitats respectives.

En resum, les fonts principals de problemes amb què es pot trobar la policia en el 
manteniment de l’ordre públic tenen a veure amb:

•  l’absència d’un avís o autorització previs, 
•  la mala gestió i avaluació dels esdeveniments públics per part de les autoritats 

municipals, i 
•  la insuficient cooperació entre les autoritats de la seguretat (municipi, autoritat local 

i policia). 

Aquestes mancances posen en relleu la necessitat de comptar amb procediments 
específics per a gestionar i controlar els esdeveniments en espais públics urbans.

ELS SEMINARIS DE fORMACIÓ

D’acord amb el que s’acaba d’exposar, l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i 
l’ONU-Habitat van signar un acord de col·laboració amb el compromís de millorar el 
paper dels cossos de policia africans davant dels esdeveniments públics, amb l’objec-
tiu de contribuir a millorar la vida i la convivència a les ciutats i els pobles.

Fruit d’aquest compromís, es van organitzar dos seminaris de formació amb el títol 
de Millora de la seguretat en esdeveniments públics en els espais urbans1, en col-
laboració amb la Policia Nacional de Suècia, el Servei de Policia de la Ciutat de Mont-
real i UNITAR, com a socis principals, i en el marc de la PPUD del Programa Ciutats 
Segures de l’ONU-Habitat. 

La PPUD ja havia començat a treballar, des de novembre de 2009, en la promoció del 
diàleg i la confiança entre la policia, els responsables municipals, els participants en el 
desenvolupament urbà i altres grups d’interès principals, amb l’objectiu comú de millo-
rar la seguretat de persones i béns, així com millorar la cohesió social i la cordialitat en 
les zones urbanes. 

Abans del primer seminari, els coordinadors van conèixer l’operatiu integrat de segu-
retat i el pla de seguiment i control de masses dissenyat amb motiu de la final de la 

1. Tots dos seminaris van tenir lloc 
a l’Institut de Seguretat Pública 
de Catalunya (Mollet del Vallès, 
Barcelona) l’any 2010: el primer, 
entre el 12 i el 16 de juliol i el segon, 
del 8 al 12 de novembre.
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Copa del Món de Futbol, que va tenir lloc l’11 de juliol de 2010 a Johannesburg (Sud-
àfrica), i també van visitar alguns punts potencialment calents de Barcelona. Així ma-
teix, el segon seminari va estar precedit per una visita tècnica al Complex Central de la 
Policia de la Generalitat-Mossos d’Esquadra (Sabadell), que va donar als coordinadors 
l’oportunitat de conèixer la manera d’organitzar un dispositiu policial, incloses les funci-
ons de control de disturbis, la unitat canina i les unitats d’explosius. Els coordinadors 
també van poder conèixer el pla de seguretat per a una propera visita del papa Benet 
XVI a Barcelona.

Als seminaris, van assistir-hi un total de quaranta-un professionals, entre els quals hi 
havia representants de setze països de l’Àfrica central, oriental i occidental amb diver-
sos bagatges professionals.

El propòsit d’aquesta formació era informar els participants sobre les tendències 
actuals, d’acord amb les seves expectatives, i familiaritzar-los amb les habilitats per a la 
gestió pràctica, la negociació i la comunicació adaptables a la seva realitat local en el 
procés de millora de la seguretat i d’intervenció democràtica en esdeveniments públics.

Els participants van compartir respectivament les seves experiències durant els semi-
naris, en els quals es van detallar i discutir diversos models d’actuació policial i es van 
analitzar experiències reals de gestió democràtica durant esdeveniments públics en 
espais urbans utilitzant la teoria de les identitats socials. També es van analitzar expe-
riències en relació amb l’enfocament de diversos camps d’acció en els quals experts i 
acadèmics de cinc països occidentals havien treballat en estreta col·laboració amb al-
tres parts implicades per a millorar la seguretat urbana. Els seminaris van ser una bona 
ocasió per a identificar fortaleses, debilitats i oportunitats en la seguretat davant d’es-
deveniments públics en els setze països africans.

Els participants dels seminaris van rebre un nombre important de recomanacions, 
per exemple:

•  als responsables i autoritats, de considerar les manifestacions públiques més com 
una expressió social que com un desafiament a les institucions de l’Estat;

•  a la policia, d’obrir canals de diàleg i negociació per a la resolució pacífica de con-
flictes en lloc de la confrontació;

•  a la societat civil i les comunitats, de no encoratjar la violència o els danys a la pro-
pietat.

FOTOGRAFIA 1.2. Participants al segon seminari, novembre de 2010.
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L’Institut de Seguretat Pública de Catalunya i l’ONU-Habitat es van proposar centrar 
els seminaris especialment en els cinc aspectes següents:

a)  Una revisió crítica dels procediments administratius per a tramitar les notificacions 
de manifestacions. En virtut dels instruments de dret internacional, el dret de reu-
nió pacífica no ha de ser sotmès a l’autorització, sinó només a l’obligació de noti-
ficar-ho a les autoritats, per posar-les en condicions d’avaluar qualsevol perill po-
tencial greu o real per a les persones o els béns. Les autoritats han de tenir en 
compte que, amb aquest procediment, poden impedir una manifestació només 
amb unes circumstàncies específiques i degudament justificades amb autèntics 
riscos reals i efectius. En cas contrari, les autoritats han d’entendre que el dret de 
reunió pacífica ha de prevaler.

b)  Una avaluació dels mecanismes institucionals i les eines que les autoritats policials 
i municipals utilitzen per a controlar (directament i indirectament) i gestionar les 
manifestacions públiques (pacífiques o violentes), així com les seves relacions 
amb els mitjans de comunicació.

c)  Analitzar la mesura en què l’espai urbà té un paper en la planificació i la gestió 
d’esdeveniments públics.

d)  Analitzar el paper que els mitjans de comunicació poden exercir en la gestió de les 
manifestacions públiques.

e)  Compartir experiències sobre la importància de la producció i la difusió de conei-
xements i pràctiques capdaventeres en relació amb la gestió democràtica de l’es-
pai urbà i la manifestació pública, perquè siguin de pau per a tots els involucrats.

Amb aquests cinc punts de l’agenda, l’objectiu de la PPUD era enfortir la cooperació 
i l’anàlisi comparativa de les pràctiques existents entre les entitats de policia involucra-
des en les zones urbanes, en un intent de generar enfocaments innovadors a les ciutats 
africanes amb la participació activa de les autoritats locals.

Durant les sessions sobre els esdeveniments públics i el desenvolupament social 
sostenible a l’Àfrica, els participants van palesar que a molts països la Constitució con-
sagra el dret d’expressió a través de manifestacions públiques per mostrar el seu punt 
de vista i les seves queixes. Alhora, els agents de policia estan obligats a fer complir la 
llei i l’ordre, però aquests drets i deures han d’estar clarament definits i ben equilibrats 
per tal d’evitar tensions. Als països on se sol·licita l’autorització prèvia (en comptes de 
donar avís previ) l’autoritat responsable pot ser una autoritat municipal o la policia.

Algú pot pensar que quan s’espera que un acte públic serà pacífic, no cal que els orga-
nitzadors sol·licitin l’autorització prèvia, ja que es tracta de l’exercici d’un dret civil bàsic en 
la seva forma més pura; tanmateix, és aconsellable que les forces policials hi siguin pre-
sents per a garantir de la mateixa manera la seguretat de manifestants i no-manifestants.

EXPECTATIVES

Els participants als dos seminaris van apreciar l’oportunitat d’ampliar els seus coneixe-
ments sobre la gestió de l’ordre públic i sobre la implantació de nous mètodes al seu 
país respectiu. En concret, estaven disposats a aprendre d’altres països les millors 
maneres de compatibilitzar el compliment de la llei i el manteniment de l’ordre amb la 
defensa dels drets fonamentals. A més, van mostrar interès en la possibilitat d’introdu-
ir el concepte de «ciutats segures» als seus països i ciutats respectius.

Així mateix, els assistents van coincidir que la col·laboració entre la policia, les autori-
tats locals i la societat civil s’ha d’estudiar més a fons. Van estar d’acord que l’aprenen-
tatge de noves tècniques de gestió és particularment important per al futur.
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CAPÍTOL 2

LA GESTIÓ D’ESDEVENIMENTS 
PÚBLICS A SETzE PAïSOS 
AfRICANS

Els membres de la Plataforma Policia per al Desenvolupament Urbà (PPDU)2 van elabo-
rar una matriu d’autoavaluació, com a instrument per a analitzar el punt de partida i 
planificar la gestió dels esdeveniments públics d’una manera més eficaç.

Als participants dels dos seminaris formatius se’ls va demanar que avaluessin 
les institucions dels seus respectius països sobre la base de la matriu. Es van dividir 
en grups del mateix país, on els representants de la policia, la societat civil i les au-
toritats locals van poder donar una perspectiva completa sobre la situació a cada 
país.

El resultat d’aquesta experiència es presenta a les pàgines següents, país per país i 
per ordre alfabètic.

2.  La PPDU reuneix els 
representants d’UNITAR,  
ONU-Habitat, l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, el Servei  
de Policia de la Ciutat de Mont-real  
i la Policia Nacional de Suècia.

MAPA 2.1. Situació dels països participants als seminaris. 
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3.  Burkina Faso és un país de 
l’Àfrica occidental, amb una 
superfície de 274.200 km2. Limita al 
nord i a l’oest amb Mali, a l’est amb 
Níger i Benín, i al sud amb Togo, 
Ghana i Costa d’Ivori. La capital  
i ciutat principal és Ouagadougou.

BuRkINA fASO

El territori de Burkina Faso3 es divideix en tretze regions amb quaranta-cinc províncies, 
tres-cents cinquanta departaments, tres-cents cinquanta-nou municipis de ple exercici 
amb alcaldes electes, i prop de vuit mil aldees.

Des de la seva independència l’agost de 1960, Burkina Faso ha experimentat diver-
sos règims polítics: l’estat d’excepció i l’estat de dret. Des de 1991, el país ha optat per 
un sistema polític democràtic mitjançant l’adopció d’una constitució per referèndum i 
la celebració d’eleccions presidencials i legislatives.

RECOMANACIONS

Als diferents actors es recomanen una sèrie de pràctiques innovadores que caldria 
adoptar per a millorar la gestió d’esdeveniments públics.

AJuNTAMENT

•   Facilitar l’exercici de la llibertat d’expressió a la via pública.
•   No utilitzar de forma habitual la prohibició de les protestes.
•   Assegurar una comunicació efectiva de l’evolució dels problemes en temps real.
•   Controlar l’ús excessiu de la força contra els manifestants i la societat civil.
•   Tenir les habilitats necessàries per presentar rodes de premsa.
•   Usar un llenguatge correcte i amable.
•   Evitar missatges provocadors.

POLICIA

•   Administrar els primers auxilis a les víctimes.
•   Treballar amb els mitjans de comunicació.
•   Educar en els temes relacionats amb la seguretat a través dels mitjans de comuni-

cació.
•   Proporcionar, comprovar i verificar la informació creuada.
•   Conèixer i respondre les preguntes que sorgeixen sovint: el nombre de víctimes, la 

valoració dels danys, el temps que es trigarà a tornar a la normalitat...
•   No fer un ús desproporcionat de la força.

ESTAT

•   Implementar un enfocament de diàleg i pau.
•   Difondre la gestió integral de l’ordre públic, que involucra totes les lleis nacionals i 

internacionals.
•   Promoure un sistema transparent per facilitar la informació pública.

MITJANS DE COMuNICACIÓ

•   Fer una descripció precisa dels esdeveniments.
•   Ser professional.
•   Elaborar articles objectius.
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REPTES

Aturar la violència urbana causada per l’ús de la força o l’ús de les armes, en general, 
plantegen una certa confusió entre les autoritats locals i/o nacionals i la ira i la impotèn-
cia de les víctimes.

La presa de decisions es veu afectada per nombroses interferències. És visible el 
bloqueig psicològic de l’autoritat pública quan tracta de justificar les solucions adop-
tades, associant-ho amb un desig de venjança sobre la base d’un sentiment d’humi-
liació.

Per aquesta raó, la intervenció de l’autoritat local i els actors clau davant de la violèn-
cia urbana s’ha de correspondre amb unes bones pràctiques en l’àmbit de la pacifica-
ció de l’espai públic.

Aparentment, arran de les recents manifestacions al sud-oest del país, la gestió de 
l’ordre públic podria haver obtingut més bons resultats si els responsables no hagues-
sin hagut d’afrontar els quatre factors adversos següents:

a)  la població del sud-oest de Burkina Faso és particularment reivindicativa i irre-
meiablement reticent a l’autoritat administrativa, considerada com un avatar co-
lonitzador davant del qual s’ha combatut durament per a continuar sent insub-
misos;

b)  la manca de confiança i comunicació entre les parts (en aquest cas amb la nega-
tiva a compartir informació i intel·ligència) i, alhora, l’ocultació de la veritat, aboca 
les autoritats a la vacil·lació i la dilació;

c)  els febles efectius de les forces policials, la manca de mitjans d’intervenció i el di-
fícil accés als reforços;

d)  la ràpida recuperació dels moviments i el feble compromís dels líders d’opinió en 
favor del restabliment de l’ordre.

LLIçONS APRESES

Les dificultats que pot tenir un alcalde a calibrar bé la resposta o reacció expliquen la 
mala gestió dels disturbis urbans per part de les autoritats municipals. 

•  El diàleg i la negociació han de ser els mètodes preferits per a la gestió de l’ordre.
•  La importància de compartir informació pel que fa al manteniment de l’ordre.
•   La institucionalització d’un comitè de vigilància i alerta, ampliant-lo als líders tradi-

cionals i religiosos, a la gent gran i a les associacions de dones i joves.
•   La creació d’una brigada de bombers i d’una unitat especialitzada en ordre públic 

(grup antiavalots).

BuRuNDI

La ciutat de Bujumbura és la capital política i econòmica de Burundi4 i es troba a la 
costa nord-est del llac Tanganika. La ciutat confina al nord amb el municipi de Mutim-
buzi, a l’est amb els d’Isaïes i Kanyosha i al sud amb el de Kabezi. Bujumbura també fa 
frontera, a través del llac Tanganika, amb la República Democràtica del Congo. La po-
blació de Bujumbura s’estima ara en vuit-cents mil habitants.

4. Burundi és un estat de l’Àfrica 
centre-oriental, de 27.830 km2, 
situat en un altiplà a la regió dels 
Grans Llacs, a la riba est del llac 
Tanganika. Limita al nord amb  
Ruanda; a l’oest, amb la República 
Democràtica del Congo, i a l’est  
i al sud, amb Tanzània.
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BONES PRÀCTIquES

En l’impuls de bones pràctiques, a partir de setembre de 2007, els membres de la 
Policia Nacional de Burundi han rebut formació amb la finalitat de reforçar les seves 
capacitats d’acord amb un model de policia de proximitat. Aquesta formació està es-
tructurada en un mòdul específic sobre com garantir la seguretat en processos electo-
rals, adreçat a oficials i suboficials de la Policia Nacional.

La implementació de la policia de proximitat ha donat lloc a la presència dels diferents 
serveis de policia (judicial, seguretat interior, policia aèria, de fronteres i estrangeria, 
policia ambiental i protecció civil) a tots els municipis urbans.

Per tal d’enfortir la preparació dels membres de la Policia Nacional de Burundi, els 
oficials reben formacions específiques als països amics. La policia també participa en 
les operacions de manteniment de la pau al costat de l’ONU a Darfur, Costa d’Ivori, 
Haití i el Txad.

REPTES DE fuTuR
 
•   Posar en marxa un servei o comitè municipal responsable de la gestió d’esdeveni-

ments públics.
•   Desenvolupar un marc de comunicació i col·laboració entre aquest servei o comitè 

i la Policia Nacional per a la gestió de la seguretat en general i per al manteniment 
de l’ordre en esdeveniments públics, en particular.

•   Delimitar bé els llocs de protesta pública per evitar interferir o pertorbar la pau i 
l’ordre públic durant les manifestacions.

LLIçONS APRESES

En un model de policia comunitària, una manifestació ja no es considera una amenaça, 
sinó un element de canvi positiu en la societat. Els conflictes col·lectius i les manifesta-
cions són una part integral de la dinàmica social i un motor de canvi.

CAMERuN

Des del començament de la lluita per la independència, entre 1955 i 1990, el Camerun5 
ha experimentat una cultura de la violència i la repressió que implica violacions dels 
drets humans i l’empresonament dels opositors al règim.

La democràcia es va restaurar el 1990, la nova administració va establir la garantia 
dels drets civils, incloses la llibertat d’associació i d’expressió, així com un sistema mul-
tipartidista, però això no va impedir un ressorgiment de la violència, la repressió i la vio-
lació de drets humans.

ORGANITzACIÓ DEL SISTEMA DE SEGuRETAT

El Camerun té una administració centralitzada i es divideix en deu regions. Cada regió 
té una unitat especial per al control d’esdeveniments públics i les comissaries de policia 
han de bregar amb el desordre públic dia a dia. L’administració central i la policia són 
les encarregades de l’aplicació de la llei i el manteniment de l’ordre; les autoritats locals 

5. El Camerun és un país de l’Àfrica 
central, que ocupa una extensió de 
475.440 km2. Limita a l’oest amb  
el golf de Guinea; al nord-oest, amb 
Nigèria; a l’extrem nord, amb el llac 
Txad; a l’est, amb el Txad i la 
República Centreafricana; al sud-
est i al sud, amb la República del 
Congo, i al sud, amb Gabon i 
Guinea Equatorial. La capital és 
Yaoundé.
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no hi estan implicades a la pràctica, però el diàleg s’ha introduït en la gestió d’esdeve-
niments públics, si més no en l’àmbit polític.

BONES PRÀCTIquES

•   Lleis i procediments administratius ben definits, fins i tot pel que fa a les manifesta-
cions.

•  La col·laboració i l’intercanvi d’idees entre les parts implicades.
•   La creació d’unitats especials per a combatre la delinqüència durant els esdeveni-

ments públics.

ÀREES DE MILLORA

Cal fer una revisió de les normes i els reglaments relatius a la seguretat pública, on les 
funcions i les responsabilitats estiguin ben definides. S’ha d’establir un mecanisme per 
a millorar el diàleg entre el govern i la població, i també cal que les autoritats municipals 
participin en la presa de decisions.

REPTES

•   L’escassa comprensió de les manifestacions, ja que majoritàriament es perceben 
com una activitat violenta en lloc d’un canal perquè la població expressi els seus 
sentiments i preocupacions. 
•  La falta de confiança del govern i els alts càrrecs en les entitats descentralitzades.
•   La inadequada aplicació de les normes quan s’apliquen mesures preventives per 

abordar els problemes.
•  La falta de comunicació entre les parts implicades.
•  La poca formació dels agents de policia.
•  La definició confusa del paper i la responsabilitat de la policia.
•  La falta de confiança entre la població i el govern.
•  La politització de les idees.
•  La manca d’anàlisi i planificació adequada.

CAP VERD

Cap Verd està situat a l’Atlàntic: és un arxipèlag6 que dista uns 650 km de la costa oest 
d’Àfrica. La República de Cap Verd té censada (any 2010) una població de 491.575 
habitants.

Cap Verd està situat a la intersecció de la ruta que connecta l’Àfrica occidental amb 
els Estats Units, el Canadà i el Carib, i en l’encreuament de rutes entre el nord d’Europa, 
la Mediterrània i el Brasil. És un lloc de gran importància estratègica.

REPTES

Els principis fonamentals que han de crear unes bones condicions per al manteniment 
de l’ordre públic són els que es detallen a continuació.

6. L’arxipèlag de Cap Verd està 
format per deu illes i vuit illots 
disposats en dos grups segons la 
seva posició respecte dels vents 
dominants: les Illes de Sobrevent 
(Santo Antao, Sao Vicente, Santa 
Luzia, Sao Nicolau, Sal i Boa Vista)  
i les Illes de Sotavent (Maio, Sao 
Tiago, Fogo i Brava). Té una 
superfície de 4.033 km2 i una àrea 
marina de 734.265 km2.
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•   Utilització mínima de la policia.
•   Bon coneixement de les amenaces.
•   Imatge de convicció i eficiència.
•   Preparació coordinada.
•   Unitat de comandament funcional.
•   Objectivitat i neutralitat.
•   Formes graduals de dissuasió policial.
•   Coneixement de les mesures que cal adoptar davant dels disturbis.

LLIçONS APRESES

Les forces de seguretat haurien d’evitar recórrer a mesures dràstiques i promoure l’efi-
ciència per a obtenir un grau acceptable d’ordre en situacions perilloses.

FOTOGRAFIA 2.1. Concentració vigilada de prop per la policia.
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FOTOGRAFIA 2.2. Agents de la Policia de  Cap Verd.
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COSTA D’IVORI

La Costa d’Ivori7 limita al nord amb Mali i Burkina Faso; a l’oest, amb Libèria i Guinea; 
a l’est, amb Ghana, i al sud, amb l’Oceà Atlàntic. La població s’estima en vint-i-un mili-
ons d’habitants. La capital administrativa del país és Yamoussoukro i el principal centre 
econòmic és la ciutat d’Abidjan.

BONES PRÀCTIquES

•   Formació i sensibilització de la societat civil. 
•   Algunes organitzacions de defensa dels drets, inclosa la Lliga dels Drets Humans 

de la Costa d’Ivori (LIDHO), van començar a formar l’alumnat de l’Acadèmia de 
Policia en qüestions del respecte dels drets fonamentals.

•   S’han creat equips per a diagnosticar la situació del país i establir un pla d’acció 
anual amb els diferents protagonistes de la vida social, com ara les organitzacions 
religioses i els grups de dones i joves.

REPTES DE fuTuR

•   Mobilitzar persones, recursos i mitjans per a millorar la formació de la policia.
•   Reestructurar els programes formatius i els mètodes d’aprenentatge per a inclou-

re-hi els drets humans –consagrats en les normes regionals i internacionals– i 
l’atenció als reclutes i als seus col·legues en servei, no només en el període de 
crisi, sinó també abans d’aquest període.
•   Modificar els procediments operatius per alinear-los amb les normes internacio-

nals sobre drets humans.
•   Fomentar la col·laboració entre la societat civil i la policia per millorar els serveis 

que presten a la comunitat, mitjançant la transferència de determinades compe-
tències de la policia al municipi.

•   Augmentar la capacitat de la policia administrativa (alcaldes i policies municipals) 
per a reforçar la naturalesa de les institucions públiques (equitat, separació de 
poders) i, alhora, atorgar-los una cara més humana. 7. El país, situat a l’Àfrica 

occidental, té una superfície de 
322.462 km2. Es va independitzar 
de França l’any 1960.
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FOTOGRAFIA 2.3. Manifestació de protesta.
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LLIçONS APRESES

Siguin quines siguin les circumstàncies, el manteniment de l’ordre segueix sent una 
funció sobirana de l’Estat. Els mitjans utilitzats i els poders atorgats a les autoritats va-
rien depenent de si el període és de normalitat o de crisi.

Sense ordre públic, la vida social seria difícil de salvar. La societat civil, que està vista 
per l’ordre públic com a autora o bé com a víctima del desordre, ha de vetllar per seguir 
la lògica del manteniment de l’ordre públic.

GÀMBIA

Gàmbia és un país de l’Àfrica occidental i el més petit del continent.8 Fa frontera amb el 
Senegal, excepte per la franja oest, on limita amb la costa atlàntica. La població del país 
és d’un milió set-cents mil habitants. La ciutat de Banjul n’és la capital.

Gàmbia va aconseguir la seva independència del Regne Unit l’any 1965, però conti-
nua sent un dels membres de la Commonwealth. 

BONES PRÀCTIquES

a)  El marc jurídic de les manifestacions públiques:
•   Constitució de 1999 de Gàmbia, que en el capítol IV garanteix els drets humans
•   Codi penal (cap. 10), vol. 111 Lleis de Gàmbia 1990
•   Llei d’ordre públic, vol. 111 Lleis de Gàmbia 1990
•   Decret d’eleccions de 1996

b) Els requisits legals per a organitzar una manifestació:
•   autorització prèvia per part de l’inspector general de Policia o el president de la 

Comissió Electoral Independent;
•   tres dies d’anticipació amb el lloc, l’hora i la data indicades o no, depenent de 

les circumstàncies.
c)  Les raons establertes per a negar el permís d’organitzar mítings polítics o manifes-

tacions públiques:
•   la garantia de la seguretat pública i la seguretat personal; 
•   el no-compliment de les condicions requerides a la sol·licitud;
•   als partits polítics no se’ls permet fer campanya o concentracions en àrees 

declarades pel president com a «zones restringides»;9

•   quan el permís per a una manifestació o una marxa sigui sol·licitat per diferents 
partits polítics a la mateixa hora i lloc, la Comissió pot modificar les peticions 
presentades d’acord amb el criteri de «per ordre d’arribada».10

d)  Els delictes relacionats amb concentracions i manifestacions públiques a Gàmbia, 
es defineixen com segueix:11

•   l’associació il·lícita: quan tres o més persones es reuneixen amb la intenció de 
cometre un delicte, o qualsevol altre propòsit en comú, que fa témer que pot 
provocar altres persones a cometre alteracions de l’ordre públic i al trencament 
de la pau (la pena per associació il·lícita és d’un any de presó);

•   el motí: es defineix com una associació il·lícita que s’ha iniciat amb la finalitat de 
trencar la pau i sembrar el terror entre la població;

•   en cas de dany o mort causats a qualsevol persona, no hi haurà cap acció penal 
o civil en contra de les persones autoritzades per mandat a utilitzar els mitjans 
necessaris per a dispersar els manifestants i la força raonable per a arrestar els 
que es resisteixen a la detenció.

8. Gàmbia té una superfície 
propera als 10.500 km².
9. D’acord amb l’article 10(1)f  
de la Llei d’ordre públic, cap. 22 
Lleis de Gàmbia.
10. Recollit a l’article 87(3) del 
Decret d’eleccions de Gàmbia  
de 1996.
11. Art. 69 i 73 del Codi penal de 
Gàmbia.
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kENyA

Kenya12 és un país de l’Àfrica oriental amb una extensió de 580.000 km², dotat d’un 
paisatge sorprenent i abundància de fauna. La població total és de trenta milions d’ha-
bitants i caracteritzada per una rica herència, ja que hi ha quaranta-dues cultures dife-
rents. La capital del país, Nairobi, té gairebé tres milions d’habitants (2007).

MANIfESTACIONS

Com en molts altres països africans, les grans diferències socioeconòmiques entre rics 
i pobres fan que els més desfavorits sempre busquin qualsevol ocasió per a expressar 
el seu enuig o frustració. Per desgràcia, gairebé el 80% de totes les manifestacions en 
els últims cinc anys han patit una forma o altra de violència. Els principals grups que 
participen en concentracions públiques són joves sense feina, grups religiosos, vene-
dors ambulants i estudiants.

REPTES 

En tot cas, l’experiència demostra que les manifestacions no es poden evitar. Són una 
part integrant de la llibertat d’expressió. Això significa que s’han de trobar solucions tant 
a llarg com a curt termini.

12. La República de Kenya fa 
frontera al nord amb Etiòpia; a l’est, 
amb Somàlia; al sud, amb Tanzània; 
a l’oest, amb Uganda; al nord-oest, 
amb el Sudan del Sud, i la costa 
sud-est amb el oceà Índic. Al sud-
oest confina amb el llac Victòria, 
compartit amb Uganda i Tanzània.

FOTOGRAFIA 2.4. Un home ferit és ajudat pels serveis sanitaris.
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SOLuCIONS A CuRT TERMINI

•   Formació: tots els involucrats han de ser formats en les seves funcions i responsa-
bilitats. No obstant això, l’aplicació de la llei ha d’establir un equilibri entre la protec-
ció dels drets constitucionals dels manifestants, la legalitat i el manteniment d’un 
ambient sa i segur per a la manifestació.

•   Accés restringit: no s’ha de permetre als manifestants l’accés als llocs importants 
o crítics de la ciutat. Això significa que les àrees freqüentades per personal polític 
han d’estar fora dels límits per als manifestants.

•   Intel·ligència: el braç d’intel·ligència de la policia ha d’actuar de manera proactiva 
en la identificació d’una agenda oculta darrere d’una manifestació amb la conse-
qüent preparació d’un pla de contingència.

•   Pla d’arrest: la policia no ha de descartar la possibilitat de detencions massives. 
Això pot ser un repte, ja que els oficials s’han d’organitzar per garantir un tracte 
humà i digne per als manifestants detinguts.

•   Policia comunitària: la policia ha d’involucrar el públic per aconseguir una cooperació 
estreta i de confiança. Això condueix sovint a actituds positives contra la violència.

SOLuCIONS A LLARG TERMINI

•   Millorar les condicions de treball dels joves. 
•   Oferir igualtat d’oportunitats als joves sobre la base de destreses i habilitats en lloc 

d’afiliacions polítiques o ètniques.
•   El govern també ha d’optar per una actitud més positiva envers els petits empresa-

ris. Les reunions entre venedors ambulants i funcionaris municipals podrien anar cap 
a l’elaboració de solucions amistoses que estan en els interessos d’ambdues parts.

•   Promoure un comportament patriòtic més tolerant i d’alguna manera a apaivagar 
qualsevol malentès darrere dels conflictes religiosos. El govern pot patrocinar mis-
satges positius que ressaltin les identitats compartides entre les diferents confes-
sions i promoure una cohesió més gran entre ells.

•   Els estudiants poden ser encoratjats a mostrar lideratge en el maneig dels seus 
propis assumptes.

FOTOGRAFIA 2.5. Les grans diferències socioeconòmiques fan que els més 
desfavorits expressin la frustació.
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MADAGASCAR 

Madagascar és un estat independent13 situat a l’Oceà Índic occidental. És un país in-
sular, separat del continent africà pel canal de Moçambic, de 415 km d’amplada. La 
seva capital és Antananarivo.

REPTES

•   Una consulta pública i inclusiva per definir les característiques que fan que un règim 
sigui democràticament acceptable, o no.

•   Definició de mètodes d’intervenció adequats a cada forma i cada fase dels esde-
veniments.

•   Implementar el programa de millora de l’educació per la ciutadania.
•   Fer més accessible i transparent a la societat civil la llei que regeix les manifestaci-

ons públiques.
•   Validació de la revisió i promulgació del Codi de la comunicació.
•   Aplicació d’una política de desenvolupament urbà i de les estratègies d’implemen-

tació.

LLIçONS APRESES

Fer progressar la cultura democràtica i posar en pràctica un programa d’educació cívi-
ca, que limitaria el risc de l’anarquia.

Això requereix programes d’educació per a l’administració, els sindicats i els polítics. 
La clau és inculcar a la ciutadania una cultura democràtica, preservant els drets inhe-
rents a la persona i, especialment, a la dignitat humana.

L’Estat té un paper molt important per exercir com a institució. Per això és primordial 
formar i sensibilitzar els cossos de l’Estat (administració i policia) a assumir les seves 
responsabilitats.

MALI

Mali és un país de l’Àfrica occidental,14 que al nord fa frontera amb Algèria i Mauritània; 
a l’est, amb Níger; al sud, amb Burkina Faso i Costa d’Ivori; al sud-oest, amb Guinea,  
i a l’oest, amb Senegal. 

La seva població, predominantment jove, és de catorze milions i mig d’habitants 
(2009). La taxa de creixement anual és del 3,6% i el percentatge de població urbana és 
del 22,9 %. La capital del país és Bamako, amb un milió nou-cents mil habitants.

LLIçONS APRESES

Arran d’algunes experiències viscudes al país,15 s’ha arribat a la conclusió que la me-
diació és una eina eficaç per a resoldre conflictes i mantenir l’ordre públic als espais 
urbans.

A partir de 2005, s’han creat mecanismes d’avaluació, com ara els comitès de regla-
mentació d’àmbit nacional, regional i local, que s’han de consultar cada tres mesos.

13. Madagascar, que ocupa 
l’illa més gran de l’Àfrica amb  
una superfície de 587.041 km2,  
es va independitzar de França  
el juny de 1960.
14. Amb una superfície 
d’1.200.000 km², és el setè país 
més gran de l’Àfrica. 
15. La revolució el 1991 i, d’altra 
banda, el març de 2005, el partit  
de futbol contra Togo per a la 
classificació a la Copa del Món,  
en el qual amb un gol d’última hora 
es va classificar Togo en lloc de 
Mali.
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La Llei atorga facultats als funcionaris estatals i les autoritats locals en la prevenció  
i la repressió.

MAuRICI

Maurici16 va heretar un sistema jurídic mixt del colonialisme francès i britànic a la seva 
independència l’any 1968. La protecció i la promoció dels drets humans està incorpo-
rada a la Constitució.

BONES PRÀCTIquES

La policia comunitària es va instaurar el 1989 i promou la consciència dels diferents 
problemes referents a la seguretat, amb l’ajuda de les comunitats de veïns per prevenir 
els delictes a l’àmbit local. Al febrer de 2010, es va posar en marxa un pla estratègic a 
la policia nacional per tal de millorar les operacions policials en un marc democràtic i per 
a promoure els drets humans.

Els recursos humans per a la policia de proximitat són un factor important per ajudar 
a controlar alguns dels elements socials com els drets humans, millorant així la capaci-
tat de reacció positiva de les unitats de seguretat i de la societat civil. S’han enregistrat 
una gran quantitat de millores des de la posada en marxa del pla, gràcies en gran part 
a la formació contínua que reben els agents de policia. S’organitzen reunions periòdi-
ques amb les parts implicades, amb negociació pacífica entre ells, i regularment es re-
visen les qüestions de seguretat nacional.

Els esdeveniments públics estan regulats per llei i els organitzadors estan obligats a 
sol·licitar el permís. El departament de policia fa un ús extensiu dels mitjans de comuni-
cació i missatges SMS per al control de la seguretat.

LLIçONS APRESES

Maurici ha tret moltes lliçons de l’experiència de Ruanda. El departament de policia 
mauricià té previst construir més presons per evitar l’amuntegament dels presoners.

NIGÈRIA 

La República Federal de Nigèria17 va obtenir la independència del Regne Unit l’any 
1960. 

ANTECEDENTS

El dret a la pacífica reunió, de moviment i d’expressió està garantit per la Constitució de 
Nigèria. No obstant això, aquests drets es poden restringir en interès de la defensa 
de l’ordre públic i el bé públic.

Amb el sorgiment del govern democràtic, ha crescut la preocupació de la policia ni-
geriana i d’altres forces de seguretat a adoptar formes més acceptables de control de 

16. La República de Maurici se 
situa a l’oceà Índic sud-occidental, 
a uns 900 km a l’est de Madagas-
car. Aquest Estat té una superfície 
de 2.040 km2, el 91% de la qual 
pertany a l’illa Maurici i la resta  
a illes més petites. La capital és  
Port Louis.
17. Nigèria és un país de l’Àfrica 
occidental, amb una superfície de 
923.768 km². Limita al nord amb  
el Níger; a l’est, amb el Txad i el 
Camerun; a l’oest, amb el Benín,  
i al sud, amb el golf de Guinea  
(oceà Atlàntic). És el país més 
poblat de l’Àfrica i el vuitè del món. 
La capital actual és Abuja.
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multituds, essencialment perquè la gestió de l’ordre públic és la forma més visible per a 
la policia de guanyar o perdre la confiança de la ciutadania.

Abans de l’actual règim democràtic, el permís previ per als esdeveniments públics 
calia demanar-lo formalment al governador de l’Estat, però la decisió la feia efectiva el 
Comissionat de la Policia i es podia presentar un recurs d’apel·lació en contra seu. 
D’altra banda, qualsevol oficial de policia podia suspendre qualsevol manifestació que, 
segons el seu parer, pogués provocar una alteració de l’ordre públic.

Des que el 2010 un tribunal va anul·lar la Llei d’ordre públic, els organitzadors d’ac-
tes públics ja no han d’obtenir el permís previ sinó que només han de notificar els actes 
previstos a la policia per motius de seguretat. Des de llavors, dos grans manifestacions 
–que d’una altra manera haurien provocat el caos– s’han fet sense cap problema. 
Aquest fet corrobora que, més que el permís previ, el que realment importa és una 
bona col·laboració i planificació entre la policia i els organitzadors d’esdeveniments 
públics.

BONES PRÀCTIquES

•   Introducció de comitès de relacions policia-comunitat.
•   Introducció de la policia comunitària, de manera que la policia s’apropa a la gent.
•   Introducció d’un Codi de policia, que estableix que l’ús de la força ha de ser:

– subjecte als principis de legalitat, necessitat i proporcionalitat,
– precedit de les advertències adequades.

•   Negociació i diàleg.
•   L’ús d’equips no violents (és a dir, evitar els antiavalots).
•   Fer que els manifestants entenguin que la policia està en contra de la conducta 

criminal, no de la protesta.
•   Formació tècnica i jurídica: 

– preparació àmplia de la policia per a les manifestacions, 
–  familiarització dels organitzadors d’esdeveniments públics amb els seus drets  

i deures, 
– identificació i neutralització dels agitadors a les manifestacions.

•   Formació psicològica i de mediació: 
– resolució pacífica dels conflictes, 
– introducció a la psicologia de masses, 
– introducció als mètodes de persuasió, negociació i mediació,
–  reacció oportuna, planificació, control espacial i ús proporcional dels recursos, 

d’acord amb l’Estat de dret.
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FOTOGRAFIA 2.6. Protesta política contra  
el govern del moment.
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CONTROL DEMOCRÀTIC DE LES MANIfESTACIONS 

Tant els cossos policials com els manifestants han d’adonar-se que l’expressió d’idees 
i sentiments sobre temes que afecten la totalitat o una part de la població és un dret 
fonamental.

REPTES

•   Aconseguir un equilibri entre les llibertats civils i l’ordre públic.
•   Respecte als drets d’altres persones.
•   El desconeixement de la llei per part d’actors socials i autoritats.
•   La manca de seguretat pública.
•   La poca consciència de la policia en la mesura de les seves facultats discrecionals 

en casos d’emergència.
•   Decisió dels organitzadors d’esdeveniments públics per definir clarament els seus 

objectius.
•   Els elements antisocials estan molt inclinats a provocar el caos a les manifesta- 

cions.
•   Comprendre la disposició psicològica dels manifestants.

Tots plegats –la societat civil, els actors socials, els manifestants i les autoritats– po-
dem ajudar-nos de moltes maneres com, per exemple, mitjançant: 

•   l’intercanvi d’informació sobre la lluita contra la delinqüència, 
•   la formació conjunta en tècniques avançades, 
•   la recollida d’intel·ligència, 
•   un millor ús de la intel·ligència i la informació, 
•   la investigació contínua sobre les millors formes d’administrar la seguretat en els 

espais públics, 
•   una millor planificació dels centres urbans, 
•   millors recursos per a la policia i altres organismes de seguretat, i 
•   la cooperació entre els organismes.

LLIçONS APRESES

L’actuació policial ha de ser dinàmica i oberta al canvi. El personal encarregat de l’ordre 
públic ha de conèixer i respectar la legalitat i ha d’entendre la psicologia dels organitza-
dors de la protesta. 

La policia sempre s’ha d’esforçar per arribar a una situació de guanyar-guanyar,18 
mitjançant una estratègia negociadora que busca l’interès recíproc. 

El control de la multitud demana la col·laboració i el diàleg entre els organismes de 
seguretat i els manifestants.

RuANDA 

Ruanda19 ha mantingut la pau des del genocidi de 1994, quan més de nou-centes mil 
persones van perdre la vida. En els últims anys, i encara que el país és respectuós amb 
els drets humans, l’alteració de l’ordre públic a Ruanda ha estat en gran part a causa 
de la mala governança i la vida política dominada per la recerca del guany individual.

18. De l’expressió en anglès  
win-win, es refereix a propostes  
o iniciatives que pretenen beneficiar 
no solament aquell qui les formula 
sinó també els altres a qui van 
adreçades.
19. La República de Ruanda és un 
petit país de l’África central sense 
sortida al mar, però situat a la regió 
dels grans llacs africans. Limita amb 
Uganda, Burundi, la República 
Democràtica del Congo i Tanzània.
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Restaurar l’ordre públic requereix una bona governança i un lideratge eficaç. Les 
persones tenen el dret fonamental a manifestar-se, però ha de ser amb un propòsit 
molt clar.

D’acord amb la Constitució, les autoritats locals estan habilitades per concedir per-
mís per fer manifestacions o actes públics. Abans de qualsevol manifestació, el depar-
tament de policia ha d’estar degudament informat i ha de dur a terme les investigacions 
de rutina per decidir si l’esdeveniment es pot dur a terme o no.

PRÀCTIquES INNOVADORES

Un sistema clar de govern fomenta la participació de la comunitat. Això ha enfortit el 
concepte de policia comunitària, que ha arrelat prou a la policia. Es pot dir el mateix de 
les policies locals, que inclouen guàrdies i xarxes de vigilància veïnal.

Els comitès de policia comunitària també s’ocupen de les denúncies individuals. Així 
mateix, els comitès de mediació resolen les controvèrsies menors sense la intervenció 
de la policia. Els mecanismes del Pla nacional d’avaluació han de garantir que els líders 
són responsables davant del públic. 

La Comissió per a la joventut i la reconciliació enforteix les relacions entre les tribus 
per evitar els conflictes ètnics.

A causa de la saturació a les presons, alguns delinqüents no han estat portats davant 
dels tribunals. Per això, s’han creat els tribunals de mediació per resoldre els malente-
sos entre persones.

REPTES

La policia en un país com Ruanda, amb una història de genocidi, pot ser molt difícil. El 
departament de policia s’esforça per construir i mantenir la confiança entre la població, 
i per garantir que els delinqüents siguin castigats. 

Altres reptes del país són l’amuntegament a les presons, la capacitat institucio- 
nal deficient, els pocs recursos tant humans com materials i una manca general  
d’ordre públic. No obstant això, el suport internacional ha contribuït a restablir la  
normalitat.

SENEGAL

El Senegal20 té una extensió de més de 196.000 km2 i una població de catorze milions 
d’habitants. El país limita amb l’oceà Atlàntic a l’oest; amb Mauritània, al nord i l’est; 
amb Mali, a l’est, i amb Guinea i Guinea Bissau, al sud.

REPTES DE fuTuR

•   Coordinació: decisions tècniques col·legiades sobre la base de l’experiència.
•    Estructures urbanes i definició de responsabilitats.
•   Programes de descentralització i gestió compartida de les manifestacions.
•   Nou enfocament de gestió participativa. 20. La República del Senegal es va 

independitzar de França l’any 1959. 
L’idioma oficial és el francès per bé 
que de forma habitual el parli una 
minoria.

Gestio policial(2).indd   31 09/01/13   15:14



32  CAPÍTOL 2 LA GESTIó D’ESDEVENIMENTS PÚBLICS A SETzE PAÏSOS AFRICANS  33 

SEGMENTS DE SEGURETAT / 2

LLIçONS APRESES

Les parts implicades, inclosa la societat civil, han de participar en la recerca d’alterna-
tives al càstig, com els mecanismes institucionals per a la reparació i la justícia, entre els 
quals els morabits21 ja tenen un paper mediador molt important.

TANzÀNIA

A Tanzània,22 la policia és un cos de naturalesa militar (una reserva per a l’exèrcit). Les 
comissaries de policia es troben tant a les àrees rurals com urbanes del país. Els oficials 
auxiliars de policia són els encarregats de mantenir l’ordre públic a Dar es Salaam, Moshi, 
Dodoma i Mwanza. En l’àmbit local, els grups comunitaris de seguretat (els Sungusungu) 
col·laboren voluntàriament amb la policia en la prevenció de la delinqüència.

Totes les unitats policials estan familiaritzades amb les qüestions d’ordre públic i l’ús 
de la força durant els incidents violents. Ara bé, la unitat anomenada Força Lliure, que 
és present a totes les regions, és l’encarregada de gestionar els esdeveniments i activi-
tats violents.

BONES PRÀCTIquES

•   Recopilació d’intel·ligència en l’àmbit local i creació de comitès de seguretat a les 
aldees, amb vigilància del veïnatge per a la prevenció dels delictes.

•   Els tribunals estan facultats per donar ordres quan sigui necessari, mentre que la 
policia té el dret d’investigar la possibilitat d’alteració de l’ordre públic associat a 
qualsevol acte públic.

•    Les autoritats locals comencen a implementar el model de Ciutats Segures i els 
principis de prevenció institucional, social i de l’entorn. Com a conseqüència, cada 
vegada hi ha més entitats interessades a comprometre-s’hi.

FOTOGRAFIA 2.7. Reunió d’oficials auxiliars de policia amb els grups comunitaris 
locals per tractar iniciatives de prevenció de la delinqüència als barris. 
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21. Home religiós musulmà.
22. El país, amb una extensió de 
més de 948.000 km2, se situa a la 
costa est de l’Àfrica central. Limita 
al nord amb Kenya i Uganda; a 
l’oest, amb Ruanda, Burundi, la 
República Democràtica del Congo; 
al sud, amb Zàmbia, Malawi i 
Moçambic, i a l’est, amb l’Oceà 
Índic.
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REPTES

•    Els sistemes policials no s’han actualitzat. 
•   El nombre d’agents de policia és massa petit per a servir el país, tenint en compte 

la seva població. 
•    El finançament és insuficient (menys de 100.000 dòlars americans/any). 

•    La manca de formació de la policia i, en general, d’educació cívica pot causar pro-
blemes, així com la mala planificació urbana. 

•    La resistència de la policia al canvi és una altra de les principals preocupacions. 
•    La coordinació i col·laboració entre la policia i les autoritats locals (que també tenen 

el mandat legal de mantenir la pau i l’ordre a la comunitat) continua sent pobre.

TXAD

El Txad, amb una extensió d’1.284.000 km2, és un dels països més grans del continent 
africà. Està situat a l’Àfrica central i no té sortida al mar. Limita al nord amb Líbia; al sud, 
amb la República Centreafricana; a l’est, amb el Sudan, i a l’oest, amb el Camerun, 
Nigèria i Níger. Hi viu una població d’11,3 milions d’habitants (2009). Des del 1990, el 
Txad ha emprès un procés de democratització.23

REPTES PER A LA POLICIA

•   En lloc de recórrer a la repressió, cal donar prioritat al diàleg o la negociació en pro 
d’una societat més democràtica.

•  Limitar l’ús d’armes de foc per donar pas a tècniques policials menys agressives 
per mantenir l’ordre.

23. El Txad va ser colònia francesa 
fins a l’any 1960, en què es va 
independitzar.
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FOTOGRAFIA 2.8. A Tanzània hi ha grups comunitaris que col·laboren voluntàriament 
amb la policia.
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REPTES PER ALS MITJANS DE COMuNICACIÓ

•   Per enfortir i cultivar les relacions entre la policia i els mitjans de comunicació, és 
necessària l’organització de reunions, intercanvis i el diàleg a tot el territori nacional.

•   Posar remei als escassos serveis i mitjans de treball de la policia i la falta de forma-
ció dels professionals.

•   Millorar la percepció de la policia a la societat civil.
•  Crear un codi de bona conducta.

LLIçONS APRESES

La vida en societat requereix una sèrie de normes. Normalment, és legítim que els ciu-
tadans d’un país democràtic puguin formar associacions per actuar col·lectivament i 
intercanviar idees, defensar els seus interessos, dur a terme accions i expressar el seu 
descontentament, preocupacions o alegries.

L’Estat ha de garantir l’exercici de les llibertats amb el respecte a la llei i això s’ha de 
conciliar amb la prevenció de les alteracions de l’ordre públic i, sobretot, amb la segu-
retat de les persones i els béns, la qual cosa respon als valors que garanteix la Consti-
tució de la República del Txad (art. 27).

zIMBÀBuE

Zimbàbue24 té una població de més de dotze milions de persones i va obtenir la seva 
independència el 1980, després de cent vint-i-cinc anys de colonialisme. El país es di-
videix en províncies amb les organitzacions de policia, amb el suport de grups parami-
litars.

ACTuACIONS ALS MuNICIPIS 

Cada municipi té el seu propi cos de policia per garantir el compliment de la llei. Ara bé, 
la policia té l’obligació de mantenir l’ordre públic d’acord amb la Constitució. Sempre 
pot recórrer a l’exèrcit com a suport en cas de necessitat, per exemple en situacions de 
violència.

Les lleis de Zimbàbue defensen el dret de la ciutadania a manifestar-se. Els manifes-
tants no necessiten autorització prèvia, però estan obligats a notificar-ho a les autori-
tats. La policia promou els drets humans i tenen una estratègia eficaç per a l’ordre pú-
blic, amb els comitès de vigilància veïnal. S’utilitza sovint la mediació i la participació 
conjuntament amb les parts implicades. Durant les patrulles al carrer no s’utilitzen ar-
mes de foc.

LLIçONS APRESES

•   Cal protegir els drets de la ciutadania. 
•  És important involucrar totes les parts implicades.
•   S’ha de reforçar les relacions amb els grups cívics.
•   És imprescindible la formació contínua dels agents de policia.
•   Cal proveir la policia d’equipament nou.
•   S’han de crear equips de diàleg.

24. Zimbàbue és un país  
de 390,580 km2 situat al sud  
del continent africà, entre el riu 
Zambezi, les cascades Victòria  
i el riu Limpopo. No té costes i 
confina a l’oest amb Botswana;  
al nord, amb Zàmbia; al sud, amb 
Sud-àfrica, i a l’est, amb Moçambic.
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TAULA 2.1. Reptes i recomanacions comuns per als setze països africans

Reptes

•  El llegat de la violència

•  Una feble estructura de la societat

•  Poca cultura sobre l’Estat de dret i els drets humans

•  Manca d’educació i sensibilització de la societat

•  Manca de formació, així com de recursos humans i materials 

•  Poca capacitat de resiliència

• Manca de planificació urbana

Recomanacions

•  Fomentar la confiança

•  Integrar la innovació global i l’actualització constant

•  Clarificar funcions i responsabilitats
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CAPÍTOL 3

RECOMANACIONS PER A LA 
MILLORA DE LA SEGuRETAT EN 
ELS ESDEVENIMENTS PÚBLICS

Els participants dels dos seminaris de formació van coincidir en el fet que els van donar 
una bona oportunitat per a reflexionar sobre les seves experiències i aprendre de les 
situacions reals, amb col·legues d’altres països.

Així mateix van reafirmar que la pràctica de la democràcia i el respecte dels drets 
humans són factors clau en la seguretat. No obstant això, també els preocupaven els 
reptes que els esperen a l’hora de posar en pràctica les lliçons dels seminaris. Aquests 
reptes inclouen:

•  el temps necessari per a transmetre la informació;
•  la recerca i la capacitat institucional, que ara és dèbil;
•  el finançament;
•  la mala imatge pública de la policia.

Malgrat tot, aquests reptes poden ser superats amb una formació adequada, recursos 
i finançament.

Les experiències compartides durant els seminaris ajudaran a desenvolupar un manu-
al de directrius per a un sistema policial intel·ligent en els actes públics a l’Àfrica.25 El 
manual servirà com a referència per als responsables polítics, els cossos de policia i les 
autoritats locals en els seus esforços per a millorar la vigilància d’esdeveniments públics.

RECOMANACIONS GENERALS

Els dos seminaris van destacar exemples tant teòrics com pràctics, així com experièn-
cies en la gestió democràtica, dels grans esdeveniments en espais públics (manifesta-
cions, esdeveniments esportius, culturals o religiosos).

Les lliçons apreses i les recomanacions que s’indiquen a continuació procedeixen 
dels participants, que també van brindar una sèrie de consells sobre què no s’ha de fer 
en relació amb la gestió democràtica i el control d’esdeveniments públics urbans.

•  Les manifestacions són un dret de la societat per a expressar opinions, idees, in-
quietuds o dissidència.

•  El procés formal de notificació prèvia permet a les autoritats públiques i les forces 
policials recopilar informació pertinent –sobretot en el cas de grans esdeveniments 
públics– amb vista a poder garantir la seguretat dels participants i de la societat.

25. El títol original és Guidelines  
for Smart Policing of Public events 
in Africa i la seva publicació està 
prevista per a aquest 2012.
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•  La informació ha de ser l’únic propòsit de la notificació prèvia d’aquest tipus de 
manifestacions, que no s’ha de veure com una petició de permís per organitzar-la. 
Com ja s’ha esmentat, la llibertat d’expressió és un dret. Els actes públics s’han de 
fer sense interferències polítiques o administratives.

•  Quant a la supervisió d’un esdeveniment potencialment problemàtic, els funciona-
ris del govern i les forces de seguretat poden recomanar accions que fomentin la 
bona marxa de l’acte. Si els organitzadors no segueixen aquestes recomanacions 
o suggeriments, hi pot haver un risc real per a la seguretat del públic i els partici-
pants: només en aquest cas les autoritats estan habilitades a interferir-hi.

•  Les habilitats i els mètodes per a la negociació i el diàleg s’han de desenvolupar 
tant per a la societat civil com per a les forces de seguretat.

•  El diàleg i la negociació entre els funcionaris públics, policies i líders de la manifes-
tació són essencials per a la gestió eficaç i la prevenció de qualsevol tipus de vio-
lència que pugui afectar la seguretat dels manifestants, de les forces policials o de 
la societat en conjunt.

•   La comunicació i la cooperació conjunta en els àmbits municipal i local són essen-
cials.

•   El propòsit de l’actualització o la millora dels models actuals (pràctics i teòrics) de 
gestió de conflictes, no ha de ser per suprimir el procés democràtic sinó per refor-
çar-lo.

•  Tots els funcionaris han de tenir un coneixement profund de tots els processos i 
requisits administratius que intervenen en la notificació de qualsevol esdeveniment 
que es realitzarà en un espai públic.

•   Les autoritats públiques han d’abordar la necessitat de la transparència i l’adequa-
da difusió dels documents, procediments i reglaments relatius als actes públics, a 
fi d’eliminar qualsevol malentès que s’interposa en el camí de la resolució de con-
flictes.

•  Els espais públics han d’estar formalment definits i, en un següent pas, les seves 
característiques físiques i ambientals han de ser identificades per part de tots els 
implicats en l’acte públic, amb la finalitat de facilitar la vigilància a tot arreu.

•  La cultura de la civilitat s’ha d’enfortir i difondre a les esferes públiques i privades.
•   S’ha de promoure i millorar el coneixement entre la societat civil dels drets i les 

obligacions.
•   Els mitjans de comunicació (ràdio, televisió i premsa) són indispensables en una 

societat democràtica, per tant han de manejar el procés de difondre informació de 
manera responsable, ja que aquesta informació pot contribuir al diàleg i la reconci-
liació entre tots els involucrats, en lloc de fomentar la tensió i la violència.

•   Els canals de comunicació entre la societat civil, les forces governamentals i la 
policia s’han d’enfortir. On no n’hi hagi, s’han de posar en marxa mitjançant els 
protocols i els mecanismes pertinents.

quÈ S’hA DE fER I quÈ NO S’hA DE fER

Els dos quadres següents resumeixen les idees dels participants i els punts de vista 
sobre la millora de la gestió d’esdeveniments públics i les relacions entre tots els actors 
involucrats: òrgans decisors, policia, societat civil i comunitats, mitjans de comunicació 
i manifestants.
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TAULA 3.1. Què s’ha de fer?

Òrgans decisors

•  Entendre les manifestacions públiques com a expressió social més que com un desafiament a 

les institucions o autoritats.

•  Fer el seguiment de l’acte i no fer la impressió que els manifestants estan sols.

•  Proporcionar el bon govern i l’administració d’acord amb les especificacions establertes per la 

llei, prenent-se el temps que calgui per analitzar les notificacions.

•  Ser transparent i responsable.

•  Parar atenció a les qüestions plantejades pels manifestants quan la mobilització del públic és 

massiva.

•  Facilitar el dret a manifestacions públiques.

•  Comunicar i difondre qualsevol material legal i regulador aplicable als actes públics.

•  Millorar o dissenyar espais adequats per a esdeveniments públics.

•  Fomentar la cooperació entre la població, la policia i els mitjans de comunicació, i treballar-hi 

abans, durant i després d’un esdeveniment públic.

•  Utilitzar els mecanismes permanents de diàleg i de gestió de manifestacions o esdeveniments 

massius.

•  Millorar la comunicació amb els organitzadors de l’esdeveniment.

•  Assegurar-se que els manifestants violents no s’amaguen entre els manifestants pacífics.

•  Informar la policia de qualsevol problema que pugui conduir a la violència durant una 

manifestació.

•  Assegurar-se que les condicions de seguretat estan garantides abans d’un esdeveniment.

Policia

•  Ser present a prop del lloc sense interferir els manifestants.

•  Mostrar que la presència en el lloc és per garantir la seguretat pública i no per al càstig o la 

intimidació.

•  Crear vies de diàleg i negociació per a la resolució pacífica dels conflictes en lloc de buscar la 

confrontació.

•  Conèixer les normes i els reglaments sobre la preservació de la pau pública.

•  Complir els drets humans.

•  Prendre les mesures necessàries per a la resolució efectiva de problemes, en primer lloc 

analitzant-ne les causes.

•  Fomentar la confiança entre la policia i la comunitat.

•  Identificar els principals representants de la comunitat per facilitar el diàleg, fomentar les 

associacions estables amb ells i per assegurar les millors vies d’intercanvi i difusió de la 

informació. Això requereix consultes periòdiques amb les comunitats.

•  Adaptar els millors models de policia disponibles per a les tàctiques de resolució local, 

d’acord amb les circumstàncies.

•  Ser honest, fidel i d’una integritat inqüestionable.

•  Adoptar la policia comunitària com el model a seguir per abordar els problemes socials abans 

que no derivin a l’empitjorament.

•  Gestionar el potencial desordre des del principi.

•  Analitzar, gestionar i monitoritzar el risc amb les tècniques apropiades.

•  Treballar en estreta relació amb els mitjans de comunicació per mantenir el públic informat i 

dissipar els rumors.

•  En cas necessari, l’ús de la força ha de ser moderat i la policia ha de mantenir la calma 

davant la violència.

•  Tenir en compte tots els detalls estadístics pertinents.

•  Mantenir contacte amb els organitzadors, des del principi fins al final d’un esdeveniment 

públic.

•  Ser imparcial i neutral.
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•  Utilitzar la intel·ligència proactiva i la informació confidencial.

•  Desenvolupar les capacitats tècniques i les actituds psicològiques adequades entre els agents 

per evitar judicis de valor i per millorar la gestió de la seguretat urbana.

Societat civil i comunitats

•  Donar suport i defensar els valors socials.

•  Participar en l’elaboració de polítiques.

•  Facilitar la difusió de normes i reglaments pertinents.

•  Contribuir a la revisió de les normes i reglaments pertinents.

•  Conèixer i complir la llei.

•  Utilitzar accions preventives com la negociació, mediació i defensa.

•  Utilitzar els mecanismes jurídics o administratius en els casos en què es denegui el permís per 

a un esdeveniment públic.

•  Prendre totes les mesures necessàries perquè els serveis de seguretat tinguin l’objectiu 

principal d’estar ben preparats.

•  Fomentar l’ús de formes no violentes d’expressió pública.

•  Demostrar i mantenir un sentit de responsabilitat.

Mitjans de comunicació

•  Difondre informació oportuna i precisa.

•  Dur a terme la investigació i promoure el bon govern.

•  Exercir el paper d’un informant objectiu.

•  Cobrir un esdeveniment abans, durant i després que tingui lloc, veure el procediment i 

manejar la informació d’una manera neutral.

•  Col·laborar amb el públic i amb la policia.

•  Poder identificar-se com a periodistes.

•  Educar la gent perquè romangui pacífica.

Manifestants

•  Sempre que sigui necessari, sol·licitar autorització prèvia per a qualsevol esdeveniment en un 

espai públic, en compliment de les normes i els reglaments vigents. 

•  No infringir la llei de cap manera.

•  Evitar qualsevol tipus de provocació contra les forces de seguretat / policia.

•  Estimular els manifestants i altres assistents a promoure la bona ciutadania.

•  Organitzar els stewards a fi de mantenir a ratlla els intrusos i violents.

•  Marxar de manera pacífica i mantenir el lloc i l’itinerari acordats.

•  Dispersar-se pacíficament al final de l’esdeveniment.

•  Complir la data, el lloc i el temps convinguts per a l’esdeveniment.
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TAULA 3.2. Què no s’ha de fer?

Òrgans decisors

• Prohibir la manifestació.

•  Malbaratar el procés de notificació per a negar el permís o prohibir un acte públic.

• Estigmatitzar els manifestants.

•  Ignorar els manifestants o l’acte públic.

•  Negar la informació pública.

•  Afavorir una classe o un grup determinats de persones.

•  Negar a qualsevol grup el dret de reunió pacífica.

•  Instigar a la violència en les comunitats.

•  Aprofitar els problemes de la comunitat per a l’enriquiment personal.

•  Convertir-se en còmplice o instrument per a la manipulació per part del govern.

•  Permetre l’ús d’armes de foc.

•  Interposar obstacles a l’exercici del dret a realitzar un acte públic.

Policia

•  Intimidar els manifestants.

•  Exhibir equips de repressió (gasos lacrimògens, etc.).

•  Cedir a les provocacions dels participants més turbulents en un esdeveniment.

•  Mantenir pràctiques corruptes.

•  Mostrar algun tipus de tractament preferencial per negar qualsevol reunió legítima.

•  Passar per alt el fet que molt sovint les lleis són objecte de modificacions per adaptar-se als 

canvis.

•  Perjudicar els drets de les persones, fins i tot en situacions difícils.

•  Adoptar actituds violentes.

•  Utilitzar una força excessiva.

•  Actuar en contra de les disposicions de la llei.

•  Perdre el focus de l’objectiu fonamental de l’esdeveniment.

•  Reaccionar de manera desproporcionada.

•  Perdre els estreps.

•  Recórrer a la discussió innecessària, provocar el conflicte.

• Prendre part en les qüestions controvertides.

•  Recórrer a la discriminació.

•  Prendre alguna decisió precipitada que pugui comprometre la seguretat pública o l’ordre públic.

•  Provocar una escalada de la violència.

•  Transferir les responsabilitats.

•  Prendre’s un acte públic a la lleugera.

•  Fer ús d’armes letals.

•  Evitar la situació, en primera instància.

•  Permetre que qualsevol situació s’agreugi.

•  Deixar darrere les víctimes.

•  Considerar els manifestants com a enemics.

•  Pegar als manifestants.

•  Disparar als manifestants.

•  Colpejar sistemàticament.

•  Intimidar periodistes.

•  Fugir o abandonar la missió davant dels riscos.

•  Obstruir el pas en la ruta dels manifestants.

•  Llançar aigua com a eina per trencar una manifestació.

•  Tractar de dispersar la multitud amb l’ús de la força.
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Societat civil i comunitats

•  Ser violent o actuar fora de la legalitat.
• Perdre consciència i desentendre’s del que està succeint.
•  Fomentar la violència o la destrucció de propietat pública o privada.
•  Manipular l’estat emocional dels manifestants.
•  Deixar-se manipular pels partits polítics.

Mitjans de comunicació

•  Posar les autoritats públiques o els manifestants a desafiar-se.
•  Difondre informació falsa sobre les raons de l’esdeveniment o el nombre de participants.
•  Ser sensacionalista.
•  Ser parcial.
•  Proporcionar informació falsa sobre la data o el lloc de realització d’un esdeveniment o 

manifestació.

Manifestants

• Fer provocacions al punt de trobada on la manifestació es durà a terme.
• Desbordar la ruta prevista per a l’esdeveniment.
•  Trencar el curs de la manifestació.
•  Provocar la policia amb insults, llançament de pedres, etc.
•  Canviar el lloc o l’itinerari que s’han convingut per a un esdeveniment.
•  Barallar-se amb la policia o d’altres manifestants.
•  Realitzar una manifestació sense cap raó legítima.
•  Triar un lloc petit o un itinerari difícil per a un esdeveniment.

EL CAMÍ A SEGuIR

Sobre la base de les lliçons apreses i les recomanacions formulades per a la gestió 
efectiva i democràtica dels esdeveniments públics, es proposen per a l’any 2012 les 
accions que es descriuen tot seguit.

•  Crear un centre de formació per a la gestió i el control d’esdeveniments públics a 
les zones urbanes. Crear un marc general per intercanviar idees, informació, bones 
pràctiques i altres materials pertinents entre tots els participants en el seminari i els 
formadors.

•  Enfortir el paper dels mitjans de comunicació en els seminaris formatius.
•  Ressaltar la necessitat imperiosa que els cossos de policia han d’obtenir informació 

sobre el context polític, social, cultural i econòmic de qualsevol esdeveniment públic, 
pel bé del control de multituds, un diàleg millor i més efectiu durant l’esdeveniment.

•  Educar la població i les autoritats locals en les nocions de civisme, tolerància i res-
pecte.

•  Augmentar la consciència col·lectiva de les responsabilitats i obligacions que calen 
per a una bona actuació policial. En aquest esforç han de participar totes les parts 
implicades: els mitjans de comunicació, la societat civil, les escoles, els sectors 
públics i privats, organitzacions confessionals internacionals, autoritats locals.

•  Difondre el material relacionat amb les activitats policials.
•  Fomentar la formació d’un grup de contacte centrat en la gestió d’esdeveniments 

públics en espais urbans, i elaborar i difondre les lliçons apreses.
•  Donar suport tècnic i econòmic a les organitzacions i els organismes governamen-

tals dedicats a la vigilància urbana i la seguretat pública.
•  Determinar les facultats, els deures i les responsabilitats de les forces armades del 

país en la gestió i el control d’esdeveniments públics a les zones urbanes.
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NOTE TO THE READER

This document is the result of a new, on-going joint initiative by UN-Habitat and the In-
stitute for Public Security of Catalonia designed to improve policing of public events in 
urban spaces in Africa. The pilot phase was conducted in 2010 after two training semi-
nars in Barcelona, Spain as part of the Safer Cities’ Police Platform for Urban Develop-
ment (PPUD). This report outlines the origins and status of the initiative, and summa-
rises the findings. Also included are some recommendations for improved policing of 
public events.

The next phase of this project would be to strengthen the capacity of decision-makers 
in African countries in areas related to security and public places, as well as wider pro-
duction and dissemination of practical recommendations.

As stated above, this is a new initiative. We would like to benefit from readers’ com-
ments as we continue to develop methods for improved policing of public events in 
urban spaces.

Please send your comments to

Claude Ngomsi Meutchehe:
claude.ngomsi@unhabitat.org

Cecilia Andersson:
Cecilia.Andersson@unhabitat.org
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PRESENTATION

A couple of years ago, the Institute of Public Security of Catalonia began the collection 
"Segments de Seguretat" as a new channel to spread  the knowledge generated in the 
field of security, particularly, the research and training activities organized by the Insti-
tute.

One of the research activities hosted at the institute is the cooperation with interna-
tional organizations, in order to maintain knowledge and experience collaboration net-
works, to be used by professionals in the fields of their own competence.

In this context, the Institute signed a collaboration agreement in 2010 with the United 
Nations Program for Human Settlements (UN-Habitat) through the Police Platform for 
Urban Development (PPUD), in order to promote and ease the dialogue between the 
police, local authorities, and especially sensitive groups, including youth and women, to 
try to achieve safe urban environments, reducing situational and social factors of crime, 
violence and insecurity. This platform will also benefit from the following collaborations: 
the Police Headquarters in Sweden, Montreal Police, Nigeria Police, UNITAR and UN-
ODC. 

In the first phase of this program, aimed to members of the police forces of African 
countries, one of the commitments was to organize theoretical and practical training in 
the field of proximity police and public order, analyzing current trends in management, 
negotiation and communication skills adaptable to a local context.

The Institute has long experience in international training, not only in Europe, where it 
collaborated with the European Council, but also in America and Africa. One of the in-
ternational missions of the Interior Department of the Catalan Government, through the 
Institute, is to promote and support the democratic expansion of police in developing 
countries, focusing on the production of tools, training and sharing of experiences.

In result of this commitment, in 2010, the Institute organized two training seminars 
which focused on improving security at public events in urban areas, one in July and 
one in November. To this end, the Institute of Public Security of Catalonia also collabo-
rated with several members of the Catalan Police (Mossos d’Esquadra) and members 
of the Interior Department, who participated as speakers.

This second edition of the collection “Segments de Seguretat” includes the results 
and expectations set by the program and both training seminars. I hope that it interests 
you and it becomes a useful and recognized tool of the benefits from the collaboration 
of the Institute with other international institutions.
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I will not conclude without expressing my gratitude to all those who have participated 
in this program as they have helped to enhance the spreading of the work done by the 
Institute. I hope the accomplishment of its purpose will encourage continuing, in the 
future, cooperation and exchange

Núria Aymerich i Rocavert
Director of the Institute of Public Security of Catalonia
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FOREWORD

In Africa’s urban areas, public places are increasingly the privileged locus for expression 
of joy, celebration and advocacy. However, this does not go without the odd bout of devi-
ant behaviour from crowds, the main sources of which are as follows:

• lack of responsibility,
•  poor understanding of the importance of dialogue for the preservation of life and 

the protection of public property in the area of strikes and other forms of protests,
• poor strategic planning, and
•  the degree of independence of the police, especially with regard to equitable en-

forcement. 

When road signs, billboards and other street equipment end up vandalised, along 
with public infrastructures and private shops, public events have a negative impact on 
urban livelihoods and aesthetics.

In order to help local governments, UN-Habitat and its partners have launched into a 
joint comparative review with other partners. The goal is to provide municipal decision-
makers with new policies, innovative tools and a participatory methodology which 
would contribute to proactive management of formal and informal groupings. This is the 
background against which two training seminars on “improved policing of public events 
in urban spaces” were held in Barcelona, Spain in 2010.

Attending the seminars were sixteen participants from as many African countries, 
along with four from Europe and two from Canada, and the resulting intercultural dia-
logue was only enriched by the variety of professional backgrounds. National and mu-
nicipal police officers, lawyers and journalists, researchers and teachers, local officials 
or representatives of women’s and non-governmental organizations, urban planners 
and psychologists, among others, shared views over the management of crowds in 
connection with major sport, social, political or cultural events. Seminar participants 
agreed on the importance of dialogue for the control of crowds and trouble-making in-
dividuals.

Our hope is that government and municipal officials, policing and social experts will 
come up with ideas and remarks that will help turn this initial document into an evolving 
manual for the democratic management of public events in urban areas.

Joan Clos i Matheu
Executive director of UN-Habitat
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CHAPTER 1

INTRODuCTION

POLICING IN AFRICA: BACKGROuND

In Africa, collective advocacy and related negotiation with public authorities have in-
creasingly become routine features in most cities, including major ones, as residents call 
for improved living conditions. Whether formally organised or not, many groups take to 
invading public spaces, often without prior authorisation, to voice their dissatisfaction 
with public authorities or policies. Streets, squares, other public areas as well as the 
fronts of buildings are taken over by crowds brandishing placards and shouting slogans. 

In such circumstances, we must keep in mind that freedom of speech is a fundamen-
tal human right. Consequently, events of this type should, as far as possible, take place 
unhindered and free from political or administrative interference. It is for local authorities 
to set up the mechanisms and carry out the actions that will guarantee the free exercise 
of this basic human right. As for security forces, their primary roles are to maintain the 
physical integrity of participants, bystanders and property, including in the case of spon-
taneous demonstrations.

PHOTO 1.1. Policemen during a demonstration.
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Admittedly, public events can, on occasion, take unexpected twists and become vio-
lent. In order to prevent or address such situations, effective interaction is called for 
between demonstrations leaders, local authorities and security forces. When faced with 
violent conditions, police, as the visible face of public authority, should intervene with 
one single purpose, i.e., to manage and curb criminal behaviour, and nothing else. Be-
yond that, police action risks giving ground to disorder and turmoil on a larger scale. It 
has also been noted that where security forces are ill-prepared to negotiate with dem-
onstration leaders, the protests can become more intense. 

Depending on specific urban backgrounds, the way the media report events and dis-
seminate information can either compound or mitigate tension between the protagonists.

It can also happened that multiple enforcement bodies operate in one and the same 
location and are ineffective due to a variety of reasons: 

•  poor understanding of administrative guidelines or regulations relating to public 
events,

•  technical control and crowd management,
•  inadequate use of public order maintenance tools, and.
•  lack of clarity in the allocation of respective tasks and responsibilities. 

In summary, the main sources of problems when policing urban public events have to 
do with:

•  an absence of prior notice/authorisation,
•  poor management and evaluation of public events by municipal authorities, and.
•  inadequate cooperation among enforcement bodies (municipality, police, and local 

authority). 

These failings highlight the need for specific procedures to manage and monitor 
events in urban public areas. 

THE TRAINING SEMINARS

With this in mind, the Institute for Public Security of Catalonia (IPSC) and the United Na-
tions Human Settlements Programme (UN-Habitat) are committed to improve the role 
of the police in connection with public events, with the aim to contribute to improved 
living conditions in cities and towns. 

In 2010 in Barcelona, Spain UN-Habitat and the IPSC held two training seminars on 
Improved Policing of Public Events in Urban Spaces in partnership with the Swedish 
National Police Board, the Service de police de la Ville de Montréal and the United Na-
tions Institute for Training and Research (UNITAR), The seminars came under the Police 
Platform for Urban Development (PPUD) of UN-Habitat’s Safer Cities Programme. 

The seminars were attended by a total forty-one practitioners, including representa-
tives from sixteen Central, East and West African countries with diverse professional 
backgrounds. 

As various policing models were detailed and discussed, participants shared respec-
tive experiences. Real-life experiences of democratic management of urban public 
events were scrutinised using the theory of social identities. Also under focus came 
various fields of action in which experts and scholars from five Western countries had 
worked closely with other stakeholders to improve urban security. The training seminar 
was an opportunity to identify strengths, weaknesses and opportunities in policing pub-
lic events in the 16 African countries. 
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Prior to the first session, seminar coordinators were familiarised with the integrated 
security operation and plan for crowd monitoring in connection with the final of the 
Football World Cup held on 11th July 2010 in Johannesburg, South Africa, visiting 
some potential hot spots across Barcelona (Spain won the game). The second training 
seminar was preceded by a technical visit to the police headquarters in Sabadell, a 
town north of Barcelona. This gave seminar coordinators an opportunity to appreciate 
the way the force was organised and operated, including its various functions such as 
riot control and the canine and explosives units. Coordinators also discussed the secu-
rity plan for a forthcoming visit by the pope in Barcelona.

Seminar participants came up with significant numbers of recommendations, for in-
stance:

•  decision-makers should consider public demonstrations as a social expression 
rather than as a challenge or a tentative ”coup’;.

•  police should open up channels for dialogue and negotiation for peaceful conflict 
resolution instead of confrontation;.

•  neither civil society nor communities should encourage violence or damage to 
property.

Two joint training seminars were held under the aegis of the PPUD which since No-
vember 2009 has been promoting dialogue and trust between police, city managers, 
those involved in urban development and other major stakeholder groups; the aim is 
jointly to improve the safety of persons and goods, as well as to enhance social cohe-
sion and geniality in urban areas. 

This is the basis on which UN-Habitat entered into a partnership with the ISPC to 
organize the two training seminars the proceeds of which are summarised in this report. 
Entitled Improved Policing of Public Events in Urban Spaces, the seminars were held in 
Barcelona in July and November 2010 at the premises of the Institute for Public Secu-
rity of Catalonia, with the Swedish National Police Board, the Police Service of the City 
of Montreal and UNITAR as main partners. The purpose was to apprise participants of 
current trends and familiarise them with the practical management, negotiation and 
communication skills they can adapt to local conditions in the process improving the 
monitoring of, and democratic intervention in, public events in accordance with partici-
pants expectations. 

PHOTO 1.2. Participants to the 2nd training seminar, November 2010.
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The five issues on which the IPSC and UN-Habitat proposed to focus on during the 
training seminars were the following:

a)  A critical review of administrative procedures for the processing of demonstration 
notices. Under international law instruments, the right to peaceful assembly should 
not be subjected to any authorisation, but rather only to a duty to notify the au-
thorities, to put them in a position to assess any potential serious or real danger to 
people or property. Authorities should keep in mind that this procedure can pre-
vent a demonstration from taking place only in very specific, well justified circum-
stances with genuine, real, effective risks. Otherwise, authorities should allow the 
right to peaceful assembly to prevail.

b)  An assessment of the institutional mechanisms and tools the police and municipal 
authorities use to control (directly and indirectly) and manage public demonstra-
tions (peaceful or violent), as well as their relationships with the media.

c)  Analysing the extent to which urban space has a role to play in the planning and 
management of public events.

d)  Analysing the role which the media, social communication and negotiation can 
play in the management of public demonstrations.

Sharing experiences on the importance of production and dissemination of knowl-
edge and promising experience regarding democratic practice in urban public demon-
stration management, to make them peaceful for all involved.

With these five items on the agenda, the objective for the PPUD was to strengthen 
cooperation and comparative analysis of existing practices between the entities in-
volved in urban policing, in a bid to generate innovative approaches in African cities with 
active participation from local authorities.

During a session on public events and sustainable social development in Africa, par-
ticipants found the in many countries the Constitution affirm the right of expression 
through public demonstrations to air their view and grievances. At the same time, police 
officers are required to enforce law and order, but then these rights and duties must to 
be clearly defined and well balanced if tension is to be avoided. In those countries where 
prior authorisation must be sought (as opposed to giving prior notice) the authority in 
charge can be a municipal or other local authority, or the police. 

Admittedly, one might think that when a public gathering can be expected to be 
peaceful, the organisers might not need to seek prior permission, because this is the 
exercise of a basic civil right in its purest form; still, it is advisable for police forces to be 
there to take care of the security of demonstrators and non-demonstrators alike. 

EXPECTATIONS

Participants to the two seminars generally welcomed the opportunity to know more 
about public order management and deploy new methods at home. More specifically, 
they were keen to learn from other countries on the best ways of maintaining law and 
order while upholding civil rights. On top of this, they showed interest in the way the 
Safer Cities concept can be introduced in their respective countries and cities.

Seminar attendants agreed that collaboration between the police, local authorities 
and civil society must be explored further. They agreed that learning new management 
techniques was particularly important for the future. 
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CHAPTER 2

PuBLIC EVENTS MANAGEMENT 
IN SIXTEEN AFRICAN 
COuNTRIES 

The members of the Police Platform for Urban Development (PPUD)1 developed a self-
assessment matrix as a tool to analyze the starting point and plan the management of 
public affairs in a more effective way.

Participants of both training seminars were asked to evaluate the institutions of their 
countries using the basis of the matrix. They were divided into groups of the same coun-
try, where the representatives of the police, civil society and local authorities exposed a 
full picture of the situation in each country.

The result of this experiment is presented in the following pages, country by country 
in alphabetical order.

1.  The PPUD gathers 
representatives of UNITAR,  
UN-Habitat, the Institute of Public 
Security of Catalonia, Police 
of Montreal and the Swedish 
National Police.

MAP 2.1. Situation of the participant countries in the seminars.
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BuRKINA FASO

Le territoire du Burkina Faso est divisé en 13 régions et subdivisé en 45 provinces,  
350 départements, 359 communes de plein exercice dirigées par des maires élus,  
et 8 000 villages environ.

Depuis son indépendance en août 1960, le Burkina Faso a connu plusieurs régimes 
politiques: État de droit et état d’exception. A partir de 1991, le pays a choisi un sys-
tème politique démocratique en adoptant une constitution par voie référendaire et en 
organisant des élections présidentielles et législatives.

RECOMMANDATION

Des pratiques innovantes à adopter pour améliorer la gestion des événements publics:

MAIRIE

•   Faciliter l’exercice de la liberté de manifestation sur la voie publique
•   Ne pas recourir systématiquement à l’interdiction de manifester
•   Assurer la bonne communication de l’évolution de la situation des troubles en 

temps réel
•   Maîtrise de l’usage de la force excessif contre des manifestants et la société civile
•   Maîtriser les conférences de presse
•   Utiliser un langage correct et amical
•   Éviter les propos provocateurs

FORCES DE L’ORDRE

•   Porter secours aux victimes
•   Travailler conjointement avec les médias
•   Sensibiliser les médias tout ce qui touche à la sécurité
•   Fournir des informations recoupées et vérifiées
•   Savoir répondre aux questions posées ou qui se posent fréquemment: nombre de 

victimes, importance des dégâts, temps que va prendre le retour à la normale…
•   Ne pas faire un usage disproportionné de la force

ÉTAT

•   Déployer une approche de concertation et de pacification
•   Vulgariser l’approche holistique de la gestion de l’ordre public, qui implique l’en-

semble de la législation interne et internationale.
•   Promouvoir un système transparent facilitant l’information du public.

MÉDIAS

•   Rendre fidèlement compte des événements.
•   Être professionnel.
•   Produire des articles objectifs.

DÉFIS À RELEVER

Que les violences urbaines s’arrêtent d’elles-mêmes, du fait du recours à la force ou de 
l’usage des armes, elles suscitent ensuite généralement un certain désarroi chez les 
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pouvoirs publics locaux et/ou nationaux et un sentiment de colère et d’impuissance 
chez les victimes.

Le processus de prise de décision est parasité par de nombreuses interférences. On 
note un blocage psychologique de l’autorité publique quand il s’agit de justifier des 
solutions retenues, associé à un désir de vengeance fondé sur un sentiment d’humilia-
tion.

C’est pour cette raison que l’autorité communale et l’ensemble des principaux inter-
venants en matière de violences urbaines doivent s’inspirer des bonnes pratiques exis-
tantes dans le domaine de la pacification de la voie publique.

A l’occasion de récentes manifestations dans le Sud-ouest du pays, il est apparu que 
le maintien de l’ordre aurait pu donner de meilleurs résultats si ceux qui en avaient la 
responsabilité ne s’étaient pas trouvés en présence des quatre facteurs défavorables 
suivants:

a)  Les populations du Sud-ouest du Burkina Faso ont la particularité d’être vindica-
tives et irrémédiablement réfractaires à l’autorité administrative, qu’elles consi-
dèrent comme un avatar d’un colonisateur qu’elles ont durement combattu pour 
demeurer insoumises 

b)  Le manque de confiance et de communication entre parties prenantes, avec en 
l’espèce le refus de partager les informations et renseignements et une rétention 
manifeste de la vérité, confinant par là les autorités dans l’hésitation et la tergiver-
sation

c)   Les faibles effectifs des forces de l’ordre, le manque de moyens d’intervention et 
l’éloignement des renforts

d)  La récupération automatique des mouvements et l’engagement faible et tardif 
voire maladroit des leaders d’opinion en faveur du rétablissement de l’ordre.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

Les difficultés que peut avoir le maire à bien calibrer la réplique expliquent la mauvaise 
gestion des troubles urbains par les autorités communales.

•   Le dialogue et la négociation doivent être consacrés comme l’approche privilégiée 
en matière de gestion de l’ordre.

•   Le besoin de faire circuler l’information concernant tout qui touche au maintien de 
l’ordre.

•   L’institutionnalisation du Comité de veille et d’alerte élargi aux autorités coutumi-
ères et religieuses, aux anciens et aux associations de femmes et de jeunes;

•   La création d’une brigade de sapeurs) pompiers et d’une «compagnie républicaine 
de sécurité» (police anti-émeute).

BuRuNDI

La ville de Bujumbura, capitale politique et économique du Burundi, est située sur la rive 
nord-est du lac Tanganyika. Elle partage sa frontière au nord avec la commune de Mu-
timbuzi, à l’est avec celles d’Isale et Kanyosha et au sud avec celle de Kabezi. Elle a 
enfin une frontière commune, à travers le lac Tanganyika, avec l’Est de la République 
Démocratique du Congo. La population de Bujumbura est estimée aujourd’hui à 
800 000 habitants. 
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BONES PRATIquES

A partir de septembre 2007, les personnels de la Police Nationale du Burundi ont béné-
ficié de formations au titre du renforcement des capacités et du dispositif de police de 
proximité. 

Ces formations étaient composées d’un module spécialement destiné aux officiers et 
brigadiers de la police nationale et qui concernait la mise en sécurité du processus 
électoral. 

La mise en place de la police de proximité s’est traduite par la présence de tous les 
corps de police (judiciaire, sécurité intérieure, Police de l’Air, des Frontières et des 
Étrangers, police de l’environnement et protection civile) dans toutes les communes 
urbaines. 

Pour renforcer les capacités des membres de la Police Nationale du Burundi, des 
officiers suivent des formations spécialisées dans les pays amis. La police participe 
aussi aux opérations de maintien de la paix aux côtés des Nations Unies au Darfour, en 
Côte d’Ivoire, en Haïti et au Tchad.

DÉFIS POuR L’AVENIR
.
•   Mettre en place un service ou comité municipal chargé de la gestion des manifes-

tations.
•   Établir un cadre de communication et de collaboration entre ce service et la Police 

Nationale en matière de gestion de la sécurité en général, et de maintien de l’ordre 
lors des manifestations publiques en particulier.

•   Spécifier les sites de manifestation publique pour éviter de gêner ou de perturber 
l’ordre et la tranquillité publics lors de ces manifestations.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

Dans la philosophie d’une police de proximité, une manifestation n’est plus considérée 
comme une menace, mais comme un élément de changement positif dans la société. 
Les conflits collectifs et les protestations font partie intégrante de la dynamique sociale 
et sont le moteur de l’évolution.

CAMEROON

From the early struggle for independence in 1955 until 1990, Cameroon has experi-
enced a culture of violence, with repression involving human rights violations and im-
prisonment of opponents.

As democracy was restored in 1990, the new dispensation featured guaranteed civil 
rights, including freedom of association and expression, as well as, a multiparty system, 
However, this did not prevent a resurgence of violence, repression and human rights 
violations.

ORGANISATION OF LAW AND ORDER

Cameroon has a centralised administration and is split in 10 regions. Each region has a 
special unit for policing public events, and urban police stations deal with day-to-day 

Gestio policial INGLES(2).indd   64 09/01/13   15:26



64  CHAPTER 2 PUBLIC EVENTS MANAGEMENT IN SIXTEEN AFRICAN COUNTRIES   65 

POLICING PUBLIC EVENTS IN URBAN SPACES IN AFRICA

public disorder. Civil administration and the police maintain law and order and municipal 
authorities are not involved in any practical way, but dialogue has been introduced in 
public event management, if only at the political level. 

BEST PRACTICES

•   Well-defined laws and administrative procedures, including with regard to demon-
strations;

•   collaboration and exchange of ideas among stakeholders;
•   creation of special units to address crime and police public events.

CHALLENGES

•   Poor understanding of demonstrations, which are predominantly perceived as a 
violent activity rather than a channel for the public to vent their feelings and con-
cerns.

•   Lack of trust between government and senior officials in decentralised entities.
•   Inadequate enforcement of rules and preventive measures when addressing prob-

lems.
•   Lack of communication among stakeholders.
•   Lack of training for police officers.
•   Unclear definition of police roles and responsibilities.
•   Lack of trust between the population and government.
•   Politicization of ideas.
•   Lack of analysis and adequate planning.

AREAS FOR IMPROVEMENT

A review of rules and regulations regarding human security is needed; roles and respon-
sibilities should be well defined; a mechanism for enhanced dialogue between govern-
ment and the population is in order, and municipal authorities must be involved in deci-
sion-making.

CAPE VERDE

Situé dans l’Atlantique à environ 650 km de la côte ouest de l’Afrique, l’archipel du 
Cap-Vert comprend 10 îles et huit îlots disposés en deux groupes selon leur position 
par rapport aux vents dominants: les îles du vent (Barlavento) (Santo Antao, S. Vicente,  
S. Luzia, S. Nicolau, Sal et Boa Vista) er les îles sous le vent (Sotavento) (Maio, Santiago, 
Fogo et Brava). Le Cap-Vert a une superficie de 4.033 km² et une aire maritime de 
734.265 km². La population est de 491.575 habitants (recensement 2010).

Le Cap-Vert se trouve au point d’intersection de la route reliant l’Afrique de l’Ouest 
aux États-Unis, au Canada et aux Caraïbes et sur la route de passage entre l’Europe 
du Nord, la Méditerranée et le Brésil. Il est donc un endroit de grande importance 
stratégique.
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DÉFIS

Les principes fondamentaux qui, au Cap-Vert, doivent créer de bonnes conditions pour 
le maintien de l’ordre public sont les suivants:

•   Usage minimum des forces de police.
•   Bonne connaissance des menaces.
•   Image de brio et d’efficacité.
•   Préparation coordonnée.
•   Unité de commandement fonctionnelle.
•   Objectivité et neutralité.
•   Formes progressives de dissuasion policière
•   Connaissance des actions à mener a la fin des troubles

PHOTO 2.1. Concentration watched closely by the police.
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PHOTO 2.2. Agents of the Police of Cape Verde.
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LLIÇONS APRESES

Les forces de sécurité devraient éviter de recourir à des mesures drastiques, et privilé-
gier l’efficacité pour ’obtenir un degré acceptable d’ordre dans les situations dange-
reuses.

CÔTE D’IVOIRE

La Côte-d’Ivoire (superficie: 322.462 km²) est limitée au nord par le Mali et le Burkina 
Faso, à l’ouest par le Liberia et la Guinée, à l’est par le Ghana et au sud par l’océan 
Atlantique. La population est estimée à 21 millions d’habitants, avec Yamoussoukro 
comme capitale administrative et Abidjan comme centre économique principal.

BONNES PRATIquES

•   Formation et sensibilisation de la société civile.
•   Certaines organisations de défense des droits, dont la Ligue Ivoirienne des Droits 

de l’Homme (LIDHO), ont commencé à former les élèves de l’Ecole de Police aux 
questions des droits fondamentaux et de respect.

•   Des équipes ont été créées pour diagnostiquer la situation du pays et pour établir 
un plan d’action annuel avec divers protagonistes de la vie sociale, tels que les or-
ganisations religieuses et les groupements de femmes et de jeunes.

DÉFIS POuR L’AVENIR

•   Mobiliser des personnes ressources et des moyens pour améliorer la formation des 
policiers.

•   Restructurer programmes de formation et méthodes d’enseignement pour y in-
clure les droits de l’homme tels que consacrés par les normes régionales et inter-
nationales, et à l’attention non seulement des recrues formées durant la période de 
crise, mais aussi de leurs collègues déjà en service avant cette période.

•   Modifier les modes opératoires afin de les aligner sur les normes internationales 
relatives aux droits de l’homme.
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PHOTO 2.3. Demonstration of protest.
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•   Encourager les partenariats entre la société civile et la police afin d’améliorer les 
services apportés par celle-ci à la collectivité, dans le cadre du transfert de cer-
taines compétences de police aux communes.

•   Accroître les moyens de la police administrative (maires et polices municipales) 
pour renforcer la nature républicaine des institutions (équité, séparation des pou-
voirs) et de leur donner un visage plus humain.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

Quelles que soient les circonstances, le maintien de l’ordre public demeure une fonction 
régalienne de l’État. Les moyens utilisés et les pouvoirs attribués aux autorités respon-
sables varient selon qu’il s’agit d’une période normale ou de crise.

Sans l’ordre public, la vie sociale serait difficile à sauvegarder. La société civile qui est 
visée par l’ordre public en tant que fauteur ou victime du désordre, doit veiller à s’inscrire 
dans la logique du maintien de l’ordre public.

THE GAMBIA

The Gambia is a West African country and the smallest on the mainland. It is surrounded 
by Senegal, except the Atlantic coastline to the west, with an area close to 10,500 km² 
(population: 1.7 million).

The Gambia gained independence from the United Kingdom in 1965 but remains a 
member of the Commonwealth. The city of Banjul is the capital. 

BONES PRÀCTIquES

a) The legal framework for public demonstrations consists of the following:
•   The 1999 Constitution of The Gambia (Ch. IV) guarantees human rights
•   Criminal Code CAP 10 Vol. 111 Laws of the Gambia 1990
•   Public Order Act Vol. 111 Laws of the Gambia 1990
•   Elections Decree 1996

b) Legal requirements for staging a demonstration:.
•   Prior authorisation by the Inspector General of Police or the chairman of the In-

dependent Electoral Commission.
•   Three days advance notice with venue, time, place and date specified or not 

depending on the circumstances.
c)  The reasons for denying permission to stage political rallies or public demonstra-

tions are the following:
•   Public security and safety reasons
•   The application does not meet the required conditions.
•   Political parties are not allowed to stage campaigns or rallies in areas declared 

by the president as ’disturbed areas’ (as per Section 10 (1) f, Public Order Act 
CAP22 Laws of The Gambia)

•   Where permission for a demonstration or a procession is requested by different 
political parties for the same time and place, the Commission may change the 
requests as submitted, but on a ’first come, first served’ rule (Section 87 (3) of 
the Elections Decree 1996) 
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d)  Offences associated with rallies and public demonstrations in The Gambia. Ac-
cording to Section 69 of the Criminal Code, an ’unlawful assembly’ is defined as 
follows:
•   When three or more persons assemble with intent to commit an offence, or any 

common purpose where it is feared that other persons may be provoked to 
commit a breach of the peace, they are an ’unlawful assembly’

•   The penalty for unlawful assembly is a one-year prison term.
•   A riot is defined as an unlawful assembly that has begun to execute the purpose 

for which it assembled by a breach of the peace and to the terror among the 
public

•   In the event of harm or death caused to any person, there will be no criminal or 
civil action against any mandated persons authorised to call for recourse to all 
means necessary to disperse the rioters and all reasonable force used in arrest-
ing those resisting arrest (S. 73 Criminal Code).

KENyA

Kenya is an East African country (capital: Nairobi) with a 30 million population spread 
over 580,000 km². The country is endowed with amazing scenery, abundance of wildlife 
and a rich heritage (42 different cultures).

PHOTO 2.4. An injured man is helped to an ambulance.
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DEMONSTRATIONS

As in many other African countries, the socio-economic gaps between rich and poor are 
such that most underprivileged are always looking for opportunities to express anger or 
frustration. Unfortunately, almost 80 per cent of all demonstrations over the past five 
years or so have featured one form of violence or another. The main categories involved 
in public events include jobless youth, religious groups, street vendors and students.

CHALLENGES

If anything, experience shows that demonstrations cannot be averted. They are part 
and parcel of freedom of expression. This means that both long- and short-term solu-
tions must be found. 

SHORT-TERM SOLuTIONS

•   Education: All those involved must be educated in their roles and responsibilities. 
However, law enforcement must strike a balance between protecting the constitu-
tional rights of the lawful protester and maintaining a safe and secure environment 
for the demonstration.

•   Restricted access: Protesters must not be allowed access to important or critical 
locations in a city. This means that areas that are frequented by senior political per-
sonnel must be out of bounds for the protesters.

•   Intelligence: The intelligence-gathering arm of the police must act proactively, iden-
tifying any hidden agenda behind a demonstration and preparing a contingency 
plan.

•   Arrest plan: The police must not rule out the prospect of mass arrests. This can be 
a challenge, as officers must organise to ensure a humane and decent treatment 
for arrested protesters.

•   Community policing: The police must involve the public to ensure a close and trust-
ing partnership. This often leads to positive, anti-violence attitudes. 

PHOTO 2.5. The great socioecocomic differences make the more deprived ones express  
the frustration.
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LONG-TERM SOLuTIONS

•   Improve youth participation in the job market
•   Provide equal opportunities to youth based on skills and abilities rather than politi-

cal or ethnic affiliations
•   The government must also opt for a more positive attitude to small entrepreneurs. 

Meetings between street vendors and municipal officials could go a long way to-
wards evolving amicable solutions that are in both parties’ interests.

•   Promoting more tolerant and patriotic behaviour would go some way toward ap-
peasing any misunderstandings behind religious conflicts. The government can 
sponsor positive messages that highlight the shared identities among the various 
confessions, and promote more cohesion between them.

•   Students can be encouraged to show leadership in handling their own affairs.

MADAGASCAR 

Madagascar est un État indépendant situé dans la partie occidentale de l’océan Indien, 
séparé de l’Afrique par le canal du Mozambique large de 415 km. Sa capitale est Anta-
nanarivo.

DÉFIS À RELEVER

•   Une concertation publique et inclusive pour définir les caractéristiques qui rendent 
une manifestation démocratique, donc acceptable, ou non.

•   Définition de modalités d’intervention bien adaptées à chaque forme et chaque 
phase de manifestation.

•   Mise en œuvre renforcée du programme d’éducation à la citoyenneté et au civisme 
(ECC).

•   Rendre plus accessible et transparent, pour la société civile, le droit régissant les 
manifestations publiques.

•   Validation de la refonte et de la promulgation du Code de la communication
•   Élaboration d’une politique de développement urbain et d’une stratégie de mise en 

œuvre. 

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

Il faut développer la culture démocratique et mettre en place un programme d’éduca-
tion civique, ce qui limiterait le risque d’anarchie.

Cela nécessite des programmes d’éducation pour l’administration, les syndicats  
et le personnel politique. L’essentiel est d’inculquer au citoyen une culture démocra-
tique tout en préservant les droits inhérents à la personne et surtout à la dignité hu-
maine. 

L’État a un grand rôle à jouer en tant qu’institution. C’est pourquoi il est important de 
former et de sensibiliser les corps de l’État (administrateurs, police, gendarmerie) afin 
qu’ils prennent leurs responsabilités.
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MALI

Le Mali est un pays d’Afrique de l’Ouest, frontalier avec la Mauritanie et l’Algérie au 
nord, avec le Niger à l’est, le Burkina Faso et la Côte d’Ivoire au sud, la Guinée au sud-
ouest et le Sénégal à l’ouest. Le Mali s’étend sur 1.2 million km² et compte 14,5 millions 
d’habitants (2009). Sa population est essentiellement jeune, et le taux d’accroissement 
annuel est de 3,6 pour cent (pourcentage de la population urbaine : 22,9 pour cent). 
Capitale : Bamako (1.9 million d’habitants).

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

Les deux expériences présentées (a révolution de 1991 et le match de football de mars 
2005 contre le Togo) ont conclu que la médiation est un outil efficace pour résoudre les 
conflits et maintenir l’ordre public dans les espaces urbains publics.

Après le match de football de 2005 (un but de dernière minute avait qualifié le Togo pour 
la Coupe du Monde aux dépens du Mali), des mécanismes d’évaluation ont été créés, 
comme les comités régulateurs au niveau national, régional et local, qui se concertent 
tous les trois mois. 

La loi confère des prérogatives aux représentants de l’État et aux collectivités territori-
ales en matière de prévention et de répression.

MAuRITIuS

Mauritius inherited a mixed legal system from French and British colonialism on inde-
pendence in 1968. The protection and promotion of human rights is embedded in the 
Constitution.

BEST PRACTICES

Community policing was deployed in 1989 and promotes awareness of various secu-
rity issues, with neighbourhood watches to prevent crime at local level. In February 
2010, a national policing strategic framework was launched to improve police opera-
tions in a democratic setting and promote human rights.

In community policing, human resources is an important factor to help to manage 
some social elements like human rights thereby enhancing positive reactive capability 
for security units and civil society. A lot of improvement has been recorded since the 
launching of the framework, including thanks to further training for police officers. Meet-
ings are regularly held with stakeholders, with peaceful negotiation between them, and 
security matters at national level are review on a daily basis.

Public events are regulated by law and organisers are required to seek permission. 
The police depart makes extensive use of the media and SMS for security control. 

LESSONS OF EXPERIENCE

Mauritius has drawn many lessons from Rwanda’s own experience. The Mauritian po-
lice department plans to build more prisons to avoid overcrowding.
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NIGERIA 

The right to peacefully assembly, movement and expression is guaranteed by the Ni-
gerian Constitution. However, these rights can be curtailed in the interests of defence, 
public order and the public good. 

With the emergence of democratic governance, it has increasingly become the con-
cern of the Nigerian Police and other law enforcement agencies to adopt the most 
acceptable forms of crowd control. This is because maintaining law and order is the 
most visible way for the police to gain or lose public confidence.

Prior to the current democratic regime, prior permission for public events was to be 
sought formally from the State governor, but the decision was effectively left to the 
Commissioner of Police and an appeal could be lodged against it.

Moreover, it was up to any senior police officer to call off any demonstration which, 
in their opinion, would bring about public disorder.

Since in 2010 a court voided the Public Order Act, organisers of public events are no 
longer required to obtain prior permission, and must only notify planned events to the 
police for security purposes. Since then, two major demonstrations that would other-
wise have resulted in chaos and mayhem have gone without any problem, which goes 
to show that, more than prior permission, what really matters is good collaboration and 
planning among police and public event organisers.

BEST PRACTICES

•   The introduction of police-community relations committees.
•   Introduction of community policing, bringing the police closer to the people.
•   Introduction of a Police Code, which states that the use of force must be:

−  subjected to the principles of legality, necessity and proportionality, 
−  preceded by appropriate warnings.
•   Negotiation and dialogue.

•   Use of non-violent gear (i.e., avoidance of full anti-riot gear). .
•   Making demonstrators understand that criminal behaviour, not protests, is the what 

the police stands against.
•   Technical and legal training: 

−  police forces undergo extensive preparations for demonstrations, 
−  familiarising public event organisers with their rights and duties, 
−  identifying deviants in demonstrations and neutralising them.
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PHOTO 2.6. Political protest.
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•   Psychological and mediation training: 
−  peaceful settlement of conflicts, 
−  introduction to crowd psychology, 
−  introduction to methods of persuasion, negotiation and mediation, 
−  timely reaction, planning, spatial control and use of proportional means accord-

ing to the rule of law.

DEMOCRATIC SuPERVISION OF DEMONSTRATIONS

Both law enforcement bodies and demonstrators must realise that the expression of 
ideas and feelings on issues that affect all or part of the population is a fundamental 
civil and human right. 

CHALLENGES

•   Striking a balance between civil liberties and public order.
•   Respect for other people’s rights.
•   Ignorance of the law by social actors and authorities.
•   Lack of public security.
•   Poor awareness among the police of the extent of their discretionary powers in 

emergencies.
•   Failure of public event organisers clearly to define their objectives.
•   Antisocial elements are strongly inclined to cause mayhem during demonstrations.
•   Understanding the psychological disposition of the demonstrators.

We (civil society, social actors, demonstrators and authorities) can help each other in 
a variety of ways: 

•   swapping notes on crime control,
•   joint training in modern techniques,
•   better intelligence gathering,
•   better use of intelligence and information,
•   continuous research on better ways of managing security in public spaces,
•   better planning of urban centres,
•   better resources for police and other security agencies, and
•   inter-agency cooperation.

LESSONS LEARNED

The act of policing is a dynamic one and is open to change. Those in charge of public 
order must abide by the rule of law and must understand the psychology of protest 
organisers. 

The police should always strive for a win-win situation. 
Crowd control calls for collaboration and dialogue between security bodies and dem-

onstrators.
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RWANDA

Rwanda has remained largely peaceful since the 1994 genocide when over 900,000 
people lost their lives. In recent years, and although the country upholds human rights, 
public disorder in Rwanda has been largely due to poor governance and a political life 
dominated by the pursuit of individual gain. 

Restoring public order requires good governance and effective leadership. People 
have the fundamental right to demonstrate but must make the purpose quite clear.

Under the Constitution, local authorities are habilitated to grant permission for dem-
onstrations or pubic events. Before any demonstration, the police department is duly 
informed and it, in turn, conducts routine investigations to decide whether the event 
should be held or not. 

INNOVATIVE PRACTICES

Rwanda’s clear system of governance encourages community participation. This has 
strengthened the community policing concept, which has become ingrained in the po-
lice force. This comes on top of local policing, which includes vigilantes and neighbour-
hood watch networks. 

Community policing committees also deal with individual complaints. Mediation com-
mittees settle minor disputes without police intervention The national plan and evalua-
tion mechanism ensure that leaders are accountable to the public.

The Commission for youth and reconciliation strengthens relations between tribes to 
prevent any ethnic conflicts. 

Because of overcrowded prisons, some criminals have not been brought to court. As 
a result, mediation tribunals have been created to settle misunderstandings among in-
dividuals.

CHALLENGES

Policing in a country like Rwanda with a history of genocide can be very difficult. The 
police department strives to build and maintain trust among the population, ensuring 
that criminals are punished. 

Other challenges include overcrowded prisons, poor institutional capacity, minimal 
resources both human and material, and a general lack of law and order. Still, interna-
tional support has contributed to restore normality and safe streets.

SÉNÉGAL

Le Sénégal (14 millions d’habitants) s’étend sur près de 197 km². Il est bordé par l’océan 
Atlantique à l’ouest, la Mauritanie au nord et à l’est, le Mali à l’est et la Guinée et la Gui-
née-Bissau au sud.

DÉFIS POuR L’AVENIR

•   Coordination: décisions techniques collégiales fondées sur l’expertise.
•   Structures urbaines et définition des responsabilités.
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•   Programmes de décentralisation et cogestion des manifestations.
•   Nouvelle approche de gestion participative.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

Les parties prenantes, dont la société civile, doivent participer à la recherche de me-
sures de substitution à la sanction, comme par exemple des mécanismes institution-
nels de réparation et justice, avec les marabouts qui jouent déjà un rôle de médiation 
très important.

TANzANIA

In Tanzania the Police Force is both a law enforcement agency and a paramilitary organi-
sation (a reserve for the army). Police stations are found in both rural and urban parts of 
the country. Auxiliary police officers maintain law and order in Dar es Salaam, Moshi, Do-
doma and Mwanza. At local level, community security groups (the Sungusungu) volunteer 
to collaborate with police in crime prevention. 

All units in the force are familiar with public order issues and use force during violent 
incidents. The Free Force unit, which is present in every region, handles violent events and 
activities. 

BEST PRACTICES

•   Intelligence gathering at local level and the creation of security committees in vil-
lages, with neighbourhood watch for crime prevention

•   Courts are empowered to give orders where necessary while the police has the 
right to investigate the potential for public disorder associated with any public event

PHOTO 2.7. Auxiliary Police officers meeting with local community groups to discuss 
crime prevention initiatives in the neighbourhood.
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•   Local authorities implement the Safer Cities approach and principles on institu-
tional, social and physical environment prevention, and as a result more stakehold-
ers are now engaged.

CHALLENGES

•    The policing systems are outdated.
•    The number of police officers is too small to serve the country, considering its 

population.
•    Inadequate funding (under USD 100,000 per year) is a major challenge.
•    Lack of training of the police, and more generally of civic education, can cause 

problems, and so can poor urban planning.
•    Police resistance to change is another major concern, coordination and collabora-

tion between police and local authorities (who are also mandated by law to maintain 
peace and order at community level) remains poor.

TCHAD

Le Tchad, pays d’Afrique centrale, a une superficie de 1 284 000 km², et il est limité 
au nord par la Libye, au sud par la République Centre-Africaine, à l’est par le Soudan et 
à l’ouest par le Cameroun, le Nigéria et le Niger. Le pays compte 11,3 millions d’habi-
tants (recensement 2009). Le Tchad s’est engagé dans un processus de démocratisa-
tion depuis 1990.

DÉFIS À RELEVER PAR LA POLICE

•   Au lieu de recourir à la répression, il faut privilégier le dialogue ou la négociation 
pour une société plus démocratique
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PHOTO 2.8. In Tanzania there are community groups who collaborate voluntarily with  
the police.
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•   L’usage des armes à feu doit être interdit, pour laisser la place à des techniques 
policières moins agressives pour le maintien de l’ordre.

DÉFIS À RELEVER PAR LES MÉDIAS 

•   Raffermir et cultiver les relations entre la police et les médias, en organisant ren-
contres, échanges et concertation au niveau national

•   Remédier à la précarité des installations et des moyens de travail de la police, ainsi 
qu’au manque de formation professionnelle des agents

•   Améliorer la perception de la police par la société civile
•   Créer un code de bonne conduite.

LEÇONS DE L’EXPÉRIENCE

La vie en société exige un certain nombre de règles. En temps normal, il est légitime 
pour les citoyens d’un pays démocratique de se regrouper en associations, d’agir col-
lectivement pour échanger des idées, défendre leurs intérêts, conduire des actions, et 
d’exprimer leurs mécontentements, inquiétudes ou joies.

L’État garantit l’exercice des libertés dans le respect de la loi, et doit donc les concilier 
avec la prévention des atteintes à l’ordre public, notamment à la sécurité des personnes 
et des biens, qui répond aux valeurs garanties par la Constitution de la République du 
Tchad (art. 27). 

zIMBABWE

Zimbabwe has a population of over 12 million people and gained its independence in 
1980 after 125 years of colonialism. The country is split into provinces with police or-
ganisations supported by paramilitary groups.

MuNICIPALITIES (CITIES AND TOWNS)

Each municipality has its own police force that enforces the law. The police force is 
obligated to maintain law and order in line with the constitution. They can always call on 
the army for support when the need arises e.g. in violent situations. 

The laws of Zimbabwe uphold the citizen’s right to demonstrate. The demonstrators 
do not need prior permission; however, they are required to notify the authorities. The 
police promote human rights and have an effective strategy for public order, complete 
with neighbourhood watch committees. Mediation, together with stakeholder approach 
and engagement, are often used. Firearms are not used during street patrols. 

LESSONS LEARNED

•   Citizens’ rights must be protected.
•   It is important to involve all stakeholders.
•   The needs to strengthen relations with civic groups, and for ongoing training for 

police officers, are recognised.
•   New and up-to-date police equipment has been purchased.
•   Creation of dialogue teams.
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TABLE 2.1. Common challenges for the sixteen African countries

Challenges

•  A legacy of violence

•   Weak societal framework.

•   Weak rule of law/human rights culture

•   Lack of societal education and awareness.

•   Lack of training, resources (human and material).

•   Lack of capacity-building.

•   Poor urban planning

Recommendations

•  Building trust

•   Integrating global innovation – staying up to date

•   Clarifying and vulgarising roles and responsabilities
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CHAPTER 3

RECOMMENDATIONS FOR 
IMPROVED POLICING  
OF PuBLIC EVENTS

Participants concurred that the two training seminars gave them a good opportunity to 
reflect on their experiences and learn from real-life situations as they shared experi-
ences with colleagues from other countries. 

Participants reaffirmed that the practice of democracy and respect for human rights 
are key factors in safety and security.

However, participants were concerned over the challenges they expect when it 
comes to putting the lessons from the seminars into practice. These challenges include: 

•   the time needed to pass on information,
•   weak research and institutional capacity,
•   funding,
•   the poor public image of the police.

Nevertheless, these challenges can be overcome with adequate training, equipment 
and funding.

 The experiences shared during the seminars will help developi a handbook, Guide-
lines for Smart Policing of Public events in Africa, scheduled for publication in 2012. The 
handbook will serve as a reference for policy-makers, police forces and local authorities 
in their efforts to improve the policing of public events. 

GENERAL RECOMMENDATIONS

The two seminars highlighted theoretical and practical examples and experiences in the 
democratic management of large events in public spaces ((protests as well as sporting, 
cultural or religious events).

The lessons learned and the recommendations, which are listed below, emanate from 
the participants, who also advised on what not to do for the purposes of democratic 
management and policing of urban public events.

•   Demonstrations are something society is entitled to by rights to express opinions, 
ideas, concerns or dissent.

•   The process of formal advance notice enables public authorities and police forces 
to gather relevant information with a view (especially in the case of massive public 
events) to ensuring the security of participants and society.
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•   Information must be the sole purpose of such prior notification, which should not 
be viewed as a request for permission to stage an event. As already mentioned, 
freedom of speech is a right. Public events should take place free from political or 
administrative interference.

•   When monitoring a potentially problematic event, government officials and security 
forces may recommend actions that encourage smooth progress of the event. If 
the organisers do not accept any recommendations or suggestions while there is a 
real risk for the safety of the public and participants, only in this case, are the au-
thorities habilitated to interfere.

•   Skills and methods for negotiation and dialogue must be developed for use by both 
civil society and security forces.

•   Dialogue and negotiation between public officials, police and demonstration lead-
ers are essential for the effective management and prevention of any kind of vio-
lence that can affect the security of demonstrators, police forces or society as a 
whole.

•   Communication and joint cooperation at municipal and local levels are essential.
•   When updating or improving current models (practical and theoretical) of conflict 

management, the purpose must remain to enhance rather than suppress the dem-
ocratic process.

•   All officials must have a thorough understanding of all the administrative processes 
and requirements involved in the notification of any event to be held in a public 
space.

•   Public authorities must address the need for transparency and proper dissemina-
tion of any documents, procedures and regulations related to public events and 
urban policy, in order to eliminate any misunderstandings that stand in the way of 
conflict resolution.

•   Public spaces must be formally defined and, in a next step, their specific physical 
and environmental features must be identified for the purposes of all those involved 
in public events, with a view to facilitating policing in all sites.

•   The culture of civility should be strengthened and disseminated across the public 
and private spheres.

•   Civil society’s rights and obligations should be enhanced and promoted.
•   The media (radio, television and the press) are indispensable in a democratic 

society; therefore, they must handle process and disseminate information in a 
responsible way, all the more so as such information can contribute to dialogue 
or reconciliation among all those involved, instead of encouraging tension and 
violence.

•   Communication channels between civil society, government and police forces 
should be strengthened. Where they are nonexistent, they must be put in place 
through relevant protocols and mechanisms. 

DO’S AND DONT’S

The two tables below sum up participants’ ideas and points of view on improved man-
agement of public events and relations between all those involved: decision-makers, 
the police, civil society and communities, the media, and demonstrators.
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TABLE 3.1. What to do?

Decision-makers

•  Consider public demonstrations as social expression rather than as challenges or tentative 

“coups”.

•   Follow the event and do not to give protesters the impression that they are alone.

•   Provide good governance and administration as specified and provided by law, taking time as 

needed to analyse notifications.

•   Be transparent and accountable.

•   Pay attention to any issues raised by protesters when public mobilisation is massive.

•   Facilitate the right to public demonstrations.

•   Communicate and disseminate any legal and regulatory material relevant to public events.

•   Improve or design appropriate spaces for public events.

•   Encourage cooperation between the population, the police and the media, and work with 

them before, during and after a public event.

•   Use permanent mechanisms for dialogue and the management of public demonstrations or 

mass events.

•   Improve communication with event organisers.

•   Ensure that rioters do not hide among peaceful demonstrators.

•   Report to the police any problems that may lead to violence during a demonstration.

•   Ensure that security conditions are guaranteed before an event goes ahead.

The police

•  Be present close to the venue without influencing the demonstrators.

•   Give the impression of being there for the purposes of public security and not for punishment 

or intimidation.

•   Create avenues for dialogue and negotiation for peaceful conflict resolution instead of 

confrontation.

•   Be familiar with rules and regulations on the preservation of the public peace.

•   Be compliant with human rights.

•   Take appropriate action with a view to effective problem resolution (analysing the causes in the 

first place).

•   Build trust between police and the community.

•   Identify key community representatives to facilitate dialogue and encourage sustainable 

partnerships with them, ensuring permanent and better two-way sharing and dissemination of 

information. This calls for regular consultations with communities.

•   Adapt the best available policing models for local resolution tactics, depending on the 

circumstances.

•   Be honest, faithful and of unquestionable integrity.

•   Use community policing as the way forward when tackling social problems before they turn for 

the worse.

•   Manage potential disorder early on.

•   Analyse, manage and monitor risk with appropriate techniques.

•   Work in close relation with the media to keep the public informed and dispel rumours.

•   Where needed, use of force must remain moderate and police must remain calm in the face of 

violence.

•   Keep in mind any relevant statistical details.

•   Maintain contact with the organisers from the beginning to the end of a public event.

•   Be impartial and neutral.

•   Use proactive intelligence and confidential information.

•   Develop technical capacities and mental attitudes among officers to avoid any value 

judgments and to improve the management of urban security.
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Civil society and communities

•  Uphold and defend societal values.

•   Advocate for people.

•   Participate in policy development.

•   Facilitate the dissemination of relevant rules and regulations.

•   Contribute to the revision of relevant rules and regulations.

•   Be aware of, and comply with, the law.

•   Use preventive actions like negotiation, mediation and advocacy.

•   Use legal or administrative mechanisms where permission is denied for a public event.

•   Take all necessary arrangements for the security services, the main purpose being to be well 

prepared.

•   Encourage the use of non-violent forms of public expression.

•   Demonstrate and maintain a sense of responsibility.

The media

•  Disseminate timely and accurate information.

•   Conduct research and promote good governance.

•   Play the role of an objective informant.

•   Cover an event before, during and after it happens; watch the proceedings and handle the 

information in a neutral way.

•   Collaborate with the public and the police.

•   Be identifiable as journalists.

•   Educate the people so they remain peaceful.

Demonstrators

•  Wherever necessary, request prior permission for any event in a public space, in compliance 

with current rules and regulations.

•   Do not in any way infringe on the law.

•   Avoid any type of provocation against security/police forces.

•   Encourage to demonstrators and other attendees to promote good citizenship.

•   Organise for stewards for smooth self-management (and keep violent intruders at bay).

•   March peacefully and keep to the proposed/agreed venue and itinerary.

•   Disperse peacefully at the end of the event.

•   Comply with the agreed date, place and time for the event.
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TABLE 3.2. What not to do?

Decision-makers

•  Avoid banning the demonstration.

•   Do not mishandle the notification process to deny permission for, or prohibit, a public event.

•   Avoid stigmatizing protesters.

•    Do not ignore the protesters or the public event.

•   Do not withhold any public information.

•   Do not favour any particular class or group of people.

•   Do not deny any group the right to peaceful assembly.

•   Do not instigate violence in communities.

•   Do not take advantage of community issues for personal enrichment.

•   Do not become stooge or instruments for manipulation by government.

•   Do not allow the use of firearms.

•   Do not provide obstacles to the exercise of the right to hold a public event.

The police

•  Do not intimidate protesters.

•   Do not exhibit repressive gear (tear gas canisters, etc.).

•   Do not give in to provocation from the more turbulent participants in an event.

•   Stay well away from any corrupt practices.

•   Do not show any preferential treatment by denying any legitimate gathering.

•   Never overlook the fact that laws are very often subject to amendments to adapt to changes.

•   Never prejudice the rights of people even in difficult situations.

•   Never adopt violent attitudes.

•   Do not use unnecessary force.

•   Never act contrary to the provisions of the law.

•   Never lose focus of the core purpose of the event.

•   Do not overreact.

•   Do not lose temper.

•   Do not resort to unnecessary argument - avoid conflict.

•   Avoid controversial issues.

•   Do not resort to discrimination.

•   Do not take any hasty decisions that may compromise public safety or public order.

•   Do not provoke any escalation of violence.

•   Do not shift responsibilities.

•   Do not take any public event lightly.

•   Do not make use of deadly weapons.

•   Do not avoid the situation in the first instance.

•   Do not allow any situation to become more serious.

•   Do not leave any victims behind.

•   Do not consider the demonstrators as enemies.

•   Do not hit protesters.

•   Do not shoot at protesters.

•   Avoid systematic beatings.

•   Avoid intimidating journalists.

•   Do not run away, do not abandon the mission in the face of risks.

•   Do not block the passage on the protesters’ route.

•   Do not add water as a tool to breaking off a demonstration.

•   Do not try to disperse the crowd by the use of force.
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Civil society and communities

•  Do not be violent or lawless.

•   Keep well aware and do not be detached from what is happening.

•   Do not encourage violence or the destruction of public or private property.

•   Do not handle the emotional state of protesters.

•   Do not allow yourselves to be manipulated by political parties.

The media

•  Avoid putting public authorities or the protesters under challenge.

•   Avoid spreading false information about the reasons behind the event, or the numbers of 

participants.

•   Do not try to be sensational.

•   Do not become partial.

•   Do not provide false information about the date or venue of an event/demonstration.

Demonstrators

•  Avoid provocations on the meeting point where the demonstration will take place.

•   Avoid overflowing the planned route for the event.

•   Avoid breakage along the course.

•   Do not provoke the police with insults, stone-throwing, etc.

•   Do not change the agreed venue/route of an event.

•   Do not fight with the police or other demonstrators.

•   Do not hold a demonstration without any legitimate reason.

•   Do not choose a small venue or a difficult itinerary for an event.

THE WAy FORWARD

Based on the lessons learned and recommendations made for effective and demo-
cratic management public events the following actions are proposed for 2012:

•   Create a training centre for the management and policing of public events in urban 
areas. Create a general framework to exchange ideas, information, best practice 
and other relevant material among all seminar participants and trainers.

•   Strengthen the role of the media in training seminars.
•   Highlight the imperative need for police forces to find out about the political, social, 

cultural and economic background to any public event, for the sake of better crowd 
management and more effective dialogue during the event.

•   Educate the population and government officials into the notions of civility, toler-
ance and respect.

•   Raise collective awareness of the responsibilities and obligations that come with 
good policing  (this effort should involve all stakeholders: the media, civil society, 
schools, the private and public sectors, confessional and international organisa-
tions, local authorities).

•   Disseminate material related to policing.
•   Encourage the formation of a contact group focusing on the management of public 

events in urban spaces; and draw and disseminate any lessons learned.
•   Provide technical and financial support to those organisations and government 

bodies engaged in urban policing and public safety.
•   Determine the powers, duties and responsibilities of the country’s armed forces in 

the management and policing of public events in urban areas.
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APPENDIX

LIST OF PARTICIPANTS 

MEMBERS OF THE ORGANISATION AND TRAINERS

•   Claude Ngomsi Meutchehe, UN-Habitat
•   Sara de Paz Castro, UNITAR
•   Alain Legault, Service de police de la Ville de Montréal
•   Superintendent Christer Birgersson, Swedish National Police Board
•   The Institute for Public Security of Catalonia
•   Sérgio Ricardo Costa, Higher Institute of Police Sciences and Internal Security
•   Roger Ekenstedt, superintendent of Swedish National Police
•   Members of the Interior Department
•   Members of the Catalan Police (Mossos d’Esquadra)

PHOTO 1. One of the sessions of a seminar.
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ATTENDANTS

TABLE 1. First training seminar, 12th - 16th July 2010

Kenya Nairobi Emmanuel Sankei Kenga sankei65@googlemail.com

Nigeria Abuja Obiageli Nwuba panshila@yahoo.co.uk

Nigeria Abuja Ogbanuko Ferdinand Agabi
johnson.falade@undp.org;  
barnsatiyaye@hotmail.com

Nigeria Abuja Olayinka Babatunde Balogun
johnson.falade@undp.org;
barnsatiyaye@hotmail.com

Nigeria Abuja John Oseni
johnson.falade@undp.org; 
barnsatiyaye@hotmail.com

Nigeria Abuja Barnabas Atiyaye barnsatiyaye@hotmail.com

Tanzania Dares Salam SIbrahim Mahumi safercities.tanzp@yahoo.com

Zimbabwe Harare Charles Mufandaidza peter.mutavati@undp.org

Zimbabwe Harare Christina Fundira cjfundira@gmail.com

Ruanda Kigali John Uwamungu jkuwamungu@yahoo.co.uk

Ruanda Kigali Jean Damascene Kanamugire kanamjdam@yahoo.fr

Cameroun Douala Mamert Florent Loe loe_mamert2001@yahoo.fr

Cameroun Yaounde Agathe Florence Lele lele@un.org

Mauritius Port Louis Erigadoo Irayah ierigadoo@yahoo.co.uk

Mauritius Port Louis Rookmanee Ramkissoon ramkiss290@hotmail.com

Mauritius Port Louis
Mohammed Ali Zoolffekar 
Bundhoo

mohataab@intnet.mu

Mauritius Port Louis Shiva Soopramanien Coothen
ccphq.mpf@mail.gov.mu; 
oothen@yahoo.com

South Africa Durban Ismail Nxumalo
ISMAIL.NXUMALO@comsafety.
gov.za

Gestio policial INGLES(2).indd   88 09/01/13   15:26



88  CHAPTER 3 RECOMMENDATIONS FOR IMPROVED POLICING OF PUBLIC EVENTS   89 

POLICING PUBLIC EVENTS IN URBAN SPACES IN AFRICA

TABLE 2. Second training seminar, 8th - 12th November 2010

Burundi Bujumbura Come Yengayenge yengacome@yahoo.fr

Burundi Bujumbura Diane Mikenyero Kaneza mikadie13@yahoo.fr

Burundi Bujumbura Hermenegilde Harimenshi hahermes2003@yahoo.fr

Burkina Faso Ouagadougou Basilisa Sanou basilisa.sanou@undp.org

Burkina Faso Ouagadougou Sylvestre N’Do couango@yahoo.fr

Burkina Faso Ouagadougou Desire Alain Sinare Ouilma s.ouilma@yahoo.fr

Burkina Faso Gaoua Jean A. Tindano Tyabatuoba balmje@yahoo.fr

Côte d’Ivoire Abidjan Konan Kan Parfait Bla elbizance@yahoo.fr

Côte d’Ivoire Abidjan Gaetan Pomerol Yobo pomerol_yob@yahoo.fr

Côte d’Ivoire Abidjan Nambou Agnes Gnammon Epse Adiko agnes.adiko@undp.org

Côte d’Ivoire Abidjan Kauadio Jean Bosson jkbosson@yahoo.fr

Cape Verde Praia Carlos Alberto De Brito Da Graça kala_graca@hotmail.com

Cape Verde Praia Janice Helena Silva janice.silva@cv.jo.un.org

Cameroon Yaoundé Irene Kacmany irenekacmany@yahoo.fr

Senegal Dakar Serigne Mansour Tall mansour.tall@undp.org

Chad N’Djamena Talansadi Didam Malandjigué merlin.totinon@undp.org

Chad N’Djamena Merlin Totinon Nguebetan merlin.totinon@undp.org

Chad N’Djamena Achta Esther Saleh merlin.totinon@undp.org

Madagascar Antananarivo Jacky Rahaingo jackymihaso@yahoo.fr

Madagascar Antananarivo Tahiry Serge Ramanantsoa
ramanantsoa_serge@
yahoo.fr

Mali Bamako Anatole Sangare foussko@yahoo.fr

Mali Bamako Ali Dolo alidolo@yahoo.fr

Mali Bamako Mahamane Mahalmadane Toure maha_king2@yahoo.fr

The Gambia Banjul Assan Tangara assantangara@hotmail.com

The Gambia Banjul Abdoulie Sanyang
gpfpeacekeepingboard@
yahoo.com

The Gambia Banjul Landing Kinteh
eshonobie@nta.gm
kconateh@gmail.com

The Gambia Banjul Biran Mbye eshonobie@nta.gm
kconateh@gmail.com

Gestio policial INGLES(2).indd   89 09/01/13   15:26



COL·LECCIÓ SEGMENTS DE SEGURETAT / 2

LA GESTIÓ POLICIAL 
ALS ESDEVENIMENTS PÚBLICS 
EN ESPAIS URBANS 
A L’ÀFRICA

SITUACIÓ ACTUAL I PERSPECTIVES

POLICING PUBLIC EVENTS 
IN URBAN SPACES 
IN AFRICA

AN ANALYSIS OF THE CURRENT 
SITUATION AND A PERSPECTIVE 
ON FOLLOW-UP ACTIONS

Institut de
Seguretat Pública
de Catalunya

Institut de
Seguretat Pública
de Catalunya

Generalitat
de Catalunya

Generalitat
de Catalunya

La col·lecció «Segments de Seguretat» va néixer amb la fi nalitat de 
disseminar coneixement en qüestions de seguretat i per a divulgar 
el resultat d’activitats de recerca i cooperació internacional en què 
participa l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya.

En aquest segon número es presenten els fruits de l’acord de 
col·laboració entre el Programa de les Nacions Unides per als 
Assentaments Humans (ONU-Habitat/Unitar) i l’Institut de Seguretat 
Pública de Catalunya, impulsat amb l’objectiu de millorar la seguretat 
en esdeveniments públics en els espais urbans a l’Àfrica. Al mateix 
temps, es recullen els resultats i les expectatives formulades en els dos 
seminaris formatius realitzats a l’Institut en virtut de l’acord, en què van 
participar més de quaranta representants de setze països africans 
(responsables governamentals i municipals, experts policials i socials, 
etc.), entre d’altres.

The collection “Segments de Seguretat” was created to spread 
knowledge on the fi eld of safety and security and to disseminate the 
results of the research activities and international cooperation, in which 
the Institute of Public Security of Catalonia participates.

In this second issue, the results of the collaboration agreement 
between the United Nations Programme for Human Settlements 
(UN-Habitat/Unitar) and the Institute of Public Security of Catalonia are 
presented; the aim is to improve safety in public events in urban areas 
of Africa. At the same time, the results and expectations expressed 
in both training seminars conducted at the Institute are collected, 
the agreement involved more than forty representatives from sixteen 
African countries (local government offi cials, police and social experts, 
etc..), among others.

Institut de
Seguretat Pública
de Catalunya

Institut de
Seguretat Pública
de Catalunya

Ctra. C17 Barcelona - Ripoll, km 13,5
08100 Mollet del Vallès (Vallès Oriental)
Tel. 93 567 50 00
Fax 93 567 50 30
ispc@gencat.cat
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