
 
 

   
   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El present Informe ha estat elaborat per l’equip de la Unitat d’Alerta de l’Escola de 
Cultura de Pau, format per: Maria Cañadas Francesch (drets humans), Albert Caramés  
Boada (militarització i desarmament), Vicenç Fisas Armengol (processos de pau), Daniel Luz 
Alvárez (militarització i desarmament), Oscar Mateos Martín (crisis humanitàries), Loles Oliván 
e Hijós, Rebeca Pérez Mellado (drets humans), Maria Prandi Chevalier (drets humans), Gema 
Redondo de la Morena (rehabilitació postbèl·lica), Josep Maria Royo Aspa (conflictes armats), 
Jordi Urgell García (desenvolupament), María Villellas Ariño (gènere i construcció de pau). 
L’apartat de tensions ha estat elaborat pel conjunt de la Unitat d’Alerta. 
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El “Baròmetre” és un informe trimestral editat en castellà, en català i en anglès per la Unitat 
d'Alerta de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, que analitza 
els esdeveniments ocorreguts en el món al llarg del trimestre (abril - juny 2005) a través 
de nou apartats: conflictes, tensions, processos de pau, rehabilitació postbèl·lica, crisis 
humanitàries, militarització i desarmament, drets humans i Dret Internacional Humanitari, 
desenvolupament i dimensió de gènere en la construcció de la pau. Aquesta publicació 
actualitza les dades de l'informe anual “Alerta 2005” i dels anteriors números del “Baròmetre”, 
basant-se en la informació publicada setmanalment en el “Semàfor”, butlletí electrònic editat 
igualment per la Unitat d'Alerta.  
 
Alguns dels fets més rellevants assenyalats en aquest “Baròmetre” del segon trimestre de 2005 
són els següents: 
 
 

Conflictes armats 
 
• El nombre de conflictes armats es va mantenir en 23, sense produir-se canvis respecte al 

trimestre anterior.  
• Un total d’11 contextos de conflicte armat van romandre estancats sense que s’hi vegin 

millores, en uns altres 9 es va produir una escalada dels enfrontaments, i en només una 
situació es va reduir la violència.  

• Somàlia va sofrir una prolongació de l'estancament del procés de transició i de la divisió 
política i un increment de la violència com a conseqüència d'això. 

• L'increment significatiu dels atacs de les milícies talibanes i de les operacions de les tropes 
nord-americanes contra aquestes milícies, va contradir les afirmacions dels EUA sobre la 
seva desaparició. 

• A Tailàndia, el primer ministre va anunciar la seva voluntat de donar un gir a la seva política 
respecte a les províncies meridionals reconeixent l'existència d'errors en l’estratègia 
militarista que s’havia seguit. 

• A 21 dels 32 conflictes armats que es van desenvolupar durant el període 2002-2005 no es 
van establir resolucions per part del Consell de Seguretat de l'ONU. 

 
 

Situacions de tensió i disputes d’alt risc 
 
• La situació de tensió a l’est del Sudan va incrementar el temor que aquest context pugui 

desembocar en un escenari de violència similar al de Darfur. 
• L’adopció d’un acord amb l’LTTE per a la gestió de l’ajuda del tsunami provoca una greu 

crisi en l'executiu de Sri Lanka, després de diverses setmanes d’intenses protestes socials. 
• A Indonèsia es van incrementar les tensions a Moluques, mentre que a Sulawesi es va 

registrar el fet de violència més greu des de la signatura de l’acord de pau de 2001.  
• En tres dels països de la regió andina (Bolívia, Equador i Perú) es van aguditzar les crisis 

sociopolítiques i les massives mobilitzacions van cristal·litzar en la renúncia dels presidents 
bolivià i equatorià.  

• El moviment pel canvi Kifaya mobilitza a Egipte importants sectors socials contra la falta de 
llibertats i la corrupció del Govern d'H. Mubarak. 

 
 

Processos de pau 
 
• Amb excepció d’Algèria, hi havia negociacions formals o exploratòries a tots els conflictes 

africans. A escala global, al 73% dels conflictes armats existents hi ha negociacions 
obertes. 

• Un cop completat el desplegament de les missions de manteniment de la pau a Costa 
d’Ivori, Somàlia, Sudan i la RD Congo, en aquests quatre països hi haurà uns 54.000 
cascos blaus. 
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• Finalitzen amb èxit els intents de negociació amb la guerrilla ELN, a Colòmbia, i amb el 
grup maoista CPI, a l’estat d’Andra Pradesh (Índia). 

• A l’Iraq es van multiplicar els contactes entre els EUA i el Govern iraquià amb grups de la 
resistència. 

 

 

Rehabilitació postbèl·lica 

 
• El nou procés de rehabilitació postbèl·lica iniciat al sud del Sudan va rebre el suport 

financer de la comunitat internacional en la conferència de donants celebrada a Oslo. 
• A Bòsnia i Hercegovina, la R. Srpska va obstaculitzar l'inici de les negociacions sobre 

l'Acord d'Associació i Estabilització amb la Unió Europea en negar-se a engegar la reforma 
policial. 

• L'inici dels tribunals “Gacaca” a Rwanda va provocar l'èxode massiu de milers d’hutus cap 
a països veïns. 

 
 

Crisis humanitàries 
 
• L'impacte de la sequera i de la plaga de llagostes té uns efectes especialment perniciosos a 

Níger, on es va declarar l’estat d’emergència, mentre que algunes organitzacions 
humanitàries van advertir del risc de fam. 

• El preocupant deteriorament de la seguretat alimentària al sud del Sudan i els continus 
atacs contra la població civil i el personal humanitari a la regió de Darfur van continuar 
comprometent la vida de milions de persones en aquest país. 

• Igualment, a l’Afganistan, les organitzacions humanitàries van denunciar que el 
deteriorament de la situació de seguretat està dificultant enormement les tasques 
humanitàries.  

• La situació al Nepal va passar a ser considerada crisi humanitària a causa del creixent 
impacte del conflicte armat sobre la població i de les condicions que sofreixen els més de 
200.000 desplaçats interns.  

• El nombre total de persones de les quals ACNUR es fa càrrec es va incrementar en un 
13% durant l’any passat, tot i la caiguda del nombre de persones refugiades. 

 
 

Militarització i desarmament 
 
• El Parlament europeu va anunciar el manteniment de l’embargament d'armes a la Xina i va 

apuntar la possibilitat de consolidar el Codi de Conducta sobre exportacions d'armes com 
una posició comuna, la qual cosa li donaria un caràcter vinculant. 

• Les despeses militars van ascendir fins als 975.000 milions de dòlars el 2004. D’aquests, el 
47% pertany als EUA, mentre que Rússia i l’Índia van persistir com a màxim exportador i 
importador d'armes, respectivament.  

• La Conferència de Revisió del TNP va finalitzar sense complir la major part dels objectius 
establerts i amb la sensació d'haver perdut una gran oportunitat de seguir avançant cap al 
desarmament nuclear a escala global.  

• El Protocol d’Armes de Foc de Nacions Unides es va convertir en el primer instrument 
legalment vinculant en matèria de control de les armes lleugeres, establint un precedent 
positiu de cara a la implantació d’un Tractat sobre Comerç d’Armes. 

 
 

Drets humans 
 
• La redefinició del concepte de tortura per part de nombrosos governs occidentals, 

realitzada gràcies a les polítiques i mesures adoptades en la lluita contra el terrorisme 
internacional, va augmentar de forma significativa aquesta pràctica durant el trimestre. 
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• La Comissió dels Drets Humans de Nacions Unides va aprovar l’establiment de dos nous 
relators temàtics, un per a terrorisme i drets humans i l’altre sobre empreses i drets 
humans, durant el seu 61è període de sessions. 

• L'Alta Comissionada de Nacions Unides per als Drets Humans va donar per iniciat el 
procés de reforma de la Comissió de Drets Humans. 

 
 

Desenvolupament 
 
• Un nou informe sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni insta els països 

industrialitzats a millorar substancialment l’AOD i adverteix sobre les dificultats que 
experimenten algunes de les metes de salut i l’Àfrica Subsahariana en el seu conjunt. 

• Els països que van ingressar a la UE abans de 2002 es van comprometre a incrementar la 
seva AOD fins al 0,7% del seu PIB fins a 2015. Els deu nous membres ho faran fins al 
0,33%. 

• Nacions Unides va celebrar els nombrosos avanços que s'han registrat en la lluita contra el 
VIH/SIDA en els últims anys, però alhora adverteix que la pandèmia continua expandint-se 
a tots els continents i insta a redoblar els esforços en el tractament i prevenció a llarg 
termini. 

• L'anunci del G-8 de cancel·lació de deute a 18 països africans i llatinoamericans de la 
iniciativa HIPC (40.000 milions de dòlars) ha estat celebrat per Nacions Unides i per 
múltiples governs, però alhora ha estat criticat per organitzacions de la societat civil que el 
consideren insuficient, enganyós i condicionat. 

• L’OIT va llançar una campanya mundial per a eradicar en un termini d'entre cinc i deu anys 
el treball de menors en mines i pedreres, una pràctica que afecta un milió de menors. 

• Algunes organitzacions científiques i de desenvolupament van advertir de nou sobre els 
riscos de l'escalfament global del planeta i van instar el G-8 a apostar decididament per 
l'eficiència energètica i per les anomenades energies netes. 

 
 

Gènere i construcció de pau 

 
• Save the Children va denunciar que 120.000 nenes-soldat participen en els conflictes 

armats i que habitualment són excloses dels processos de reintegració, perpetuant-se la 
seva exclusió. 

• El Consell de Seguretat va reforçar el seu compromís en la lluita contra l'explotació i l'abús 
sexual en les operacions de manteniment de la pau.  

• Un major suport a la mediació femenina en els conflictes armats podria contribuir a superar 
els obstacles als quals han de plantar cara la majoria de processos de pau. 

• Les dones sudaneses van presentar als donants les seves prioritats de cara al procés de 
rehabilitació postbèl·lica. 

 
 
 
 
 
 
 



                               
 

CCoonnfflliicctteess  aarrmmaattss11

 
 El nombre de conflictes armats es va mantenir en 23, sense produir-se canvis respecte al 

trimestre anterior. 
 Un total d’11 contextos de conflicte armat van romandre estancats sense que es vegin millores, 

en uns altres nou es va produir una escalada dels enfrontaments, i en només una situació es 
va reduir la violència.  

 Somàlia va sofrir una prolongació de l'estancament del procés de transició i de la divisió 
política i un increment de la violència com a conseqüència d'això. 

 L'increment significatiu dels atacs de les milícies talibà i de les operacions de les tropes nord-
americanes contra aquestes milícies, va contradir les afirmacions dels EUA sobre la seva 
desaparició. 

 A Tailàndia, el Primer Ministre va anunciar la seva voluntat de donar un gir a la seva política 
respecte a les províncies meridionals reconeixent l'existència d'errors en la seva estratègia 
militarista. 

 A 21 dels 32 conflictes armats que es van desenvolupar durant el període 2002-2005 no es van 
establir resolucions per part del Consell de Seguretat de l'ONU  

 
En el present apartat s'analitzen els 23 conflictes armats que han romàs actius durant el segon 
trimestre de 2005. Es van incrementar les hostilitats a nou contextos, destacant la situació a 
l’Afganistan, l’Iraq, el Nepal, RD Congo, Somàlia i el Sudan (Darfur). Paral·lelament, a 11 conflictes 
armats es va produir un estancament de la situació, sense que es constatessin millores perceptibles en 
l'evolució dels diversos conflictes. Finalment, es va produir una reducció de les hostilitats a Burundi. 
Van continuar vigents les situacions d'alto el foc a Filipines entre el Govern i el grup armat d'oposició 
MILF i a Sri Lanka2. Per altra banda, en l'apartat es fa una reflexió entorn del paper que ha jugat el 
Consell de Seguretat de l'ONU com a garant de la pau i de la seguretat internacionals en els seus 
últims anys, a través d'un dels mecanismes de què disposa com és l'establiment de resolucions. 
D'aquest estudi es constata que el Consell de Seguretat solament s'ha pronunciat en 11 dels 32 
conflictes armats del període 2002-2005. 
 

1.1. Evolució dels conflictes armats 
 

Àfrica  
 
 

Taula 1.1. Evolució dels conflictes armats a l’Àfrica 
Conflictes 

armats (inici-
fi) 

Actors armats Causes de fons Evolució 2on 
trimestre 2005 

Algèria (1992-) Govern, GIA, GSPC 
Control polític i econòmic (recursos naturals) 
dels militars enfront de l'oposició islàmica, 
instrumentalizació religiosa 

Estancament  

Burundi 
(1993-) GNT, FNL d’A. Rwasa Control polític d'una minoria ètnica i dificultats 

per a l'alternança en el poder Reducció 

Côte d’Ivoire 
(2002-) 

Govern, milícies 
progovernamentals, Forces 
Nouvelles (MPCI, MJP, MPIGO) 

Marginació d'algunes regions, fragilitat 
democràtica, exclusió política, instrumentalizació 
religiosa 

Escalada 

Nigèria (delta 
del Níger) 
(2003-) 

Govern, milícies de les 
comunitats Ijaw, Itsereki i Urhobo 

Control del poder polític i dels recursos naturals, 
exclusió social i política Estancament 

Nigèria 
(centre i nord) 
(1999-) 

Govern, milícies de les 
comunitats cristianes i 
musulmanes 

Control dels recursos naturals i 
instrumentalizació religiosa  Estancament 

RD Congo GNT, faccions de grups armats Control del poder polític, dificultats per a Escalada  
                                                      
1 Es considera conflicte armat tot enfrontament protagonitzat per grups de diversa índole, com forces militars regulars o 
irregulars, escamots, grups armats d'oposició, grups paramilitars o comunitats ètniques o religioses que, organitzats i usant 
armes o altres mitjans de destrucció, provoquen més de 100 víctimes en un any. La xifra de 100 morts és un indicador que s’ha 
de relativitzar en funció d'altres elements, com la població total del país i l'abast geogràfic del conflicte armat, així com amb el 
nivell de destrucció generat i els desplaçaments forçats de població que comporta. En un mateix estat hi pot haver més d'un 
conflicte armat. 
2 Vegeu els apartats de processos de pau i el de tensions. 
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(1998-) inclosos en el GNT, milícies 
Mayi-Mayi, grups armats d’Ituri, 
FDLR 

l'alternança en el poder i control dels recursos 
naturals 

Somàlia 
(1988-) Diversos Absència de pràctica democràtica, lluita pel 

poder polític regional, confederació vs. federació Escalada 

Sudan (Darfur) 
(2003-) 

Govern, milícies 
progovernamentals, SLA, JEM, 
NMRD 

Marginació regional i política Escalada 

Uganda 
(1986-) Govern, LRA Mesianisme religiós i marginació regional Escalada  

 
a) Àfrica Occidental 
 
A Côte d’Ivoire, la signatura a Pretòria (Sud-àfrica) el passat mes d'abril d’un altre acord de pau (el 
tercer des que s'iniciés la disputa), va donar pas a una relativa millora de la situació, a la tornada 
d'alguns ministres de la coalició armada d'oposició Forces Nouvelles al Govern i a l'inici dels primers 
passos per a portar a terme el programa de DDR. No obstant això, la tensió entre ambdues parts va 
tornar a incrementar-se a principis de maig després dels enfrontaments protagonitzats per diferents 
comunitats ètniques a la localitat de Duékoué (oest) que van provocar més de 100 víctimes mortals i el 
desplaçament d'unes 10.000 persones. Les Forces Nouvelles van acusar novament el president L. 
Gbagbo de preparar la represa dels atacs al nord, zona controlada per aquesta coalició des de 
setembre de 2002, després d'aparèixer informacions segons les quals el govern de L. Gbagbo havia 
estat reclutant centenars d’excombatents desmobilitzats a Libèria.  
 

Les múltiples violències del complex mosaic nigerià 
 
La Federació d'estats que conformen Nigèria constitueix una entitat artificial, amb territoris amb forts contrastos 
socials, polítics, religiosos i ètnies culturalment molt diverses. Un reflex d'això han estat els conflictes armats 
interns que han assolat el país des de la seva independència, destacant el conflicte armat per la secessió de 
Biafra, entre 1967 i 1970, que a més de la crisi humanitària que va generar, va causar entre mig i un milió de 
morts. Actualment s'està produint una instrumentalizació de les diferències ètniques, religioses o regionals amb 
l'objectiu de tenir un major accés al poder i als recursos que això comporta. En conseqüència, hi ha múltiples 
focus de tensió i conflicte amb diverses causes de fons, entre els quals destaquen les següents: en primer lloc, 
la regió nord del país, que sofreix periòdiques escalades de violència entre la comunitat musulmana majoritària, 
pertanyent a l'ètnia haussa, i la comunitat ibo, ètnia minoritària a la zona que ostenta el poder econòmic. Des de 
1999 els enfrontaments intercomunals en disputa per la propietat de la terra i els recursos naturals s'han 
vist instrumentalitzats per les diferències religioses existents entre totes dues, posat de manifest després de la 
imposició de la Llei Islàmica a 11 estats del nord del país el 2000. En segon lloc, aquesta situació es repeteix en el 
cinturó central, on les comunitats agricultores sedentàries competeixen amb les comunitats de pastors 
nòmades pel control de la terra, a la qual cosa s'ha unit la polarització religiosa, que al setembre de 2001 va 
provocar més de 900 morts a Jos, capital de l'estat de Plateau, fet que va desencadenar la reacció de la comunitat 
musulmana a d’altres zones del país. En tercer lloc, a la regió del Delta del Níger, les milícies de les diverses 
comunitats han protagonitzat enfrontaments esporàdics pel control polític i econòmic de la regió, així com 
contra les transnacionals petrolieres, exigint una major participació en els beneficis derivats de l'explotació del 
petroli. En el seu conjunt, els diversos episodis de violència desenvolupats en el país han causat al voltant 
d’11.000 víctimes mortals des de 1999. 
 
Malgrat la relativa millora de la situació durant l'últim trimestre de 2004 i el primer trimestre de 2005 en 
relació amb les diverses tensions i conflictes armats que tenen lloc a Nigèria, van persistir els 
enfrontaments esporàdics en diverses zones del país. Al Delta del Níger van continuar produint-se 
enfrontaments esporàdics pel control polític i econòmic de la regió entre les diverses comunitats del 
Delta i contra les FFAA, així com contra les transnacionals petrolieres, destacant les confrontacions 
entre membres de les comunitats ipollor i ibo, als estats de Cross River i Ebonyi. D'altra banda, la crisi 
generada a diversos estats del centre i nord del país entre les comunitats cristiana i musulmana es va 
mantenir estancada, amb brots esporàdics de violència als estats de Benue i Kogi (centre). A l'estat 
de Sokoto (nord), el brot de violència iniciat el febrer entre membres de la comunitat sunita i la minoria 
xiïta, que reclama accés a la principal mesquita de la zona, es va agreujar amb la detenció d'un dels 
principals líders de la comunitat sunita i el desplegament de centenars de policies. A l'estat de Plateau 
(centre), no es van constatar enfrontaments després d’aixecar-se el novembre passat l'estat 
d'emergència vigent des de maig de 2004. 
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b) Corn d’Àfrica 
 
El segon trimestre de l'any a Somàlia ha suposat la prolongació de l'estancament del procés de 
transició i de la divisió política entre els partidaris del trasllat del Govern Federal de Transició (GFT) 
a les localitats de Baidoa i Jowhar, per motius de seguretat, encapçalats pel President i el Primer 
Ministre, i els partidaris del trasllat a Mogadishu, encapçalats pel president del Parlament i un centenar 
de parlamentaris i ministres del GFT, entre els quals es troben diversos senyors de la guerra de la 
capital. El trimestre va començar amb l'atemptat fallit contra el Primer Ministre a Mogadishu, que va 
causar 15 morts i més de 50 ferits, durant la seva primera visita a la ciutat. Com a agreujant de la 
polarització, es van desencadenar enfrontaments entre faccions de l’RRA presents al GFT, que 
administren les regions de Bay i Bakol, en disputa pel control de Baidoa, ciutat que havia d’albergar 
part del GFT. En paral·lel, els diversos senyors de la guerra de Mogadishu van dur a terme operacions 
de desmantellament de controls i replegaments de les seves milícies per a donar una imatge de falsa 
millora de la situació de seguretat a la capital. Paradoxalment, malgrat les pressions de la comunitat 
internacional perquè el GFT retorni a Somàlia, el Consell de Seguretat de l'ONU no havia aixecat 
l'embargament d'armes que pesa sobre el país, que unit a diversos problemes tècnics, financers i a la 
inseguretat existent, ha provocat que la missió de pau de la IGAD (IGASOM), hagi posposat el seu 
desplegament a Somàlia, malgrat les sol·licituds del GFT. En paral·lel, es van produir diversos 
enfrontaments entre milícies de clans a la zona fronterera amb Kenya i a Beletweyne (centre) i van 
continuar els enfrontaments a la regió de Mudug, que des de desembre ja han provocat més de 100 
víctimes mortals.  
 
A la regió sudanesa de Darfur, malgrat una major implicació del Consell de Seguretat amb la posada 
en marxa de diverses iniciatives (aprovació per a dur davant la Cort Penal Internacional els sospitosos 
de crims de guerra —encara que el Sudan no és part de l'Estatut de Roma—; enfortiment de 
l'embargament d'armes i imposició de restriccions de mobilitat a diversos membres del Govern) la 
situació humanitària i de seguretat va continuar sent molt greu. Es van produir nous enfrontaments 
entre el Govern i els grups armats d'oposició en violació de l'alto el foc, atacs contra treballadors 
humanitaris internacionals, i greus violacions dels drets humans per part de totes les parts implicades 
en el conflicte. A més, durant el trimestre es van iniciar enfrontaments entre els dos grups armats, 
l’SLA i el JEM, malgrat que tots dos defensen objectius similars, suposadament de cara a tenir més pes 
en les negociacions de pau. L'OTAN portarà a terme la seva primera intervenció militar en el continent 
africà mitjançant el suport a la missió de la UA (AMIS). L'organització africana, que va anunciar un 
increment del contingent militar de la missió dels actuals 2.200 a 7.700, va denunciar que al costat dels 
atacs contra la població civil, les parts enfrontades han convertit l’AMIS en objectiu deliberat dels seus 
atacs. 
 
c) Grans Llacs i Àfrica Central 
 
A Burundi, els caps d'Estat que formen part de la Iniciativa Regional de Pau van aprovar l'extensió del 
mandat del Govern Nacional de Transició (GNT) per quatre mesos, i la ratificació d'un nou calendari 
electoral, l'inici del qual es va produir el 3 de juny amb la celebració de les eleccions comunals que 
donen inici a la fase final del període de transició iniciat a Arusha el 2000. L'antic grup armat 
d'oposició CNDD-FDD de P. Nkurunziza va guanyar de forma àmplia les eleccions en un clima de 
violència política, perpetrada principalment per part dels dos grans partits que competien, el 
governamental FRODEBU i el CNDD-FDD. En paral·lel, el GNT i l'últim grup armat del país, el FNL d’A. 
Rwasa, van acordar un cessament d'hostilitats a mitjans de maig i van iniciar converses de pau 
encara que aquest acord va ser violat reiteradament per ambdues parts, provocant el desplaçament 
forçat de milers de persones a causa dels enfrontaments a les províncies de Bujumbura Rural i 
Bubanza. 
 
A RD Congo, es va produir l'adopció per una àmplia majoria parlamentària de la futura Constitució, 
que haurà de ser ratificada per la població congolesa en referèndum abans de sis mesos. Malgrat això, 
la persistència de la violència, la greu crisi humanitària i els desplaçaments forçats de població 
en les diverses províncies de l’est del país (especialment al districte nord-oriental d’Ituri, a la 
província d'Orientale, encara que també a les províncies de Kivu Nord i Sud), unit a les tensions en el 
si del Govern Nacional de Transició (GNT) i al lent avanç de les reformes en el procés de transició, 
van impossibilitar la celebració del procés electoral, previst per a juny, i es va ampliar per un període de 
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sis mesos el període de transició, fet que va provocar nombroses manifestacions i protestes per part de 
l'oposició no present al GNT. A més, van persistir els atacs per part dels grups armats d’Ituri contra la 
població civil i contra la MONUC. En aquest sentit, la missió va denunciar que les milícies d’Ituri van dur 
a terme atacs deliberats contra la població civil, que s'ha convertit en el seu principal objectiu. A més, 
l'anunci del grup armat d'oposició rwandès FDLR (entre les seves files es troben alguns dels 
responsables del genocidi de 1994) d'abandonar la lluita armada encara no ha tingut resultats concrets 
i podria quedar-se en paper mullat, després de l'escalada dels enfrontaments entre el grup i les FFAA 
congoleses.  
 
Durant el trimestre es van intensificar els atacs per part del grup armat d'oposició LRA contra la 
població civil al nord d'Uganda  i al sud del Sudan i van proliferar els enfrontaments entre les FFAA i 
l’LRA, causant un gran nombre de baixes del costat del grup armat. Malgrat això, el president ugandès, 
Y. Museveni, no va desestimar l'exploració de vies de diàleg en paral·lel a la via militar, i les FFAA van 
considerar que la capacitat militar de l’LRA havia estat considerablement reduïda malgrat l'escalada 
dels enfrontaments. El Govern sudanès va renovar el protocol que ha permès a les FFAA ugandeses 
operar al sud del Sudan en persecució de l’LRA, que té les seves bases a la zona. El Consell de 
Seguretat no va donar una resposta contundent a la sol·licitud d'una major atenció per part de 
l'organisme realitzada pel Representant Especial del Secretari General per a Assumptes Humanitaris i 
Coordinador d'Ajuda d'Emergència, J. Egeland. Uganda va alertar del ressorgiment d'un grup armat 
al país, l’ADF, davant l'interès dels EUA a promoure la lluita contra el terrorisme internacional a 
l’Àfrica. 
 
d) Magrib i Nord d’Àfrica 
 
A Algèria van continuar produint-se enfrontaments esporàdics entre les FFAA i el grup armat d'oposició 
GSPC al sud i est d'Alger, i durant el trimestre el GSPC va estendre les seves accions a la zona 
nord de Mauritània a causa de diverses detencions perpetrades pel govern maurità de membres de 
partits i organitzacions islamistes acusades d'estar vinculades amb l'organització Al-Qaeda. Malgrat 
que el nivell de violència ha decrescut en els últims anys, encara hi ha al país entre un milió i mig i 
tres milions de persones desplaçades internes a causa del conflicte i persisteixen els 
desplaçaments de població en les zones rurals com a conseqüència de la violència, segons el 
Norwegian Refugee Council. El pla d'amnistia general als membres dels grups armats i de les FFAA, 
proposat pel president, A. Bouteflika, i que entrarà en vigor en els propers mesos, va ser criticat per 
nombroses organitzacions de defensa de drets humans, ja que prendrà a les víctimes i els seus 
familiars el dret a la veritat, la justícia i la reparació.  
 

Amèrica Llatina 
 

Taula 1.2. Evolució dels conflictes armats a Amèrica 
Conflictes armats 

(inici-fi) Actors armats Causes de fons Evolució 2on 
trimestre 2005 

Colòmbia (1964-) Govern, FARC, ELN, 
paramilitars AUC 

Exclusió política històrica, injustícia social, 
control sobre recursos naturals i 
degradació del conflicte pel narcotràfic 

Estancament  

 
En el segon trimestre de l'any a Colòmbia cal destacar la destitució de quatre generals disconformes 
amb la reestructuració que impulsa el Ministre de Defensa per a agrupar les tres branques de les FFAA 
sota un Comandament Conjunt. D'altra banda, el President es va enfrontar a les comunitats i territoris 
de pau que demanaven la desmilitarització dels seus territoris i va ordenar l'entrada i la permanència 
dels cossos de seguretat a la Comunitat de Pau de San José de Apartadó. Les FARC van prosseguir 
amb la seva contraofensiva, protagonitzant atacs contra objectius militars i civils (Toribío, Puerto Rico). 
Malgrat el trencament de la facilitació mexicana, l’ELN va continuar discutint entre mantenir la 
seva activitat militar o apostar definitivament per la política. L'assassinat d'un polític regional prop 
de la zona d'ubicació dels líders paramilitars en procés de desmobilització va provocar una ordre de 
captura contra Don Berna, inspector general de les AUC, i una nova crisi en el procés amb el Govern 
que es va resoldre amb el reinici de les desmobilitzacions, aturades des de gener. ACNUR va 
denunciar que AUC i FARC van obligar al confinament de més de 100 comunitats en la seva estratègia 
de control territorial. La persistència del Govern a negar l'existència del conflicte va generar 
tensions amb ONG, governs, i agències de Nacions Unides. El Representant Especial del Secretari 
General de l'ONU, J. Lemoyne, va finalitzar la seva missió al maig. 
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Àsia i Pacífic 

Taula 1.3. Evolució dels conflictes armats a l’Àsia 
Conflictes armats 

(inici-fi) Actors armats Causes de fons Evolució 2on 
trimestre 2005 

Afganistan (2001-)* 
Govern, EUA, 
milícies talibà i 
diversos grups 

Fragilitat democràtica, lluita pel poder 
polític i instrumentalizació ètnica Escalada 

Filipines (1969-) Govern, NPA  Lluita pel poder i fragilitat democràtica Estancament  

Filipines (1978-) Govern, MILF 
Autonomia vs. independència,    
marginació d'algunes regions i 
instrumentalització religiosa 

Suspensió temporal d'hostilitats 

Filipines (1991-) Govern, Abu 
Sayyaff 

Autonomia vs. independència,    
marginació d'algunes regions i 
instrumentalització religiosa 

Estancament 

Índia (Assam)  
(1989-) 

Govern, ULFA, 
BJF, NDFB 

Autonomia vs independència i control 
sobre els recursos econòmics Estancament 

Índia (Jammu i 
Caixmir) (1989-) 

Govern, JKLF, 
Lashkar-i-Tayyeba, 
Hizb-ul-Mujahideen 

Autonomia vs. independència i 
instrumentalització religiosa Estancament 

Indonèsia (Aceh) 
(1976-)  Govern, GAM 

Autonomia vs. independència,    
marginació d'algunes regions i 
instrumentalització religiosa 

Estancament 

Nepal (1996-) Govern, CPN Control pel poder polític i fragilitat 
democràtica Escalada 

Sri Lanka (1989-) Govern, LTTE Autonomia vs. independència, 
instrumentalització religiosa 

Suspensió temporal de les 
hostilitats 

Tailàndia (2004-) 
Govern, milícies de 
les comunitats 
musulmanes 

Autonomia vs. independència i 
instrumentalització religiosa Estancament 

* El conflicte armat que sofreix el país en la seva fase actual s'inicia amb l'atac dels EUA i el Regne Unit l'octubre de 2001, encara 
que el país es troba en conflicte armat des de 1979. 
 
a) Àsia Meridional 
 
A l’Afganistan, el trimestre es va caracteritzar per un increment significatiu dels atacs per part de 
les milícies talibà i de les operacions de les FFAA i les tropes nord-americanes contra aquestes 
milícies, principalment al sud, est i sud-est del país, fet que contradiu les afirmacions dels EUA sobre 
la seva desaparició. El Consell de Seguretat de l'ONU, al mateix temps que va prorrogar el mandat de 
la UNAMA per un any, va sol·licitar als Estats membres que contribuïssin a l'expansió de la missió de 
l'OTAN (ISAF) en vistes a la celebració de les eleccions parlamentàries al setembre. Les tropes nord-
americanes van alliberar desenes de presoners, la majoria detinguts després de la caiguda del règim 
talibà el 2001, com a mesura de promoció de la reconciliació amb antics membres del règim. 
Tanmateix, Human Rights Watch va denunciar que els EUA van estar involucrats en execucions 
extrajudicials, tortura i abusos contra els presoners de guerra abans de la guerra a l’Iraq. El líder talibà, 
el mul·là Omar, va rebutjar l'oferta d'amnistia i va fer una crida a combatre les FFAA nord-americanes i 
afganeses.  
 
A l’Índia s'analitza la situació de dos contextos de violència. Amb relació a l'estat de Jammu i Caixmir, 
a principis del trimestre es va engegar el servei d'autobusos entre les dues parts en què es troba 
dividit el Caixmir, per primera vegada en 60 anys, fet que va provocar l'increment de les accions 
armades contra el servei al Caixmir administrat per l’Índia per part dels grups armats d’oposició 
caixmirians, causant nombroses víctimes mortals. Alguns grups armats van amenaçar d’atacar la 
població civil si utilitzava el servei, cosa que va provocar protestes per part de la població. Per altra 
banda, les forces de seguretat índies van iniciar la reparació del mur construït al llarg de la Línia de 
Control (frontera de facto entre ambdós països) per a aturar la infiltració de grups armats d’oposició des 
del Pakistan. A l'estat d’Assam, van continuar els contactes per a establir o enfortir processos de diàleg 
amb diversos grups armats presents a la regió3.  
 
Al Nepal, durant el trimestre va persistir la situació d’interrupció del funcionament democràtic de les 
institucions a causa del cop d'Estat perpetrat pel Rei Gyanendra al febrer. A la fi d'abril el rei va decidir 
l'aixecament de l'estat d'emergència, instaurat al febrer, encara que aquest fet no va venir 

                                                      
3 Vegeu apartat de processos de pau. 
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acompanyat de mesures per a restaurar la democràcia multipartidista. Nombrosos líders polítics van 
continuar arrestats, i es van desenvolupar diverses i massives manifestacions que exigien el 
restabliment de la democràcia, que van ser respostes amb la detenció de centenars de persones. Set 
partits polítics de l’oposició, que van formar una coalició per a ajuntar els seus esforços en contra del 
règim de Gyanendra, van rebutjar l'oferta del grup armat d’oposició maoista CPN de formar una aliança 
conjunta per a enderrocar el Rei, sol·licitant al CPN que renunciés a la violència. En aquest sentit, van 
prosseguir els enfrontaments entre les FFAA i el CPN a tot el país, cometent ambdues parts greus 
violacions dels drets humans i centenars de víctimes mortals durant el trimestre, arribant a la xifra 
d’11.000 morts des que s'iniciés el conflicte el 1996. Un atemptat per part del CPN contra un autobús al 
districte de Chitwan, al sud-oest del país, va causar la mort d'entre 30 i 50 persones, i ferides a 72, fet 
que va suposar l'atac contra la població civil més greu fins al moment, a la qual cosa el grup va 
respondre amb la promesa de realitzar investigacions per a depurar responsabilitats assenyalant que la 
població civil no és el seu objectiu.  
 
b) Sud-est asiàtic i Oceania 
 
A Indonèsia, a la regió d’Aceh (al nord de l’illa de Sumatra), van continuar produint-se 
enfrontaments entre el Govern i el grup armat d’oposició GAM alhora que van mantenir les 
negociacions iniciades després del tsunami. Al maig el Govern va anunciar l'aixecament de l'estat 
d'emergència civil vigent durant el darrer any, fet que va ser celebrat tant pel GAM com per diverses 
organitzacions de la societat civil, encara que no suposarà la retirada dels 39.000 militars desplegats a 
Aceh, ni l'establiment d'un alto el foc, ja que les FFAA argumenten que el grup armat ho aprofitaria per 
a reorganitzar-se.  
 
A Filipines, tenen lloc tres escenaris de conflicte diferenciats. Amb relació al grup armat d’oposició 
MILF, es va mantenir l'alto el foc entre aquest i les FFAA i van prosseguir les converses de pau, encara 
que les autoritats filipines i els EUA van reiterar les acusacions de suposades vinculacions de 
faccions del MILF amb altres grups armats qualificats de terroristes, com l’organització Jemaah 
Islamiyah i Abu Sayyaf. Les FFAA van alertar que els reiterats enfrontaments entre clans del sud del 
país poden afectar el fràgil alto el foc. Paral·lelament, van persistir els enfrontaments entre el grup 
armat d’oposició NPA i les FFAA. A més, segons informes governamentals, el NPA estaria 
incrementant les seves activitats als nuclis urbans amb la intenció de dur a terme operacions militars a 
la regió metropolitana de Manila, a la qual cosa el NPA va respondre admetent l'increment del seu 
potencial militar. Finalment, les FFAA van prosseguir les operacions militars al sud del país contra 
membres del grup armat d’oposició Abu Sayyaf i una facció de l'antic grup armat d’oposició MNLF. 
  
Després de la creació de la Comissió de Reconciliació Nacional (CRN), el govern de Tailàndia va 
anunciar que substituiria la llei marcial per una nova legislació d'emergència a bona part de les tres 
províncies, fet celebrat per destacats líders religiosos i per la CRN. Tanmateix, això no ha suposat una 
reducció de la violència a la zona, ja que durant el trimestre van prosseguir els atacs contra la 
població civil i els cossos de seguretat i les operacions militars a les tres províncies del sud, que 
des d'inicis de 2004 ja han provocat 700 víctimes mortals. La CRN va fer públics els informes sobre els 
fets succeïts a la mesquita de Krue Sen on van morir 106 persones, i sobre els fets de l’estació de 
policia del districte de Tak Bai, on van morir 85 persones. Ambdós esdeveniments han contribuït a 
l'escalada de l'odi i la violència durant el darrer any.  
 

Europa  
 

Taula 1.4. Evolució dels conflictes armats a Europa i Orient Mitjà 
Conflictes armats 

(inici-fi) Actors armats Causes de fons Evolució 2on 
trimestre 2005

Rússia, Fed. de 
(Txetxènia) (1991-) 

Govern rus, govern regional prorús, 
grups armats d'oposició txetxens Autonomia vs. independència Escalada 

 
A la república transcaucàsica de Txetxènia (Rússia), l'assassinat expresident txetxè i líder 
independentista, A. Maskhadov (a mans dels serveis secrets russos) va ser reemplaçat pel líder txetxè, 
A. K. Sadulayev (el seu substitut des de fa dos anys), qui va anunciar la fi de l'oferiment de Maskhadov 
a Rússia d'iniciar converses de pau. Des del seu assassinat, observadors internacionals presents 
a la regió han alertat de l'empitjorament de la situació a Txetxènia i Ingushètia i de l'existència 
d'atacs diaris contra els cossos de seguretat russos presents en ambdós territoris. Dos dels líders dels 
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moviments independentistes txetxens van ser assassinats pels cossos de seguretat russos. L'ONG 
Memorial va assenyalar que des de l'inici de l'any han mort 54 persones en la zona del conflicte, 27 de 
les quals civils, i que des de l'any 2000 n’han mort 3.088 més. D'altra banda, des de 2002 han 
desaparegut 1.553 persones i només 10 casos són investigats per la policia russa. En aquest sentit, 
Human Rights Watch va denunciar l'increment de les desaparicions sumàries en la regió.  
 

Pròxim Orient  
 

Taula 1.5. Evolució dels conflictes armats a l’Orient Mitjà 
Conflictes armats 

(inici-fi) Actors armats Causes de fons Evolució 2on 
trimestre 2005

Iraq    (2003-) 
Govern de transició, coalició 
EUA/Regne Unit, grups armats 
d'oposició interns i externs 

Lluita pel poder polític i contra la presència 
de les tropes estrangeres, accés a    
recursos petrolífers i estratègia militar nord-
americana 

Escalada 

Israel – ANP (2000, II 
Intifada-)4

Govern israelià, milícies de colons, 
ANP, braços armats de les 
organitzacions Hamas i Jihad 
Islàmica; Brigades dels Màrtirs de 
d'Al-Aqsa, FPLP, FDLP 

Ocupació, colonització i control de la terra, 
instrumentalització religiosa, dilemes de 
seguretat i reconeixement polític 

Estancament 

 
Amb relació al conflicte entre Israel i Palestina, a principis de març 11 faccions palestines van signar la 
Declaració d’El Caire, per a acordar una treva i establir un programa per a 2005 centrat en el 
compromís de mantenir una atmosfera de calma a canvi de que Israel posi fi a totes les formes 
d'agressió en els territoris palestins i porti a terme l'alliberament dels presos i detinguts. El Pla de 
Desconnexió de Gaza, que finalment es va posposar per a mitjan agost, va generar una forta 
contestació per part dels moviments de colons, encara que el primer ministre, A. Sharon, va 
intentar convèncer els sectors israelians poc inclinats al Pla que aquest servirà per a consolidar els 
assentaments a Cisjordània, amb el beneplàcit dels EUA, i va amenaçar l'Autoritat Nacional Palestina 
(ANP) de reconsiderar l'execució de la retirada si l'organització Hamas participa en les eleccions de 
juliol. Israel va continuar ampliant el mur de separació a Cisjordània i tampoc va respectar l'acord 
de Sharm el-Sheij de febrer (relatiu al replegament parcial de les FFAA), al·legant que l’ANP no havia 
dut a terme els esforços suficients per a controlar als grups armats palestins. 
 
Durant el trimestre es va produir una escalada de la violència a l’Iraq per part dels grups insurgents 
oposats a l'ocupació nord-americana i a la tutela que els EUA porten a terme sobre les noves autoritats 
iraquianes, i contra la població civil. Al seu torn, els EUA també van incrementar les seves operacions 
militars contra els grups armats en col·laboració amb les noves FFAA iraquianes, i van detenir 
indiscriminadament centenars de persones. La xifra de militars nord-americans morts des de l'inici 
de l'ocupació s'ha duplicat en el transcurs del darrer any arribant als 1.701, segons el Pentàgon, 
mentre que el Ministeri d'Interior iraquià va destacar que unes 12.000 persones van morir en els darrers 
18 mesos com a conseqüència de les operacions de la insurrecció, composta per unes 100.000 
persones. Les seves accions s'han incrementat quantitativa i qualitativament des de gener, data de les 
eleccions. Tres mesos després de la seva celebració, que van situar el líder de l'Aliança Kurda, I. 
Talabani, com a nou President, i el líder de la coalició xiïta, I. al-Yafari, com a Primer Ministre interí, 
únicament havien aconseguit presentar un gabinet parcial, a causa de les dures negociacions entre les 
dues coalicions nominalment vencedores, i les pressions realitzades per part dels EUA perquè s'integri 
en el nou Govern una representació sunita, fet que ratifica el sistema de divisió ètnica i confessional 
imposat pels EUA per al futur polític iraquià. En aquest mateix sentit, des de diferents sectors es va 
promoure el sectarisme i l'enfrontament intercomunitari iraquià. Cal destacar, a més, l'aparició 
d'un memoràndum britànic que va evidenciar que els EUA no havien previst el 2002 cap sortida per a la 
postguerra iraquiana.  
 
El Consell de Seguretat de l'ONU als conflictes armats  
 
Quan a l'octubre de 1945 es van constituir oficialment les Nacions Unides, els Estats fundadors van 
encomanar al Consell de Seguretat de l'ONU (a partir d'ara, el Consell) el principal propòsit que va 
impulsar la creació d'aquesta organització: el manteniment de la pau i de la seguretat internacionals. 

                                                      
4 Encara que el conflicte armat s'inicia el 1948, en aquest informe només s'analitza l'última fase del conflicte, que  
correspon a la II Intifada, iniciada el setembre de 2000. 
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D'acord amb la Carta de Nacions Unides, els Estats membres van convenir a acceptar i complir les 
decisions del Consell, ja que és l'únic òrgan de les Nacions Unides les decisions del qual són d'obligat 
compliment. Tanmateix, la preponderància de la seguretat nacional, els interessos geoestratègics 
i la dinàmica de blocs durant la Guerra Freda va provocar que aquesta obligació contreta per la 
Carta fóra qüestionada i obviada en nombrosos contextos. Posteriorment, l'arbitrarietat i 
selectivitat que va anar-se establint al Consell a l'hora de prendre mesures contra aquelles 
situacions que suposessin una amenaça per a la pau i la seguretat internacionals, a causa de 
l'existència i l'abús del dret de vet dels cinc membres permanents, ha restat legitimitat i capacitat de 
maniobra a l'organisme que hagués hagut de ser el garant de la pau i de la seguretat sense exclusions 
ni limitacions pròpies.  
 
En els últims mesos, arran de la presentació de l'informe d'un grup d'experts5 seleccionat pel secretari 
general de l'ONU, i després de l'informe de propostes de K. Annan6, s'està discutint la reforma del 
Consell, però no en el sentit d'enfortir la democràcia en la presa de decisions, i transformar 
l'actual estructura de l'organisme. La seva composició, activitat i poder de vet il·limitat contradiuen 
els conceptes de democràcia i seguretat humana que K. Annan ha estat utilitzant per a legitimar la 
necessitat de les reformes a la recerca de la seguretat col·lectiva com única via per a plantar cara a les 
amenaces de terrorisme i la pobresa.  
 
Com mostra el quadre següent, l'establiment de resolucions i sancions per part del Consell ha estat 
molt selectiu en els últims quatre anys, i en alguns casos, no existeixen condemnes, fet que posa en 
dubte el paper del Consell com a garant de la pau i la seguretat internacionals, i especialment dels seus 
membres permanents, el dret a vet dels quals provoca que l'establiment de resolucions es guiï pels 
interessos geoestratègics i les àrees d'influència de cadascun d'ells, com ja s'ha comentat. Dels 32 
conflictes armats del període 2002-2005, en tres casos, Colòmbia, Indonèsia i Rússia, s'han establert 
resolucions relatives només a atemptats aïllats, però que no fan referència als conflictes armats 
existents en aquests contextos. En uns altres 16 casos, la meitat dels conflictes durant el període, 
no s'han establert resolucions que en facin referència, xifra a la qual s’hi poden afegir els altres 
cinc conflictes existents a Colòmbia, Rússia i Indonèsia (tres, en aquest últim cas). La totalitat 
d'aquests 21 casos fan referència a conflictes en els quals el Consell no s'ha pronunciat, malgrat la 
seva letalitat. Un exemple d'aquest fet va ser la recent sol·licitud del Representant Especial Adjunt per a 
Assumptes Humanitaris, J. Egeland, en què demanava una major implicació en el conflicte armat 
d'Uganda, petició que va obtenir una tèbia resposta. Si es fa una anàlisi regional, es constata que en 
vuit dels 15 conflictes armats africans durant el període el Consell no s’hi va pronunciar. Al 
continent americà, Haití sí que es troba tutelat per la comunitat internacional, com ja va succeir durant 
els anys 90, però no Colòmbia, on els EUA juguen un paper fonamental en l'evolució del conflicte. Al 
continent asiàtic, dels 12 conflictes armats durant el període, el Consell s'ha pronunciat en el 
cas d'Afganistan (exceptuant l'atemptat de Bali, Indonèsia), i especialment com a conseqüència de 
l'atemptat de les Torres Bessones als EUA. Rússia, un altre membre permanent del Consell, tampoc ha 
permès que aquest es pronunciï respecte a les greus violacions dels drets humans comeses a 
Txetxènia, al contrari que en els dos conflictes armats del Pròxim Orient, que se situen entre els que 
més resolucions han generat en la història de l'organització. 
 

Taula 1.6. Conflictes armats i resolucions del Consell de Seguretat en el període 2002-2005.* 
Àfrica 

Algèria (1992-) No hi ha resolucions del país durant el període ni prèvies 

Burundi (1993-) Tres resolucions a partir de l'establiment de la ONUB el maig de 2004. Resolucions 1545 de 21-05-
04, 1577 de 01-12-04 i 1602, de 31-05-05. 

Congo (1998-2003) No hi ha resolucions del país durant el període ni prèvies 

Costa d'Ivori (2002-) 11 resolucions durant el període d'anàlisi, relatives a l'establiment, mandat, renovació d’UNOCI i 
supervisió i acompanyament dels esdeveniments desenvolupats en el país i en el procés de pau. 

Libèria (1989-2005) 11 resolucions durant el període d'anàlisi, relatives a l'establiment, mandat, renovació de la UNMIL i 
supervisió i acompanyament dels esdeveniments desenvolupats en el país i en el procés de pau. 

Nigèria (delta del 
Níger) (2003-) 

No hi ha resolucions del país durant el període ni prèvies 

Nigèria (centre i nord) 
(2003-) 

No hi ha resolucions del país durant el període ni prèvies 

                                                      
5 Vegeu Escola de Cultura de Pau, Alerta 2005, Informe sobre conflictos, derechos humanos y construcción de paz, Icaria, 2005, 
p. 132 http://www.escolapau.org. Per a més informació, Grup d'alt nivell sobre les amenaces, els desafiaments i el canvi, Un 
mundo más seguro: nuestra responsabilidad compartida, A/59/565 de 02/12/04. http://www.un.org/secureworld/report.pdf
6 Vegeu Un concepto más amplio de la libertad: desarrollo, seguridad y derechos humanos para todos,  Informe del secretari 
general de l'ONU, A/59/2005. http://www.un.org/spanish/largerfreedom/contents.htm
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Nigèria (Kaduna) (2002) No hi ha resolucions del país durant el període ni prèvies 
R. Centrafricana (2002-
2003) 

No hi ha resolucions durant el període, sí en conflictes armats previs. 

RD Congo (1998-) 17 resolucions durant el període d'anàlisi, relatives a l'ampliació del  mandat, renovació de la missió 
i supervisió i acompanyament dels esdeveniments desenvolupats en el país i en el procés de pau. 

Senegal (Casamance) 
(1982-2003) 

No hi ha resolucions del país durant el període ni des de l'inici del conflicte armat 
 

Somàlia (1988-)  Sis resolucions durant el període d'anàlisi, relatives al seguiment de l'embargament d'armes.  

Sudan (SPLA) (1983-
2004) 

Sis resolucions a partir de 2004, s'estableix un grup d'avançada de les Nacions Unides i una missió 
política especial, dedicada a preparar la supervisió internacional prevista en els acords de 
Naivasha, i posteriorment, acompanyament del procés i renovació del mandat. Anteriorment, no 
consten resolucions. 

Sudan (Darfur) (2003-) 
Sis resolucions. La primera resolució s'elabora el 2004, un any després de l'inici del conflicte armat. 
Posteriorment, es van establir sancions i condemnes per part del Consell davant la situació que 
sofreix la regió. 

Uganda (1986-) No hi ha resolucions del país durant el període ni prèvies 
Amèrica 

Colòmbia (1964-) El Consell solament s'ha pronunciat en relació amb la condemna de l'atemptat amb bomba comès 
a Bogotà el 2003, a la resolució 1465 de 13-02-03. 

Haití (2004-2005) Quatre resolucions, relatives a l'establiment de la missió i renovació del seu mandat. 
Àsia 

Afganistan (2001-)7 11 resolucions durant el període, que fan referència a l'establiment de la ISAF, de la UNAMA, 
l'embargament d'armes i la renovació i ampliació dels respectius mandats. 

Filipines (NPA) (1969-) No hi ha resolucions del país durant el període ni prèvies 
Filipines (MILF) (1978-) No hi ha resolucions del país durant el període ni prèvies 
Filipines (Abu Sayyaff) 
(1991-) 

No hi ha resolucions del país durant el període ni prèvies 

Índia (Assam)  
(1989-) 
Índia (Gujarat) (2002) 
Índia (Jammu i 
Caixmir) (1989-) 

L'última resolució en relació amb l'Índia és la 1172 (1998), relativa a les proves nuclears realitzades 
tant per l’Índia com pel Pakistan. La resta, 12 resolucions, es remunten al període entre 1948 i 
1971, relatives a l'alto el foc, a la línia de control entre ambdós països i a la qüestió del Caixmir i la 
divisió del territori entre ambdós països. 

Indonèsia (Aceh) 
(1976-) 
Indonèsia (Irian Jaya) 
(1963-2004) 
Indonèsia (Moluques) 
(1998-2003) 

Durant el període, el Consell solament s'ha pronunciat amb relació als atacs amb bomba a Bali, 
mitjançant la resolució 1438 (2002).  

Nepal (1996-) No hi ha resolucions del país durant el període ni prèvies 
Sri Lanka (1989-) No hi ha resolucions del país durant el període ni prèvies 
Tailàndia (2004-) No hi ha resolucions del país durant el període ni prèvies 

Europa 
Rússia, Fed. de 
(Txetxènia) (1991-) 

El Consell solament s'ha pronunciat amb relació a la condemna de la presa d'ostatges a Moscou, a 
la resolució 1440 de 24-10-02. 

Pròxim Orient 
Iraq    (2003-) 
50 resolucions entre 1991 
i 2004 

12 resolucions durant el període d'anàlisi, relatives al programa Petroli per Aliments, i 
posteriorment, a la legitimació de l'ocupació nord-americana, i l'establiment i renovació de la 
UNAMI. 

Israel – Palestina 
(2000, II Intifada-) 

Set resolucions durant el període d'anàlisi, en les quals es sol·licita a les parts el cessament de la 
violència i es demana el compliment del Full de Ruta. 

*En negreta, els conflictes armats vigents en el segon trimestre de 2005 

                                                      
7 El conflicte armat que sofreix el país en la seva fase actual s'inicia amb l'atac dels EUA i el Regne Unit a l'octubre de 2001, 
encara que el país es troba en conflicte armat des de 1979. 
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Situacions de tensió i disputes d’alt risc1 
 

� La situació de tensió a l'est del Sudan va incrementar el temor que aquest context 
pugui desembocar en un escenari de violència similar al de Darfur. 

� L'adopció d'un acord amb l’LTTE per a la gestió de l'ajuda del tsunami provoca una 
greu crisi en l'executiu de Sri Lanka, després de diverses setmanes d'intenses 
protestes socials. 

� A Indonèsia es van incrementar les tensions a les Moluques, mentre que a Sulawesi es 
va registrar el fet de violència més greu des de la signatura de l'acord de pau de 2001. 

� En tres dels països de la regió andina (Bolívia, Equador i Perú) es van aguditzar les 
crisis sociopolítiques i les massives mobilitzacions van cristal·litzar en la renúncia dels 
presidents bolivià i equatorià. 

� El moviment pel canvi Kifaya mobilitza a Egipte importants sectors socials contra la 
falta de llibertats i la corrupció del Govern d'H. Mubarak. 

 
Aquest apartat inclou 56 països o regions que es troben en una situació de tensió, dels 
quals s'analitza en profunditat un total de 27 situacions d'alta tensió2 caracteritzades per fets 
rellevants que han tingut lloc durant el segon trimestre de 2005 i destacables per la seva 
especial gravetat. Per altra banda, en el final del capítol, es recullen els 29 escenaris restants 
de tensió que durant el trimestre no han destacat per la seva virulència i els quatre escenaris 
que han deixat de ser considerats tensions. Cal destacar que durant el trimestre s'han inclòs les 
situacions d'Egipte, Líban i Etiòpia (Ogaden) per l'increment de la tensió que s'ha desencadenat 
en aquests contextos. 
 

Gráfic 2.1. Distribució geogràfica de les situacions de tensió 
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L'element comú a aquestes situacions és la possibilitat que les tensions o disputes puguin 
escalar en intensitat i derivar, en alguns casos, en conflictes armats. En el quadre següent 
es destaquen els 29 escenaris d'alta tensió del 2n trimestre de 2005, 9 dels quals es 

                                                      
1 Contextos en els quals es produeixen greus episodis de polarització social o política, amb enfrontaments entre grups 
polítics, ètnics o religiosos o entre aquests i l'Estat, amb alteracions del funcionament ordinari de les institucions de 
l'Estat (cops d'Estat, tocs de queda i Estats d'excepció o emergència) i amb índexs significatius de destrucció, morts o 
desplaçaments forçats de població. En alguns contextos existeixen possibilitats que s'arribi a una situació de conflicte 
armat. Aquestes tensions també poden no tenir lloc en l'àmbit geogràfic de dit Estat, però es tenen en compte en la 
mesura que afecten directament els interessos o estabilitat del dit Estat o comporten atacs puntuals en el territori d'un 
altre país. Finalment, s'han inclòs també aquells contextos en què existeixen dificultats greus per a portar a terme la 
implementació dels acords de pau (en el cas que existissin).  
2 Alguns països també són tractats des d’un altre perspectiva en els capítols de rehabilitació postbèl·lica, processos de 
pau i crisis humanitàries.   



 

22 

desenvolupen a l’Àfrica, sis a l’Amèrica Llatina, sis més a Àsia, cinc a Europa i l’Àsia Central, i 
finalment, dos a l’Orient Mitjà. 
 

Quadre 2.1. Escenaris d’ alta tensió del trimestre 
Belarús 
Bolívia  
Equador  
Egipte  
Etiòpia (Ogaden)  
Filipines  
Geòrgia  
Guatemala 

Guinea  
Guinea Bissau  
Haití  
Indonèsia (Moluques)  
Indonèsia (Sulawesi) 
Kirguizistan  
Líban  

Libèria  
Mèxic (Chiapas)  
Myanmar  
Pakistan  
Perú  
R. Centrafricana  
Sri Lanka 

Subregió Riu Mano 
(Costa d’Ivori, Guinea, 
Libèria i Sierra Leone)  
Sudan (Est)  
Togo  
Turkmenistan  
Uzbekistan 
Zimbabwe 

 

Àfrica 
 

a) Àfrica Austral 
 

Països Causes de fons 
Zimbabwe Fragilitat democràtica (crisi política i econòmica) 
 
A Zimbabwe, l’agudització de la crispació política entre el principal partit de l'oposició 
(MDC) i el partit Governamental ZANU-PF després de la controvertida victòria del segon en 
les eleccions legislatives del 31 de març va quedar eclipsada pel procés de desnonament 
massiu emprès pel Govern de R. Mugabe a mitjan maig. Aquesta iniciativa, que ha aixecat 
severes condemnes a escala internacional, podria haver deixat sense casa més de 300.000 
persones, segons Nacions Unides. Encara que l'executiu zimbabwès va assegurar que era un 
intent d'acabar amb formes d'economia paral·lela i il·legal, analistes locals ho consideren un 
atac directe a la població urbana, una de les principals bases socials de l’MDC. En resposta a 
aquest fet, l'oposició i organitzacions de la societat civil van protestar enèrgicament i van instar 
la UA a emprendre mesures més contundents, mentre que la UE va decidir estendre les 
sancions vigents sobre el règim de R. Mugabe. 

 
b) Àfrica Occidental 
 

Països Causes de fons 
Guinea-Bissau Fragilitat democràtica (inestabilitat institucional i política) 

Guinea 
Fragilitat democràtica, problemes de governabilitat, impacte de les 
crisis regionals 

Libèria 
Control dels recursos naturals, instrumentalització ètnica i lluita pel 
poder polític, impacte de les crisis regionals 

Subregió Riu Mano 
(Costa d’Ivori, 
Guinea, Libèria i 
Sierra Leone)3 

Desestabilització generalitzada pels desplaçaments forçats i el fluix 
d'armes i mercenaris 

Togo Crisi política i institucional 
 
Malgrat la creixent tensió experimentada durant tot el trimestre a Guinea-Bissau, el 19 de juny 
va tenir lloc finalment la primera volta de les eleccions presidencials, en la qual dos 
exmandataris, M. Bacai Sanha (35,5%) i J. Bernardo ‘Nino’ Vieira (29%), van aconseguir 
passar a la segona volta que se celebrarà el pròxim 24 de juliol4. Encara que els comicis van 
assolir una participació del 80% i van obtenir la validació de la comunitat internacional, l'inicial 
rebuig dels resultats per part del controvertit exdirigent i també candidat presidencial, K. Yala, 
(va obtenir un 25% dels sufragis) va provocar violentes protestes protagonitzades pels seus 

                                                      
3 La subregió del Riu Mano engloba geogràficament Guinea, Libèria i Sierra Leone. No obstant això, també es té en 
compte la situació a Costa d’Ivori per la seva proximitat geogràfica i la seva influència en la resta d'escenaris. A més, 
cal apuntar que a partir d'ara la situació de tensió existent entre els governs de Costa d’Ivori i Burkina Faso passarà a 
ser analitzada en el marc de la subregió. 
4 Veure apartat de rehabilitació postbèl·lica. 
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simpatitzants que es van saldar amb almenys tres víctimes mortals i diversos ferits en 
enfrontaments amb les forces de seguretat.  
 
Pel que fa a la subregió del Riu Mano, diversos informes van denunciar el reclutament 
massiu de menors-soldat per a actuar com a mercenaris en els diferents conflictes que tenen 
lloc en la regió, així com l'incontrolat fluix d'armes que hi ha al llarg de les fronteres. En 
aquest sentit, cal destacar especialment la situació a Guinea, on els creixents rumors sobre el 
deteriorat estat de salut del president L. Conté i les sospites sobre un possible rearmament de 
diversos grups armats en la regió de Guinée Forestière, fan témer per l'esclat d'un conflicte 
que podria tenir de nou considerables conseqüències regionals. A més, a principis d’abril 
membres de l'exèrcit guineà i de la coalició armada d'oposició de Costa d’Ivori, Forces 
Nouvelles (algunes fonts apunten que podria haver estat una escissió d'aquesta coalició), van 
protagonitzar un enfrontament armat en una localitat fronterera, provocant un mort i diversos 
ferits. Pel que fa a Libèria, el trimestre ve marcat pels diferents episodis de protesta i 
enfrontament amb les tropes de Nacions Unides encapçalats per antics combatents i per 
ex menors-soldat que reclamaven el lliurament efectiu de les ajudes inicialment promeses. A 
més, el lliurament a la Cort Especial per a Sierra Leone de l'expresident liberià, C. Taylor, 
actualment exiliat a Nigèria, va continuar centrant bona part de la polèmica per les reticències 
del president O. Obasanjo a efectuar-lo abans que se celebrin les eleccions previstes per al 
pròxim mes d'octubre. 
  
Finalment, la situació a Togo va tornar a acaparar bona part de l'atenció internacional. Malgrat 
que el 24 d'abril es van celebrar eleccions presidencials, la polèmica victòria de F. 
Gnassingbé (fill de l'expresident G. Eyadema) amb un 60% dels vots, que va comptar tant amb 
l'aprovació d'alguns governs i organismes com amb les acusacions de frau massiu per part de 
l'oposició i d'organismes com la UE, va deslligar una escalada de la violència amb pocs 
precedents al país que, segons la Lliga Togolesa dels Drets Humans, va provocar en poques 
setmanes gairebé 800 víctimes mortals, més de 7.000 ferits i la fugida d'unes 30.000 persones 
als països veïns, fonamentalment a Benín. En aquest sentit, l'alta comissionada de Nacions 
Unides per als Drets Humans, L. Arbour, va establir una missió d'investigació per a 
determinar les violacions de drets humans produïdes des de l'esclat de la crisi el mes de 
febrer passat. Mentrestant, els esforços diplomàtics encapçalats per la UA per a tractar de 
formar un Govern d'Unitat Nacional que contribuís a facilitar una transició pacífica no van 
cristal·litzar en cap acord concret, després que el nou mandatari rebutgés contemplar la llista 
de demandes efectuades per l'oposició, entre les quals s'incloïa la celebració d'uns nous 
comicis. D'aquesta manera, a mitjan juny, F. Gnassingbé anunciava el nomenament d'I. Kodjo 
com a nou primer ministre, pertanyent a un dels partits d'oposició moderats que no va prendre 
part en les eleccions, sense comptar amb el beneplàcit dels sis principals partits opositors que 
van concórrer en coalició als comicis. 
 
c) Corn d’Àfrica 
 
Països Causes de fons 

Etiòpia 
(Ogaden) Autonomia vs. independència 

Sudan (Est) Marginalització de la regió 
 
A la regió d’Ogaden, en l'est d'Etiòpia, es va produir una escalada de la tensió després de 
l'ofensiva llançada per part del braç armat del moviment polític ONLF contra les forces 
armades etíops, en la qual van morir entre 60 i 190 membres de les forces armades, segons 
les fonts. Després dels enfrontaments, les forces armades van imposar el toc de queda en 
diverses localitats de la regió, i van portar a terme actes d'intimidació i violència contra la 
població civil de la zona. L’ONLF és un moviment separatista que reclama la independència de 
la regió d’Ogaden, els habitants de la qual són d'origen somali. 
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Democràcia i governabilitat a Etiòpia 
 
El 15 de maig es van celebrar les terceres eleccions generals multipartidistes de la història del 
país i de vuit parlaments regionals en un clima de normalitat i amb la presència de més de 300 
observadors internacionals de la UE i del Carter Center. La participació va arribar al 90% del 
cens. Per primera vegada, els partits de l'oposició van poder celebrar mítings amb normalitat i 
van tenir accés als mitjans de comunicació estatals, encara que es van produir nombroses 
denúncies d'irregularitats per part del Govern, de l'oposició i d'organitzacions nacionals i 
internacionals de defensa dels drets humans. La comissió electoral va anunciar que el procés 
havia estat un èxit a pesar d'alguns incidents aïllats. No obstant això, després de les eleccions, 
el primer ministre, M. Zenawi, va ordenar la prohibició de celebrar manifestacions i 
concentracions durant un mes, per a evitar que es produïssin altercats, fet que va posar de 
manifest la preocupació del Govern per l'avanç de l'oposició i la seva victòria aixafadora a la 
capital, que va desencadenar nombrosos incidents i actes de violència política, que van ser 
reprimits amb duresa, i van causar desenes de morts i centenars de ferits. Aquests fets van 
provocar una condemna internacional i pressions perquè els principals partits es 
comprometessin a posar fi a la violència política. 
 
Al Sudan cal destacar la situació de creixent tensió a l'est del país entre les autoritats 
sudaneses i la comunitat Beja (que reclama la fi de la marginació de la regió per part de 
Khartum), fet que ha incrementat el temor d'organitzacions locals i internacionals que pugui 
desembocar en un escenari de violència similar al que té lloc a Darfur des de febrer de 2003. 
En aquest sentit, a la mort de diversos treballadors humanitaris cal afegir els enfrontaments 
entre diversos grups armats d'oposició (Eastern Front i Rashaida Free Lions) i les forces de 
seguretat sudaneses, així com els possibles bombardejos portats a terme per part de l'executiu 
d'O. Al-Bashir en algunes zones. En aquest marc cal subratllar la considerable deterioració de 
les relacions entre els governs sudanès i eritreu, que històricament s'han acusat de protegir 
grups armats d'oposició. 
 

d) Grans Llacs i Àfrica Central 
 

Països Causes de fons 
R.Centrafricana Fragilitat democràtica, problemes de governabilitat 
 
El president de la R. Centrafricana, F. Bozizé, es va declarar vencedor en la segona volta 
de les eleccions legislatives i presidencials celebrades el 8 de maig que van posar fi a la 
fase de transició iniciada el 2003 quan ell mateix, a través d'un cop d'estat, es va autoproclamar 
president. Durant el procés es van denunciar diverses situacions de frau, irregularitats i 
intimidació per part d'elements de les forces armades, encara que la Comissió Electoral 
Mixta Independent i els observadors nacionals i internacionals van anunciar que el procés havia 
estat transparent. El nou Govern sortint s'enfronta als mateixos problemes de l'anterior Govern, 
que són les negociacions amb el FMI i el BM, l'increment dels ingressos per a pagar els salaris 
dels treballadors i la inseguretat en diverses zones del país. Mostra d'això van ser els 
enfrontaments que es van produir entre les forces armades centrafricanes i diverses 
bandes i milícies del nord del país que a la fi del trimestre van provocar el desplaçament 
forçat de més de 5.000 persones al sud del Txad. 

Amèrica 
 

a) Amèrica del Nord, Centramèrica i Carib 
 

Països Causes de fons 

Guatemala Exclusió política i històrica, injustícia social, incumpliment dels acords de pau, 
impunitat i crim organitzat 

Haití Desestructuració política i econòmica i polarització social 
 
A Haití, el Govern provisional i la comunitat internacional van llançar oficialment els processos 
de diàleg nacional i de registre electoral i van portar a terme sengles conferències 
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internacionals (a Guyana i Canadà) per a avaluar i donar suport a la transició política al país 
políticament i econòmicament. No obstant això, la millora de la situació, i especialment la 
celebració de les eleccions segons el calendari previst, es veuen greument amenaçades per la 
constant deterioració de les condicions de seguretat, especialment en alguns dels suburbis 
més empobrits de la capital (les víctimes mortals des del passat 30 de setembre ja s'apropen a 
les 800 i s'ha registrat un increment sense precedents en el nombre de segrests), per l'encara 
lenta execució dels fons compromesos per la comunitat de donants i pels insuficients 
avanços en el procés de DDR. Davant aquesta situació, la conferència del Canadà va decidir 
crear una comissió internacional de seguiment i suport al procés electoral, mentre que el 
Consell de Seguretat va prorrogar el mandat de la MINUSTAH i va ampliar el seu contingent 
militar i policial en més de 1.000 efectius. Finalment, cal destacar la incertesa que han generat 
els creixents rumors sobre un eventual desplegament d'efectius nord-americans al país.  
 
A Guatemala, van minvar en bona mesura les enormes manifestacions que havien 
protagonitzat el trimestre anterior els exparamilitars o nombroses organitzacions socials per a 
protestar contra el tractat de Lliure Comerç entre els EUA i Centreamèrica. No obstant això, el 
mateix president, O. Berger, va denunciar que en els cinc primers mesos de l'any s'havien 
registrat 3.595 homicidis, una xifra que s'apropa als períodes de guerra i que converteix 
Guatemala en un dels països amb majors índexs de violència de tot el món. Per la seva banda, 
nombrosos col·lectius (ONG, activistes de drets humans, jutges, periodistes, etc.) van 
denunciar un increment exponencial de les amenaces i les agressions en contra d’ells. 
Davant aquesta situació, diverses organitzacions de drets humans i alguns exponents de la 
comunitat internacional van expressar la seva preocupació i van instar el Govern guatemalenc 
que prengués les mesures pertinents. 
 

b) Amèrica del Sud 
 

Països Causes de fons 
Bolívia Problemes de governabilitat  
Equador Problemes de governabilitat  
Perú Problemes de governabilitat 
 
A Bolívia, les perllongades i multitudinàries mobilitzacions protagonitzades per diversos 
col·lectius a diferents parts del territori van forçar la renúncia definitiva del ja expresident, C. 
Mesa, i la posterior elecció d'I. Rodríguez com a president provisional. El nou mandatari, 
que va aconseguir desmobilitzar parcialment les protestes i els bloquejos de carreteres, es va 
comprometre a convocar eleccions presidencials (i possiblement també legislatives) en un 
termini màxim de sis mesos i a abordar en el moment oportú les qüestions que han motivat les 
manifestacions dels últims mesos: la convocatòria d'una Assemblea Constituent, la 
modificació de la recentment aprovada llei d'hidrocarburs (la nacionalització dels quals 
continuen exigint nombroses organitzacions de la societat civil) i el disseny d'un model 
d'articulació territorial de l'estat. Respecte d’aquest últim aspecte, cal assenyalar que alguns 
dels departaments orientals del país exigeixen la realització d'un referèndum autonòmic el 
mes d'agost (que coincideixi amb l'elecció dels prefectes) i fins i tot alguns ja han anunciat la 
seva intenció d’autoconvocar-lo. En aquest sentit, algunes organitzacions han advertit sobre el 
risc de polarització, no només social i econòmica, sinó també entre les regions orientals i 
occidentals del país.  
 
A l’Equador, les multitudinàries mobilitzacions en contra de la gestió de L. Gutiérrez i de la 
decisió de la majoria oficialista del congrés de nomenar unilateralment una nova Cort Suprema 
de Justícia van provocar la destitució del president per part del parlament i el seu posterior 
exili a Brasil. No obstant això, setmanes després d'haver assumit la presidència del país A. 
Palacios, L. Gutiérrez va renunciar a l'asil diplomàtic i, denunciant haver estat víctima d'un cop 
d'estat i d'un intent d'assassinat, va viatjar als EUA per a anunciar la seva disposició a tornar 
a l’Equador i reprendre el poder i per a sol·licitar a l’OEA que, en aplicació de la Carta 
Democràtica, intervingui a l’Equador o exigeixi la immediata celebració d'eleccions. En les 
setmanes prèvies, s'havien intensificat els rumors sobre una eventual temptativa colpista per 
part de determinats sectors de les forces armades afins a L. Gutiérrez i sobre els actes de 
desestabilització que estarien impulsant dirigents del partit de l’exmandatari (Societat 
Patriòtica). Per la seva banda, l'actual executiu ha iniciat una contraofensiva diplomàtica 
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internacional per a evitar la tornada de L. Gutiérrez i ha interposat una denúncia contra ell 
perquè sigui detingut en cas que finalment torni. 
 

La debilitat dels governs a la regió andina 
 
Un dels múltiples aspectes comuns de les crisis polítiques, socials i institucionals que 
travessen tres dels països andins (Equador, Perú i Bolívia) és la debilitat dels executius i, 
concretament, dels Presidents. A Perú, A. Toledo registra les més baixes taxes d'acceptació 
per part de la ciutadania de tota Amèrica Llatina i enfronta des de fa mesos les reiterades 
peticions de dimissió per part de l'oposició política i d'amplis sectors de la població. A Bolívia, I. 
Rodríguez s'ha convertit en el tercer president en menys de dos anys i està al capdavant d'un 
govern de transició encarregat d'organitzar l'elecció, previsiblement d’aquí a sis mesos, d'un 
nou mandatari. A l’Equador, després de la destitució i posterior exili de L. Gutiérrez, A. Palacio 
es va convertir en la novena persona a jurar el càrrec en els últims nou anys i encapçala una 
administració provisional que ha de plantar cara als nombrosos problemes estructurals del país 
i a les ofensives diplomàtiques de L. Gutiérrez per a retornar al país i reprendre el poder. A 
l’Equador, cap president ha assolit finalitzar el seu mandat des de 1996. 
  
A més, el fet que els tres països esmentats tinguin actualment alguns dels seus més recents 
expresidents a l'exili (el bolivià G. Sánchez de Lozada als EUA, l'equatorià L. Gutiérrez al Brasil 
i el peruà A. Fujimori al Japó) i pendents d'ordres d'extradició dóna compte de la forma 
abrupta i sovint dramàtica en la qual van abandonar els seus càrrecs, així com de la 
intensitat de les protestes que exigien la seva renúncia. A pesar que les massives 
mobilitzacions populars registrades en els últims anys a cadascun d'aquests països tenen 
raons i lògiques diferenciades, s'hi albira un rebuig frontal a unes polítiques econòmiques 
que han impactat en els sectors més vulnerables de la societat i que han estat majoritàriament 
percebudes com un exercici de submissió als imperatius de determinats organismes 
internacionals. A manera d'exemple, la política energètica de G. Sánchez de Lozada (i fins i tot 
de C. Mesa) cap a les nombroses transnacionals que operen al país, la gestió del deute extern 
per part de L. Gutiérrez o els successius increments de tributs i preus dels productes i serveis 
bàsics decretats per l'administració d’A. Toledo van comptar amb la fèrria oposició d'un 
moviment popular creixentment actiu, organitzat i, ja des dels anys 90, amb la intenció 
manifesta d'incidir decisivament en la política. 
 
Al Perú, la crisi de governabilitat i la debilitat del Govern d’A. Toledo es va veure aguditzada 
per la presentació d'un informe per part d'una comissió parlamentària que, davant els casos de 
suposada corrupció apareguts a l'entorn del president, planteja el seu processament o la seva 
inhabilitació per a exercir qualsevol càrrec públic en els pròxims anys. Igualment, els reiterats 
anuncis públics per part de l'expresident A. Fujimori de tornar al país per a disputar les 
pròximes eleccions presidencials i els actes de visibilització i d'intimidació portats a terme per 
l'antic grup armat d'oposició Sendero Luminoso per a celebrar el 25è aniversari de l'inici de la 
denominada guerra popular també van incrementar la tensió entre determinats sectors de la 
societat. Per altra banda, cal destacar la generalització dels bloquejos i les protestes en 
bona part del territori, protagonitzades per col·lectius de diferent signe en exigència de 
demandes sectorials. En aquest sentit, cal destacar el reforç de les mesures de seguretat en 
els principals assentaments miners després que algunes de les principals transnacionals 
que operen en el país, acusades de no respectar els estàndards laborals i mediambientals, 
tanquessin temporalment les seves instal·lacions per falta de seguretat del seu personal. 

Àsia  
 

a) Àsia Meridional 
 

Països Causes de fons 
Pakistan Enfrontaments religiosos, lluita antiterrorista 
Sri Lanka Autonomia vs independència, diferències religioses 
 
Al Pakistan s'han produït nous episodis de violència religiosa. Dos atemptats contra 
mesquites xiïtes van tenir lloc a Karachi i Islamabad i van causar la mort a prop de 20 persones 
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i diverses desenes de ferits. Com a conseqüència d'aquests atemptats es van desencadenar 
disturbis violents a la ciutat de Karachi, a conseqüència dels quals van morir sis persones i més 
de 60 van ser detingudes. Un dels atemptats es va produir contra una mesquita xiïta que era 
visitada tant per xiïtes com per sunites i considerada un símbol d'harmonia entre ambdues 
comunitats. Per altra banda, al llarg del trimestre han continuat alçant-se les veus que alerten 
del risc que corre el Govern criminalitzant els sectors moderats de la societat al mateix 
temps que tolera l'expansió d'ideologies religioses extremistes. 
 
A Sri Lanka5, la tensió viscuda en el si del Govern en els últims mesos per la negativa del 
principal soci de la coalició governamental, el partit marxista JVP a acceptar la proposta de la 
presidenta de creació d'un mecanisme de gestió conjunta de l'ajuda humanitària del tsunami 
amb el grup armat d'oposició LTTE (exigència dels donants per al desembors dels fons), va 
desembocar en la ruptura del pacte de Govern i la renúncia del JVP a seguir ocupant 
càrrecs en l'executiu. La crisi en el si de l'executiu ha vingut acompanyada de nombroses 
protestes en els carrers de Colombo violentament reprimides per la policia. Per altra 
banda, han persistit els fets esporàdics de violència i les violacions de l'alto el foc, tant per 
part de l’LTTE, com de la facció dissident liderada pel coronel Karuna, com per part de grups 
paramilitars vinculats a les forces de seguretat. Com a conseqüència d'aquests fets de violència 
diverses persones van resultar mortes al llarg del trimestre i s'han reiterat els advertiments 
sobre el risc que es trenqui la treva vigent des de fa tres anys. 
 

El mecanisme de gestió conjunta: detonant de conflicte o eina de pau? 
  
A mitjan mes de juny, el principal soci de la coalició governamental a Sri Lanka, el partit 
marxista JVP, va trencar el pacte de govern per desavinences amb la presidenta, C. 
Kumaratunga, sobre establiment d'un acord amb el grup armat d'oposició LTTE per a la gestió 
conjunta dels fons destinats a la reconstrucció de les zones afectades pel  tsunami sota control 
del grup armat. A ningú se li escapa que per a portar a terme la reconstrucció del nord i l’est de 
l’illa, zones extremadament danyades pel tsunami, la col·laboració de l’LTTE és absolutament 
imprescindible. La creació d'aquest mecanisme ha estat una exigència de la comunitat de 
donants, que d'altra manera difícilment podria portar a terme el desembors dels fons, per estar 
inclòs l‘LTTE en les llistes internacionals de grups terroristes. A més, la diplomàcia noruega, tan 
activa en el procés de pau, ha vist aquest mecanisme conjunt com una finestra d'oportunitat per 
a rellançar les negociacions de pau, bloquejades des de l'any 2003. No obstant això, la sortida 
del JVP de la coalició governamental deixa el Govern de C. Kumaratunga en una situació molt 
fràgil, que requerirà amplis esforços polítics i diplomàtics perquè aquesta crisi política no se 
smui a la ja llarga llista de tensions en el si del Govern que malmeten els avanços en el procés 
de pau. 
 
 

b) Sud-est asiàtic i Oceania 
 

Països Causes de fons 
Filipines Fragilitat democràtica 
Indonèsia 
(Moluques) 

Instrumentalització religiosa, colonització demogràfica, autonomia *vs 
independència 

Indonèsia 
(Sulawesi) Instrumentalització religiosa, colonització demogràfica 

Myanmar Fragilitat democràtica i enfrontaments ètnics 
 
A Filipines, les acusacions contra l'actual presidenta, G. Macapagal Arroyo, d'haver 
orquestrat un frau massiu en les últimes eleccions podrien provocar la seva destitució i han 
incrementat els rumors sobre un cop d'estat, davant el qual les forces armades ja han estat 
posades en estat d'alerta. Prèviament, després d'haver elaborat l'exèrcit una llista amb 26 
grups titllats de subversius (entre els quals s'incloïen nombroses organitzacions de la societat 
civil, de l'Església catòlica, partits polítics i mitjans de comunicació crítics amb l'oficialisme), 
l'executiu ja havia estat acusat d'utilitzar quantiosos fons públics per a controlar les activitats 
d'aquestes organitzacions i de crear un ambient de por, desconfiança i crispació al país.  

                                                      
5 Íbid. 
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A Indonèsia es van aguditzar sensiblement les tensions en algunes de les seves províncies. 
Així, a Sulawesi, l'esclat de dues bombes en un populós mercat de la ciutat de Tentena va 
provocar 20 morts i 53 ferits, en el que es va considerar el segon major atemptat de la història 
del país i el fet de violència més greu en la regió des de la signatura de l'acord de pau el 
desembre de 2001. Encara que Tentena, que alberga un dels majors campaments de 
persones desplaçades internes de la regió, és una ciutat de majoria cristiana, tant les autoritats 
com els líders d'aquesta comunitat van negar que el doble atemptat estigués motivat per 
qüestions religioses. El Govern va redoblar les mesures de seguretat a la regió i va celebrar 
el fet que posteriorment no es registressin actes de violència ni venjança.  
 
A Moluques, el Govern va declarar l'estat d'alerta a la ciutat d’Ambon (epicentre de la 
violència comunitària que va provocar la mort d'unes 2.000 persones i el desplaçament de 
10.000 més en els anys 2000 i 2001) davant la celebració del 55è aniversari de 
l'autoproclamació d'independència de l’anomenada República de Moluques del Sud. L'any 
passat, els enfrontaments que van seguir a la celebració d'aquest aniversari van provocar la 
mort de 40 persones i la devastació d'algunes zones. Dies més tard, la policia va detenir el líder 
del grup armat d'oposició FKM (que lluita per l'establiment de l'esmentada República de 
Moluques del Sud) i set persones van morir al districte de Piru després de l'atac d'un grup de 
persones armades. Prèviament, a principis d'abril, a la mateixa ciutat d’Ambon havien esclatat 
altres artefactes explosius mentre estaven reunits uns 40 líders de les comunitats catòlica i 
musulmana per a abordar la millora de les relacions entre ambdues. Aquestes reunions van 
cristal·litzar en la creació d'una aliança entre líders de les dues confessions per a evitar 
eventuals brots de violència i per a treballar conjuntament per la pau en la regió. 
  
A Myanmar es va produir l'explosió de dues bombes a la capital i va causar 11 morts i 162 
ferits segons fonts oficials, encara que la xifra real de morts podria haver arribat a la centena 
(xifra no contrastada per la prohibició governamental de revelar la xifra real de víctimes). Els 
atemptats, que no han estat reivindicats, van ser atribuïts per la junta militar als grups armats 
d'oposició karen i shan i a l’autoproclamat Govern a l'exili NCGUB, que van assenyalar que 
darrere dels atemptats podrien haver-hi les mateixes forces armades. A més, dos grups 
armats d'oposició Shan, l’SSNA i l’SSA, van anunciar la seva fusió i la formació d'un únic 
grup per a combatre a la junta militar. L'anunci coincideix amb la intensificació de les 
operacions contra diferents organitzacions Shan, i la ruptura de l'alto el foc establert per l’SSNA 
el 1995. Per altra banda, el Govern militar va anunciar el trasllat d'algunes institucions i mitjans 
de comunicació a la ciutat de Pyinmana i s'ha apuntat la possibilitat que totes les 
institucions governamentals es retirin de la capital i les casernes generals de les forces 
armades siguin traslladades. Finalment, van prosseguir les crides al Govern militar perquè iniciï 
un procés de democratització i posi en llibertat els capdavanters opositors detinguts. 
 
 

Europa i Àsia Central 
 

a) Àsia Central i Càucas 
 
Països Causes de fons 

Geòrgia Fragilitat democràtica, problemes de governabilitat, independència  de les 
regions d’Abjazia i Ossètia del Sud 

Kirguistan Independència de la Vall de Ferghana, fragilitat democràtica 
Turkmenistan Fragilitat democràtica, problemes de governabilitat 
Uzbekistan Independència de la Vall de Ferghana, problemes de governabilitat 
 
A Geòrgia la comunitat internacional va celebrar els esforços realitzats pel govern a 
favor de l'estabilització interna i l'acord arribat amb Rússia perquè aquest país retiri les dues 
bases militars que encara estan obertes en territori georgià per a 2008, així com els avanços en 
les negociacions amb els dos territoris que reclamen la independència al país: Abjàsia6  i 
Ossètia del Sud. Quant a Ossètia del Sud, Geòrgia va presentar un pla de pau de tres punts 
(desmilitarització gradual, millora de la cooperació econòmica i diàleg polític per a determinar 

                                                      
6 Per a més informació, vegeu l’apartat sobre processos de pau. 
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l'estatus) i ha plantejat la necessitat de celebrar una conferència internacional per a tractar 
aquesta proposta.  
 
Es va produir una escalada de la tensió política a l’Àsia Central durant el trimestre que va 
provocar un canvi de Govern al Kirguistan i denúncies de greus violacions dels drets humans 
en aquest país i a Uzbekistan. Les denúncies de frau electoral dels comicis de finals de març al 
Kirguistan van provocar la renúncia del president, A. Akaev, setmanes després i la consolidació 
del Govern en funcions liderat per l'opositor, K. Bakiev, que va establir com a data per a les 
noves eleccions presidencials el 10 de juliol. Però a pesar que nombrosos organismes 
internacionals i governs han donat suport aquest procés en diverses ciutats, en la regió d’Osh 
(sud) es van continuar registrant enfrontaments entre els cossos de seguretat i els 
partidaris de l'anterior executiu dirigit per A. Akaev. Al Turkmenistan, el president, S. 
Nizayov, va anunciar que l'any 2009 se celebraran les primeres eleccions presidencials al 
país i que ell no es presentaria a la cita electoral, fet que diversos membres de l'oposició a l'exili 
van celebrar. 
 

Claus per a entendre millor l’Àsia Central 
  
Després de la invasió nord-americana de l'Afganistan, la comunitat internacional va augmentar 
el seu interès geoestratègic en les repúbliques exsoviètiques de l'Àsia Central. Més recentment, 
els esdeveniments al Kirguistan i l’Uzbekistan han tornat a posar d'actualitat aquesta regió del 
món. Per a entendre millor aquesta zona del planeta han de tenir-se en compte diversos 
factors. En primer lloc, els canvis polítics i institucionals després de la desaparició de la Unió 
Soviètica han donat pas a unes estructures polítiques rígides i personalistes. En segon lloc, les 
elits dominants han estat incapaces de mantenir els nivells de vida i les atencions socials 
de l'època soviètica, al mateix temps que incrementaven els índexs de corrupció. També la 
dependència d'un o dos productes (cotó o fonts energètiques) ha incentivat la possibilitat de 
crisis econòmiques i conflictes. A més, les desconfiances mútues entre els diferents estats 
també han augmentat la tensió i enfrontaments en aspectes com fronteres o distribució de 
l'aigua. Altres eixos comuns en aquest context han estat l'ascens d'organitzacions polítiques 
d'àmbit religiós, els problemes relacionats amb el tràfic de drogues, l'increment del 
nombre de joves que no accedeix als recursos bàsics (salut, educació o treball) i finalment la 
presència d'actors estrangers que busquen els seus propis interessos (com el control de fonts 
energètiques), principalment els EUA. 
  
 
A l’Uzbekistan, després de la revolta iniciada el 13 de maig a Andijan amb l'assalt d'una 
presó i la presa d'edificis públics que va causar entre 169 i 750 morts, segons les fonts, el 
Govern va reprendre el control de la situació rebutjant qualsevol intervenció de la comunitat 
internacional, així com les denúncies de greus violacions dels drets humans realitzades per 
Nacions Unides. Aquestes manifestacions es van produir contra la detenció i l'inici dels judicis 
contra 23 persones acusades d'estar vinculades amb grups terroristes. La UE va anunciar que 
si el Govern no porta a terme una investigació independent dels fets adoptarà sancions contra 
el país. A més, aquesta crisi va provocar el desplaçament forçat d'unes 500 persones a la 
frontera amb el Kirguistan on es van registrar nous enfrontaments que van provocar més de 
200 víctimes a la població de Korasuv. ACNUR està gestionant la tornada segura d'aquestes 
persones als seus llocs d'origen a pesar de les denúncies de nombroses irregularitats. 
 

b) Europa 
 

Països Causes de fons 
Belarus Fragilitat democràtica (repressió de l’oposició política)  
 
A Belarus, l’oposició política i les organitzacions de la societat civil van escollir U. Kolas 
com a candidat en els pròxims comicis electorals previstos per al 2006 amb el suport de dels 
EUA que van sol·licitar al Govern una obertura democràtica. 
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Orient Mitjà 
 

Països Causes de fons 
Egipte Tensió política i social, repressió 
Líban Tensió política interna, fragilitat del sistema 
  
 
A Egipte, durant els últims tres mesos, el Moviment pel Canvi Kifaya (Prou) va posar en 
evidència el descontentament social que regna al país per l'absència de llibertats i la 
corrupció d'un règim autoritari que malgrat adscriure's al discurs democratitzant i reformista 
que els EUA imposen a la regió, va seguir exercint un ferri control de les institucions i de la vida 
política i social. Les restrictives i antidemocràtiques condicions en les quals el president H. 
Mubarak va convocar un referèndum per a aprovar l'esmena constitucional que permetia la 
presentació de candidats presidencials van causar el rebuig popular. El boicot va ser el lema 
generalitzat en les multitudinàries manifestacions convocades al país que van ser respostes, 
al seu torn, amb una ferma repressió policial causant més d'un miler de detencions. La 
tensió social egípcia es va polaritzar en implicar-se en les protestes sectors tradicionalment 
inmobilistes com el de la judicatura que, a través de l'Associació de Jutges d'Alexandria i del 
Caire, va exigir al Govern d'H. Mubarak la reforma de la Llei Judicial com a mesura per a 
garantir la independència del poder judicial. El diàleg sobre reformes que havien forçat els EUA 
entre el governamental Partit Nacional Democràtic (PND) d'H. Mubarak i les forces de l'oposició 
va ser cancel·lat per les tres formacions polítiques que van cridar al boicot —el liberal de centre 
al-Wafd, Tagamu (marxista) i el Partit Naserista— al costat de representants de l'Associació 
dels Germans Musulmans.  
 
Al Líban, la retirada militar síria va ser clau per a promoure un canvi polític intern que va estar 
subjecte a importants ingerències exteriors. Els EUA i França van continuar apel·lant 
reiteradament al compliment íntegre de la Resolució 1559 del Consell de Seguretat de 
l'ONU, molt especialment pel que fa a l'exigència implícita de la desmilitarització 
d’Hizballah, qüestió que bona part dels grups polítics libanesos van rebutjar per considerar 
aquesta força política indispensable per al manteniment del precari equilibri de poder libanès. 
La mobilització de l'opinió pública per part de les forces polítiques va marcar una campanya 
electoral controvertida —i tenyida per diversos atemptats per dos assassinats polítics— en la 
qual els diferents clans de l’elit política van reajustar els seus interessos partidistes entorn del 
component anti o pro-sirià. No obstant això, lluny de superar-se el vell model postcolonial de 
repartiment de quotes de poder conforme a criteris confessionals heretat del Pacte Nacional de 
1943, el resultat de les eleccions parlamentàries va revelar que la pertinença comunitària i 
l'adscripció confessional s'han consolidat en el nou Parlament integrat ara per la majoria 
sunita de S. Hariri (hereu de l'influent clan de R. Hariri) en coalició amb el drus W. Yumblat (72 
diputats), per una important representació xiïta a través d’Hizballah i Amal (35 diputats) i per la 
dels cristians que han protegit el general falangista M. Aoun (21 diputats) en el que es 
considera que serà el primer Parlament nacional de majoria anti-síria. 
 

Quadre 2.2. Evolució trimestral d’altres escenaris de tensió 
Països Causes de fons Evolució 

Àfrica 
Angola Violència política, frustració social Estancament 
Angola (Cabinda) Autonomia vs independència Escalada 

Txad 
Lluita pel poder polític, fragilitat democràtica, 
desestabilització pels desplaçaments forçats a 
causa del conflicte a Darfur 

Estancament 

Congo Control polític de diferents grups ètnics i fragilitat 
democràtica 

Estancament 

Eritrea i Etiòpia Disputes territorials Estancament 

Etiòpia (Gambella) Colonització demogràfica i control dels recursos 
naturals 

Reducció de la tensió 

Guinea Equatorial Fragilitat democràtica (inestabilitat institucional i 
política) 

Estancament 

Mauritània Fragilitat democràtica (inestabilitat institucional i 
política) 

Escalada 

Nigèria Fragilitat democràtica (inestabilitat institucional i Estancament 
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política) 
Regió Grans Llacs 
(Burundi, RD Congo, 
Rwanda i Uganda) 

Control dels recursos naturals, recerca de 
seguretat fronterera Estancament 

Somàlia 
(Somalilandia i 
Puntlandia) 

Disputes territorials 
Estancament 

Sudan (SPLA) Autonomia vs. independència, instrumentalizació 
religiosa, control dels recursos 

Estancament 

Tanzània (Zanzíbar) Lluita pel poder polític Escalada 

Uganda-Kenya 
(Karamoja-Turkana) 

Governabilitat, marginalització regional, 
enfrontaments comunitaris pel control dels 
recursos naturals 

Estancament 

Amèrica 
Mèxic (Chiapas) Exclusió i desigualtats econòmiques Escalada 
Veneçuela Problemes de governabilitat Reducció 

Àsia 
India-Pakistan Disputes territorials  Reducció 
Índia (Tripura) Autonomia vs Independència Estancament 

Indonèsia (Papua 
Occidental) 

Autonomia vs. independència, enfrontaments 
religiosos, colonització demogràfica i control pels 
recursos naturals 

Estancament 

Europa 
Armènia Fragilitat democràtica, problemes de governabilitat Reducció 

Azerbaidjan Desigualtats en la distribució de recursos, fragilitat 
democràtica 

Estancament 

Moldòvia, Rep. de Fragilitat democràtica, independència de la regió 
del Dniester 

Estancament 

Sèrbia i Montenegro Fragilitat democràtica, lluita pel poder polític Estancament 
Sèrbia i Montenegro 
(Kosovo) 

Autonomia vs independència 
Escalada 

Ucraïna Fragilitat democràtica, problemes de governabilitat Reducció 
Pròxim Orient 

Aràbia Saudita Fragilitat democràtica, lluita antiterrorista Estancament 
Iran Pressió internacional per l'expedient nuclear Escalada 
Líbano-Israel Disputa territorial; impacte conflicte palestí-israelià Estancament 
Síria Pressió internacional contra el Govern Escalada 
 
 

Quadre 2.3. Situacions que han deixat de ser considerades tensions  
Comoras Índia (Gujarat) 
Costa d’Ivori – Burkina Faso Kenya 
 



 

 
• Amb excepció d'Algèria, hi havien negociacions formals o exploratòries en tots els 

conflictes africans. A escala global, en el 73% dels conflictes armats existents hi ha 
negociacions obertes.  

• Una vegada completat el desplegament de les missions de manteniment de la pau a 
Costa d’Ivori, Somàlia, Sudan i RD Congo, en aquests quatre països hi haurà uns 
54.000 cascos blaus.  

• Van finalitzar sense èxit els intents de negociació amb la guerrilla ELN, a Colòmbia, i 
amb el grup maoista CPI, a l'estat d’Andra Pradesh (Índia).  

• A L'Iraq es van multiplicar els contactes entre els EUA i el Govern iraquià amb grups de 
la resistència.  

En aquest apartat s'analitzen aquells conflictes armats o conflictes no resolts que han entrat en 
una fase de negociació formal, que estan immersos en un clar procés de pau o que estan 
explorant l'inici d'unes negociacions. Dels 30 processos analitzats (dos menys que en el 
trimestre anterior), 12 corresponen al continent asiàtic i 12 a l'africà, en 26 hi ha negociacions 
formals i en 4 s'estan explorant possibilitats. 18 negociacions o exploracions corresponen a 
conflictes armats i 12 a conflictes no resolts. Durant el trimestre van finalitzar sense èxit els 
intents de negociació amb la guerrilla ELN, a Colòmbia, i amb el grup maoista CPI, a l'estat 
d’Andra Pradesh (Índia).  

3.1. Evolució dels processos de pau  
Taula 3.1.  Evolució de les negociacions en finalitzar el segon trimestre 

Bé (6) Amb dificultats (14) Malament (6) En exploració (4) 
Filipines (MILF) 
Geòrgia (Abjàsia) 
Índia (DHD) 
Índia (NDFB) 
Índia - Pakistan 
Sudan (SPLA-NDA) 

Armènia – Azerbaidjan 
Burundi (FNL) 
Colòmbia (AUC) 
Congo 
Costa d’Ivori 
Geòrgia (Ossètia del Sud) 
Índia (NSCN-IM) 
Índia (ULFA) 
Indonèsia (GAM) 
RD Congo (Kivu i Ituri) 
RPD Corea - EUA 
Senegal (Casamance) 
Somàlia 
Sri Lanka 

Angola (Cabinda) 
Filipines (NPA) 
Myanmar 
Nigèria (Delta) 
Sàhara Occidental 
Sudan (SLA-JEM) 

Filipines (escissió 
del MNLF) 
Iraq 
Israel - Palestina 
Uganda (LRA) 

(En cursiva s'assenyalen els conflictes no resolts i que no estan en fase de lluita armada1).  

Àfrica  

a) Àfrica Occidental  

A Costa d’Ivori, i després de diversos mesos de tensions, a l'abril es va signar a Pretòria (Sud-
àfrica) un immediat alto el foc entre el Govern i els tres grups armats d'oposició agrupats en la 
coalició Forces Nouvelles, després d'unes negociacions afavorides pel mandatari sud-africà, T. 
Mbeki. Aquest acord contemplava també el desarmament i desmantellament de les milícies 
progovernamentals i de les Forces Nouvelles. Aquest va ser el tercer acord signat entre les 
parts des de 2002, i va permetre que dos dels nou ministres de la coalició retornessin al 
Govern, que es parlés d'impulsar l’ajornat programa de desarmament, desmobilització i 
reinserció dels combatents i per una part de les FFAA, sota la supervisió de la missió de 
manteniment de la pau de l'ONU (UNOCI), i permetre que en les pròximes eleccions 
presidencials pugui presentar-se un dels principals capdavanters de l'oposició. El procés de 
pau, no obstant, es va enterbolir a principis de juny a causa d'uns enfrontaments entre diferents 
comunitats, per l'amenaça de l'oposició de no presentar-se a les eleccions si no podien 
                                                      
1 A aquest apartat entenem per “conflictes no resolts” aquelles situacions en les que havent existit en el passat un nivell 
elevat de tensió, amenaces de caràcter militar o enfrontaments armats, a l’actualitat no es produeixen aquest tipus 
d’enfrontaments, però sense que les parts hagin arribat a estabñir un acord de pau definitiu, fet que motiva que 
existeixen o s’explorin negociacions.  
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participar en la seva preparació, per les reticències de les Forces Nouvelles a desarmar-se i per 
les acusacions d'aquest grup contra el president, en assenyalar que estaria preparant la 
represa dels atacs sobre el nord del país. A la fi de juny va començar a Pretòria una segona 
fase de les negociacions, en la qual les parts van acordar l'inici definitiu del procés de 
desarmament de les milícies progovernamentals a partir del 20 d'agost. L'acord també preveu 
l'aprovació per part del Parlament ivorià de set lleis proposades per l'equip mediador. L'ONU ha 
previst incrementar la presència de tropes internacionals de pacificació fins a arribar a uns 
10.000 efectius.  

A Nigèria van tornar a produir-se greus enfrontaments intercomunitaris en diversos estats de la 
regió del Delta del Níger, amb el resultat de més d'un centenar de víctimes. Com a aspecte 
positiu, és d'assenyalar que a la fi de maig el Govern va designar al capellà catòlic nigerià M. 
Kukah, com a mediador independent per a facilitar negociacions entre l'empresa transnacional 
Royal/Dutch/Shell i el grup activista Moviment per a la Supervivència de la Gent Ogoni 
(MOSOP) i altres líders ogoni. Al Senegal, finalment, una escissió del grup armat d'oposició 
MFDC va assumir al juny la responsabilitat d'uns atacs a la regió de Casamance, per la qual 
cosa no s'ha assolit la pacificació definitiva de la regió.  

b) Corn d'Àfrica  

El procés de pau de Somàlia va continuar pendent de l'assoliment d'un entorn de seguretat 
suficient perquè el conjunt del Govern Federal de Transició (GFT) pugui instal·lar-se 
definitivament al país, ja sigui a la capital o en altres ciutats. Mentre es negociaven aquestes 
condicions de seguretat, es va anar preparant el contingent africà de països de la IGAD que 
conformaran la missió de manteniment de la pau de la UA. La Lliga Àrab es va comprometre a 
aportar un contingent militar. Aquesta missió va haver d’esquivar nombrosos obstacles, a causa 
de limitacions legals, a les divisions en el si del GNT respecte a la comesa i composició de la 
missió, a la falta de fons i a la inseguretat del país. No obstant, tres dels principals “senyors de 
la guerra” de la capital van acordar formar una força conjunta per a restaurar la seguretat en 
aquesta ciutat, iniciant un primer procés de lliurament d'armes i d'acantonament de les seves 
milícies. Al maig, el Secretari General de l'ONU va nomenar l'antic primer ministre guineà, F. 
Lonseng Fall, com al seu representant especial per a Somàlia, i a mitjan juny, el GFT va iniciar 
el seu trasllat des de Nairobi a la ciutat somali de Jowhar. El Govern, a més, va nomenar els 
seus dos primers ambaixadors (a les Nacions Unides i a la Xina), va aprovar el seu primer 
pressupost, per un import de 229 milions d'euros i va començar unes conferències de 
reconciliació en cadascun dels 93 districtes de Somàlia. El viceministre de Defensa va anunciar 
el restabliment de les FFAA al país.  

En relació amb el procés que segueix el Govern del Sudan amb l’SPLA, i després de l'acord de 
pau assolit al gener, a l'abril es va produir per primera vegada la visita a la capital d'una àmplia 
delegació de l’SPLA per a iniciar la implementació oficial de l'acord, que sofreix una lleugera 
demora, i a Oslo es va celebrar la primera Conferència de Donants, que es va comprometre a 
proporcionar fons per valor de 4.500 milions de dòlars per a projectes que cobriran tot el país. 
També a l'abril va iniciar el seu desplegament la nova missió de manteniment de la pau de 
Nacions Unides al Sudan (UNAMIS), que comptarà amb uns 10.000 efectius i intentarà 
supervisar l'alto el foc existent, protegir el procés de desarmament, desmobilització i reinserció 
d’excombatents i promocionar la reconciliació nacional i els drets humans. Al maig, el Govern i 
l’SPLA van iniciar els treballs per a l'elaboració d'una nova Constitució, que obrirà el procés a la 
creació d'un nou Govern d'Unitat Nacional, i es va produir la primera reunió del Comitè Militar 
Conjunt de l'Alto el Foc (CJMC). Al juny, finalment, es va celebrar a El Caire (Egipte) una reunió 
entre el Govern i la coalició opositora exiliada NDA, en la qual participa l’SPLA, arribant a un 
acord definitiu entre les parts que permetrà la fi de l'exili de tots els membres de l’NDA i la seva 
inclusió en el Govern d'Unitat Nacional.  

A la regió sudanesa de Darfur, el Consell de Seguretat de l'ONU va aprovar dur davant el 
Tribunal Penal Internacional els sospitosos d'haver comès crims de guerra a la regió. A mitjan 
abril, el Govern txadià va suspendre la seva participació com mediador en les negociacions de 
pau, en considerar que el Govern sudanès donava suport a membres de grups armats 
d'oposició txadians. Davant la deterioració de la situació, els presidents del Sudan, Egipte, 
Nigèria i Etiòpia es van reunir a Egipte per a abordar les possibilitats de reiniciar les 
negociacions de pau entre el Govern i els grups armats SLA i JEM. Al maig, ambdues parts van 
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signar a Líbia, sota els auspicis de M. Gadaffi, un acord d'alto el foc que contemplava la 
facilitació de l'ajuda humanitària per a la regió. Posteriorment, a mitjan juny, el Govern i els 
grups armats es van reunir a Abuja (Nigèria), reiniciant així una nova ronda de contactes 
directes, després de sis mesos, amb la mediació de la UA, sota el lideratge del seu enviat 
especial, S. Ahmed Salim, i amb el suport directe de l'ONU, la Lliga Àrab, EUA, Regne Unit, 
França, Alemanya, Espanya i Noruega. En les converses es van viure moments de tensió per 
la presència d'una delegació del Txad que actuava com co-mediadora, aspecte que va ser 
rebutjat rotundament pels grups armats SLA i JEM. A la fi de juny es van produir greus tensions 
entre els mateixos equips negociadors dels grups armats, ja que ambdós grups van sofrir 
escissions i lluites pel lideratge. En un altre ordre de coses, la comunitat internacional es va 
comprometre amb 159 milions de dòlars durant la Conferència de Donants que es va celebrar a 
Etiòpia, on la UA va anunciar que en el termini de dos mesos triplicaria els efectius de la missió 
de manteniment de la pau desplegada a Darfur, fins arribar a 7.700 efectius.  

 

 
Taula 3.2.   Facilitacions externes en els conflictes actuals 

País Grup armat Facilitació actual Ciutats o països de trobada 
Burundi FNL Tanzània Suïssa 

Nairobi (Kenya) 
Països Baixos 
Dar es Salaam (Tanzània) 
Sud- Àfrica 
Dar es Salaam (Tanzània) 

Costa d’Ivori Forces Nouvelles Sud-Àfrica Accra (Ghana) 
Pretòria (Sud-Àfrica) 

MILF Malàisia Kuala Lumpur (Malàisia) 
Trípoli (Líbia) 
Kuala Lumpur (Malàisia) 
Georgetown (Malàisia) 

 
 
Filipines 

NPA Noruega L’Haia (Països Baixos) 
Hanoi (Vietnam) 
L’Haia (Països Baixos) 
Oslo (Noruega) 

Índia 
(Nagaland) 

NSCN (IM) 
 

--- Tailàndia 
Amsterdam (països Baixos) 
Tailàndia 

Indonèsia (Aceh) GAM Finlàndia Ginebra (Suïssa) 
Hèlsinki (Finlàndia) 

Palestina Hamas 
Yihad Islàmica 
+ 11 grups 

Egipte El Caire (Egipte) 

RD Congo/Rwanda FDLR Comunitat San Egidio Roma (Itàlia) 
Somàlia Diversos Kenya Nairobi (Kenya) 
Sri Lanka LTTE Noruega Tailàndia 

Londres (Regne Unit) 
Berlín (Alemanya) 
Oslo (Noruega) 

SPLA Kenya Kampala (Uganda) 
Machakos (Kenya) 
Nairobi (Kenya) 
Naivasha (Kenya) 

Sudan 

SLA – JEM Txad 
Líbia 
Nigèria 
 

Ginebra (Suïssa) 
N’Djamena (Txad) 
El Caire (Egipte) 
Trípoli (Líbia) 
Abuja (Nigèria) 

(En negreta, les ciutats on s'han celebrat les rondes negociadores més importants. La repetició d'algunes ciutats en els 
processos seguits per alguns països obeeix al fet que en ocasions s'han repetit converses en aquestes ciutats, 
intercalant-les amb altres llocs de reunió. Kenya, els Països Baixos i Suïssa són els països que han albergat més 
trobades de negociació en els dos darrers anys). 
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c) Grans Llacs i Àfrica Central  

Després que al febrer el grup armat d'oposició FNL anunciés la seva disposició per negociar 
amb el Govern de Burundi, el mes d'abril es va produir una trobada entre una delegació 
d'aquest grup i el Ministre d'Exteriors de Tanzània. Malgrat els contactes i el compromís de no 
interferir en el procés electoral, aquest grup ha mantingut continus enfrontaments amb les 
FFAA i ha llançat atacs contra la població civil. No obstant, al maig, el president del Govern 
Nacional de Transició (GNT), D. Ndayizeye, i el líder de l’FNL, A. Rwasa, van acordar un 
cessament d'hostilitats i entaular converses de pau, després de mantenir una entrevista a Dar 
es Salaam (Tanzània), amb la presència del ministre d'Exteriors d'aquest últim país. La 
representant especial del secretari general de l'ONU al país, C. McAskie, va donar suport a 
aquests diàlegs i es va comprometre a donar suport al procés en marxa, principalment en el 
que concerneix al desarmament del grup. El president també va assenyalar que una Comissió 
Internacional de Pau i Reconciliació podria ser el millor espai per a poder revisar i intentar 
superar la situació que viu el país. A mitjan juny, es van reprendre les converses a la capital 
tanzana, sense assolir avanços significatius, i centrant-se en la discussió sobre les acusacions 
mútues de violació de l'alto el foc acordat a mitjan maig. A més de Tanzània, en les converses 
han participat representants dels EUA, Països Baixos, Sud-Àfrica i Uganda, així com de la 
Iniciativa Regional per a la Pau a Burundi, la UA i l’ONUB. El GNT, finalment, va aprovar un pla 
de l'ONU per a crear una comissió de veritat i reconciliació i un tribunal especial que investigarà 
i jutjarà les violacions de drets humans comeses des de la independència el 1962 fins l'any 
2000.  
El conflicte del Congo, que enfronta a les milícies Ninjas amb el Govern, es troba en una fase 
residual, a causa del fet que una part d'aquestes milícies no s'ha desmobilitzat i es dedica al 
saqueig. Al maig, el líder d'aquestes milícies, el reverend Ntoumi, va decidir transformar en 
partit polític el seu moviment, el Consell Nacional de Resistència (CNR), per a poder presentar-
se a les eleccions del mes de juliol, comprometent-se igualment a pacificar el departament de 
Pool i a desarmar les milícies que encara romanen incontrolades.  
 
Quant al conflicte que afecta les regions d’Ituri i Kivu de RD Congo, la missió de 
manteniment de la pau de l'ONU (MONUC) va iniciar a l'abril la recerca de membres del grup 
armat d'oposició FRPI que operaven a Ituri, després de finalitzar un programa de desarmament 
voluntari, en el qual només va participar el FAPC, un dels sis grups armats de la regió, que s'ha 
desarmat en la seva totalitat. La MONUC va manifestar la seva preocupació pel retard en els 
programes de desarmament, desmobilització i reintegració (alguns excombatents duen dos 
mesos acantonats en els camps de trànsit a l'espera de la seva reinserció a la vida civil), 
encara que a principis de juny ja s'havia aconseguit desarmar 14.000 dels 15.000 milicians que 
es calcula que existeixen a Ituri. La MONUC va establir també sis camps de trànsit per a iniciar 
la repatriació del grup armat rwandès FDLR, que a la fi de març va manifestar la seva voluntat 
de desarmar-se i tornar a Rwanda. En aquest grup s'han produït algunes dissidències que han 
originat atacs mortals sobre la població. Existeix preocupació també per si e l’FDLR posarà 
condicions polítiques per a la tornada dels seus membres; en qualsevol cas, el Govern rwandès 
va anunciar que engegaria els mecanismes per a la recepció dels membres de l’FDLR. El 
representant especial de la UE per als Grans Llacs, A. Ajello, va manifestar que la Unió podria 
donar un eventual suport militar contra les forces de l’FDLR que no es desarmin. En un altre 
ordre de coses, el secretari general del grup armat d'oposició UPC, J. Tinanzabo, una de les 
principals milícies d’Ituri, va anunciar a l'abril el final de la guerra que portava a terme a la regió; 
posteriorment va ser arrestat. Al maig es va lliurar el líder d'un grup de les milícies Mayi Mayi 
que operen a la província de Kivi Nord. 
 
A Uganda, i després de les visites de diverses delegacions de líders religiosos i diverses 
trobades entre el grup armat d'oposició LRA i la mediadora del Govern, B. Bigombe, el Tribunal 
Penal Internacional va suggerir que podria suspendre les activitats d'investigació que es 
portaven a terme en relació amb els crims comesos, si això podia beneficiar l'avanç del procés 
de pau i els intents de posar fi a la violència. Això no ha impedit que seguissin els combats 
entre l’LRA i les FFAA. Al maig, el Govern de Noruega va enviar al diplomàtic H. Jacob 
Frydenlund al nord d'Uganda, per a rellançar les converses de pau. En els mateixos dies, les 
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FFAA van anunciar la mort d'un comandant de l’LRA que havia estat membre de l'equip 
negociador d'aquest grup. Al juny, el president ugandès, I. Museveni, va declarar que 
concediria una amnistia al líder de l’LRA, J. Kony, en cas de lliurar-se i posar fi a la lluita 
armada, encara que posteriorment va assenyalar que no era partidari de negociar amb grups 
terroristes. Finalment, cal destacar que membres de les FFAA van alertar a primers de juny del 
ressorgiment d'un grup armat d'oposició, l’ADF, al sud-oest del país, i que té les seves bases a 
RD Congo. 
 
 
d) Altres zones d'Àfrica  
 
A Angola (Cabinda), es van reprendre els enfrontaments entre les FFAA i el grup armat 
d'oposició FLEC. A la fi de maig, diversos grups de la societat civil angolesa van fer una crida al 
Govern perquè entaulés negociacions amb aquest grup.  
 
Respecte al Sàhara Occidental, la situació s'ha deteriorat enormement en el darrer trimestre. 
A l'abril, el secretari general de l'ONU va presentar un informe en el qual destacava la falta de 
millora en la negociació política, i el Consell de Seguretat va instar les parts a desbloquejar la 
situació. Al maig, i com a mostra d'aquest bloqueig, el secretari general de l'ONU va rellevar al 
seu enviat especial per al Sàhara Occidental, A. de Soto. Dies després es van produir 
manifestacions de la població sahrauí a El Ayoun a favor de la independència, que van ser 
durament reprimides. En la primera setmana de juny, les autoritats algerianes i espanyoles van 
assenyalar que només la legalitat internacional i la supervisió de la MINURSO podrien esclarir 
les denúncies de greus abusos durant aquestes protestes. 

 

Amèrica  
A Colòmbia, la guerrilla ELN va donar per finalitzada la facilitació que ocupava l'ambaixador 
mexicà, A. València, en desqualificar el paper de Mèxic per haver votat en contra de Cuba en la 
Comissió de Drets Humans de l'ONU. La guerrilla va ressaltar, no obstant, el paper facilitador 
alternatiu que podria jugar el Grup de Països Amics (Espanya, França, Suïssa, Noruega i 
Cuba). Al maig va finalitzar oficialment la missió de J. Lemoyne com a conseller especial del 
secretari general de l'ONU per a Colòmbia, que tenia com a tasca servir d’intermediador entre 
l'executiu i la guerrilla de les FARC, amb la intenció de restablir el procés de pau trencat al 
febrer de 2002. El Govern dels EUA va rebutjar una nova proposta de diàleg formulada pel 
portaveu de la guerrilla de les FARC, R. Reyes, insistint que no negocia amb terroristes. Quant 
al procés de desmobilització de les Autodefenses Unides de Colòmbia (AUC), van finalitzar els 
debats públics per a la redacció d'una llei de Justícia i Pau que regula el procés, produint un viu 
debat, fins i tot en les pròpies files governamentals. Durant el trimestre es desmobilitzaren 
diversos grups paramilitars, sumant un total de 5.280 persones des que es va iniciar el procés 
de desmobilització de les AUC. Per altra banda, una comissió de la UE va visitar els 15 
municipis dels Montes de María, per a estudiar la possibilitat d'impulsar un tercer laboratori de 
pau a la regió. A Chiapas (Mèxic), a la fi de juny l’EZLN va divulgar un comunicat que 
assenyalava la seva decisió d'emprendre una nova iniciativa política de caràcter nacional i 
internacional, al mateix temps que mantenia el seu compromís de cessament al foc ofensiu. La 
iniciativa va ser aplaudida pel president V. Fox, que va convidar l’EZLN a prosseguir el diàleg. 
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Àsia i Pacífic  

a) Àsia Meridional  

Dels processos que es segueixen a l'Índia amb grups armats que operen en diverses regions, 
cal assenyalar la ruptura definitiva del procés de pau que se seguia amb el grup maoista CPI 
(antic PWG) a l'estat d’Andra Pradesh, que podria ser il·legalitzat de nou si no renuncia a la 
violència armada. A l'estat d’Assam, en canvi, han prosseguit els intents per a obrir una 
negociació formal amb el grup armat d'oposició ULFA. A l'abril, el Govern va oferir una amnistia 
a tots els grups armats que lliuressin les armes, i el primer ministre va fer una crida l’ULFA 
perquè renunciés a la violència i contribuís a la democràcia. L’ULFA va enviar una carta al 
Govern, i aquest va donar resposta a través de l'escriptora R. Goswami, que actua com a 
facilitadora en els acostaments. Perquè pugui produir-se una negociació, no obstant això, el 
grup armat va sol·licitar la posada en llibertat de quatre dels seus dirigents, al mateix temps que 
es va dirigir al president dels EUA, instant-li que pressioni el Govern indi perquè posi fi al 
conflicte armat. Quant al grup armat d'oposició NDFB, aquest va nomenar tres representants 
per a participar en les negociacions amb el Govern, que havien sofert diversos retards per 
problemes de comunicació. A la fi de maig, l’NDFB, el Govern de l’Índia i el Govern de l'estat 
d’Assam van acordar un alto el foc per a un període d'un any, posant fi a la violència dels últims 
18 anys. A més, es va acordar la creació d'un grup conjunt de supervisió de l'acord d'alto el foc. 
Al juny s'especulava que aquest grup, que opera en diversos estats, podria lliurar les armes en 
breu termini. Finalment, a mitjan juny els grups armats d'oposició DHD i UPDS van anunciar 
una imminent nova ronda de converses de pau amb el Govern indi. Cada grup es reunirà amb 
l'executiu per separat.  

Taula 3.3. Comissionats de Pau governamentals 
País Nom Títol 
Azerbaidjan Araz Azimov Enviat Especial del president per Nagorno Karabakh 
Colòmbia Luis Carlos Restrepo Alt Comissionat per la Pau 
Congo-Brazzaville Marius Mouambénga Comissari General del Comitè de Seguiment de la 

Convenció per la Pau i la Reconstrucció 
Filipines Teresita Quintos Deles Consellera Presidencial pel Procés de Pau 
Geòrgia Irakli Alasania Enviat Especial del President de Geòrgia per la Resolució 

del Conflicte a Abjàsia 
Geòrgia Giorgi Khaindrava Ministre d’Estat per la Regulació dels Conflictes d’Abjàsia 

y Ossètia 
Índia Shiv Shanker Menon Alt Comissionat de la India per a Pakistan 
Índia Nirupama  Menon Rao Alta Comissionada per a Sri Lanka 
Índia (Assam) M.K. Narayanan Conseller Especial del Primer Ministre d’Assam 
Índia (Nagaland) Pu Zoramthanga Primer Ministre de Mizoram (facilitador amb Nagaland) 

Muhammad Jusuf Kalla Vicepresident i màxim responsable del procés de pau Indonèsia 
Sofyan Djalil Ministre d’Informació i negociador principal 

Nepal Norayan Singh Pun Exministre Enviat Especial per la Pau 
Pakistan Aziz Ahmed Khan Alt Comissionat de Pakistan per la India 
Palestina Saib Uraiqat Ministre palestí per les Negociacions 
Sri Lanka Jayantha Dhanapala Secretari pera la Coordinació del Procés de Pau 
Sudan Ghazi Salah al-Addin Conseller Presidencial de Pau 
Tailàndia Anand Panyarachun President de la Comissió de Reconciliació Nacional 
Uganda Betty Bigombe Mediadora principal 

A l'estat de Nagalandia van prosseguir les negociacions entre el Govern i el grup armat 
d'oposició NSCN (IM), el secretari general del qual va viatjar a Nagalàndia per a informar a la 
població sobre la ronda de negociacions mantinguda amb el Govern indi. A mitjan juny, no 
obstant, l’NSCN (IM) va acusar el Govern de violar l'alto el foc, que estarà vigent fins a finals de 
juliol, i alguns dels seus dirigents van manifestar que abandonarien el país si no es produïen 
avanços substantius en les negociacions. El Govern podria estar considerant la possibilitat 
d'incorporar a les negociacions representants dels estats d’Assam, Arunachal Pradesh i 
Manipur, i crear una comissió fronterera. A l'estat de Tripura, finalment, en els primers dies de 
juny es va especular que el petit grup armat d'oposició BNLF, animista i que també opera en els 
estats de Mizoram i Assam, podria lliurar les armes a mitjan juliol, pel que s'ha iniciat la 
construcció d'un centre d'acantonament.  
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Les relacions entre Índia i Pakistan han continuat millorant a través de la creació de 
nombroses mesures de confiança. Representants de l’APHC (coalició que agrupa els principals 
partits independentistes caixmirs) es van reunir satisfactòriament amb el president pakistanès, 
P. Musharraf, i el primer ministre indi, M. Singh, durant la visita del primer a Delhi. El Govern 
indi, a més, va permetre per primera vegada que els principals capdavanters d'aquesta coalició 
visitessin Pakistan per a mantenir converses amb el Govern d'aquest país. La facció moderada 
de l’APHC va expressar el seu desig d'iniciar negociacions amb el Govern indi. També es va 
iniciar el servei d'autobusos entre les dues Caixmirs, per primera vegada en 60 anys, i s'ha 
analitzat la possibilitat d'establir nous serveis; el BM, per la seva banda, va nomenar un 
mediador suís per a resoldre la disputa entre ambdós països per la presa de Baglihar, i van 
començar les negociacions sobre la disputa per la glacera de Siachen. Va ser igualment 
destacable l'assenyalament del president pakistanès, en el sentit que la disputa pel control de 
Caixmir podria resoldre's mitjançant una major autonomia per a la regió, coincidint amb unes 
declaracions del primer ministre indi, qui va assenyalar que una Caixmir sense fronteres 
definides i una major autonomia per a les zones administrades per l’Índia serien mesures que 
podrien ajudar a resoldre el conflicte, afeblint la demarcació fronterera per a restar-li 
rellevància.  

Al Nepal, on no existeix en aquests moments una negociació amb el grup maoista CPN, que va 
sofrir una escissió en els seus òrgans directius, l'alt comissionat de Nacions Unides per als 
Drets Humans va obrir una oficina a la capital i en altres centres regionals, amb l’ordre de 
supervisar totes les violacions de drets humans. Al maig, el rei va aixecar l'estat d'emergència. 
Poc després va visitar el país la secretària adjunta per al Sud d'Àsia dels EUA C. B. Rocca, qui 
es va mostrar partidària d'una solució negociada al conflicte. També al maig, diplomàtics de la 
Xina i l’Índia van viatjar al Nepal per a mantenir converses amb les autoritats nepaleses. Al 
juny, finalment, l’exprimer ministre G.P. Koirala, després de retornar d'una visita a l’Índia, va 
manifestar que existien possibilitats de mantenir converses de pau amb el CPN si es crea 
l'atmosfera adequada amb la col·laboració del rei i de països com l’Índia, els EUA i el Regne 
Unit.  

El procés de Sri Lanka entre el Govern i el grup armat d'oposició LTTE ha estat condicionat en 
els últims mesos per la polèmica entre el Govern i el partit marxista JVP, principal soci de la 
coalició governamental, que es va oposar tallantment que es creés un mecanisme de gestió 
conjunta de l'ajuda humanitària amb l’LTTE. A mitjan juny, el JVP va trencar la seva aliança 
amb el Govern, a pesar dels intents de Japó per a evitar-ho, mentre que el Govern va rebre 
suports explícits dels donants per a l'establiment del mecanisme de gestió conjunta esmentat, 
que finalment va poder ser creat a la fi de juny, i que garantirà també els interessos de la 
comunitat musulmana. A l'abril, una delegació de l’LTTE va viatjar a Sud-àfrica per a reunir-se 
amb el Govern d'aquest país, així com amb el premi Nobel de la Pau, D. Tutu. En el mateix 
mes va visitar Sri Lanka l'assistenta per al sud d'Àsia de la Secretària d'Estat dels EUA, C. B. 
Rocca, qui va protegir la iniciativa de pau liderada per Noruega. La presidenta de Sri Lanka, per 
la seva banda, es va reunir al maig amb el primer ministre indi, M. Singh, per a discutir unes 
possibles converses de pau amb l’LTTE en les quals podria participar l’Índia. Cal també 
ressaltar que el president de la Comissió Legislativa, L. Marasinghe, va assenyalar que 
s'estava estudiant la possibilitat d'abolir una clàusula de la Constitució que impossibilita el 
federalisme si s'arriba a un acord de pau amb l’LTTE, i que s'estava estudiant el model de 
federalisme indi.  

 

b) Àsia Oriental  
 
Durant tot el trimestre, les negociacions entre els EUA i la RPD Corea per a assolir la 
desnuclearització d'aquest últim país van estar subjectes a nombroses acusacions d'ambdues 
parts que van dificultar reiniciar les rondes de negociacions. A l'abril, el Govern de Corea del 
Nord va presentar una nova llista de condicions per a reprendre les negociacions, entre les 
quals que els EUA demanessin perdó per considerar el país asiàtic una tirania. També va 
demanar a Japó que es retirés de la ronda de converses multilaterals i va amenaçar amb 
activar el seu programa nuclear de caràcter militar. A pesar d'aquestes amenaces, la RPD 
Corea va multiplicar els seus gestos de confiança amb el Govern sud-coreà, el ministre 
d'Unificació del qual va instar el Govern nord-coreà a finalitzar amb la seva política pròpia de 
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l'època de la Guerra Freda. En la segona quinzena de juny, finalment, el líder nord-coreà, K. 
Jong Il, va prometre desmantellar els seus míssils de mitjà i llarg abast si els EUA establien 
llaços diplomàtics amb el seu Govern, i es va mostrar disposat a retornar a les negociacions a 
sis bandes el mes de juliol, sempre que el seu país sigui tractat amb respecte.  
 
Respecte a les relacions de la Xina amb Taiwan, en els últims mesos s'han produït algunes 
mesures de confiança, com la primera visita a la Xina del màxim dirigent del partit nacionalista 
taiwanès, K. L. Chan, i l'aixecament de la prohibició del Govern xinès perquè els seus ciutadans 
puguin visitar Taiwan.  
 
c)  Sud-est Asiàtic  
 
Quant als processos de pau que es desenvolupen a les Filipines, han continuat les converses 
entre el Govern i el grup armat d'oposició MILF, amb la mediació de Malàisia, havent assolit 
importants avanços en temes socials, econòmics i polítics, i en particular amb el delicat tema de 
les terres ancestrals i la gestió dels recursos naturals. En les converses es van analitzar 
experiències d'altres països (Timor-Leste, Sudan, Bòsnia). Segons sembla, l‘MILF hauria 
renunciat a la independència, però alhora exigiria fórmules d'autogovern que expressessin un 
major grau d'autonomia  a l'actual Regió Autònoma del Mindanao Musulmà (RAMM). Al maig, 
l’MILF va anunciar la seva intenció d'auxiliar el Govern en tasques de manteniment de la 
seguretat i l'ordre públic en les comunitats musulmanes del sud del país, on han proliferat 
bandes de crim organitzat. El Govern, que va valorar positivament els gairebé dos anys de 
vigència de l'alto el foc amb l’MILF, va manifestar la seva confiança a arribar a un acord de pau 
amb el grup abans de finalitzar l'any. Al maig, l’MILF va portar a terme una multitudinària 
assemblea en el sud del país, amb més de mig milió d'assistents, per a consultar amb les 
seves bases i les seves desenes de milers de simpatitzants els principals reptes que enfronta el 
poble Bangsamoro i les estratègies a adoptar per a solucionar el conflicte armat.  
 
Per contra, el procés amb el grup armat d'oposició NPA no ha obtingut cap èxit durant el 
trimestre, ja que aquest grup va rebutjar un recent oferiment del Govern filipí per a reprendre 
les converses de pau si prèviament declarava una treva, exigència que no va ser acceptada per 
aquest grup, que a més va demanar al Govern de pressionar perquè el grup sigui retirat de la 
llista d'organitzacions terroristes. 
En relació amb el conflicte d'Indonèsia (Aceh), i malgrat que hi ha una certa tensió entre el 
Govern i les FFAA sobre com actuar en relació amb la situació d’Aceh, especialment davant la 
possibilitat que arribessin forces de manteniment de la pau, han prosseguit les rondes de 
negociacions des d'Hèlsinki entre el Govern i el grup armat d'oposició GAM, amb la facilitació 
de l'International Crisis Management i de l'expresident finlandès M. Ahtisaari. En la ronda del 
mes d'abril es va arribar un ampli acord en temes relacionats amb els impostos, els pagaments 
en duanes, la distribució dels ingressos derivats del petroli, acordant revisar els temes 
d'autogovern i seguretat en la següent trobada. Al maig, el Centre Internacional Olof Palme va 
afavorir una trobada a Estocolm entre el GAM i un grup de civils nascuts a Aceh però residents 
en diferents països del món, amb l'objectiu de fer arribar propostes als negociadors. A la fi de 
maig es va iniciar a Hèlsinki la quarta ronda de negociacions, els resultats de les quals han 
quedat matisats per l'actitud de les FFAA de rebutjar la possibilitat de crear un alto el foc, i de 
qualificar les negociacions d'informals. El Govern, a més, va rebutjar al juny la demanda del 
GAM de participar en les eleccions locals i de constituir-se en partit polític. No obstant això, el 
Govern va alliberar 214 membres del GAM, que després de jurar lleialtat a la República 
d'Indonèsia, van rebre dues hectàrees de terra. La UE, per la seva banda, va anunciar a mitjan 
juny l'enviament d'una missió exploratòria per a avaluar el paper que podria jugar en la 
supervisió d'uns eventuals acords. La cinquena i última ronda negociadora es realitzarà del 12 
al 14 de juliol, i s’hi discutirà el tipus d'amnistia que el Govern oferirà als membres del GAM.  

Respecte als intents de reconciliació a Myanmar, han prosseguit les pressions internacionals 
perquè la Junta Militar alliberi a l'opositora i premi Nobel de la Pau, A.S. Suu Kyi. A l'abril, el 
secretari general de l'ONU va fer una crida perquè la Junta clarifiqués la seva posició pel que fa 
al “full de ruta” per a la democratització del país, després de la decisió del Govern de 
suspendre el procés de Convencional Nacional. Alguns grups van amenaçar al Govern de 
trencar els cessaments al foc si no acceptaven les seves peticions. Al maig, dos grups armats 
d'oposició Shan, el SSNA i el SSA, van anunciar la seva fusió i la formació d'un únic grup armat 

40 



 

per a combatre a la Junta Militar. Un mes abans, no obstant això, més de 800 membres del 
grup armat d'oposició PSLA, que opera en l'estat de Shan, van lliurar les seves armes al 
Govern, 14 anys després de la signatura de l'alto el foc.  

Finalment, i encara que no h ha pròpiament un procés de negociació, cal destacar que les 
tensions i la violència no han disminuït al sud de Tailàndia, a pesar de la promesa del primer 
ministre, S. Thaksin, de no augmentar la pressió militar i de les reformes educatives iniciades 
pel govern en les províncies musulmanes, per les quals es reconeix la identitat cultural i 
religiosa de la zona. El Govern va manifestar que estava preparant una estratègia a llarg 
termini (20 o 30 anys) per a plantar cara a la violència al sud del país.  
 

Figura 3.1.   La temperatura de les negociacions de pau al primer semestre2

 Gener Febrer Març Abril Maig Juny 
2’0       
1’8       
1’6       
1’4       
1’2       
1’0       
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Europa i Àsia Central  
 
Sobre al contenciós entre Armènia i Azerbaidjan per l'enclavament de Nagorno-Karabaj, han 
prosseguit les reunions entre representants d'ambdós països, dintre del que s'ha denominat 
“Format de Praga” per a la resolució del conflicte, amb reunions puntuals perquè les parts 
exposin els seus punts de vista. A l'abril es van reunir per separat els ministres d'Exteriors 
armeni i azerbaidjanès amb els membres del Grup de Minsk de l’OSCE. Al maig, el ministre 
d'Exteriors azerí, I. Mammadyarov, va anunciar que el Govern armeni estava disposat a lliurar 
les set regions azerbaidjaneses ocupades des dels anys 90, sempre que s'arribi a un acord 
definitiu sobre l'estatus de l'enclavament. En aquest mes es van reunir a Varsòvia els dos 
presidents.  
Respecte a la situació a Geòrgia sobre el contenciós amb la regió d’Abjàsia, durant el 
trimestre s'han realitzat diverses mesures de confiança i distensió entre ambdues 
administracions, que van mostrar interès a treballar de forma conjunta temes de seguretat i 
assumptes polítics, la tornada de les persones desplaçades i refugiades, i aspectes de 
cooperació econòmica. El secretari general del Consell d'Europa, T. Adams, es va reunir a 
l'abril amb les autoritats georgianes per a buscar vies per les quals l'organisme podria assistir al 
país. Al maig, representants georgians i abjàsos es van reunir a Gali sota els auspicis de les 
Nacions Unides per a tractar la situació de seguretat a la ribera d’Inguri, establint un grup de 
vigilància conjunta. L'ambaixador turc a Geòrgia, I. Tezgorm, es va reunir per la seva banda 
amb parlamentaris i membres del Govern d’Anjàsia per a mostrar la seva predisposició a 
intervenir en el conflicte, aspecte que va ser rebutjat pel president d’Abjàsia. En la segona 
quinzena de juny, Geòrgia, Rússia i Abjàsia es van reunir a Moscou, sota els auspicis de les 
Nacions Unides, per a tractar la reobertura de la línia fèrria que uneix Sochi amb Geòrgia i 
Rússia. En relació a Ossètia del Sud, han prosseguit les mesures per a assolir la completa 
desmilitarització de la zona. El president georgià, M. Saakashvili, va anunciar a més que no 
iniciaria cap campanya militar contra Ossètia del Sud. A la fi de juny, finalment, les autoritats 
georgianes es van comprometre a resoldre tots els seus conflictes territorials de forma pacífica, 
en cooperació amb les organitzacions internacionals, en acceptar el “Partnership Action Plan” 
amb l'OTAN.  

 

                                                      
2  La puntuación mensual es el resultado de aplicar 3 puntos a los conflictos cuyas negociaciones evolucionan 
favorablemente, un punto a los que se mantienen estancados, y dividir la suma sobre el número total de negociaciones. 
La puntuación máxima alcanzable, por tanto, es de 3’0. 
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Orient Mitjà 
El conflicte d'Israel i Palestina ha tingut a l'organització Hamas com a protagonista de bona 
part del trimestre. Al maig, el primer ministre israelià, A. Sharon, va declarar que si Hamas 
participava en les eleccions parlamentàries palestines sense desarmar al seu braç armat, Israel 
no avançaria cap al Full de Ruta, al mateix temps que les crides al desarmament efectuades 
per part del ministre d'Interior palestí, N. Yussef, van rebre la negativa de Hamas. A pesar 
d'això, el propi cap de l'exèrcit israelià va reconèixer que aquesta organització palestina era la 
que més respectava la treva establerta entre les faccions palestines i l’ANP. Les eleccions 
parlamentàries, previstes inicialment per al 17 de juliol, van quedar retardades per decisió de 
l’ANP, la qual cosa va ser interpretada per Hamas com una maniobra d’al-Fatah, el grup 
majoritari del president de l’ANP, enfront de les previsions d'un bon resultat electoral per a 
Hamas. A mitjan juny, aquest grup va informar que alguns dels seus membres recentment triats 
com a alcaldes de localitats palestines havien mantingut trobades amb representants de la UE, 
assenyalant que estaven disposats a mantenir un diàleg amb tots els països excepte amb 
Israel, mentre mantingui l'ocupació militar. A la fi de maig, el president de l’ANP, M. Abbas, va 
viatjar ala EUA per a entrevistar-se amb el president G.W. Bush i reactivar el Full de Ruta. Al 
juny, el Tribunal Suprem d'Israel va ratificar la legalitat del Pla de Desconnexió per a Gaza, i el 
Govern d'Israel va alliberar 398 presos palestins militants, en la seva major part, d’al-Fatah. 
Quant a les Brigades dels Màrtirs d’Al-Aqsa, a l'abril van anunciar la fi de període de calma 
pactat amb l’ANP després de l'assassinat a mans de l'exèrcit d'Israel d'un dels seus membres. 
També és de destacar que a mitjan maig, els governs jordà, israelià i de l’ANP van signar un 
acord per a estudiar la construcció d'un canal que uneixi el Mar Roig amb el Mar Mort. El 
projecte, finançat pel BM i estimat en més de 3.500 milions de dòlars, exemplifica un nou pas 
en la política de normalització entre els tres governs. Al juny, la segona reunió celebrada entre 
el primer ministre israelià, A. Sharon i el president palestí M. Abbas, es va tancar com un fracàs 
per ambdues parts. Finalment, una delegació d'alt nivell de l'OTAN es va entrevistar a Ramala  
(Cisjordània) amb l’ANP, amb el propòsit de buscar algun tipus d'intervenció de l'OTAN en la 
resolució del conflicte.  

A l'Iraq, fonts oficials iraquianes van revelar a l'abril que se continuaven buscant canals de 
comunicació amb dirigents de sectors nacionalistes i baasistes de la resistència, per a arribar a 
un acord que permeti desmobilitzar la insurrecció iraquiana. Al maig, la pròpia Administració 
nord-americana va filtrar a la premsa que havia rebut senyals de dirigents sunites que 
proposarien la fi de la insurrecció armada a canvi d'una major quota de participació en el nou 
sistema polític. Al juny, es va filtrar també que els EUA i el Govern tutelat del president I. al-
Yafari van entaular contactes amb els sectors de la insurrecció, i que els grups de l'Exèrcit 
Islàmic i de l'Exèrcit dels Combatents podrien acceptar la desmobilització i la transferència dels 
seus efectius a les forces de seguretat iraquianes a canvi de la seva representació política en el 
Comitè que redactarà la nova Constitució. Les suposades negociacions amb sectors de la 
resistència s'afegeixen a les ja existents en els últims mesos entre representants dels EUA i del 
Govern iraquià, i organitzacions socials i polítiques, com la influent Associació d'Experts 
Musulmans i el Congrés Fundacional Nacional Iraquià (CFNI), que exigeix que s'estableixi un 
calendari de retirada militar supervisat i avalat per la comunitat internacional.  
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3.2. Les negociacions sobre models d'autogovern  
Una part important dels conflictes actuals, estiguin en fase armada o en cessament d'hostilitats, 
tenen com a base comuna la discussió sobre l'assoliment de diferents formes d'autogovern o el 
reclam d'una independència per a una regió determinada. En diversos d'aquests conflictes en 
els quals hi ha demandes de plena sobirania o autonomia es dóna també el fenomen de la 
insularitat lligada a una identitat lingüística, religiosa o ètnica de la seva població. En les 
negociacions actuals per a trobar una solució consensuada, s'han analitzat models externs 
d'arquitectura política intermèdia que puguin servir de referència (Suïssa, Bèlgica, Sud-Àfrica, 
Timor-Leste, Sudan, Bòsnia, Itàlia, Espanya, Índia, etc.), i s'han plantejat fórmules federals, 
confederals, d'autonomia avançada, de distribució de competències, cosoberania, etc., amb 
freqüència vinculades a períodes interins que al cap d'uns anys han de derivar en un 
referèndum final. El desenvolupament d'aquestes arquitectures polítiques, per tant, pot posar fi 
a nombrosos conflictes en la mesura que aconsegueixin consensuar fórmules acceptables per 
totes les parts. La taula 3.4. és una mostra de l'agenda que actualment està en discussió en un 
grup seleccionat de conflictes.  

Taula 3.4.    L’agenda en les negociacions sobre formes d’autogovern 
País Grup Agenda 
Xipre Comunitats 

grega i turca 
L'ONU va proposar, sense èxit, crear un Estat confederal composat per dos cantons 
(com entitats independents) i un Govern comú, a l'estil suís. Cada entitat independent 
tindria la seva pròpia Constitució i coordinarien les seves polítiques a través d'acords de 
cooperació, a l'estil belga. La presidència i la vicepresidència serien rotatòries per 
períodes de deu mesos. Durant un període de transició, els líders de les dues 
comunitats serien “copresidents” per un període de tres anys. Es crearia també una 
comissió de reconciliació, a l'estil sud-africà, i es desmilitaritzaria progressivament tota 
l’illa 

Filipines MILF La presidenta de Filipines ha impulsat un programa de reconciliació i diàleg interreligiós, 
el desenvolupament de les zones de majoria musulmana i la creació d'una Comissió 
d'Amnistia i Rehabilitació. Ambdues parts han assolit avanços importants en temes 
socials, econòmics i polítics, i en particular amb el delicat tema de les terres ancestrals i 
la gestió dels recursos naturals. Han examinat experiències d'altres països (Timor, 
Sudan i Bòsnia). La qüestió dels dominis ancestrals podria resoldre's en el marc de la 
Llei sobre Drets dels Pobles Indígenes i del Consell Nacional dels Pobles Indígenes. El 
MILF ha renunciat a la independència, però exigeix fórmules d'autogovern que 
expressin un major grau d'autonomia per l'actual Regió Autònoma del Mindanao 
Musulmà (RAMM). Al maig, el MILF va portar a terme una multitudinària assemblea en 
el sud del país, amb més de mig milió d'assistents, per a consultar amb les seves bases 
els principals reptes que enfronta el poble Bangsamoro i les estratègies per a solucionar 
el conflicte armat 

Geòrgia Govern abjàs El 2001, l'ONU va fer una proposta de distribució de competències. Ambdues parts han 
anat desenvolupant mesures de confiança i distensió. Al març de 2005, el president 
georgià va proposar establir a Geòrgia una autonomia seguint el model italià de la regió 
d'Alt Adige. 

Índia ULFA 
(Assam) 

El grup armat exigeix un referèndum sobre la qüestió de la independència, però el 
Govern no accedeix a aquesta petició fins que el grup renunciï a la violència. Les 
negociacions podrien centrar-se en models federals 

India NSCN (IM) 
(Nagaland) 

El grup armat manté la seva reivindicació d'integrar tots els territoris habitats per 
població naga en una única entitat territorial 

India-
Pakistan 

Grups caixmirs Ambdós països desenvolupen des de fa dos anys nombroses mesures de confiança. 
Han fet propostes de major autonomia per a la regió, sense fronteres definides per a 
restar rellevància a la demarcació fronterera, i una retirada de les tropes en la zona. 

Indonèsia GAM 
(Aceh) 

Han assolit acords en temes relacionats amb els impostos, els pagaments de duanes i 
la distribució d'ingressos derivats del petroli. Al juliol revisaran els temes d'autogovern, 
amnistia per als membres del GAM i seguretat. Al maig, membres de la diàspora es van 
trobar a Estocolm per a fer arribar propostes als negociadors. El Govern va considerar 
realitzar modificacions a la llei d'autonomia especial per a Aceh, a fi de facilitar les 
negociacions i trobar una fórmula consensuada d'autogovern. També han discutit la 
reintegració del GAM a la vida civil, la seva possible participació política i una supervisió 
internacional. 

Sàhara 
Occid. 

Marroc / 
F. Polisari 

El Pla Baker II, proposat el 2003 i rebutjat fins al moment pel Marroc, preveia l'elecció 
d'una Autoritat del Sàhara Occidental i la posterior celebració d'un referèndum, al cap 
de tres o quatre anys de celebrar-se les eleccions 

Sri Lanka LTTE Al març de 2003 van arribar a un acord per a desenvolupar un sistema federal basat en 
l'autodeterminació interna en el marc d'una Sri Lanka unida. Al novembre d'aquest any, 
l’LTTE va presentar les seves propostes d'administració interina basades en el 
repartiment del poder, una administració durant sis anys, durant els quals es discutiria 
una nova Constitució que reforçaria els drets de les minories, i després es realitzaria un 
referèndum. Abans del tsunami de desembre de 2004, el LTTE exigia instaurar una 
“administració interina” en la zona tamil, mentre que el Govern només admetia crear un 
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“Consell interí d'autogovern”. En els últims mesos, el Govern estudia la possibilitat 
d'abolir una clàusula de la Constitució que impossibilita el federalisme, i està analitzant 
el model de federalisme de l’Índia. 

Sudan SPLA Al gener es va signar un acord pel qual el sud del país es convertirà en una regió 
autònoma durant sis anys, període després del qual haurà de celebrar-se un 
referèndum d'autodeterminació. Govern i SPLA formaran una força conjunta de 21.000 
soldats durant el període d'autonomia. Cada territori utilitzarà la seva pròpia bandera, 
els recursos derivats del petroli es repartiran a parts iguals, s'utilitzaran dues monedes 
diferents en un sistema bancari dual, i el líder de l’SPLA serà el vicepresident del nou 
Govern d'Unitat Nacional. Està previst el desplegament d'una operació de manteniment 
de la pau, amb una mica més de 10.000 efectius per un període de set anys i un 
mandat de supervisió i verificació de l'alto el foc, suport al procés de desarmament, 
desmobilització i reintegració, i la promoció de la reconciliació nacional. 

Sudan SLA / JEM 
(Darfur) Al març, el Govern va assegurar que l'establiment d'un sistema federal per a tot el país 

permetrà assolir una solució al conflicte i garantirà als respectius estats dotar-se d'una 
Constitució, un Governador i una Assemblea propis.  
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Rehabilitació postbèl·lica 
 i acompanyament internacional1

 
 El nou procés de rehabilitació posbélica iniciat en el sud del Sudan va rebre el suport 

financer de la comunitat internacional en la conferència de donants celebrada a Oslo. 
 En Bòsnia i Hercegovina, la R. Srpska va obstaculitzar l'inici de les negociacions sobre 

l'Acord d'Associació i Estabilització amb la Unió Europea al negar-se a engegar la 
reforma policial. 

 L'inici dels tribunals Gacaca en Rwanda va provocar l'èxode massiu de milers de hutus 
cap a països veïns. 

 
En el següent capítol es recull l'evolució dels 18 països que la Escola de Cultura de Pau 
considera en fase de rehabilitació posbélica. 
 
Atès que el procés de rehabilitació posbélica cobreix un ampli espectre temporal, s'han dividit 
els països objecte d'anàlisi entre aquells en els quals el procés de rehabilitació va donar 
començament en els últims cinc anys, considerant-los en fase de transició. Segons Nacions 
Unides la fase de transició correspon al període en una crisi en el qual els acords amb la 
comunitat internacional són crucials per a donar suport i enfortir, alts el foc encara fràgils, o 
acords de pau signats, creant les condicions necessàries per a una estabilitat política, 
seguretat, justícia i equitat social2. I aquells en els quals la rehabilitació es va iniciar fa més de 
cinc anys, entenent aquest com el període en el qual els programes engegats busquen 
restaurar la capacitat del govern i les comunitats per a sortir d'una crisi i evitar o prevenir 
recaigudes. La rehabilitació en aquest període busca no només catalizar el desenvolupament 
sostenible sinó reforçar programes humanitaris preexistents que assegurin que les seves 
aportacions es converteixen en recursos per al desenvolupament3. Finalment, s'inclou un 
apartat l'objectiu del qual és contribuir a la transferència de lliçons apreses i bones pràctiques. 

Quadre 4.1. Evolució de la rehabilitació postbèl·lica            
Fase de transició Data d'inici de la rehabilitació Evolució durant el trimestre 

Afganistán 2001 Deterioració 
Angola 2002 Estancament 
Congo 2003 Estancament / Deterioració 

RD Congo 2003 Estancament 
Côte d’Ivoire 2003 Estancament 

Eritrea 2000 Estancament 
Iraq 2003 Deterioració 

Libèria 2003 Avanç 
Macedònia, ERY 2001 Avanç 

Sierra Leona 2001 Estancament 
Sudán 2004 Avanç 

Fase de rehabilitació Data d'inici de la rehabilitació Situació durant el trimestre 
Bòsnia i Hercegovina 1996 Estancament 

Guatemala 1996 Avanç 
Guinea-Bissau 1999 Avanç 

Rwanda 1994 Deterioració 
Sèrbia i Montenegro (Kosovo) 1999 Estancament 

Tadjikistan 1997 Estancament / Deterioració 
Timor-Leste 1999 Avanç 

                                                      
1 S’entén per rehabilitació postbèl·lica l’acció coordinada de diversos actors primaris, secundaris i terciaris, amb o 
sense mandat o lideratge internacional, encaminada a abordar: el manteniment de la seguretat; les prioritats de 
caràcter humanitari i el reassentament de les persones desplaçades o refugiades; la reconstrucció física i dels serveis 
institucionals bàsics; la resolució de les incompatibilitats de fons (normalització socioeconòmica, democràtica i 
institucional); la reconciliació, el respecte dels drets humans i la lluita contra la impunitat; la dimensió regional i la 
reincorporació als fòrums i organismes internacionals; i l’apoderament de la societat civil i la construcció de bon govern 
a través de l’acompanyament internacional. 
2 Informe del Grup de Treball UNDG/ECHA en dimensions de la transició. Febrer de 2004. 
http://www.peacebuild.ca/dw/documents/3330-UNDG_ECHA_WG_on_Transition_Issues__Report__-_Final_Report.doc 
3 Citat al Informe del Grup de Treball UNDG/ECHA op.cit.   
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4.1. Països en fase de transició 
Àfrica 
a) Àfrica Austral 
 
En Angola va donar començament el procés de registre de votants per a les eleccions 
presidencials i legislatives previstes per a 2006. A causa de la guerra i la falta d'accés a les 
zones que UNITA controlava durant el conflicte, la majoria de la població manca de documents 
d'identificació el que dificulta i encareix dit procés. L'aprovació de l'esborrany de Llei Electoral 
va continuar estancada en el parlament, on no es va assolir consens sobre qui deu organitzar 
les eleccions. Mentre, el partit en el Govern (MPLA) va donar una Comissió Electoral Nacional 
en la qual el Govern conti amb un paper preponderant, UNITA va defensar un major pes polític 
per als partits en l'oposició. La creació de la “Campanya per una Angola democràtica”, una 
coalició de partits de l'oposició i agrupacions de la societat civil protegida per l'organització 
Open Society, va posar de manifest el descontentament de la població amb la manera en la 
qual el Govern està gestionant l'organització d'aquests comicis. Quant al procés de 
reasentamiento de refugiats, ACNUR va iniciar al maig l'última fase del procés de repatriació 
de 53.000 persones refugiades que conclourà a la fi d'aquest any. A la fi de juny, ECHO va 
concloure la seva presència a Angola, encara que seguirà donant suport projectes de transició i 
desenvolupament a llarg termini en el país des de la seva oficina a Zimbabwe. El BM va 
confirmar la concessió de 200 milions de dòlars per a la reconstrucció d'infraestructures 
bàsiques durant els pròxims dos anys. 
 
b) Àfrica Occidental 
 
En Côte d’Ivoire Nacions Unides va denunciar que tan sols es van rebre dels donants el 0,5% 
dels 39 milions de dòlars sol·licitats el passat mes de novembre el que dificulta el treball de les 
organitzacions presents en el país i impedeix l'execució dels projectes. La situació de crisi que 
va afectar al país després del compromís dels fons sembla ser la raó per la qual els donants es 
mostren reticents a realitzar les aportacions. Mentre, el Consell de Seguretat de l'ONU va 
continuar debatent sobre la pertinència d'estendre el mandat de la ONUCI per set mesos i 
l'ampliació del contingent militar. Per la seva banda, HRW va alertar sobre la greu situació 
d'inseguretat en la qual està vivint la població amb la continuació dels atacs, així com els 
abusos de drets humans4. A la fi de juny es va engegar el procés de desarmament assenyalat 
en l'acord de pau signat entre les parts contendents a principis d'abril a Pretòria. Aquest procés 
és el pas previ necessari per a la celebració d'eleccions i la formació d'un Govern d'unitat. En 
aquest sentit el Consell de Ministres va acordar la data del 30 d'octubre per a la primera ronda 
d'eleccions. 
 
En Libèria el procés de registre de votants per a les eleccions d'octubre va finalitzar 
comptabilitzant una xifra inferior a la registrada per a les eleccions de 1997, el que s'interpreta 
com cert desinterès per part de la població en l'actual procés electoral. Quant a les persones 
refugiades i desplaçades internes pel conflicte, dels 300.000 que es calculen que existeixen 
en el país tan sols han retornat menys d'un terç, i dels 350.000 refugiats ACNUR va declarar 
que tan sols va contribuir a la tornada de 10.000, encara que no descarta la possibilitat que 
molts d'ells retornessin de forma espontània. Durant aquest trimestre es va celebrar a 
Copenhaguen la segona trobada tècnic organitzat pel PNUD i el BM, i amb assistència de 
representants del Govern liberiano, institucions financeres, països donants i altres agències de 
Nacions Unides per a abordar les necessitats actuals del procés de transició revisant els 
resultats obtinguts fins a ara dels objectius assenyalats en el marc de transició (RFTF5, per les 
seves sigles en anglès), un document estratègic preparat a través de l'avaluació de necessitats 
de la rehabilitació al gener de 2004. La revisió del RFTF va posar de manifest l'ampli espectre 
de tasques que encara han d'afrontar la comunitat internacional i la liberiana, fent especial 
recalcament de peu en el fet que els reptes que encara queden per assolir afecten directament 
a la població de Libèria.  
 
                                                      
4 Vegeu: http://hrw.org/reports/2005/cdi0505/
5 Vegeu: http://www.lr.undp.org/docs/RFTFRevision.pdf
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Durant el trimestre es va publicar un informe del Secretari General de l'ONU sobre l'evolució del 
procés de rehabilitació a Sierra Leone6, on s'analitza el compliment dels objectius marcats en 
la resolució 1537 del Consell de Seguretat7. Entre els aspectes en els quals és necessari 
seguir treballant l'informe destaca; la millora de les capacitats de seguretat de l'Estat, 
sobretot en qüestions de seguretat exterior, el procés de descentralització, el restabliment del 
control governamental sobre les mines de diamants, l'enfortiment del sistema judicial i el 
respecte als drets humans. Quant a la rehabilitació econòmica, l'informe destaca que el 50% 
del pressupost nacional procedeix de l'exterior, el que fa preveure problemes per a mantenir un 
creixement econòmic sostenible en el moment que comencin a reduir-se les aportacions 
d'ajuda posbélica procedents dels donants. Finalment, l'informe assenyala que la situació 
roman inestable malgrat els progressos en la construcció de la pau, pel que recomana la 
presència de UNAMSIL fins a finals del 2005. En aquest sentit, UNAMSIL i l'equip de país de 
Nacions Unides (UNCT, per les seves sigles en anglès) van iniciar un programa de transició 
conjunt per a preparar la sortida de UNAMSIL, en el qual posa l'accent en el empoderamiento 
per part de la població del procés de desenvolupament. 
 
c) Corn d' Àfrica 
 
En Eritrea, la decisió definitiva de la demarcació de fronteres amb Etiòpia continuo 
estancada durant el trimestre. A més, la persistència de la sequera va empitjorar la situació 
humanitària del país, on segons OCHA 3,6 milions d'habitants necessiten assistència. Quant a 
la seguretat, van continuar les tasques de desminado en la regió fronterera amb Etiòpia. El 
Secretari General de l'ONU va estendre el mandat de la missió fins a mitjans de setembre, 
nomenant a l'Ambaixador de Benín, J. W. Adechi, com el seu Representant Especial Adjunt per 
a Eritrea i Etiòpia. 
 

La signatura el passat 9 de gener de l'acord de pau8 entre el Govern sudanés i el grup armat 
d'oposició SPLA va posar fi a 22 anys de conflicte armat a Sudan i va donar inici a un nou 
procés de rehabilitació posbélica. Durant aquest trimestre es va celebrar a Oslo una 
conferència de donants en la qual els països van comprometre 4.500 milions de dòlars, 
superant la sol·licitud inicial de 2.600 milions. Aquests diners, que encara no s'ha fet efectiu i 
que alguns donants, com EEUU, van condicionar el seu lliurament a l'actuació immediata del 
Govern sudanés en Darfur, es destinarà principalment a tasques humanitàries, que de moment 
copen la majoria de les activitats de les organitzacions desplegades en el sud de Sudan, així 
com a programes de reconstrucció. El Secretari General de l'ONU va assenyalar el 
desarmament com una de les principals prioritats per a evitar la possibilitat de la tornada a la 
violència. Per altra banda, a Nairobi es va celebrar la Conferència “pel diàleg Sud-Sud”, que va 
reunir a 30 grups armats de la regió, i va contar amb la presència d'organitzacions de la 
societat civil, església i partits polítics, per a debatre sobre qüestions com la seguretat, la 
democràcia, els drets humans i la governabilitat. Finalment, la missió de Nacions Unides per a 
Sudan, UNAMIS, va iniciar el desplegament de 10.000 efectius, per al que conta amb un 
pressupost aprovat pel consell de Seguretat de 600 milions de dòlars. Els objectius de la missió 
seran verificar l'alt el foc, donar suport el procés de DDR, promocionar la reconciliació nacional i 
els drets humans.  
 
d) Grans Llacs i Àfrica Central 

 
En Congo, el reverend Ntoumi, capdavanter del Consell Nacional de la Resistència (CNR), el 
braç armat de la qual són les milícies Ninja, va anunciar el seu desig que el CNR passada a 
convertir-se en partit polític per a poder concórrer a les eleccions que tindran lloc al juliol en 
vuit circumscripcions del departament de Pool. Aquesta decisió es va produir després de les 
negociacions mantingudes amb el Govern sota la iniciativa del Comitè de Seguiment dels 
Acords de Paz, qui va assenyalar el compromís del reverend Ntoumi a portar a terme el 
                                                      
6 Vegeu: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/319/62/PDF/N0531962.pdf?OpenElement 
7 Vegeu: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N04/289/76/PDF/N0428976.pdf?OpenElement 
8  Per a mès detaills sobre l´acord, vegeu l´apartat de processos de Pau del Baròmetre 7. 
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desarmament de les seves milícies i de les bandes armades incontrolades presents en la 
regió. És necessari destacar la situació d'inseguretat i violència en la regió de Pool, més de dos 
anys després de l'inici de la rehabilitación posbélica9. El Govern va seguir sent incapaç de 
garantir la seguretat en aquesta zona, on durant el passat trimestre les milícies van atacar un 
convoy de Nacions Unides i països donants en missió d'avaluació humanitària. Nacions 
Unides no conta amb presència en aquesta zona que garanteixi la seguretat de les 
organitzacions que intenten operar en ella. D'altra banda, dels 22 milions de dòlars sol·licitats 
per a la intervenció humanitària, tan sols es va fer efectiu el 3% dels mateixos. 
 
En RD Congo es va decidir ampliar la fase de transició davant la impossibilitat de celebrar les 
eleccions nacionals com a conseqüència de les disputes en el seno del GNT, entre altres 
aspectes a causa de considerables retards en l'adopció de mesures legislatives indispensables 
tals com les lleis per a la convocatòria de referèndum i eleccions. No obstant això, l'aprovació 
durant el trimestre de la futura Constitució del país es va interpretar com un signe positiu. Va 
donar començament el procés de registre de votants, i es calcula que prop de 28 milions de 
persones es registraran en els 9.000 centres prevists per a això. El clima d'inseguretat 
persistent en el país10, així com la incapacitat del Govern per a controlar algunes zones 
presenta una amenaça per al procés de registre, el desplegament de les missions 
internacionals d'observació electoral, així com per a garantir uns comicis lliures i transparents, 
un fet crític per a fomentar la cultura política entre la població, atès que aquestes seran les 
primeres eleccions que se celebrin en el país en 40 anys. La UE va intensificar la seva 
implicació en el funcionament de les diverses institucions militars i de defensa del país, creant 
la missió EUSEC, i en l'entrenament i la formació de la Unitat de Policia Integrada del país, 
creant la missió EUPOL-Kinshasa, l'objectiu de la qual serà garantir que les noves unitats de 
policia integrada congolesa actuïn segons els estàndards internacionals en matèria electoral. 
 

Àsia i Pacífic 
 
Durant aquest trimestre es va celebrar el Fòrum per a a el Desenvolupament d'Afganistan 
(ADF, per les seves sigles en anglès), entre països donants i el Govern. Les principals 
conclusions que es van arribar van anar; la necessitat d'enfortir la reconstrucció 
d'infraestructures urbanes per a facilitar la inversió del sector privat, la necessitat de portar a 
terme amidades contra la corrupció i prioritzar la reforma del sector judicial, i l'establiment d'un 
Estat de Dret, fins al moment absent, segons es va denunciar en el Fòrum. L'empitjorament de 
la seguretat tant en la capital com en la resta del país va continuar dificultant el treball de les 
organitzacions humanitàries. El Govern per la seva banda acuso a les ONG de balafiar els 
recursos amb els quals conten i va elaborar una nova legislació amb l'objectiu de canalitzar les 
donacions i regular el treball de les organitzacions humanitàries. Quant al procés de 
democratització es va iniciar el registre de les candidatures per a les Eleccions 
Parlamentàries i a Consells Provincials que tindran lloc el 18 de setembre. L'OTAN va 
decidir desplegar 2000 efectius militars més en previsió d'un possible increment de la violència 
en els mesos previs als comicis. El Representant Especial del Secretari General de l'ONU, J. 
Arnault, va destacar la necessitat que el compromís de la comunitat internacional amb la 
construcció de la pau a Afganistan no acabi després de la celebració d'aquestes eleccions. En 
la mateixa línia, el President, H. Karzai, va fer una crida a la UE perquè es comprometi amb 
l'enfortiment de l'economia afganesa més enllà del calendari electoral. 
 

Europa 
 

Durant el trimestre el Parlament de la ERY Macedònia va votar perquè el Govern pogués 
preparar els canvis constitucionals necessaris per a portar a terme una reforma del sistema 
judicial del país que garanteixi la seva independència, i també inicio el debat sobre la 
legislació per a l'ús de símbols distints als macedonios en les institucions públiques i les 
municipalidades on les minories conformin més de la meitat de la població, un dels últims 
requisits per a la total implementació de l'Acord de Ohrid. Totes aquestes reformes són 

                                                      
9 Vegeu l´apartat de tensions. 
10 Vegeu l´apartat de conflictes armats. 
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necessàries per a l'inici del procés d'integració del país en la UE, encara que alguns analistes 
van assenyalar que aquestes s'estan portant a terme amb massa rapidesa i sense el suficient 
debat polític en un intent de complaure a Brussel·les, un fet que dificultarà el seu posterior 
implementació. L'oficina de la OSCE per a les Institucions Democràtiques i els Drets Humans 
(ODIHR) va publicar un informe sobre les recents eleccions, que va resultar problemàtica en 
algunes municipalidades, en el qual ofereix una sèrie de recomanacions per a donar suport a 
les autoritats en la millora del procés electoral. 
 

Orient Mitjà  
 
Als tres mesos de les eleccions i després d'intenses negociacions polítiques es va formar a 
L'Iraq un nou Govern provisional, que conta amb 33 ministres, 19 shiíes, 9 kurds, 6 sunnies, 
un cristià i dos que encara romanen vacants. Aquesta formació ratifica el sistema de divisió 
ètnica i confessional que EEUU està imposant a L'Iraq. A la fi del trimestre es va celebrar a 
Brussel·les una conferència sobre L'Iraq que va convocar la UE amb suport d'EEUU, on els 
nous membres del Govern iraquià van presentar davant vuitanta països donants i la comunitat 
internacional la seva visió del futur de L'Iraq. La UE va endossar així l'actual procés polític que 
està vivint L'Iraq, després que la majoria dels països membres de la UE a títol individual 
s'haguessin mostrat contraris des del principi a la intervenció d'EEUU a L'Iraq. Durant el 
trimestre, el Ministeri per a la Planificació i Cooperació al Desenvolupament de L'Iraq va 
presentar en col·laboració amb el PNUD un sondeig portat a terme el passat any en el qual 
s'analitzen les condicions de vida en el país durant 200411. El sondeig, un dels més 
exhaustius portats a terme en els últims anys, destaca la malnutrició crònica que afecta als 
menors de cinc anys, l'actual analfabetisme dels joves enfront de generacions passades, i els 
alts nivells d'atur que afecten a aquest mateix col·lectiu. Aquest sondeig permet conèixer les 
actuals condicions soci-econòmiques de L'Iraq, i serveix per a dissenyar una resposta més 
adequada de la comunitat internacional. En aquest sentit és necessari destacar el fet que gran 
part de les auditorias realitzades fins a ara dels fons destinats a la reconstrucció de L'Iraq 
continuen destapant casos de corrupció i malversació de fons. 
 

4.2. Països en fase avançada de rehabilitació 
 
En Bòsnia i Hercegovina, el parlament de la R. Sprska va rebutjar el paquet de reformes 
proposat per la comunitat internacional per a la creació d'una força de policia unificada en el 
país. La reforma policial és una de les condicions exigides per la UE perquè es consideri la 
possibilitat d'iniciar les negociacions sobre l'Acord d'Associació i Estabilització (SSA, per les 
seves sigles en anglès) amb Brussel·les, primer pas per a la integració a Europa. Aquesta 
reforma policial comportaria la formació d'un cos policial que estaria controlat pel govern central 
de Sarajevo, i la creació de districtes policials que creuarien les línies de separació existents 
entre les dues entitats que configuren el país, la Federació de Bòsnia Hercegovina i la R. 
Srpska. Des de la signatura de l'Acord de Dayton en 1995 cada entitat està a càrrec de les 
seves pròpies forces policials. La comunitat internacional sempre ha denunciat que aquesta 
estructura generava corrupció i permetia als criminals creuar la línia de divisió entre entitats 
amb total impunitat. Per a la classe política de la R. Sprska l'existència d'una força policial 
pròpia és un símbol de la posició constitucional d'aquesta entitat, pel que no va acceptar un 
model policial que creui les línies de divisió entre entitats, i va presentar aquesta reforma 
davant l'opinió pública com una amenaça a la pròpia existència d'aquesta entitat. L'Oficina de 
l'Alt Representant (OHR, per les seves sigles en anglès) en resposta al rebuig per part de la RS 
del paquet de reformes va bloquejar els comptes del SDS, però l'Alt Representant no pensa 
aplicar els poders de Bonn, pels quals pot imposar mesures legislatives o destituir a polítics 
que obstrueixin les reformes proposades per a rehabilitar el país, atès que la reforma policial és 
per a la UE una mesura política massa important com per a ser imposada en contra de la 
voluntat d'alguna de les entitats. Finalment, esmentar que la reforma dels mitjans de 
comunicació, altre dels requisits previs per a l'inici de les negociacions amb la UE, es troba en 
una situació similar. 
                                                      
11 Vegeu: http://www.iq.undp.org/ILCS/overview.htm.   
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En Guatemala, l'acord arribat entre l'Oficina de Drets Humans de Nacions Unides i el Govern 
del país va permetre l'establiment definitiu d'una Oficina de drets humans. L'Oficina 
assistirà al Govern en matèria d'educació pública i en programes de capacitació per a jutges i 
advocats. 
 
En Guinea Bissau la celebració de les eleccions presidencials sense que es registrés cap 
amenaça per a la seguretat va marcar per a la comunitat internacional l'inici de la fi de l'etapa 
de transició. Un 80% de la població va acudir a les urnes, segons declaracions de la Comissió 
Nacional Electoral, sota la supervisió de 200 observadors electorals procedents d'UE, EEUU i 
Estats d'Àfrica Occidental. La primera ronda d'eleccions va situar a M. Bacai Sanha, candidat 
del PAIGC, per davant dels ex dirigents, J. Bernardo “Nino” Petxina de pelegrí i K. Yala, 
encara que els resultats haurien de dirimir-se en una segona volta amb M. Bacai Sanha i 
“Nino” Petxina de pelegrí com candidats. 
 

En Rwanda, malgrat haver transcorregut més d'una dècada des de la signatura dels Acords de 
pau de Arusha, la reconciliació i el empoderamiento de la societat civil encara tenen un 
llarg camí per recórrer12, segons va posar de manifest l'èxode de milers de rwandeses al veí 
Burundi després de l'engegada oficial dels tribunals tradicionals Gacaca. El Govern de 
Burundi va declarar que prop de 5.000 rwandeses van creuar la seva frontera durant el mes 
d'abril, mentre que ACNUR va assenyalar prop de 7.000. El motiu real d'aquesta estampida cap 
a Burundi i països veïns sembla estar relacionat amb l'engegada d'aquests coneguts tribunals 
tradicionals13, encara que alguns dels fugits ho van negar fent referència a processos de 
venjança per part del Govern rwandés amb ajuda dels governants locals. Aquest recent èxode, 
amb independència de les seves causes, va posar de manifest com la població rwandesa 
segueix sent fàcilment manipulable a través de missatges de dubtosa procedència i credibilitat. 
Per la seva banda, els líders locals van parlar de manipulació per part d'aquells que volien fugir 
per a no enfrontar-se a la justícia tradicional amb l'objectiu de dificultar la seva identificació al 
confondre's amb la resta de la població en una sortida massiva del país. El Govern de Burundi 
va arribar a un acord amb el de Rwanda per a extraditar a aquells que hagin de ser jutjats pels 
tribunals, catalogant-los d'immigrants il·legals per a així poder negar l'estatut de refugiat a 
aquells que sol·licitin asil, un fet que va disparar les alarmes de ACNUR. Finalment, cabria 
assenyalar la necessitat de concentrar els esforços de la rehabilitació posbélica en la 
capacitació de la societat rwandesa per a reduir les possibilitats de manipulació de la mateixa. 
L'increment de la pluralitat dels mitjans d'informació disponibles podria contribuir a aquest 
objectiu. 

 
Tribunals Gacaca 

En el passat s'utilitzaven en els conflictes sobre propietat de la terra i altres qüestions territorials, 
sent els ancians els encarregats de dirimir aquestes disputes. El Govern rwandés, amb el suport de la 
comunitat internacional, va declarar el seu desig de fer d'aquests tribunals tradicionals un instrument de 
reconciliació. En l'actualitat aquests tribunals consisteixen en una reunió celebrada en presència de les 
autoritats, a la qual tots els habitants del lloc estan obligats a assistir sota pena que se'ls consideri 
còmplices dels genocides. Durant la reunió es dóna la paraula als supervivents del genocidi, inclosos els 
menors d'edat, perquè declarin el que van veure. L'acusat pot defensar-se o presentar a algú que li doni 
suport. Si al terme del debat no hi ha testimonis contra l'acusat aquest és absolt però si és declarat 
culpable se li empresona a l'espera d'un procés ordinari, i el mateix ocorre amb aquells inculpats que ja 
estiguessin empresonats.  

No obstant això, alguns dels problemes que afecten a aquests tribunals és que són institucions 
d'una sola adreça on només es jutja als hutus i el demandant és al mateix temps jutge i part. A més, les 
declaracions dels supervivents que atesten no es poden contrastar, amb el que es corre el risc d'incórrer 
en falses acusacions motivades per animadversions personals. Finalment, resulta complicat per a l'acusat 
presentar testimonis en el seu defensa davant el clima del terror en el qual viu la població. 
Font: Informe Alerte Rwanda 
 

                                                      
12 Rwandan Articles, Internews. Juny 2005 
13 Vegeu l´apartat de rehabilitació posbélica, Baròmetre 7.  
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En Kosovo a la fi del trimestre va donar començament la missió d'avaluació de l'Enviat 
Especial del Secretari General de l'ONU, K. Eide, qui serà el responsable d'avaluar durant les 
pròximes setmanes el grau de compliment amb els vuit estàndards establerts per la 
comunitat internacional com requisit previ per a iniciar les negociacions sobre el seu estatus14. 
Entre les possibles opcions d'estatus que comencen a dibuixar-se per a la província, els 
líders polítics serbis van començar a parlar d'una fórmula que comportaria “més que una 
autonomia però menys que independència”. Una altra de les possibilitats seriosa que el Consell 
de Seguretat de l'ONU s'inclinés per l'opció d'una “independència condicional”, que no impliqui 
ni una volta a estar sota el control de Sèrbia i Montenegro, ni una partició formal, on encara que 
Kosovo tingués presència en Nacions Unides, pogués ser designat un representant 
internacional a l'estil de l'existent a Bòsnia i Hercegovina que contés amb poders de veto sobre 
la legislació. Aquesta solució imposada implicaria el fet que l'estatus de Kosovo, més enllà 
d'aquesta solució de transició, deurà ser reevaluado en el moment en el qual la regió comenci 
les negociacions per a entrar en la Unió Europea. Entre els perills que esmenten els líders 
polítics serbis destaquen el possible efecte va dominar tant a Macedònia, on també existeix una 
majoria albanesa important, o la possibilitat que la R. Srpska de Bòsnia i Hercegovina pugui 
reclamar el mateix tractament que els albanesos de Kosovo i reclami la seva independència. 
L'inici de les negociacions sobre estatus de Kosovo està previst per a la tardor. 
 
En Tadjikistan, el Consell de Seguretat va aprovar l'extensió del mandat de la missió de 
construcció de pau de Nacions Unides, UNTOP, fins a juny de 2006. Les prioritats de la 
missió per a aquest nou període seran entre unes altres; fomentar la transparència de les 
activitats de Govern, desenvolupar ponts de comunicació i dialogo entre aquest i la societat civil 
i millorar el funcionament dels consells públics regionals per a fer d'ells un instrument més 
eficaç i productiu. Entre els problemes existents per a assolir l'evolució del país cap als 
objectius de desenvolupament del mil·lenni15 es destaquen la pobresa endèmica, 
l'increment de la població addicta al consum de drogues, un fet afavorit per la porositat de les 
fronteres, i la corrupció també endèmica del Govern. L'increment del control del Govern als 
mitjans de comunicació independents al que es va assistir durant les recents eleccions 
parlamentàries i que no es va relaxar després del terme de les mateixes va començar a ser 
alarmant16. A més, el Govern va començar a introduir noves mesures que coarten la llibertat de 
les organitzacions humanitàries que operen en el país. En aquest sentit, la intervenció 
internacional està sent sotmesa a controls financers exhaustius, i d'ara endavant, segons va 
anunciar el Ministre d'Interior Tayiko, les organitzacions humanitàries, així com les ambaixades 
de països estrangers, deuran informar al Ministeri sobre qualsevol reunió, així com el seu 
contingut, que mantinguin amb ONG, polítics i periodistes tayikos, sota l'excusa que les seves 
activitats posen en perill la seguretat informativa del país. 
 
En Timor Leste durant aquest trimestre finalitzo la missió de la UNMISET, sent aquesta 
substituïda pel període d'un any per l'Oficina de Nacions Unides per a Timor Leste 
(UNOTIL). La UNOTIL contarà amb un Representant Especial del Secretari General, S. 
Hasegawa, amb la funció de coordinar el treball de la missió amb la resta d'agències i 
organismes de Nacions Unides presents en el país. Així mateix contarà amb; 45 consellers 
civils per a donar suport el desenvolupament d'institucions claus de l'Estat, 60 consellers 
policials i 15 consellers militars que donessin suport la continuació del desenvolupament de la 
policia i el desenvolupament de les patrulles frontereres. Finalment, la missió també contés 
amb 10 oficials de drets humans per a realitzar cursos sobre drets humans i el respecte dels 
principis democràtics. Els esforços de la UNOTIL es concentraran principalment en tres 
programes; un de suport a l'administració pública i el sistema de justícia i en l'àrea de crims 
seriosos, altre de suport al compliment de la llei, i l'últim de suport a la seguretat i estabilitat del 
país. 
 

                                                      
14 Vegeu Baròmetre 7. 
15 Al maig Nacions Unides va publicar l'informe d'avaluació de necessitats per a assolir els objectius del mil·lenni a 
Tadjikistan. Vegeu: http://www.untj.org/mdg/files/MDG_NA_Full_Eng.pdf
16 Aquest control governamental dels mitjans de comunicació independents ve ocorrent des del passat tardor. Vegeu 
Informe Alerta 2005! 
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4.3. Bones pràctiques i lliçons apreses en contextos de 
rehabilitació posbélica 
 
Durant aquest trimestre, Nacions Unides va publicar un informe sobre les missions integrades 
de Nacions Unides17, en el qual s'assenyalen alguns elements importants d'aquesta nova eina 
amb la qual l'organització busca millorar la seva capacitat de resposta en processos de 
rehabilitació posbélica. 
 
La seva creació sorgeix arran de la preocupació subratllada pel secretari General de l'ONU en 
el seu informe “Un concepte més ampli de llibertat” 18, on reconeix que cap departament del 
sistema de Nacions Unides contribueix de manera eficaç al repte d'ajudar als països que surten 
d'un conflicte armat en el seu trànsit cap a la pau duradora. En aquest sentit, el concepte 
d'integració no fa referència exclusivament al fet de racionalitzar recursos, sinó que es 
contempla com un prerrequisito per a tractar de resoldre els reptes de la construcció de la pau 
que s'entrecreuen estretament. 
 
Malgrat no contar amb una estructura definida, es consideren a aquest tipus de missions com 
el marc de treball més adequat per a situacions complexes on es requereix una resposta 
integrada de tot el sistema de Nacions Unides. Per a assolir l'èxit d'una missió integrada és 
fonamental que aquesta conti des d'un primer moment amb una visió estratègica general del 
seu objectiu; això és, què es vol aconseguir amb la missió, quins són els passos necessaris per 
a això, quin deu ser el paper de la comunitat internacional i quins són les responsabilitats de la 
societat i el Govern d'acollida. Així mateix, la planificació de la missió, així com la seva 
presupuestación, deurà reflectir aquesta visió estratègica, pel que és important que des del 
principi es portin a terme plans realizables i en una seqüència adequada. A més, les missions 
integrades es dissenyessin amb l'objectiu de conjuminar els esforços de tots els actors 
rellevants de Nacions Unides i organitzacions internacionals presents en el terreny de manera 
que reflecteixin i mantinguin la visió estratègica de la missió. Finalment, és necessari 
assenyalar que no existeixen estructures predeterminades i per tant la forma és el resultat de la 
funció. 
 

Els tres dilemes que sorgeixen de la integració 

  La contraposició entre la parcialidad intrínseca al suport a un procés de transició 
política concret i la necessitat d'imparcialitat (o neutralitat) per a proporcionar certes formes 
d'assistència humanitària. 

 Els drets humans. El sistema de drets humans de Nacions Unides sovint deu 
proporcionar suport intern al procés de transició a través de reformes governamentals, 
reformes del sector de justícia i del sector de la seguretat, mentre que deu mantenir el paper 
crític extern de tot el procés. En ocasions aquests dos papers poden ser difícils de reconciliar. 

 El empoderamiento de la població civil. Si els esforços de construcció de pau no es 
enraízan en la societat, és molt fàcil que el procés fracassi en el llarg termini, o que es creuen 
estructures paral·leles externes a les creades per l'acord de pau i l'esforç de construcció de 
pau. 
Fons: Estudi independent preparat per al UN ECHA (Maig 2005)  

                                                      
17 Report on integrated missions: practical perspectives and recommendations. Maig de 2005, en 
http://pbpu.unlb.org/pbpu/library/Report%20on%20Integrated%20Missions%20May%202005%20Final.pdf 
18 “Un concepte més ampli de llibertat: desenvolupament, seguretat i drets humans per a tots”, 21 de març de 2005, en 
http://www.un.org/largerfreedom/ 
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Crisis humanitàries i acció humanitària 
 

 L'impacte de la sequera i de la plaga de llagostes té uns efectes especialment 
perniciosos al Níger, on es va declarar l’estat d’emergència, mentre que algunes 
organitzacions humanitàries van advertir del risc de fam.  

 El preocupant deteriorament de la seguretat alimentària al sud del Sudan i els continus 
atacs contra la població civil i el personal humanitari a la regió de Darfur van continuar 
comprometent la vida de milions de persones en aquest país. 

 Igualment, a l’Afganistan, les organitzacions humanitàries van denunciar que el 
deteriorament de la situació de seguretat dificulta enormement les tasques 
humanitàries. 

 La situació al Nepal va passar a ser considerada com a crisi humanitària a causa del 
creixent impacte del conflicte armat sobre la població i a les condicions que sofreixen 
els més de 200.000 desplaçats interns. 

 El nombre total de persones de les quals ACNUR es fa càrrec es va incrementar en un 
13% durant l’any passat, tot i la caiguda del nombre de persones refugiades. 

 
El present apartat intenta repassar la situació en la qual es troben alguns dels actuals contextos 
de crisis humanitàries i la seva recent evolució, així com els principals esdeveniments ocorreguts 
durant el trimestre en relació amb l’acció humanitària.  
 
5.1.- Evolució dels contextos de crisi humanitària1

 
A continuació s’analitza l’evolució d’alguns dels diferents contextos de crisi humanitària en els 
quals s’han produït esdeveniments rellevants durant l’últim trimestre. Actualment, hi ha 44 
països o regions en situació de crisi humanitària2, 27 dels quals es troben al continent africà, 
vuit a la regió d'Àsia i Pacífic, cinc a Europa i Àsia Central, dos a Amèrica i dos més a la zona del 
Pròxim Orient. Tot i que la del Senegal ha deixat de ser considerada situació de crisi humanitària 
—ja que dels quatre països en un inici més afectats per l'impacte de la plaga de llagostes a la 
regió del Sahel ha estat l'únic país que ha aconseguit experimentar millores durant els últims 
mesos—, s'ha incorporat la situació al Nepal com a conseqüència del creixent impacte 
humanitari que té el conflicte armat.  
 
Àfrica 
 
Tot i que sis de cada deu crisi humanitàries tenen lloc al continent africà, Nacions Unides i 
organitzacions humanitàries van reiterar durant tot el trimestre la imperant falta de fons per a 
plantar cara a aquestes crisis i la necessitat que la comunitat internacional centri els seus 
esforços econòmics a l’Àfrica, sobretot després del considerable desviament de l'ajuda que 
segueix suposant la resposta internacional a la catàstrofe al sud d'Àsia. Els conflictes armats, els 
desastres naturals i l'impacte del VIH/SIDA van continuar sent els principals causants d'una 
situació que actualment afecta més de 40 milions de persones a tot el continent.      
 
 
 
 

                                                      
1 S'entén per ‘crisi humanitària' una situació en la qual hi ha una excepcional i generalitzada amenaça a la vida humana, 
la salut o la subsistència. Aquestes crisis solen produir-se en contextos de pobresa, fragilitat de l'estat i precarietat 
alimentària, en els quals un desastre natural o un conflicte armat generen l'aparició d'una crisi alimentària, malalties i 
desplaçaments forçats de població dintre del país o cap a l'exterior, i una mobilització important de recursos 
internacionals en termes d'ajuda. 
2 Es considera que s'ha produït una millora o un deteriorament d'aquestes crisis en funció d'alguns aspectes concrets, 
com són la seguretat alimentària, l'accés a la població per part del personal humanitari, els desplaçaments de població o 
la resposta de la comunitat internacional en un context determinat. No obstant això, el fet de considerar aquests 
contextos com a crisis humanitàries ja comporta el reconeixement d'una situació de gravetat.  
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a) Àfrica Austral 
 

Països Causes de la crisi Evolució durant 
el trimestre 

Angola Procés de tornada i reassentament  Deteriorament 
Lesotho Sequera, VIH/SIDA Deteriorament 
Madagascar Desastres naturals, VIH/SIDA Igual 
Malawi Sequera, VIH/SIDA Deteriorament 
Moçambic Sequera, VIH/SIDA Deteriorament 
Swazilàndia Sequera, VIH/SIDA, crisi política Igual 
Zàmbia Sequera, VIH/SIDA Deteriorament 
Zimbabwe Sequera, VIH/SIDA, crisi política i econòmica Deteriorament 
 
L'històric brot de l’anomenada febre de Marburg (virus similar a l’Ebola) iniciat fa diversos 
mesos a Angola havia provocat fins a finals de juny unes 360 víctimes mortals, convertint-se així 
en el pitjor esclat d'aquesta malaltia a escala mundial. Tot i que el Govern angolès va manifestar 
en diverses ocasions tenir la situació sota control i les organitzacions humanitàries van 
reconèixer l’existència de signes positius en la lluita contra la malaltia en finalitzar el trimestre, 
diversos organismes van advertir del perill d’un nou brot. No obstant això, un dels aspectes més 
destacables en aquesta crisi és la resposta sorprenentment ràpida oferta per nombrosos 
governs i organismes internacionals per a intentar frenar l’expansió del virus.  
 

Marburg: lliçó apresa? 
 
Des que el virus va ser identificat per primera vegada el 1967, quan diversos treballadors d'un laboratori a la 
localitat alemanya de Marburg (a qui el virus deu el seu nom) es van infectar després d'estar en contacte 
amb micos importats d'Uganda o els seus teixits, només s’havien registrat alguns casos aïllats a Sud-àfrica i 
Zimbabwe (1975), a Kenya (1980 i 1987) i a la RD Congo (1999), essent aquest últim el més virulent de tots 
fins a produir-se el brot a Angola.  
 
Després de la seva aparició les primeres setmanes d’aquest any a la província angolesa d’Uige, les 
organitzacions humanitàries i el mateix govern es van adonar de la letalitat d'aquesta malaltia i dels 
colossals riscos que podia comportar la seva expansió. Així, des d'un bon inici es van realitzar reiterades 
crides a la comunitat internacional perquè portés a terme l’enviament urgent d’assistència econòmica i 
tècnica al país. Amb el trist i recent exemple de la crisi de la llagosta a la regió del Sahel, en la qual la 
resposta internacional es va demorar més de deu mesos malgrat la insistent petició d'ajuda per part dels 
governs afectats, era difícil d'imaginar una reacció mitjanament ràpida i eficaç. No obstant això, en poques 
setmanes la crida d’urgència realitzada per Nacions Unides, tot i sent proporcionalment molt inferior al que 
s’havia sol·licitat per a altres crisis, va aconseguir recaptar més del 70% del necessitat, fet poc freqüent 
en l’actitud dels països donants davant una crisi.  
 
Tot i que seria necessari explorar en profunditat les raons d’aquesta resposta, un dels arguments a tenir 
en compte hauria de ser la por que hi ha entre alguns sectors de la comunitat internacional que una reacció 
tardana hagués desembocat en una agudització incontrolada de la crisi. En aquest cas, les lliçons apreses 
ocuparien, de tant en tant, un lloc més privilegiat del que sembla a l'escala de decisions dels diferents actors 
que conformen el complex marc de l’acció humanitària.  
 
 
L'altre escenari que cal destacar durant el trimestre és Zimbabwe, on més de 300.000 persones 
van ser desnonades de les seves llars pel govern de R. Mugabe en una polèmica acció que ha 
aixecat nombroses condemnes internacionals3. A més, algunes agències de Nacions Unides i el 
mateix Secretari General adjunt per a Assumptes Humanitaris i Coordinador d'Ajuda 
d'Emergència, J. Egeland, van advertir que la tibant relació entre el Govern i la comunitat 
internacional, sumat a la política d'Harare de descafeïnar la magnitud de la crisi que enfronta la 
població, suposen una perillosa i incerta caiguda de l'ajuda. Finalment, l’agudització de la 
sequera en països com Lesotho, Malawi, Moçambic i Zàmbia van generar noves crides per 
part d’organitzacions humanitàries que des de fa anys miren d’alleujar els efectes d’aquesta 
catàstrofe i de la creixent presència del VIH/SIDA.  
 
 

                                                      
3 Vegeu apartat de Tensions. 
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b) Àfrica Occidental 
 

Països Causes de la crisi Evolució durant 
el trimestre 

Costa d'Ivori Conflicte armat, volum de desplaçats interns Deteriorament 

Guinea Impacte conflictes regionals, volum desplaçaments forçats i crisi 
política  Deteriorament 

Libèria Conflicte armat, volum de desplaçaments forçats Igual 
Sahel (Mauritània, 
Mali i Níger) Plaga de llagostes del desert, sequera Deteriorament 

Sierra Leone Impacte de conflictes regionals, volum de desplaçaments forçats Igual 
 
Dos contextos de crisi tenen lloc a la regió d'Àfrica Occidental. En primer lloc, a la subregió del 
Riu Mano cal destacar l’escalada de la violència experimentada a l’oest de Costa d'Ivori el 
passat mes de maig, fet que va suposar un alarmant deteriorament de les condicions de vida de 
milers de persones en aquesta zona, fronterera amb Libèria i Guinea. A causa d’això, algunes 
organitzacions van sol·licitar a la comunitat internacional un increment de l'ajuda i de l'atenció, 
així com una major protecció sobre aquesta població.  
 
La crisi que enfronten alguns països de la regió del Sahel, fonamentalment, Mauritània, Mali i 
Níger, és el segon dels escenaris de crisi que té lloc en aquesta part del continent africà. 
L’impacte de la sequera i de la plaga de llagostes del desert que va devastar les collites de 
diversos països l’any passat té uns efectes especialment perniciosos per a Níger, on milers de 
persones s’han manifestat durant el trimestre exigint al Govern, que va declarar l’estat 
d’emergència, una major actuació davant la greu crisi alimentària que afecta gairebé una tercera 
part de la població (uns quatre milions de persones). En aquest sentit, algunes organitzacions 
humanitàries van advertir de l'espectacular increment de l’índex de malnutrició aguda, així 
com del risc de patir fam.  
 
c) Corn d'Àfrica 
 

Països Causes de la crisi Evolució durant 
el trimestre 

Eritrea Sequera, volum de desplaçaments forçats, procés de tornada, 
conflicte fronterer Deteriorament 

Etiòpia Sequera, volum de desplaçaments forçats, conflicte fronterer Igual 
Somàlia Sequera, volum de persones refugiades, conflicte armat Deteriorament 
Sudan Sequera, volum de desplaçaments forçats, conflictes armats Deteriorament 
 
Especialment preocupant continuava sent la situació a Eritrea, on dos terços de la població 
enfrontaven un possible deteriorament de la crisi humanitària com a conseqüència de la 
persistència de la sequera i de l’estancament del procés de pau amb Etiòpia. Mentre, a 
Somàlia, la FAO va assegurar que l’escassetat de fons que pateix l’organització per a plantar 
cara a la crisi ha provocat un increment de la malnutrició entre la població. 
 
El Sudan continua enfrontant dos escenaris de crisis diferenciats. D'una banda, el que té lloc al 
sud del país, on milers de persones estan retornant als seus llocs d’origen després de la fi del 
conflicte armat, alhora que les organitzacions humanitàries i les pròpies autoritats sudaneses han 
alertat del preocupant deteriorament de la seguretat alimentària que s'està produint a l'estat 
de Bahr El Ghazal, regió que el 1998 va patir una situació de fam que es va cobrar la vida de 
més de 70.000 persones. Per altra banda, la crisi que afecta la regió de Darfur des de febrer de 
2003, on gairebé dos milions de persones s'han desplaçat com a conseqüència dels 
enfrontaments armats, va continuar sent el principal focus d'atenció a escala internacional. La 
desprotecció i hostilitat que sofreix tant la població civil com el personal humanitari a les mans 
de milícies progovernamentals, grups armats d'oposició, grups criminals, i fins i tot del propi 
Govern, s'ha consolidat com el major element de preocupació en relació amb aquesta crisi. En 
aquest sentit, cal destacar l’arrest a finals de maig per part de les autoritats sudaneses del 
director de Metges Sense Fronteres - Holanda, P. Foreman, i d'un altre membre de la mateixa 
organització, V. Hoedt, ambdós posats en llibertat sense càrrecs després de ser interrogats, 
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acusats de crims contra l'Estat arran de la publicació d'un informe en què detallaven les 
violacions sofertes per les dones en aquesta regió.   
 

El personal humanitari en el punt de mira 
 
De forma creixent, la presència del personal humanitari als contextos de violència ha deixat de ser 
percebuda com a neutral per part dels actors enfrontats. Són cada vegada més els casos de saqueigs, 
segrests, atacs i assassinats de membres d’organitzacions humanitàries que veuen enormement dificultada 
la seva tasca per part dels bel·ligerants. Darfur, Costa d'Ivori o l’Afganistan són alguns dels casos que 
exemplifiquen aquesta preocupant tendència.  
 
No obstant, un informe del Centre for Humanitarian Dialogue i de l’Small Arms Survey4 apuntava que la 
principal amenaça per a les organitzacions humanitàries avui dia té a veure amb les bandes criminals 
organitzades, més que amb els grups armats convencionals. L'estudi considera que aquestes bandes són 
les causants d’incidents de seguretat de tipus quotidià, així com de la suspensió freqüent de les operacions 
humanitàries. En aquest sentit, es recalca que més del 25% dels beneficiaris de l’ajuda no hi han pogut 
accedir per problemes de seguretat durant els últims sis mesos; que un terç de les organitzacions 
humanitàries utilitzen escortes privats; que gairebé la meitat del personal humanitari reconeix haver rebut 
entrenament de seguretat per part de les seves respectives organitzacions; o que Angola i l’Afganistan són 
els llocs on més incidents d’aquest tipus s’han produït.  
 
Davant d’aquest problema, el document subratlla la importància que les agències humanitàries considerin 
de nou les seves prioritats de seguretat per a plantar cara a la proliferació d’armes lleugeres entre la 
població civil en els contextos en què operen. La millora de la revisió dels paràmetres de seguretat i 
l'augment  de la conscienciació per a millorar les regulacions nacionals, regionals i internacionals sobre 
armes, són els dos pilars en els quals ambdues organitzacions consideren que s'ha de sustentar 
l’eradicació d’aquesta amenaça.     
 

 
d) Grans Llacs i Àfrica Central 
 

Països Causes de la crisi Evolució durant 
el trimestre 

Burundi Conflicte armat, volum de desplaçats interns Igual 
Congo Disputes armades internes Deteriorament 
Kenya Sequera Igual 
R. Centrafricana Disputes armades internes, volum de desplaçats interns Igual 
RD Congo Conflicte armat, volum de desplaçaments forçats Deteriorament 
Rwanda Volum de desplaçaments forçats, impacte de conflictes regionals Igual 
Tanzània Sequera, volum de persones refugiades Igual 
Uganda Sequera, volum de desplaçaments forçats, conflicte armat Deteriorament 
 
Com a Darfur, els atacs constants i indiscriminats contra població civil i personal 
humanitari, sumats a la falta de fons que sofreixen les organitzacions humanitàries, van ser els 
elements comuns en tres dels principals contextos de crisi d'aquesta regió, com són Congo, la 
RD Congo i Uganda. En el primer, cal destacar l'atac sofert a la regió de Pool (epicentre del 
conflicte armat que ha sofert el país en els últims anys) per un equip de Nacions Unides, 
suposadament a les mans de membres de les milícies Ninja. Aquest fet, que suposa la primera 
vegada que ataquen personal humanitari al país, va despertar nombroses crítiques cap al 
Govern per la seva incapacitat de garantir la seguretat de la població i de les organitzacions 
humanitàries.  
 
Per la seva banda, a la RD Congo, la MONUC va denunciar que els grups armats d'oposició que 
operen a la regió d’Ituri han convertit la població civil en el principal objectiu dels seus atacs. En 
aquest sentit, el Secretari General adjunt per a Assumptes Humanitaris i Coordinador d'Ajuda 
d'Emergència, J. Egeland, va assegurar que la situació humanitària que pateix la RD Congo és 
actualment la crisi de més gravetat i alhora més ignorada per la comunitat internacional, 
per la qual cosa va exigir a aquesta i al Govern de Kinshasa una major responsabilitat amb la 
protecció de la població civil i una major atenció sobre la greu situació que pateixen milions de 
                                                      
4 Center for Humanitarian Dialogue and Small Arms Survey, No Relief: Surveying the Effects of Gun Violence on 
Humanitarian and Development Personnel, juny 2005, a: http:www.hdcentre.org?aid=132
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persones en aquest país. Finalment, a Uganda, el PMA va alertar sobre l'estat en el qual es 
troben més de tres milions de persones, la meitat dels quals s'han desplaçat de manera forçosa 
a causa dels atacs del grup armat d'oposició LRA, com a conseqüència de la crisi alimentària 
que afecta el país.  
 
Amèrica i Carib 
 

Països Causes de la crisi Evolució durant 
el trimestre 

Colòmbia Conflicte armat, volum de desplaçats interns Deteriorament 
Haití Inundacions, crisi política i econòmica, conflicte armat Igual 
 
Els constants enfrontaments durant el trimestre entre l'exèrcit colombià i la guerrilla de les FARC 
van continuar provocant el desplaçament de milers de persones a diversos punts de 
Colòmbia, principalment al Departament d’Antioquia. En aquest sentit, organitzacions d'aquesta 
regió van denunciar la greu situació humanitària que pateix la població indígena, mentre que 
Nacions Unides va assenyalar la crisi que afecta milers de persones al Departament de Chocó.  
 
Per altra banda , el greu deteriorament de la seguretat i l'escalada de la violència que afecta 
Haití des de mitjans de març va provocar un considerable augment d’incidents relacionats 
amb les organitzacions humanitàries, les quals van patir nombrosos saqueigs, atacs i fins i 
tot segrests a mans de bandes organitzades. Aquest fet va dificultar enormement la distribució 
de l’assistència humanitària en algunes zones del país, especialment la que té lloc als voltants 
del port de la capital, Port-au-Prince. A més, algunes agències de Nacions Unides van decidir 
restringir els moviments del seu personal. Cal assenyalar també l'increment de la tensió i la 
precarietat humanitària a les regions frontereres amb la República Dominicana després que 
les autoritats d'aquest país deportessin milers de persones en pocs dies al·legant voler evitar 
brots de violència5.  
 
Àsia i Pacífic 
 

Països Causes de la crisi Evolució durant 
el trimestre 

Afganistan Sequera, conflicte armat, procés de tornada i reassentament Deteriorament 
Bangla Desh Inundacions Igual 
Indonèsia Tsunami, conflicte armat, volum de desplaçaments forçats Deteriorament 
Maldives Tsunami Deteriorament 
Myanmar Volum de desplaçats interns Igual 
Nepal Conflicte armat Deteriorament 
RPD Corea Crisi econòmica, alimentària i sanitària Igual 

Sri Lanka Desastres naturals, conflicte armat, volum de desplaçaments 
forçats  Deteriorament 

 
A l’Afganistan, organitzacions humanitàries van denunciar que l'increment dels atacs armats per 
part de milícies talibà i el deteriorament continuat de la situació de seguretat tant a la capital 
com a la resta del país estan dificultant enormement la distribució de l'ajuda humanitària i de 
desenvolupament. A més, a la fi de març, més de 200 persones van morir com a conseqüència 
de les inundacions que van tenir lloc principalment a la província d’Uruzgan, on milers 
d'habitatges van ser destruïts com a conseqüència de les pluges torrencials i el desglaç. 
Igualment, a Bangla Desh, les tempestes tropicals que van tenir lloc a finals de març van 
provocar més de 100 víctimes mortals, mentre que les inundacions produïdes al nord-est del 
país al maig també van deixar diverses víctimes mortals i més de 100.000 persones 
desplaçades.  
 
La situació al Nepal ha passat a ser considerada crisi humanitària com a conseqüència del 
creixent impacte que el conflicte armat té entre la població civil. En aquest sentit, OCHA ha 
advertit del considerable empitjorament que podria patir aquest context si la comunitat 
                                                      
5 Vegeu Escola de Cultura de Pau, Butlletí Haití nº 5, maig 2005, a: http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/haiti/haiti005.pdf  
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internacional no es compromet seriosament amb la resolució de la contesa que fins al moment 
podria haver forçat el desplaçament intern de més de 200.000 persones, les quals no estan 
rebent l’ajuda necessària.  
 
Respecte als països més afectats pels tsunamis de finals de desembre, cal assenyalar la tibant 
situació vigent a Sri Lanka després de la decisió del Govern d’establir un mecanisme conjunt 
de gestió de l’ajuda humanitària juntament amb el grup armat d'oposició LTTE6. En aquest 
país, les autoritats sanitàries van advertir del brot d’epidèmies que al mes d'abril es va detectar 
en alguns camps per a persones desplaçades pel sisme.  
 

Quines lliçons deixa el tsunami? 
 

Més de 75 representants de diferents organismes i entitats es van reunir els passats 8 i 9 de juny a 
Colombo (Sri Lanka) per a compartir les lliçons apreses i les millors pràctiques durant la resposta donada 
a Sri Lanka al terratrèmol que va flagel·lar el sud d'Àsia el passat 26 de desembre, que va deixar un total 
de 280.000 víctimes mortals. Aquestes són algunes de les recomanacions que es van realitzar respecte 
als diversos àmbits tractats: 
 
• Mecanismes d’alerta avançada: no hi havia cap mecanisme d'aquest tipus, per la qual cosa es 

recomana al Govern de Sri Lanka la necessitat d’adoptar un enfocament estratègic per alerta 
avançada i mitigació de desastres. 

• Educació sobre riscos: hi havia poca conscienciació sobre aquest perill entre la població local, per 
la qual cosa es recomana desenvolupar activitats i tallers relacionats amb aquest assumpte. 

• Cooperació i coordinació: la relació entre les diferents administracions (local, regional, estatal) 
durant els dies de la catàstrofe va ser més aviat escassa, per la qual cosa es recomana desenvolupar 
canals de comunicació entre tots aquests actors. 

• Protecció i perspectiva de gènere: no es va dispensar l’assistència adequada als grups més 
afectats, com van ser les dones i els menors, per la qual cosa es recomana al Govern i a les agències 
de Nacions Unides revisar els procediments utilitzats actualment per a garantir totes les mesures 
possibles que minimitzin el risc. 
 

 
Finalment, a la RPD Corea, diverses organitzacions humanitàries van reclamar la importància 
d'aportar nous fons per a plantar cara a la crisi alimentària al país i evitar una possible situació 
de fam durant els pròxims mesos. 
 
Europa i Àsia Central 
 

Països Causes de la crisi Evolució durant el 
trimestre 

Caucas (Armènia, 
Azerbaidjan i Geòrgia) Crisi política i econòmica, volum de desplaçats interns Igual 

Rússia (Txetxènia) Conflicte armat, volum de desplaçats interns Igual 
Sèrbia i Montenegro 
(Kosovo) Volum de desplaçats interns, disputes civils internes Igual 

*Repúbliques veïnes (Daguestan, Ossètia del Nord i Ingúixia) 

 
Mentre que al mes d'abril una delegació de la Comissió Europea va visitar Txetxènia, Ingúixia i 
Ossètia del Nord per a avaluar les necessitats humanitàries que enfronten encara milers de 
persones desplaçades en aquesta zona per la violència, diversos centres internacionals van 
denunciar la situació que també pateix aquest grup a Geòrgia. En aquest sentit, un informe de 
l’International Crisis Group va advertir que una nova escalada de tensió entre Geòrgia i Ossètia 
del Sud podria empitjorar la situació de milers de persones desplaçades internes. Igualment, el 
Norwegian Refugee Council va assenyalar l'alarmant situació en la qual es troben uns 240.000 
desplaçats interns als territoris secessionistes d’Abjàzia i Ossètia del Sud a causa 
fonamentalment de la falta d’accés als serveis bàsics. 
 
 
                                                      
6 Vegeu apartat de Tensions. 
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Orient Mitjà 
 

Països Causes de la crisi Evolució durant el 
trimestre 

Iraq Conflicte armat, sequera Igual 
Palestina Aïllament humanitari de la població, conflicte armat Igual 
 
L’Iraq segueix enfrontant la nul·la restitució dels serveis bàsics del país, malgrat els 
importants recursos destinats per la comunitat internacional per a assistir la població afectada 
per la crisi. A més, els atacs perpetrats per les forces d'ocupació a la localitat de Fallujah van 
deteriorar greument les condicions humanitàries de la població local. Pel que respecta a la 
situació que afecta milers de persones als territoris ocupats palestins, cal assenyalar el 
nomenament de l'expresident del BM, J. Wolfensohn, com a nou coordinador de l'ajuda i la 
reconstrucció de Gaza i Cisjordània per part de la secretària d'Estat nord-americana, C. Rice.  
 

Afecten les crisis humanitàries la marxa dels processos de pau? 
 
Tot i ser considerat un dels molts factors de crisis, ruptura o deterioració presents en els actuals 
processos de pau, el tractament de les crisis humanitàries no sol ocupar un lloc predominant en 
l'agenda de la negociació. En aquest sentit, el fet de ser considerades principalment com la 
conseqüència directa d'un conflicte armat, provoca que, com a mínim, l'anàlisi de la seva influència 
real en la marxa d'un procés de negociació no es tingui gaire en compte. Per tant, cal preguntar-se 
si realment existeix algun tipus de vinculació entre tots dos fenòmens o si per contra la seva relació és 
nul·la.  
 
La principal dada a tenir en consideració és el fet que en el 75% dels processos de pau que durant 
l'últim any van funcionar en algun moment malament, eren contextos que patien una crisi 
humanitària, mentre que aquesta xifra es reduïa al 65% en els processos en exploració, al 58% en els 
quals sofrien dificultats i al 48% en els quals funcionaven bé7. Encara que no és una dada concloent, sí 
que reflecteix el fet que els elements propis d'una crisi humanitària (emergència alimentària, 
desplaçaments massius de població, increment de la mortalitat, instrumentalització de la població civil, 
atacs deliberats contra el personal humanitari, falta d’accés a la població afectada, retallada de l'ajuda 
internacional per desconfiança cap als actors enfrontats, etc.), en algunes ocasions, poden realment 
contribuir al bloqueig d'unes negociacions de pau. En aquest cas, és important situar l'assistència a la 
població, la protecció dels civils i el restabliment dels serveis bàsics com a punts prioritaris de qualsevol 
agenda de pau, especialment en aquells contextos en els quals el conflicte armat ha provocat 
importants danys humans. 
  

 
5.2. L'acció humanitària8 durant el trimestre 
 
A continuació es destaquen alguns dels esdeveniments, iniciatives o informes rellevants per al 
desenvolupament de cadascuna de les activitats que composen l'acció humanitària. 
 
a) Informe ACNUR sobre població refugiada el 2004. 
 
Com cada any, ACNUR ha tornat a fer públiques les seves estadístiques sobre persones 
refugiades, sol·licitants d'asil, apàtrides, desplaçats interns i altres persones que els preocupaven 
a la fi de 2004. La principal conclusió que s'extreu de l'informe és que el nombre total de 
persones de les quals l'agència es fa càrrec s'ha incrementat en un 13%, passant de 17 
milions a finals de 2003, a 19,2 milions a finals de l’any passat. Aquest fet s'explica pel 
substancial increment del nombre de persones desplaçades internes (fonamentalment a 
Colòmbia) que l'agència ha començat a assistir, les quals han passat de 5,3 milions de persones 
al 2003 a uns 7,6 milions al 2004. Per la seva banda, las persones refugiades constituïren un 
48% de tota aquesta població (9,2 milions de persones), la qual cosa suposa una caiguda per 

                                                      
7 Vegeu apartat de Procesos de pau. 
8 Per “acció humanitària” s’entén aquell conjunt d'activitats que tenen com a objectiu salvar vides i alleujar el sofriment 
en situacions de crisi humanitària. Aquestes activitats estan guiades pels principis d'humanitat, imparcialitat, neutralitat i 
independència. L'acció humanitària també inclou la protecció de civils i la provisió d'assistència bàsica.  
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quart any consecutiu en relació amb aquest grup (56% en 2003), encara que no tan important 
com en anys anteriors. Segons l'informe, aquest descens s'explica per l’accés de persones 
refugiades a solucions durables ofertes per l'agència, particularment a l’anomenada repatriació 
voluntària.  
 
En termes regionals, la regió d'Àfrica Austral ha estat la que ha experimentat una major 
reducció de població refugiada (-20%), seguit d'Àfrica Occidental (-12%) i Europa (-5,6%), 
mentre que el principal increment s'ha produït a la regió d'Àsia i Pacífic (1,6%).  
 
 

Gràfic 5.1.- Persones de preocupació per 
a ACNUR 1997-2004
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Taula 5.1.- Població refugiada segons 
*ACNUR 

Regió Inici 2004 Final 2004 Diferència 
anual 

Àfrica Central i 
Grans Llacs 

1.257.900 1.267.700 0,8%

Aquest i Banya 
d'Àfrica 

768.100 770.500 0,3%

Àfrica Austral 306.200 245.100 -20%
Àfrica Occidental 531.200 465.100 -12,4%
Total Àfrica* 2.863.400 2.748.400 -4,0%
CASWANAME** 2.827.300 2.735.200 -3,3%
Amèrica 623.900 598.400 -4,1%
Àsia i Pacífic 823.600 836.700 1,6%
Europa 2.454.800 2.317.800 -5,6%
Total 9.593.000 9.236.500 -3,7%
*Exclou el Nord d'Àfrica 
** Àsia Central, Sud-est asiàtic, Nord d'Àfrica i  
Orient Mitjà 

Font: ACNUR 
 
Àfrica (30%), la zona que comprèn Àsia Central, Sud-est asiàtic, Nord d'Àfrica i Orient Mitjà 
(30%) i Europa (25%) van ser les principals regions d'acollida de la població refugiada, 
seguides d'Àsia i Pacífic (9%) i Amèrica (7%). En aquest sentit, cal assenyalar que gairebé el 
90% de la població refugiada es troba en països empobrits, i l’Iran i el Pakistan són els dos 
principals països d'acollida. Per altra banda, l’Afganistan va continuar sent el principal país 
d'origen de les persones refugiades, malgrat que la xifra de més de dos milions de refugiats 
ha experimentat un lleu descens. Angola, Burundi, Bòsnia i Hercegovina, l’Iraq, Sèrbia i 
Montenegro i Libèria van ser els contextos on majors retorns es van produir al 2004, mentre que 
a Colòmbia (72%), Indonèsia (25%), el Sudan (20%) i la RD Congo (2,4%) es va incrementar 
substancialment el nombre de persones que es van veure obligades a fugir a altres països.  
 
Finalment, l'informe constata que més d'un milió i mig de persones van accedir als 
programes de repatriació voluntària oferts per l'agència, i l’Afganistan (940.000), l’Iraq 
(194.000), Burundi (90.000), Angola (90. 000), Libèria (57.000), Sierra Leone (26.300), Somàlia 
(18.000), Rwanda (14.100), la RD Congo (13.800) i Sri Lanka (10.000), van ser els països on 
major nombre de població va tornar als seus llocs d'origen. Segons ACNUR, el 49% de tota 
aquesta població refugiada són dones, mentre que el 53% són menors. 
 
b) La resposta dels donants durant el trimestre 
 
El present quadre reflecteix les tendències en l'actitud dels donants de forma trimestral tant 
des del marc de l'ajuda humanitària global com la realitzada a través de les Crides Humanitàries 
de Nacions Unides. 
 
Respecte a les segones, el principal fet destacable continua sent la concentració de recursos 
assolida per la crisi generada pels tsunamis al sud d'Àsia. Malgrat que existeixen altres 
crides humanitàries com la d'Angola o Eritrea que han assolit recaptar una tant per cent 
considerablement elevat, la quantitat sol·licitada per aquests queda molt lluny de la requerida des 
d'un inici per la crisi del tsunami, que ascendeix a gairebé 1.300 milions de dòlars. Per la seva 
banda, les agències de Nacions Unides (principalment, el PMA, UNICEF i ACNUR) són les 
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organitzacions que més fons estan recaptant, tant a través de l'ajuda canalitzada per Nacions 
Unides com de l'ajuda humanitària global, i la nord-americana World Vision és l'única ONG a 
escala internacional que ha assolit equiparar-se a aquestes  agències. De la mateixa manera, 
entre els principals sectors receptors destaquen els de l'alimentació, la coordinació i el 
que es dedica a la recuperació econòmica i de les infrastructures, encara que cal 
assenyalar el fet que el de l'educació sigui el sector més finançat en el marc de les crides de 
Nacions Unides. Finalment, els principals països donants en termes absoluts han continuat 
sent els EUA, el Japó, ECHO (UE) i el Regne Unit. No obstant, aquesta xifra variaria 
substancialment si es tingués en compte el PIB de cadascun dels països contribuents, per 
la qual cosa els contextos com Noruega, Suècia o Països Baixos ocuparien els principals llocs 
dels donants. 
 

Taula 5.2.- Resposta dels donants durant el trimestre 

 Principals Crides 
Humanitàries 1

Principals 
organismes 
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Principals 
sectors 
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1.- Tsunami Flash 
Appeal (82%) 
2.- Angola Marburg 
Flash Appeal (70%) 
3.- Eritrea (53%) 
4.- Grans Llacs (51%) 
5.- Txetxènia (51%) 
 
 

1.- PMA 
2.- UNICEF 
3.- ACNUR 
4.- PNUD 
5.- UNRWA 

1.- Educació 
2.- Coordinació 
3.- Alimentació 
4.- Habitatge 
5.- Recuperació 
econòmica i 
infrastructures 

1.- EUA (27,1%) 
2.- Japó (12,5%) 
3.- Privat (9,7%) 
4.- Regne Unit 
(6,0%) 
5.- Noruega (4,8%) 

2. 428 m
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 1.- PMA 
2.- UNICEF 
3.- Bilateral 
4.- World Vision 
5.- ACNUR 

1.- Multisector  
2.- Alimentació 
3.- Recuperació 
econòmica i 
infrastructures 
4.- Salut 
5.- Coordinació 

1.- Privat (30,1%) 
2.- EUA (15,9%) 
3.- Japó (10,2%) 
4.- ECHO (UE) 
(5,1%) 
5.- Regne Unit 
(4,2%) 
 

 
5.868 m

ilions de 
dòlars 

 

1 Realitzats per Nacions Unides anualment. El tant per cent indica quins han estat fins al moment els més finançats per 
la comunitat internacional, independentment de la quantitat que sol·liciten. 
2 Agències de Nacions Unides o ONG que han concentrat fins al moment una major part de l'ajuda 
3 Principals sectors als quals agències o ONG han decidit destinar l'ajuda 
4 Donants que han destinat una major quantitat d'ajuda, sense tenir en compte el seu PIB  
5 Quantitat total destinada a les crisis humanitàries fins a 30 de juny de 2004.  
6 Ajuda humanitària multilateral 
7 Ajuda humanitària lliurada fora del marc de Nacions Unides  
Font: Reliefweb, www.reliefweb.int/fts  
 
En aquest sentit, cal assenyalar que el mes de juny Nacions Unides va fer públic l'informe 
que avalua la situació de les crides humanitàries en l'equador del seu llançament9. Aquest 
document assenyala que encara que les crides realitzades al desembre han assolit el 48% del 
que s’havia sol·licitat (uns 2.400 milions de dòlars), aquesta xifra es redueix fins al 36% si 
s'exclou la crida per a la crisi del tsunami, i fins i tot no arriba ni al 30% en alguns contextos com 
Níger, Txad, Costa d'Ivori o Congo, on la situació de crisi humanitària és d’extrema gravetat. 
Encara que s'ha incrementat moderadament la quantitat assolida en comparació de l’any passat,  
les capacitats econòmiques per a plantar cara a nombroses situacions continuen estant molt per 
sota del que es necessita. 

                                                      
9 OCHA, Humanitarian Appeal 2005-Mid Year Review, juny 2005, vegeu a: 
http:ochadms.unog.chquickplacecapmain.nsfh_IndexMYR_2005_Humanitarian_Appeal$FILEMYR_2005_Humanitarian_Appeal_SCREEN.PDF?OpenElement  
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Militarització i desarmament  
 

 El Parlament Europeu va anunciar el manteniment de l'embargament d'armes a la Xina i va 
apuntar la possibilitat de consolidar el Codi de Conducta sobre exportacions d'armes com una 
posició comuna, la qual cosa li donaria un caràcter vinculant. 

 Les despeses militars van ascendir fins als 975.000 milions de dòlars el 2004. D'aquests, el 
47% pertany als EUA, mentre que Rússia i l’Índia van persistir com el màxim exportador i 
importador d'armes, respectivament.  

 La Conferència de Revisió del TNP va finalitzar sense complir la major part dels objectius 
establerts i amb la sensació d'haver perdut una gran oportunitat de continuar avançant cap al 
desarmament nuclear a escala global.  

 El Protocol d’Armes de Foc de Nacions Unides es va convertir en el primer instrument 
legalment vinculant en matèria de control de les armes lleugeres, creant un precedent positiu 
de cara a la implantació d’un Tractat sobre Comerç d’Armes 

 
Aquest apartat analitza les qüestions relatives a militarització, cicle armamentistíc i desarmament. Per  
això s’han establert sis subapartats: components de l'agenda dels principals organismes multilaterals 
(Nacions Unides, OTAN i UE); canvis de tendència en les diferents fases del cicle armamentista 
(despeses militars, producció i transferències d'armes); programes de cooperació militar; armament de 
destrucció massiva; proliferació d’armament lleuger i els elements dels programes de Desarmament, 
Desmobilització i Reintegració (DDR). 
 
6.1. Organismes multilaterals 
 
a) Nacions Unides 
 
En l'àmbit de Nacions Unides, els aspectes relacionats amb els embargaments d'armes i la lluita 
contra el terrorisme van continuar sent els principals focus d'atenció durant aquest trimestre. Respecte 
als embargaments, el Consell de Seguretat de l'ONU va decidir estendre l'embargament imposat a la 
RD Congo fins al 31 de juliol d'aquest any i va nomenar els experts encarregats per al control i 
seguiment d'aquesta sanció. El mateix procés ha tingut lloc en els casos dels embargaments a Côte 
d’Ivoire i Somàlia. En el cas de Somàlia, aquest grup d'experts s'ha restablert a causa de les 
denúncies rebudes per incompliment d'aquest embargament, a pesar de no haver-se realitzat cap 
comprovació.  
 
Sobre el terrorisme, el Consell de Seguretat va adoptar per consens la Convenció sobre Terrorisme 
Nuclear1 , on es va instar a l'enfortiment de l'estructura legal de manera global, a la promoció de 
l'extradició dels actors implicats i la invitació als Estats Membres a l'intercanvi d'informació i cooperació. 
D’altra banda, el Comitè contra el Terrorisme va continuar amb la seva estratègia de major implicació 
sobre aquest aspecte aplicada a escala nacional en realitzar una visita a Kenya amb l'objectiu de 
comprovar la implantació de la Resolució 1373 per a combatre aquest fenomen. 
 
b) OTAN 
 
En el marc de l'OTAN, durant el trimestre es va constatar amb preocupació l'ampliació en les 
perspectives operatives de l'organització. Durant aquest trimestre l'organització va acceptar per primera 
vegada participar en una operació en el continent africà, proporcionant suport aeri, formació i ajuda 
logística a les forces de manteniment de la pau de la UA al Sudan, el nombre total d'efectius de la qual 
passarà a ser 12.000 a final d'any2.  
 
A més, es va continuar intensificant la relació amb Rússia, amb la signatura d'un acord que els permeti 
portar a terme exercicis conjunts i altres operacions de cooperació bilateral. L'aspecte més destacat 

                                                      
1 Vegeu: http://www.un.int/usa/a-59-766.pdf/. 
2 Fins al moment es comptava amb 7.200 efectius. 
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d'aquest acord és el permís temporal de lliure circulació de tropes internacionals en sòl rus per a 
exercicis de diversa índole, així com acords bilaterals amb Estats Membres de l'Organització en matèria 
de lluita contra el terrorisme. No obstant això, a pesar d'aquests acords, integrants de l'OTAN van haver 
de negar l'anunci realitzat pel ministre de Defensa rus, S. Ivanov, sobre la preparació d'un programa 
conjunt antimíssils. 
 
C) UE 
 
Si bé durant el trimestre anterior s’havia assenyalat la possibilitat d'un aixecament de l'embargament 
d'armes a la Xina a partir de l’1 de juliol, coincidint amb la presidència del Regne Unit a la UE, el 
Parlament Europeu va votar majoritàriament en contra de l'aixecament d'aquest embargament durant 
aquest any. Així mateix, els avenços en matèria de control de les exportacions d'armes semblen anar 
prenent un rumb positiu amb les declaracions realitzades pel ministre d'Exteriors de França, que 
assegurava que s'està estudiant la possibilitat que el Codi de Conducta sobre transferències d'armes 
passi a considerar-se com una posició comuna, per la qual cosa passaria a ser legalment vinculant.  
 
Cal recordar, després de cinc anys de la seva adopció, que el Codi es troba en ple procés de revisió 
per part del Consell de la UE, on s'espera que a més del seu caràcter vinculant, els seus criteris quedin 
millor definits i s'eviti l'ambigüitat que hi ha actualment per a la seva aplicació. Aquesta revisió, que 
s'hauria d'haver presentat el mes de desembre, hauria de recollir algunes de les recomanacions que 
s'han anat formulant al llarg dels seus cinc anys de vida des de les ONG i la societat civil3: 
 

Algunes recomanacions per a la revisió del Codi de Conducta 
 
• Elaboració de les obligacions dels estats sota la legislació internacional en referència a les transferències que 
puguin suposar una violació dels drets humans. 
• Inclusió de la possibilitat que un estat pugui utilitzar la força contra la població civil, així com contra un altre estat. 
• Major detall en l'assessorament de l'impacte d'una transferència en relació a la legítima necessitat de defensa. 
• Compromís de no exportar armes lleugeres als actors no-estatals. 
• Submissió a la mateixa escala d'exigència i d'escrutini que els Estats Membres als països considerats amics i 
aliats. 
• Compromís explícit de no transferir armes a estats que violin el Dret Internacional. 
• Inclusió de la definició de terrorisme realitzada pel secretari general de l'ONU. 
• Negació d'una autorització quan una transferència pugui perjudicar el desenvolupament sostenible. 
 
Finalment, Alemanya, Espanya i França van signar l'acord de participació multilateral de tropes en dos 
dels 13 Grups de Reacció Ràpida amb què la UE desitja comptar a partir de 2007. Finalment, es va 
anunciar la creació de la missió EUSEC, formada per vuit consellers militars i de seguretat i 
encarregada de proporcionar assistència a la RD Congo i d’EUPOL-Kinshasa. 

 
6.2. Cicle armamentista 
 
Un any més, un dels centres d'investigació militar i de desarmament més prestigiosos, l’Stockholm 
International Peace Research Insitute (SIPRI), va publicar el seu anuari. Segons el SIPRI, el 2004 les 
despeses militars van ascendir fins als 975.000 milions de dòlars a escala mundial. Aquestes 
despeses suposen un augment del 6% en el període 2002-2004, coincidint amb els de major lluita 
antiterrorista. Els EUA van aglutinar el 47% de les despeses, tenint un pressupost en matèria de 
defensa superior als dels països d'Àfrica, Amèrica Llatina i Àsia (exceptuant el Japó) junts. A pesar 
d'aquest augment, el SIPRI també adverteix del perill que suposa aquest creixement en pressupostos 
militars respecte al dèficit fiscal, per la qual cosa porta a plantejar-se el dubte de fins on podrà arribar, 
sobretot si es tenen en compte el cost d'operacions militars com les de l'Iraq. 
 
 
 
 

                                                      
3 Un bon exemple d’això és VVAA, Taking Control: The case for a more effective european Union Code of Conduct on Arms 
Exports, Londres, setembre de 2004. 
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Gràfic 6.1. Evolució de la despesa militar mundial 
(Els valors estan expressats en milers de milions de dòlars a preus constants de 2000) 
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Font: SIPRI, SIPRI Yearbook 2005, Oxford University Press, 2005. 
 
Respecte a la producció, cal destacar el creixement en un 25% el nombre de vendes de les 100 
principals companyies a escala mundial respecte a l'any anterior, el 38% de les quals procedeixen 
dels EUA. La indústria armamentista constata una adaptació a les noves percepcions de la seguretat, 
més centrades en la política interior. Unes altres característiques fan referència al gran creixement i 
concentració de les principals companyies productores del món, la consolidació de la indústria europea, 
així com l'experimentació i ús de noves tecnologies militars des de la invasió de l'Iraq. 
 
Finalment, en matèria de comerç d'armes, Rússia es va consolidar com el màxim exportador, tant 
durant 2004 com durant el quinquenni que va des de 2000 fins a l'actualitat, desbancant per primera 
vegada en aquest rànquing acumulatiu els EUA. No obstant això, caldrà seguir observant fins quan 
persistirà aquesta tendència si es té en compte que no disposa d'un alt component en matèria d’R+D i 
que el seu equipament és molt obsolet. El principal factor que sembla mantenir-lo en aquesta posició és 
el fet que els dos màxims importadors a escala mundial, l’Índia i la Xina, siguin a la vegada dos dels 
principals clients de la cartera russa. 
 

Taula 6.1  Principals exportadors i importadors d’armament el 2004  
(Els valors estan expressats en milers de milions de dòlars a preus constants de 1990)  

Exportadors Valor Importadors Valor 
Rússia 6.197 Índia 2.375 
EUA 5.453 Xina 2.238 
França 2.122 Grècia 1.434 
Alemanya 1.091 Emirats Àrabs Units 1.246 
Regne Unit 985 Aràbia Saudita 838 
Canadà 543 Corea, Rep. 737 
Israel 283 Israel 724 
Itàlia 261 EUA 533 
Suècia 260 Singapur 456 
Països Baixos 211 Turquia 418 

       Font: SIPRI, SIPRI Yearbook 2005, Oxford University Press, 2005. 
 
En general, el cicle armamentista ha patit una transformació en els últims anys, ara més centrat en 
la producció armamentista que en l'estructura de les tropes. Això s'albira en la política que se segueix 
portant a terme als EUA, que van anunciar el tancament de 33 bases internes, amb l'objectiu de 
reorganitzar un plantejament militar originari de la Guerra Freda. També cal fer un breu esment sobre 
l'última anàlisi de les exportacions espanyoles de material de defensa: 

 



 

Exportacions de material de defensa d’Espanya4

 
Diverses ONG d'àmbit estatal, en el marc del seu treball per un major control i transparència del 
comerç d'armes, van analitzar les estadístiques oficials de les exportacions espanyoles de material de 
defensa de 2004, a fi de poder detectar si les armes espanyoles continuen arribant a destinacions que 
no compleixen els criteris del Codi de Conducta de la Unió Europea. En aquest cas, segons l'estudi, un 
30% de les destinacions no compleix els criteris d'aquest Codi. Les exportacions que van generar major 
preocupació son:   

 
• Aràbia Saudita: Exportació d’armes de foc, municions i granades per valor de més de 23 milions 

d’euros, la major partida exportada fora de la UE.  
• Ghana: Va rebre de 37 milions de cartutxos per valor de 3,46 milions d’euros. L’exportació de municions 

a aquest país s’ha convertit en un cas recurrent, i a més es troba en una regió en què des de 1998 està 
vigent una moratòria per la importació d’armes.  

• Israel: país que ha rebut armes de foc per valor de 35.000 euros.  
• Veneçuela: 2,2 milions d’euros en diferents partides armamentístiques.  

 
Per tot això, les ONG consideren indispensable l’aprovació d’una llei que faci més estricte el control sobre el 
comerç d’armes.  
 
6.3. Cooperació militar 
 
Els principals acords de cooperació militar han obeït aquesta vegada a transferències d'armes i acords 
de cooperació logística. Sobre aquest tipus d'acords, cal destacar els contractes comercials que els 
EUA han signat amb el Pakistan. Per a contrarestar-ho, el Govern nord-americà va signar un acord 
bilateral amb l’Índia a 10 anys vista. Aquesta estratègia de compensació sembla més propensa a dur a 
una escalada de tensió i violència que a un intent de promoure l’estabilitat regional.  
 
No obstant això, no s’han d’oblidar les aliances en la lluita contra el terrorisme, en aquest cas 
allunyades de les grans potències europees i els EUA. Així, els membres especialitzats en aquesta 
matèria de la UA es van reunir per a debatre els punts estratègics del Pla Algèria per a la lluita contra 
aquest fenomen al continent africà. A més, els governs de la, l’Índia, Rússia i Xina van acordar 
coordinar els esforços conjunts en matèria de lluita contra aquest fenomen, així com afrontar noves 
amenaces com puguin ser el narcotràfic o altres formes de criminalitat internacional. 
 

Taula 6.2. Principals acords militars durant el trimestre 
Tipus d’acord Països Observacions 

 
EUA a Israel 

Venda de 5.000 bombes de penetració per 319 milions d’euros, 
teòricament per la producció d’electricitat i negant que siguin per 
atacar instal·lacions nuclears iranianes.  

 
EUA a Pakistan 

Petició de compra des del Pakistan de vuit avions de combat P3-C 
Orión, sis sistemes de combat Palanx i 60 míssils Arpon per valor 
de 1.300 milions de dòlars. 

EUA a Turquia Modernització de 17 avions de combat F-16 per valor de 1.100 
milions de dòlars a partir de juny de 2005 i fins a 2012.  

Regne Unit a 
Zimbabwe 

Sis avions de combat K-8. 

Rússia a Veneçuela Venda de 100.000 unitats d’armes lleugeres, sobretot rifles d’assalt 
i la seva munició, per 54 milions de dòlars.  

 
 
 
 
 

Transferència 
d’armes 

Xina a Pakistan 4 fragates F-22P per 2.500 milions de dòlars. 
Lluita contra el 

terrorisme 
Pakistan - Xina Firma d’acords en matèria de defensa per lluitar contra aquest 

fenomen.  
Espanya - Marroc Acord de l’augment dels exercicis i maniobres militars conjuntes, a 

més de la cooperació en matèria de formació de recolzament 
logístic i assessorament tècnic.  

 
Exercicis militars 
conjunts i suport 

logístic  EUA - Índia Producció conjunta d'armament, cooperació en defensa per míssils 
i la possibilitat que des dels EUA s'exporti certa tecnologia militar. 

                                                      
4 Per veure l’informe complet, vegeu: http://www.controlarms.org/es/assets/Contrainforme2004_final.pdf/ 
 

 



 

Índia – Rússia Expansió de la cooperació de l’ús i exportació de l’energia i 
equipaments nuclears.  

Noruega – EUA Tasques de formació i suport. 

 

 
Turquia - EUA 

Ampliació del permisos per incrementar l’accés de les FORCES 
ARMADES nord-americans en les seves bases aèries per volar a 
l’Afganistan i Iraq. 

 
6.4. Armament de destrucció massiva 
 
L'aspecte més destacat va ser la Conferència de Revisió del TNP, que va tenir lloc a Nova York del 2 
al 27 de maig. Inicialment, aquesta trobada estava prevista com una declaració de bones intencions, on 
el mateix secretari general de l'ONU apel·lava a abandonar la retòrica i a pensar en maneres efectives 
d'enfortir aquest tractat davant la possibilitat cada vegada més realista d'una nova amenaça nuclear. 
Mitjançant aquesta declaració de bones intencions també s'instava tots els Estats Membres a 
aconseguir el desarmament nuclear a través de la cooperació internacional.  
 
Malgrat tot, aquests principis no s'han vist plasmats en cap tipus de revisió del TNP de manera clara i 
efectiva. Bona part de les sessions de la Conferència han transcorregut centrades en la discussió de 
quins estats suposen una veritable amenaça nuclear, siguin els casos de l'Iran i la RPD Corea, com els 
mateixos EUA o Israel, a més d'haver de dirimir si estats no signataris del Tractat com l’Índia o el 
Pakistan haurien de formar part del procés de revisió. En definitiva, la Conferència va finalitzar amb 
una sensació de decepció per l'incompliment de l'agenda preestablerta i per haver perdut una gran 
oportunitat d'arribar a acords substantius per a enfortir la seguretat col·lectiva davant les amenaces 
nuclears.  
 
Pel que fa a l’AIEA, el seu actual director i únic candidat, M. El Baradei, va ser reescollit per tercera 
vegada consecutiva en el seu càrrec, a pesar de les reticències mostrades pels EUA, que valoraven 
com a poc agressiva l'estratègia mostrada davant els programes nuclears de l'Iran. El mateix director, 
en el marc de la Convenció sobre Seguretat Nuclear que la mateixa agència havia organitzat, va 
assegurar la seva intenció de continuar amb una postura imparcial i independent, a més d'esperar un 
major suport en la planificació per a la producció i possessió de bombes nuclears i va advertir de la 
intenció de molts grups extremistes en l'adquisició il·legal de tot tipus d'armament no convencional.  
 

Tabla 6.3.  Països que han estat objecte d'atenció internacional 
País Comentari 

Alemanya El ministre d'Exteriors, J. Fischer, va instar els EUA a eliminar tot l'arsenal d'armament nuclear que 
roman en el seu país, calculat entorn d'unes 150 bombes. 

Aràbia 
Saudita 

El Govern va anunciar davant l’AIEA la seva disposició a signar els acords nuclears més rellevants, 
incloent el protocol que fa referència a la possibilitat de realitzar inspeccions per part de l'Agència 

Iran 

Les negociacions amb representants de la UE van patir un bloqueig durant aquest trimestre. El 
govern iranià va persistir en la seva disposició a reprendre certes fases sensibles del procés 
d'enriquiment d'urani, sempre amb fins pacífics. Finalment, es va produir una nova trobada Iran-UE, 
que va finalitzar amb la decisió de donar-se temps per a trobar una solució que trenqui aquest 
bloqueig. Paral·lelament, des dels EUA se segueix veient el programa nuclear iranià com un actiu 
per a la producció d'armament nuclear. 

Iraq 

EUA ha hagut d’admetre el seu error en considerar que el país posseïa armes de destrucció massiva 
el 2003. D'una banda, una comissió presidencial independent nord-americana va afirmar que les 
suposicions de la CIA sobre la possibilitat que l'Iraq tingués armes de destrucció massiva eren 
completament errònies, encara que es va assegurar que l'antic president iraquià, S. Hussein, tenia la 
intenció de reiniciar el programa sobre aquest tipus d'armament. En relació amb aquest últim punt, el 
director de l’AIEA, M. El Baradei, va assegurar que les imatges per satèl·lit havien detectat la 
destrucció i desmantellament d'emplaçaments estratègics de l'antic executiu per al seu programa 
nuclear fins a la seva caiguda fa dos anys. 

Israel 
El Departament d'Estat dels EUA va encoratjar Israel a eliminar la seva capacitat de producció 
d'armament nuclear i a arribar a un consens amb l’AIEA. Aquesta decisió ha suposat un gir en la 
política internacional dels EUA sobre el programa nuclear israelià. 

RPD Corea 
La postura de mantenir el seu programa d'armament nuclear, realitzant també proves amb un míssil 
de curt abast, segueix diferint de la postura de la comunitat internacional en pro del seu 
desmantellament. Sorgiment de noves disputes amb el Japó (consideració que el govern japonès 
pretén estar en les converses només per interessos comercials) i la Rep. de Corea (acusacions al 
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país nord-coreà d'incomplir l'acord de desnuclearització de 1991, negant així la proporció de més 
ajuda fins a la resolució de la crisi nuclear existent). Paradoxalment, es va realitzar una reunió de 
caràcter bilateral amb els EUA, el país amb el qual presentava les postures més enfrontades, on es 
va apuntar la possibilitat d'una futura represa de les rondes de conversa a sis bandes, encara que 
sense fixar cap data. 

Rússia 
El Govern va anunciar que el país està a punt per a reduir a 1.500 el seu arsenal de bombes 
nuclears amb la intenció de respectar l'acord arribat amb els EUA, encara que persisteixen els seus 
temors per les amenaces nuclears a les zones frontereres del país. 

 
En un altre ordre de coses, la disputa per un espai ultraterrestre militaritzat va continuar sent palesa 
aquests tres mesos. Mentre des dels EUA no es contempla la presència d'armes en l'espai, encara que 
insta a la protecció dels seus satèl·lits, des de Rússia es manté la predisposició completament negativa 
referent a això. 
 
6.5. Proliferació d’armament lleuger 
 
Si bé s'han donat diverses trobades de caràcter internacional, la notícia més rellevant en aquest apartat 
fa referència a l'entrada en vigor com a element legalment vinculant del Protocol d'Armes de Foc de 
Nacions Unides5: 
 

Protocol d'Armes de Foc: el primer document vinculant sobre el control d'armes lleugeres 
 
El Protocol d'Armes de Foc és un instrument suplementari de la Convenció de Nacions Unides de lluita contra el 
Crim Transnacional Organitzat (aprovat l'any 2000), pel qual es permet el control internacional de les 
transferències d'armament lleuger a través del control de la producció, exportació, importació i transferència 
d'armes. A més, el Protocol exigeix el marcatge d'aquest tipus d'armament i fomenta la regulació dels 
intermediaris d'armes, encara que no regula les transferències entre estats. 
 
Amb la 40a ratificació d'aquest Protocol que havia estat signat el 2001, passa a convertir-se en legalment 
vinculant, la qual cosa suposa que es tracti del primer instrument d'aquestes característiques en l'àmbit de les 
armes lleugeres. Aquest vincle legal suposa un precedent positiu per a la implantació del Tractat Internacional 
sobre Comerç d'Armes, prevista per a 2006 en el marc de Nacions Unides. 
 
Els membres de la campanya Armes Sota Control es van reunir a mitjans d’abril a Kenya per a 
avaluar els últims avanços en el Tractat sobre Comerç d'Armes i la campanya en general, a través de 
l'intercanvi d'experiències sobre campanyes locals, nacionals i regionals i la planificació de l'estratègia 
per al pròxim any. Així mateix, del 6 al 12 de juny es va celebrar la Setmana d'Acció contra les armes 
lleugeres, amb més de 140 esdeveniments a més de 45 països de tot el món. Aquesta ha decidit 
avançar-se com a mesura de sensibilització de cara a la Reunió Biennal d'Estats sobre el control de 
les armes lleugeres, que se celebrarà de l’11 al 15 de juliol a la seu de Nacions Unides a Nova York. 
L'objectiu d'aquesta trobada és intercanviar informació sobre les iniciatives portades a terme des de 
l'anterior, celebrada el 2003, per a la implantació del Programa d'Acció de Nacions Unides. 
 
Passant a contextos de caràcter regional, a l’Àfrica va tenir lloc la trobada del Grup d'Experts 
Governamentals sobre Armes Lleugeres, en què es va acordar augmentar els esforços per a impedir 
qualsevol forma de tràfic il·lícit d'armes lleugeres i van anunciar plans de destrucció d'arsenals d'aquest 
tipus d'armament en diverses operacions a Etiòpia, Kenya, Rwanda, Sudan i Uganda. A Algèria, el 
Govern, juntament amb el Departament de Desarmament de Nacions Unides, va organitzar un simposi 
per a la implantació del Programa d'Acció de Nacions Unides, que va finalitzar amb la reafirmació 
de la naturalesa multidimensional del tràfic il·lícit de les armes lleugeres i el seu impacte perjudicial en 
la seguretat regional.  
 
Un altre país africà que ha estat focus d'atenció és Ghana, que es va adherir al Tractat Internacional de 
Comerç d'Armes, a més del llançament d'una campanya de sensibilització en contra de les armes 
lleugeres, organitzat per la Comissió Nacional d'Armes Lleugeres del PNUD. A Namíbia, la Comunitat 
per al Desenvolupament del Sud d'Àfrica (SADC, per les seves sigles en anglès) va iniciar un Pla 
Nacional d'Acció per a combatre el tràfic il·legal d'armes lleugeres. Aquest Pla forma part de la 
iniciativa regional i preveu la revisió de tota la legislació existent. A Sud-àfrica, va finalitzar el termini de 
                                                      
5 Vegeu el protocol a http://www.unodc.org/pdf/crime/a_res_55/255e.pdf/. 
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sis mesos d'amnistia per al lliurament d'armes amb un balanç final de més de 70.000 armes recollides, 
26.000 d'elles il·legals.  
 
Brasil va continuar acaparant bona part de l'atenció a Amèrica. En aquest sentit, mentre es va 
continuar amb el procés de recol·lecció d'armament, amb ja més de 363.000 armes lliurades i la 
pròrroga en el termini de lliurament fins al 23 d'octubre, la Càmera dels Diputats va aprovar el Projecte 
del Senat Federal per a la realització del referèndum sobre la comercialització d'armes de foc a tot el 
país el pròxim 2 d'octubre. Per altra banda, a Colòmbia, una coalició de 35 ONG va presentar un 
projecte per al desarmament de la població civil, basat en una campanya de conscienciació ciutadana 
sobre l'efecte devastador de les armes de foc. A Xile, el president, R. Lagos, va presentar la nova llei 
federal que regula l'adquisició, ús i port d'armes de foc a tot el país. A més, va establir un període de 
quatre mesos d'amnistia per a tot aquell que vulgui lliurar la seva arma il·legal.  
 
Pel que fa al continent asiàtic, a Cambotja es va aprovar una legislació que limita l'ús i exportació de 
les armes i municions emmagatzemades, per a així prevenir els alts índexs de criminalitat i les activitats 
terroristes en les zones frontereres. A la Xina, el Centre per a la Pau i el Desarmament de la regió Àsia-
Pacífic del Departament d'Assumptes de Desarmament de Nacions Unides va organitzar un grup de 
treball per a identificar els principals reptes i problemes per a combatre el tràfic il·lícit d'armes lleugeres, 
així com l'exploració de vies per a una millor implantació del Programa d'Acció de Nacions Unides. 
Finalment, a Tadjikistan, el Centre d'Acció contra les Mines va realitzar una reunió amb el Comitè 
Consultiu i els països donants per a debatre sobre els reptes encara pendents en aquesta matèria, 
sobretot per la gran quantitat de mines encara per desmantellar.  
 
El punt més negatiu en aquest aspecte procedeix d'Europa, on a Irlanda una comissió internacional, 
creada fa dos anys pels governs d'Irlanda i el Regne Unit, va elaborar un informe on assegura que el 
grup armat d'oposició IRA segueix reclutant voluntaris, entrenant-se en el maneig d'explosius, comprant 
armament i acumulant informació, a causa de l’estancament del procés. 
 
6.6. Desarmament, Desmobilització i Reintegració (DDR) 
 
En aquest apartat es realitza un seguiment exhaustiu respecte als diferents programes de 
Desarmament, Desmobilització i Reintegració (DDR) que es porten a terme actualment, la majoria 
dels quals a l’Àfrica. Davant la creixent constatació que aquest tipus de processos s'estan convertint en 
un element significatiu per a la consecució reeixida dels processos de pau, s'està treballant per a 
aconseguir portar a terme uns programes més efectius. Mostra d'això és la Iniciativa d'Estocolm6, una 
proposta recentment iniciada des del Govern de Suècia en la recerca de mètodes per a la creació 
d'una estructura clara i efectiva de programes de DDR.  
 
Aquesta iniciativa està agrupant representants de les institucions donants, organitzacions 
internacionals, institucions acadèmiques i experts civils, militars i polítics per a identificar les 
principals debilitats en el DDR en matèria de planificació, coordinació i implantació i així, 
finalment, garantir les millors condicions d'aquests programes. Per a això, s'han establert tres grups de 
treball: acords de pau, negociacions i processos polítics, mecanismes de finançament per a les 
distintes fases de DDR i reintegració i construcció de pau.  
 
A més, de manera complementària, a finals de juny va tenir lloc una reunió a Sierra Leone amb 
representants dels diversos programes de DDR actualment existents a l’Àfrica per a la seva millora i la 
seva contribució a l'estabilitat i desenvolupament al continent. Un procés de DDR africà que requereix 
una especial atenció és el de Côte d’Ivoire, on se’n discuteix la implantació, tal com apareix en els 
Acords de Pretòria del 6 d'abril. Amb certs inconvenients també es troben altres dels programes de 
major envergadura com són els de Libèria o la RD Congo. Així mateix, en alguns d'aquests processos 
també s'han iniciat processos de desarmament de la societat civil, com a Burundi, en pro de la 
reducció de la violència.  
 
Pel que fa al continent americà, Haití podria perfilar-se com un dels casos paradigmàtics per a portar a 

                                                      
6 Tota la documentació al respecte es pot trobar a http://www.sweden.gov.se/sb/d/4890;jessionid=aZIX4jrJspJa/. 
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terme un procés de DDR, encara que per la complexa i delicada situació que viu el país caribeny s’ha 
de tractar de manera detallada: 
 
 

La situació d’(in)seguretat a Haití 
 
Per sobre de la inseguretat, la situació d'Haití cal contextualitzar-la actualment en un procés de greu crisi 
econòmica, política i social. Aspectes com el constant narcotràfic, la presència encara activa de les antigues 
FORCES ARMADES il·legalitzades per l'expresident J. Aristide (FAd’H), la multiplicitat de grups armats i 
bandes urbanes i l'alta proliferació d'armes lleugeres en mans de la població civil (en bona part per ser un 
dret constitucional), duen a una perpetuació d'aquesta profunda crisi.  
 
La situació d'inseguretat es viu principalment en els barris més pobres de la capital: Bel-Air, Cité-Soleil i La 
Saline, on aquests grups armats imposen la seva llei, la qual cosa és considerada com una forma de protecció per 
a alguns dels habitants d'algunes d'aquestes zones. Fins ara, la Policia Nacional Haitiana (PNH) ha realitzat 
intervencions en aquests barris on s'han constatat violacions dels drets humans, la qual cosa ha ocasionat 
també la mort de persones innocents, incloent dones i menors. Malgrat tot, en cap moment s’ha d’oblidar la 
presència d'altres grups armats i, sobretot, de les antigues FORCES ARMADES estatals fora de la capital, els 
quals sempre suposen una amenaça a la poca estabilitat que hi ha a Haití.  
 
Davant aquesta complexa situació, la intervenció de la comunitat internacional, amb especial èmfasi en la 
MINUSTAH en matèria de seguretat ha de ser de caràcter multidisciplinar, en funció del tipus de grup al qual s’ha  
d’intervenir, i podria anar centrat en aquests 4 eixos principals:  
 
- Procés de DDR per als antics membres de les FAd’H.  
- Neutralització de les colles urbanes i reincorporació posterior als programes de DDR anteriorment comentats.  
- Descens de la criminalitat i violència, especialment a Port-au-Prince.  
- Descens de l'abús d'autoritat i criminalitat de l’HNP. 
 
A l’Àsia també es constata la presència de programes de DDR, com a l’Afganistan, on les xifres 
registrades de combatents desmobilitzats divergeixen en gran manera amb el nombre d'armes lliurades, 
o Myanmar, amb l'inici del procés de desarmament, centrat principalment en el PSLA. La taula que es 
presenta a continuació pretén ressaltar els esdeveniments més rellevants d'aquest tipus de processos:  
  

Tabla 6.4.  Països que han estat objecte d'atenció internacional en matèria de DDR 
País Comentari 

Afganistan 

Fi de les fases de desarmament i desmobilització. La UNAMA va anunciar la finalització de 
les fases de desarmament i desmobilització, on uns 61.000 antics combatents pertanyents a les 
antigues FORCES ARMADES del país han estat desarmats i desmobilitzats i que al voltant del 
90% d’aquests han entrat en programes de reintegració. També es va anunciar que fins al 
moment s'han recol·lectat 34.000 unitats d'armes lleugeres i pesades. La xifra no coincideix 
amb el nombre de desmobilitzats pel fet que algunes armes eren compartides i manejades per 
més d'un soldat, tal com s'ha reiterat des de la mateixa UNAMA. Després d'aquest procés, el 
Govern va anunciar l'inici del procés de desarmament dels grups armats il·legals. Des del 
Govern del Japó, un dels màxims finançadors d'aquests programes al país, es va estimar la 
necessitat de desmobilitzar uns 70.000 combatents calculant un desemborsament d'uns 100 
milions de dòlars. 

Burundi 

Inici del procés de desarmament de la societat civil. L’ONUB va anunciar la desmobilització 
de més de 7.200 antics combatents des de desembre de 2004, dels quals uns 6.300 són 
homes, 300 dones i 600 menors-soldat. Respecte als grups desmobilitzats, es prioritza el FDD, 
encara que no es vol deixar de costat als grups armats més petits. Aquest procés va sofrir les 
crítiques del mateix grup, liderat per P. Nkurunziza, per considerar que els seus efectius estan 
sent obligats a desarmar-se. Per altra banda, el president, D. Ndayizeye, va anunciar un 
programa de desarmament de la societat civil que també va rebre crítiques, per part del mateix 
grup armat FDD, per considerar-lo mal planificat. 

RD Congo 

Falta de disposició dels grups armats a desarmar-se. La MONUC va iniciar el procés de 
desarmament forçós a Ituri després d'un període de tres mesos de caràcter voluntari i es 
calcula que ja s'han desmobilitzat uns 14.000 antics combatents dels 15.000 esperats, encara 
que els restants persisteixen en els seus atacs contra la societat civil. A més, molts dels 
combatents desmobilitzats duen més de dos mesos en els camps de trànsit, el que podria dur 
al fracàs del programa si no es du a terme la seva reintegració de la manera més ràpida i 
efectiva possible ja que en cas contrari podrien haver-hi actes violents i de saqueig. 

Côte d’Ivoire Recerca de consens per a l'inici del programa. El Govern i els diversos grups armats 
d'oposició s'han vingut reunint des de la signatura dels Acords de Pau del 6 d'abril per a 
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debatre la implantació del programa de DDR. Aquest programa, l'objectiu del qual és crear 
unes FORCES ARMADES unitàries, està destinat a uns 40.000 antics combatents dels grups 
armats i uns 4.000 de les FORCES ARMADES, que rebran un paquet d'ajuda d'uns 900 dòlars. 
Els punts de divergència es van començar a donar en la discussió de les dates i terminis del 
desarmament, així com el nombre d'integrants que passarien a formar part d'aquestes noves 
FORCES ARMADES. Després de desestimar la data inicial del 14 de maig, el 20 d’agost es va 
preveure com el dia assenyalat perquè comencés, sempre amb la retirada prèvia de tot 
armament pesat, entenent-lo com una mesura de confiança en la implantació d'aquests acords 
de pau. 

Libèria 

Falta de planificació del nombre de combatents que duu a la falta de fons del programa. 
La falta de previsió en el nombre de combatents per desmobilitzar ha fet que el programa s'hagi 
quedat sense fons. Aquest fet ha provocat les protestes dels grups armats, que van manifestar 
la seva sensació d'abandó per part de la UNMIL, que ha demanat a la comunitat internacional 
10 milions de dòlars més, arribant fins i tot a protagonitzar brots de violència en protesta per la 
falta de cobrament. Paral·lelament, el PNUD, va iniciar una campanya de recol·lecció 
d'armament comunitari per a detenir la proliferació d'armes lleugeres il·legals al país. Finalment, 
des del Ministeri de Defensa es va anunciar la formació d'unes noves FORCES ARMADES, 
formades per uns 2.000 efectius, les quals seran una realitat quan hagi arribat tot el 
finançament necessari procedent del Govern dels EUA. Cal recordar que la formació d'aquest 
nou exèrcit correrà a càrrec de l'empresa privada DynCorp International, introduint així l'element 
de l'empresa privada i les seves responsabilitats en aquest tipus de programes. Fins al 
moment, els membres de les FORCES ARMADES han protestat violentament al·legant la falta 
de pagament dels seus salaris. 

Myanmar 
Lliurament d'armes del PSLA. El grup armat d'oposició PSLA va anunciar que farà lliurament 
de les seves armes al Govern en el marc del programa d'Intercanvi “d'armes per pau”, que 
pretén desarmar tots els grups armats que participin en la Convenció Nacional. 

Uganda 

Desarmament en la frontera amb Kenya. Les FORCES ARMADES del país van iniciar el 
desarmament dels combatents Karamojong en la zona fronterera amb Kenya, país que també 
va realitzar el procés esmentat simultàniament. Aquesta operació, la segona fase d'un 
programa iniciat el 2001, va començar amb la detenció d'uns 60 antics combatents per 
possessió d'armes il·legals. 

 
Un aspecte molt concret, encara que generalitzat en aquest tipus de programes, és el dels menors-
soldat. D'una banda, la coalició Children in Organised Armed Violence (COAV) va publicar un informe7 
on calcula que hi ha milers de menors en grups armats organitzats per tot el món, fins i tot en països no 
involucrats en conflicte armat. A més, revela que la violència d'aquest tipus de grups s'ha incrementat 
des de la dècada dels 80, com a conseqüència de l'auge del fenomen del narcotràfic, i que els menors 
que s'enrolen en aquests grups, alguns d'ells amb vincles amb les forces de seguretat estatals, són 
cada vegada més joves. Així mateix, l'ONG Human Rights Watch va publicar un altre informe8 en què 
denunciava fets similars: menors d'edat es recluten per a actuar com a mercenaris en conflictes 
emergents a la regió d'Àfrica Occidental.  
 
A mode de conclusió, aquest apartat ha continuat mostrant una gran varietat d'elements. D'una banda, 
la constatació de l'augment de les despeses militars a escala mundial, amb una important 
concentració per part dels EUA, que persisteix en la seva estratègia de l'augment de la seguretat en la 
lluita contra el terrorisme. També cal lamentar el fracàs del Procés de Revisió del TNP, que no ha fet 
més que constatar la diferència de parers respecte la percepció del que suposa una amenaça nuclear, 
així com el debat entre la unilateralitat dels EUA i la multilateralitat de la UE o de programes nuclears 
com els de l'Iran o la RPD Corea. Per altra banda, la perspectiva més optimista s'albira en el fet que 
diverses regulacions de control en el comerç d'armes vagin prenent un caràcter legalment vinculant, 
ja sigui per l'entrada en vigor del Protocol sobre Armes de Foc, com per la possibilitat que en un futur 
proper el Codi de Conducta de la UE passi també a prendre aquest caràcter vinculant, el que hauria 
de servir per a endurir les polítiques d'exportacions d'armament dels Estats Membres. 

                                                      
7 http://www.coav.org/br/publique/media/Livroes.pdf/. 
8 http://hrw.org/reports/2005/westafrica0405/ 
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Drets humans  
 

 
 La redefinició del concepte de tortura per part de nombrosos governs occidentals, 

realitzada gràcies a les política i mesures adoptades en la lluita contra el terrorisme 
internacional, va augmentar de forma significativa aquesta pràctica durant el trimestre. 

 La Comissió de Drets Humans de Nacions Unides va aprovar l'establiment de dos nous 
relators temàtics, un per a terrorisme i drets humans i un  altre sobre empreses i drets 
humans, durant el seu 61è període de sessions. 

 L'alta comissionada de Nacions Unides pels Drets Humans va donar per iniciat el 
procés de reforma de la Comissió de Drets Humans. 

 
En el present capítol s'analitza la situació relativa als drets humans a partir del seguiment de les 
violacions de drets humans i de les llibertats fonamentals denunciades per organitzacions no 
governamentals de drets humans (Amnistia Internacional i Human Rights Watch, principalment) 
i per organitzacions internacionals i intergovernamentals, especialment en l'àmbit europeu i de 
Nacions Unides. Durant aquest segon trimestre de l'any s'ha prestat una especial atenció al 61è 
període de sessions de la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides que ha iniciat el 
debat sobre la proposta de reforma del màxim organisme de protecció i promoció dels drets 
humans a escala internacional.  
 
 

7.1. Violacions dels drets humans i de les llibertats 
fonamentals 
 
a) Aspectes destacats per les organitzacions no 
governamentals 
 
Durant aquest trimestre, Amnistia Internacional i/o Human Rights Watch han centrat 
principalment les seves accions entorn de les crisis obertes a Uzbekistan, Togo i Etiòpia a 
causa de diferents irregularitats en els processos electorals i les denúncies de greus abusos 
mentre es perpetuaven les denúncies ja assenyalades en el trimestre anterior, com la situació 
al Nepal o la regió sudanesa de Darfur. D'acord amb la informació procedent d'aquestes dues 
organitzacions sobre la situació de drets humans a escala internacional, en el trimestre es 
constaten greus violacions dels drets civils i polítics per part dels cossos de seguretat estatals a 
39 països1. Les denúncies continuen estant relacionades de forma directa amb la reculada en 
matèria de drets humans que ha provocat la imposició de legislacions antiterroristes a escala 
mundial, i el seu impacte directe en l'augment de la pràctica de la tortura. Les ONG van 
considerar que els governs occidentals estan menyscabant la lluita mundial contra la pràctica 
de la tortura transferint persones sospitoses de tot tipus de delictes a països en els quals es 
constata que els detinguts són sotmesos a aquesta pràctica. A més, van acusar d'aquesta 
pràctica governs com els dels EUA, Canadà, Regne Unit, Països Baixos, Alemanya, Àustria i 
Suècia. Entre els països als quals són extraditades la majoria d'aquestes persones sense 
garanties es troben Síria, Egipte o Uzbekistan. Aquesta situació es recull en l'informe anual 
d'Amnistia Internacional. 
 
 
 
 
 
 

                                                      
1 Per a més informació sobre les violacions dels drets humans en aquests països vegeu les notícies publicades per 
ambdues organitzacions (entre abril i juny de 2005) recollides en la publicació trimestral Semáforo de Derechos 
Humanos nº 10 en http://www.escolapau.org/programas/semaforodh.htm/. 
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L'informe anual d'Amnistia Internacional 2005.2

 
En l'informe anual de l'organització sobre la situació dels drets humans al món que recull els 
esdeveniments més rellevants de 2004 es denuncia que els governs estan traint la seva promesa de 
promocionar i protegir els drets humans portant a terme una acció mundial que no respecta aquests drets 
internacionalment protegits. La nova agenda marcada per la lluita antiterrorista en la qual s'estan emprant 
de forma errònia els conceptes de ‘llibertat' i ‘justícia' en nom d'un concepte únic de ‘seguretat' i la manca 
de resposta adequada a les crisis humanitàries i als conflictes oblidats durant 2004. Aquesta situació és 
evident en contextos tan diferents com la regió sudanesa de Darfur, Haití, RD Congo, Afganistan, l'Iraq, 
Txetxènia (Rússia) i Zimbabwe. Finalment, en aquest informe s'assenyala que tant els governs com els 
grups armats d'oposició han incomplert encara més la normativa internacional, i per tant, van prosseguir 
els abusos sistemàtics i greus. En el cas dels governs, AI assenyala que els EUA i el Regne Unit estan 
menyscabant l'imperi de la llei a causa de la seva lluita contra el terrorisme internacional i perpetuant 
situacions d'il·legalitat com Guantánamo. L'informe 2005 recull la situació de 149 països i territoris.  
 
L'aplicació de la pena de mort 
 
L'informe assenyala l'augment de l'aplicació de la pena de mort en el món constatant que 3.797 persones 
van ser executades durant 2004 a 25 països i que almenys 7.395 han estat sentenciades a mort a 64 
països. El 80% d'aquestes execucions s'han produït a la Xina (3.400), 159 a l’Iran, 64 al Vietnam i 59 als 
EUA. Aquesta xifra d'execucions confirmades suposa la més alta en l'última dècada i la segona més 
elevada en els últims 25 anys a causa especialment de l’augment de les execucions a la Xina. 
 
 
Segons aquestes dues organitzacions, prossegueix la conculcació de les llibertats 
fonamentals (denúncies en 27 països), especialment de la llibertat de premsa, tal com van 
assenyalar nombroses organitzacions durant la commemoració del Dia Internacional de la 
Llibertat de Premsa (3 de maig), així com nombrosos casos de detencions arbitràries 
(denúncies en 11 països), tortura i maltractament (denúncies en 23 països). Es constata, així 
mateix, la contínua fustigació a les minories i a les persones desplaçades i demandants 
d'asil (denúncies en 13 i 6 països, respectivament) i la restricció de les seves llibertats i drets 
més fonamentals. La qüestió de les violacions dels drets humans dels menors (denúncies en 7 
països) i les dones3 (denúncies en 13 països) són altres aspectes d'especial preocupació 
durant el trimestre. Totes aquestes violacions a més es solen cometre en un clima d'impunitat i 
de manca de garanties legals i jurídiques, fet que dificulta la millora de la situació dels drets 
humans (aspecte rellevant en 13 països). 
 
b) Aspectes destacats per les organitzacions internacionals i 
intergovernamentals  
 
En l'àmbit europeu cal destacar que diferents institucions de la UE van mostrar la seva 
preocupació a causa de la tensió política i el nombre de denúncies d'abusos registrades a Togo 
i Etiòpia, i que Uzbekistan va rebutjar l'entrada al país del nou representant personal per a 
qüestions de drets humans de l'alt representant de la Política Exterior i de Seguretat Comuna 
de la UE, M. Matthiessen. Aquestes tres situacions també van ser les més destacades per les 
ONG durant el trimestre. En el cas del Consell d'Europa, el seu comissari de Drets Humans, Á. 
Gil-Robles, després d'una visita al país va recomanar al president rus, V. Putin, que 
intensificarà la lluita contra la xenofòbia, l'antisemitisme i totes les formes de discriminació. 
També va assenyalar que en el cas de Txetxènia, el Govern ha de combatre amb fermesa l'ús 
excessiu de la força per part de la policia i investigar la desaparició sumària de nombroses 
persones.  
 
En el cas d'altres sistemes regionals de protecció dels drets humans, cal destacar que la 
Comissió Àrab de Drets Humans va denunciar la fustigació als defensors dels drets humans de 
la població musulmana al Sudan i que l’OEA va alertar sobre l‘empitjorament de la situació a 
Haití. 
  
                                                      
2 Per a accedir al text complet de l'informe, vegeu http:web.amnesty.orgreport2005index-eng/. 
3 Per a ampliar informació sobre la situació dels drets humans de la dona, vegeu el capítol 9 sobre la dimensió de 
gènere en la construcció de pau. 
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A escala internacional, mentre els diversos òrgans i agències de Nacions Unides han 
continuat realitzant pronunciaments sobre la situació dels drets humans a 15 països, 
(especialment amb referència a la situació a Costa d’Ivori, Togo i Uzbekistan) cal destacar que 
durant aquest trimestre la nova alta comissionada de Nacions Unides per als Drets Humans, L. 
Arbour, ha establert tres noves Oficines de Drets Humans de l'Alt Comissionat a Guatemala, 
Nepal i Uganda de cara a la millora de la situació de drets humans en aquests països posant 
l'exemple de l'Oficina a Colòmbia com a model de treball a seguir. A més, durant aquest 
trimestre es va celebrar un nou període de sessions de la Comissió de Drets Humans de 
Nacions Unides que va comptar per primera vegada amb la seva presència.  
 
 

7.2. La Comissió de Drets Humans de Nacions Unides4

  
A principis del mes de juny, el President de torn de l'Assemblea General de l’ONU, l'ambaixador 
de Gabon J. Ping, va presentar un primer esborrany sobre la proposta de reforma de l’ONU en 
el qual s'assenyala el suport a l'establiment del Consell de Drets Humans i que es mantinguin 
els mecanismes més efectius com són la participació de les ONG i el paper dels experts 
independents. Aquesta proposta presentada pel secretari General de l’ONU durant el 61è 
període de sessions de la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides5 s'emmarca dins del 
procés de reforma de tota l'organització. En el cas de la Comissió de Drets Humans, aquest 
trimestre s'ha iniciat el debat entre l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als 
Drets Humans, els governs, ONG i amplis sectors de la societat civil per a poder treballar de 
forma efectiva les amenaces actuals que impedeixen gaudir dels drets humans a tot el món.  
 
a) Què és la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides? 
 
Tots els éssers humans neixen lliures i iguals en dignitat i drets. Des de la seva creació, les 
Nacions Unides han promogut el desenvolupament i la plena realització dels drets humans. La 
Comissió de Drets Humans és el principal òrgan encarregat de promoure i protegir els drets 
humans a escala internacional. 
 
La Comissió és un òrgan subsidiari del Consell Econòmic i Social (ECOSOC). La Carta de les 
Nacions Unides disposa que el Consell «establirà comissions d'ordre econòmic i social i per a 
la promoció dels drets humans». En la seva primera reunió el 1946, l’ECOSOC va establir dues 
comissions orgàniques, una de drets humans i l’ altra sobre la condició jurídica i social de la 
dona. Va quedar decidit que ambdues estarien formades per representants dels Estats. La 
Comissió de Drets Humans consta actualment de 53 Estats triats per l’ECOSOC. La Comissió 
es reuneix anualment sis setmanes a Ginebra entre els mesos de març i abril. 
 
Les principals tasques de la Comissió són establir normes de drets humans, supervisar el seu 
compliment i protegir i promocionar els drets humans a tot el món. Tots els Estats que 
decideixen acatar aquestes normes estan obligats a vetllar pels drets que aquestes protegeixen 
i a presentar informes periòdics als organismes internacionals establerts per a verificar el 
compliment d'aquestes normes. Durant el seu període ordinari de sessions anual, la Comissió 
aprova al voltant d'un centenar de resolucions, decisions i declaracions de la Presidència sobre 
qüestions que pertoquen a drets humans de tot tipus i arreu del món, que han de ser posades 
en pràctica pels Governs dels Estats Membres de les Nacions Unides, l'Oficina de l'Alt 
Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans, i en alguns casos, també per altres 
organismes de Nacions Unides. Periòdicament, la Comissió indica àrees en què cal 
desenvolupar les normes existents per a plantar cara a problemes nous o que estan adquirint 
particular importància. 
 
 
                                                      
4 Per a més informació sobre la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides o sobre algun aspecte tractat en aquest 
apartat, vegeu  http://www.escolapau.org/castellà/antenacomision/. 
5 Per a més informació, vegeu els informes del Secretari General de l’ONU, “Un concepte més ampli de llibertat: 
desenvolupament, seguretat i drets humans per a tots”, A/59/2005 de 21 de març de 2005 a 
*http://www.un.org/spanish/largerfreedom/contents.htm/ i ‘Un món més segur: la responsabilitat que compartim' de 2 de 
desembre de 2004 a http://www.un.org/secureworld/report2.pdf/. 
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En el moment que la Comissió de Drets Humans va decidir crear els primers mandats de 
procediments especials, la seva intenció era treballar durant tot l'any (i no solament durant el 
període de sessions anual de sis setmanes que es celebra en Ginebra) en qüestions d'interès 
que haguessin assenyalat els seus Estats Membres. 
 
Quan es parla de procediments especials, es fa referència als relators especials, experts 
independents i grups de treball de la Comissió de Drets Humans, així com als representants 
especials del secretari general de l’ONU, els mandats de la qual es creen per mitjà de 
resolucions de la Comissió. Encara que els títols varien, no hi ha diferències importants entre 
les responsabilitats i mètodes de treball dels relators especials, experts independents, grups de 
treball i representants del Secretari General. 
 
La Comissió encomana a aquests procediments la missió d'examinar i vigilar la situació dels 
drets humans a determinats països (mandats geogràfics) o qüestions i fenòmens importants 
relacionats amb els drets humans que es registren a tot el món (mandats temàtics). Entre els 
mandats temàtics, alguns es centren més en la investigació i l'establiment de normes (com per 
exemple els mandats sobre les polítiques d'ajustament estructural i el deute extern o els drets 
humans i l'extrema pobresa), mentre que per a uns altres la prioritat és supervisar la situació 
dels drets humans en relació amb un tema determinat (com els mandats sobre la tortura o el 
dret a la salut). No obstant això, cal subratllar que tots els mandats de "control" també tenen la 
missió, en els seus respectius àmbits de competència, de realitzar estudis, elaborar pràctiques 
idònies, recopilar i analitzar la doctrina existent i participar activament en els processos 
normatius. 
 
 

b) El 61è període de sessions de la Comissió de Drets Humans 
 

El 61è període de sessions es va celebrar entre el 14 de març i el 22 d'abril de 2005 i va 
comptar amb la participació de més de 3.000 delegats que representaven els Estats Membres, 
els Estats amb condició d'observadors i a organitzacions internacionals i intergovernamentals, 
així com a organitzacions no governamentals.  
 
 

La composició de la Comissió de Drets Humans el 2005. 
 
Els 53 Estats Membres de la Comissió durant 2005 ordenats per grups regionals van ser: Àfrica (15 
països: Burkina Faso, Congo, Egipte, Eritrea, Etiòpia, Gabon, Guinea, Kenya, Mauritània, Nigèria, Sud-
àfrica, Sudan, Swazilàndia, Togo i Zimbabwe); el grup d'Estats asiàtics (12 països: Aràbia Saudita, 
Butan, Xina, Índia, Indonèsia, Japó, Malàisia, Nepal, Pakistan, Qatar, Rep. de Corea i Sri Lanka); el grup 
d'Estats d'Europa de l'Est (5 països: Armènia, Federació de Rússia, Hongria, Romania i Ucraïna); el 
grup d'Estats de Llatinoamèrica i el Carib (11 països: Argentina, Brasil, Costa Rica, Cuba, Equador, 
Guatemala, Hondures, Mèxic, Paraguai, Perú i República Dominicana); i finalment, el grup d'Europa 
Occidental i altres Estats (10 països: Alemanya, Austràlia, Canadà, EUA, Finlàndia, França, Irlanda, 
Itàlia, Països Baixos i Regne Unit). 
 
La Taula de la Comissió va estar integrada per M. Wibisono (presidència), M. S. Ould Mohamed Lemine 
(Mauritània), A. Zlenko (Ucraïna), H. Escudero Martínez (Equador) (vicepresidències) i D. Kent (Canadà) 
com a relatora. 
 
 
Aquesta sessió de la Comissió va ser una de les menys conflictives pel que fa al debat sobre la 
situació en determinats països a causa del fet que la reflexió iniciada entorn la necessitat de 
reforma de l'organització va marcar l'agenda a seguir. El 2005 vam assistir a més a un canvi 
significatiu en el lideratge en matèria d'incloure temes de debat i resolucions, ja que països del 
grup llatinoamericà i Suïssa han estat molt actius en la presentació de les 116 resolucions 
adoptades (el 2004 van ser 131). 
 
En referència a la situació dels països, les ONG de drets humans van lamentar que ja durant 
la primera setmana del període de sessions, molts governs (inclosos la UE, EUA i Canadà) ja 
havien anunciat que no tenien intenció de presentar resolucions sobre la situació en 
determinats països com la Xina, Iran, Txetxènia (Rússia), Turkmenistan o Zimbabwe a causa 
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de la dificultat d'arribar a un consens. La resolució presentada pel representant cubà 
assenyalant els greus abusos comesos pels EUA a Guantánamo tampoc va prosperar, però el 
Govern nord-americà es va comprometre a acceptar l'entrada dels procediments especials de 
la Comissió als seus centres de custòdia a Guantánamo, l'Iraq i l’Afganistan. Les Declaracions 
de la presidència sobre Colòmbia i l’Afganistan van tenir moltes crítiques per part de les 
organitzacions de la societat civil perquè es va considerar que no reflectien la situació real en 
matèria de drets humans. Com a aspecte positiu cal assenyalar que Suïssa va liderar les 
negociacions per a aconseguir que el Govern de Nepal acordés l'establiment d'una Oficina de 
Drets Humans al país per a supervisar els abusos comesos per totes les parts en conflicte 
armat al país i que la UE i la UA van acordar un text de compromís sobre la situació al Sudan 
amb el suport del propi Govern sudanès que condemnava els abusos que es cometien en 
relació amb conflicte armat.  
 

Mapa 7.1 Països en els quals la Comissió de Drets Humans ha adoptat una resolució o 
decisió sobre la seva situació 

 

 
 
Referent a qüestions temàtiques, l'establiment d'un relator especial sobre drets humans i la  
lluita antiterrorista i la d'un representant especial del secretari general de l’ONU sobre empresa 
i drets humans malgrat l'oposició dels EUA i d’Austràlia, han estat els dos aspectes més 
significatius. També mereix una atenció especial la resolució sobre tortura que per primera 
vegada incorpora en el text que les persones acusades d'estar vinculades a grups considerats 
terroristes no han de ser extraditades a països en els quals hi hagués risc de patir aquesta 
pràctica (mesura que tant els EUA com alguns països d'Europa estan començant a 
implementar). Els avenços en matèria de reconeixement de mesures a favor dels processos de 
justícia transicional com el dret a les reparacions (resolució presentada per Xile) i el dret a la 
veritat (presentada per Argentina) van ser ben acollides per les ONG de drets humans que van 
criticar per contra la resolució sobre drets humans i responsabilitats presentada per la Xina en 
la qual s'assenyalen els deures dels ciutadans amb els seus Estats per al ple compliment de les 
garanties als seus drets. 
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Dos nous procediments especials 
 
- El relator especial sobre drets humans i la lluita antiterrorista. En la resolució 2005/80 adoptada per 
la Comissió de Drets Humans el 21 d'abril sense votació sobre “la protecció dels drets humans i les 
llibertats fonamentals en la lluita contra el terrorisme” s'observa no només que els atacs terroristes 
vulneren els drets humans sinó que també els governs han de cerciorar-se que les mesures que adoptin 
per a lluitar contra el terrorisme compleixen totes les obligacions relatives al Dret Internacional i es 
decideix designar un relator especial per un període de tres anys amb el mandat de: a) formular 
recomanacions concretes sobre la protecció dels drets humans en la lluita antiterrorista, b) reunir, 
sol·licitar, rebre i intercanviar informació de totes les fonts sobre els presumptes abusos; c) identificar, 
intercanviar i promoure les millors pràctiques sobre mesures de lluita contra el terrorisme; d) treballar en 
estreta col·laboració amb tots els organismes de Nacions Unides; i) establir un diàleg regular amb tots els 
actors; i f) informar anualment dels seus progressos a la Comissió de Drets Humans. 
 
- El representant especial del secretari general de l’ONU sobre empresa i drets humans. En la 
resolució 2005/69 adoptada per la Comissió de Drets Humans el 20 d'abril per 49 vots a favor, 3 en contra 
i 1 una abstenció sobre “drets humans i empreses transnacionals i altres empreses comercials” s'insta el 
secretari general de l’ONU a anomenar un representant especial sobre drets humans, empreses 
transnacionals i altres empreses comercials per un període inicial de dos anys (encarregat de presentar 
un informe    provisional a la Comissió en el seu 62è període de sessions i un informe final en el seu 63è 
període de sessions) amb el mandat d'identificar normes de responsabilitat social empresarial i de rendició 
de comptes; precisar la funció dels Estats en la regulació; investigar i clarificar els conceptes de 
‘complicitat' i ‘àrea d'influència'; elaborar metodologies d'avaluació dels impactes de les empreses en els 
drets humans i recopilar un compendi de bones pràctiques dels Estats i de les empreses. Algunes ONG 
van criticar la resolució i van convidar  la Comissió que establís un Grup de Treball obert encarregat de 
revisar i millorar el Projecte de Normes de Nacions Unides presentat per la Subcomissió considerant que 
l'establiment del representant especial era tornar al punt de partida i una paralització de facto de l'adopció 
de les normes. 
 
 
c) La reforma de la Comissió de Drets Humans de Nacions 
Unides: del perquè al com 
 
Aquest període de sessions va posar novament de manifest la manca d'una acció efectiva dels 
governs a favor de la promoció i protecció dels drets humans a escala internacional, per la qual 
cosa l'alta comissionada de Nacions Unides per als Drets Humans, L. Arbour, va afirmar durant 
la sessió de clausura de la 61ena sessió que sota l'actual forma l'organisme ja no era operatiu i 
va mostrar el seu suport a la proposta de reforma presentada pel secretari general de l’ONU en 
considerar que a l'aplicació dels drets humans i la verificació de resultats, les eines de la 
Comissió s'han quedat obsoletes. Aquesta consideració ha estat compartida per les ONG, 
encara que han mostrat també la seva preocupació davant la possibilitat que una eventual 
reforma pugui provocar el que les organitzacions de la societat civil perdin el seu paper i la 
seva presència activa si la Comissió deixa d'estar subordinada a l’ECOSOC. 
 
 

La proposta de reforma 
 
El secretari general de l'ONU va presentar el 8 d'abril de 2005 a Ginebra durant el 61è període de 
sessions la seva proposta de reforma de la Comissió de Drets Humans de Nacions Unides'6. Per a K. 
Annan no és possible que els Estats que no compleixen el seu compromís amb la promoció i protecció 
dels drets humans procedeixin a establir normes per a afermar-los. Per a això seria necessari ampliar 
l'actual pressupost de la Comissió que només representa el 2% del pressupost ordinari de l'Oficina de l'Alt 
Comissionat i a llarg termini pensar en la possibilitat que la Comissió passi a ser un “Consell de Drets 
Humans” no subordinat a l’ECOSOC i que tingui entitat pròpia dintre de la Carta de Nacions Unides.  
 
 
Mesures a adoptar: 
 
-    L'ampliació de la composició de la Comissió perquè sigui universal (d'aquesta manera el debat es 
centraria en qüestions substantives i no en qui les debat i qui vota). 

                                                      
6 Per a més informació sobre aquest informe, vegeu http://www.un.org/secureworld/report2.pdf/. 
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 - La designació pels Estats de persones expertes i independents en el camp dels drets humans com 
els seus caps de delegació. 
 - L'establiment d'un consell o grup assessor (format per quinze experts, tres per continent) perquè doni 
suport a la tasca de la Comissió. 
 - L'Oficina de l'Alt Comissionat hauria de preparar un informe anual sobre la situació dels drets 
humans al món. 
 - El Consell de Seguretat de l’ONU hauria de demanar a l'Alt Comissionat que els informés periòdicament 
sobre compliment de les disposicions relatives als drets humans de les resolucions del Consell de 
Seguretat, per tal de fer un seguiment precís i eficaç. 
 
L. Arbour va respondre a la proposta del secretari general de l‘ONU mitjançant el seu Pla 
d'Acció per a reformar l'Oficina de l'Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets 
Humans amb l'objectiu que aquestes reformes puguin iniciar-se, tal com sol·licita K. Annan, a 
partir de setembre d'aquest mateix any. Aquestes mesures, que hauran de consensuar-se en 
els propers mesos amb tots els actors internacionals - especialment les ONG - pretén fer front 
al problema de la manca d'implementació dels drets humans. Les mesures solament es podran 
dur a la pràctica mitjançant la protecció efectiva de totes les persones i la millora del seu accés 
i coneixement del sistema de Nacions Unides a partir d'un pla d'acció en cinc àrees: 
 
 

Els cinc punts del Pla d'Acció 
 

1. Ampliar la presència al terreny de l'Oficina de Drets Humans  
2. Augmentar el lideratge de l'Oficina de Drets Humans en el sistema de Nacions Unides 
3. Millorar el diàleg i les relacions amb la societat civil i les ONG 
4. Millorar el diàleg i les relacions entre les diferents agències de l’ONU 
5. Augmentar la capacitat de gestió i planificació de l'Oficina 
 
 

A manera de conclusió cal assenyalar que el llegat de Nacions Unides per a la protecció i 
promoció dels drets humans el trobem de forma clara a l'extensa normativa internacional 
establerta els últims 60 anys. Però serà necessari establir nous recursos econòmics i  
capacitats de treball per a respondre als nous reptes que actualment suposen una amenaça 
real per gaudir dels drets humans com són la pobresa, la discriminació, els conflictes armats, la 
impunitat, la absència d'imperi de la llei i el dèficit democràtic. La protecció dels drets humans 
és un procés inacabable i en contínua construcció, que cal enfortir mitjançant una reflexió a 
fons dels nous eixos i mètodes de treball que l'organització té previst desenvolupar a escala 
internacional i local. 
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Desenvolupament 
 
 

 Un nou informe sobre els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni insta els països 
industrialitzats a millorar substancialment l’AOD i adverteix sobre les dificultats que experimenten 
algunes de les metes de salut i l’Àfrica subsahariana en el seu conjunt. 

 Els països que van ingressar a la UE abans de 2002 es van comprometre a incrementar el seu 
AOD fins al 0,7% del seu PIB fins a 2015. Els deu nous membres ho faran fins al 0,33%. 

 Nacions Unides va celebrar els nombrosos avanços que s'han registrat en la lluita contra el 
VIH/SIDA en els últims anys, però alhora adverteix que la pandèmia continua expandint-se a tots 
els continents i insta a redoblar els esforços en el tractament i prevenció a llarg termini. 

 L'anunci del G-8 de cancel·lació de deute a 18 països africans i llatinoamericans de la iniciativa 
HIPC (40.000 milions de dòlars) ha estat celebrat per Nacions Unides i per múltiples governs, 
però alhora ha estat criticat per organitzacions de la societat civil que el consideren insuficient, 
enganyós i condicionat. 

 L’OIT va llançar una campanya mundial per a eradicar en un termini d'entre cinc i deu anys el 
treball de menors en mines i pedreres, una pràctica que afecta un milió de menors. 

 Algunes organitzacions científiques i de desenvolupament van advertir de nou sobre els riscos de 
l'escalfament global del planeta i van instar el G-8 a apostar decididament per l'eficiència 
energètica i per les anomenades energies netes. 

 
En aquest apartat s'analitzen alguns dels principals aspectes de l'agenda de desenvolupament 
esdevinguts durant el trimestre. En una primera part s'utilitza la matriu dels Objectius de 
Desenvolupament del Mil·lenni1 (ODM) per a classificar aquests aspectes, mentre que en una segona 
part es fa una anàlisi una mica més extensa d'altres qüestions que, o bé no s'emmarquen dintre dels 
ODM o bé requereixen un major aprofundiment.  
  

Taula 8.1. Fets més rellevants en relació amb els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
 

META
2

ESDEVENIM
ENT/ 

INFORME 
ASPECTES A DESTACAR 

Informe anual 
sobre la salut 
al món 

• Cada any moren 10,6 milions de menors i prop de 530.000 mares. 
• La situació de les dones embarassades i els menors ha empitjorat des de 1990 a 

desenes de països, principalment a l’Àfrica subsahariana. 
• Prop del 10% de les morts maternes són atribuïdes a avortaments insegurs. 
• http:www.who.intwhr2005esindex.html 

M
O

R
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T 
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N

TI
L(

5)
  

Advertència 
del PNUD 

• Cinc milions de menors podrien morir a l’Àfrica subsahariana fins el 2015 si persisteixen 
les tendències actuals 

• Aquesta regió, en la qual 45 milions de menors no assisteixen a l'escola, alberga 
actualment un terç de la pobresa extrema a escala mundial, encara que aquest 
percentatge podria incrementar-se fins al 50% el 2015. 

VI
H

/S
ID

A
 (7

) 

Reunió d'alt 
nivell de 
l'Assemblea 
General 

• Objectiu: revisar els objectius sobre la matèria plantejats en 2001 i dissenyar l'estratègia 
internacional dels pròxims anys 

• El Secretari General de l'ONU va advertir que la pandèmia s'està expandint a tots els 
continents i que la lluita contra el VIH/SIDA és el principal repte que actualment té davant 
seu la humanitat, per la qual cosa va instar la comunitat internacional a incrementar 
substantivament els esforços en la matèria. 

• ONUSIDA va destacar l'accés universal al tractament i a la prevenció (tant en la seva 
fase d'emergència com a llarg termini) i l'obtenció dels recursos adequats com els 
principals reptes de la lluita contra el VIH/SIDA. 

• El director executiu del Fons Global contra el VIH/SIDA, la tuberculosi i la malària, que va 
assenyalar la necessitat d'obtenir fons addicionals per a, entre altres qüestions, la cura 
dels milers d'orfes que provoca cada any la malaltia. 

• Es van esmentar els avanços que estan experimentant països com Brasil, Cambotja, 
Tailàndia, Bahames, Camerun, Kenya o Zàmbia 

                                                      
1 Per a consultar els objectius i les metes de desenvolupament del Mil·lenni, vegeu http:www.un.orgmillenniumgoals o remeteu-vos 
al Baròmetre núm. 1: http:www.pangea.orgunescopaubarometredesenvolupament.pdf. 
2 En aquest quadre s'utilitzen les 18 metes en les quals es desglossen els vuit Objectius del Mil·lenni. 
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Comissió de 
Nacions 
Unides per a 
la Població i 
el 
Desenvolupa
ment 

• La Comissió també subratlla la vinculació existent entre la pandèmia i la pobresa 
extrema, la caiguda d'algunes economies i la deterioració de la salut reproductiva. 

• Actualment, 40 milions de persones viuen amb el VIH, un 65% de les quals al continent 
africà 
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(8
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Dia contra la 
Malària a 
l’Àfrica 

• El BM va anunciar una nova iniciativa que planeja un increment de fons per a reforçar 
programes antipalúdics que ja han funcionat en països com Brasil, Eritrea, Índia o 
Vietnam. Aquest programa oscil·laria entre els 500 i els 1.000 milions de dòlars per als 
pròxims cinc anys. 

• El BM considera que han fracassat de forma substancial els esforços dels últims cinc 
anys per a eradicar la malària, que provoca anualment la mort d'un milió de persones a 
tot el món, en la seva majoria menors de cinc anys. 

Signatura de 
la Declaració 
sobre les 
Ciutats 
Verdes 

• La Declaració planteja estratègies concretes per a assegurar que la ràpida urbanització 
que s'està registrant des de fa diversos lustres a tot el món s'emmarqui dins dels patrons 
del desenvolupament sostenible. 

• Aquest procés accelerat d'urbanització (s'estima que el 2030 el 60% de la població viurà 
en àrees urbanes) genera nombrosos reptes, com la pobresa, l'atur, la delinqüència, 
l'urbanisme, la drogoaddicció o la temptació d'impulsar models de desenvolupament molt 
intensius a curt termini i molt poc sostenibles. 

Crida al G-8 
perquè 
impulsi la 
lluita contra 
l'escalfament 
global del 
planeta 

• Les Acadèmies de Ciències d’11 països (Regne Unit, França, Rússia, Alemanya, EUA, 
Japó, Itàlia, Canadà, Xina, Brasil i Índia) adverteixen que ja hi ha evidències sobre 
l'escalfament global del planeta, per la qual cosa sol·liciten al G-8 que a la pròxima 
cimera que celebrarà el proper mes de juliol a Escòcia s'impulsin polítiques per a crear 
capacitats científiques tecnològiques adequades als països empobrits i s'aposti per 
l'eficiència energètica i per les tecnologies energètiques netes. 

• La Declaració també critica la política cap a la matèria de l'actual administració 
nord-americana per considerar que aquesta fins i tot pot fer minvar els resultats i els 
objectius del Protocol de Kyoto. 
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Pla del BM i el 
Fons Mundial 
per a la 
Natura contra 
la 
desforestació 

• Objectiu: reduir en un 10% la taxa global de desforestació per a l'any 2010. 
• El programa impulsarà la cooperació regional, l'establiment de noves àrees forestals 

protegides, una gestió més efectiva d'aquestes i una millor administració dels boscos que 
es troben fora de les àrees protegides. 

Acord de la 
UE sobre 
AOD 

• Els països que van ingressar a la UE abans de 2002 s'han compromès a destinar el 0,7% 
del seu PIB a AOD per a l'any 2015, mentre que els deu nous membres de la UE en 
destinaran el 0,33%. 

• La meitat d'aquests recursos es destinarà a l’Àfrica. 
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Cimera 
Sud-Sud del 
G77 

• L'esdeveniment té com principal objectiu incrementar la denominada cooperació sud-sud 
(eminentment de caràcter tècnic) i coordinar els interessos comuns i les estratègies 
negociadores en matèria comercial en algunes tribunes internacionals.  

• L'organització va ser creada el 1964 i actualment ja compta amb 132 estats membres i 
s'ha convertit un dels principals fòrums de discussió i decisió dels països empobrits i 
d'ingressos mitjos. 

LD
C

 (1
3)

 

Crida a la 
comunitat 
internacional 
a favor dels 
LDC 

• L'alt representant de Nacions Unides per als Països Menys Avançats, els Països Sense 
Litoral i els Petits Estats Insulars en Desenvolupament, A. K. Chowdhury, insta la 
comunitat internacional a redoblar els seus esforços cap a aquests països perquè 
assoleixin els ODM en els terminis prevists 

• D'entre les principals dificultats que enfronten aquests països destaquen un baix 
creixement econòmic, ínfimes taxes d'intercanvi comercial, degradació de la situació 
mediambiental, debilitament de la lluita contra el VIH/SIDA i de la inversió estrangera 
directa i recepció d'una quantitat d’AOD molt per sota dels compromisos adoptats o de 
les expectatives. 

• En els últims anys, el nombre de LDC s'ha doblat (de 25 a 50) i la població que viu en 
aquests països podria ascendir fins als 740 milions de persones cap a 2015. 

TR
EB

A
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 (1
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 Campanya 
mundial de 
l’OIT per a 
eradicar el 
treball infantil 
en mines i 
pedreres 

• L'acord signat per diversos dels països més afectats preveu un termini de cinc a deu anys 
per a posar fi a aquesta pràctica. 

• Aquest tipus de treball afecta un milió de menors en tot el món, una tercera part de les 
víctimes del qual es troba a l’Amèrica Llatina (sobretot a Bolívia, Equador, Colòmbia i 
Perú i, en menor mesura a Nicaragua i Brasil) 

• Segons l’OIT, hi ha 245 milions de menors que treballen en tot el món, 179 milions dels 
quals realitzen activitats perilloses o són obligats a prostituir-se o a participar en 
conflictes armats o en el narcotràfic. 
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Altres aspectes de l'agenda de desenvolupament  
 
En aquest trimestre s'aborda l'evolució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni (així com la 
d'alguna de les seves metes concretes), s'analitza la recent proposta de cancel·lació de deute per part del 
G-8 i, finalment, s'esbossen algunes reflexions sobre les vinculacions entre els conflictes armats i 
determinades dimensions de la democràcia. 
 
a) Els Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni 
 
El BM i el FMI, amb la publicació de l'informe Global Monitoring Report 2005. Millennium Development 
Goals: From Consensus to Momentum3, s'han sumat a una sèrie d'informes i iniciatives destinades a fer 
de l’any 2005 un punt d'inflexió en l'avanç cap als Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. Tot això 
hauria de cristal·litzar en la denominada Cimera del Mil·lenni + 5 que se celebrarà a Nova York el pròxim 
mes de setembre. En la línia d'altres informes previs, el BM i el FMI assenyalen que la consecució dels 
ODM encara és possible si es respecta i en alguns casos s’accelera l'execució els compromisos 
adquirits, encara que també adverteixen que un fracàs d'aquest tipus hipotecaria la credibilitat de la 
comunitat internacional i les perspectives a llarg termini de qüestions com la pau i la seguretat, 
ambdues intrínsecament vinculades amb els ODM.     
 
L'informe valora positivament alguns dels avanços registrats en els països industrialitzats en matèria 
de cooperació al desenvolupament (increment de la quantitat, l'efectivitat i la coordinació de l’AOD) i de 
reforma de la política comercial (major accés dels productes dels països empobrits), encara que alhora 
reconeix que els avanços són més lents del previst. Per sectors, la reducció de la pobresa ha 
experimentat ritmes molt desiguals. Així, si a l’Àfrica subsahariana la incidència de la pobresa va créixer 
a la dècada dels 90 (actualment gairebé la meitat de la població viu per sota del llindar de la pobresa 
extrema), l’Àsia oriental i meridional pràcticament han arribat a l'objectiu gràcies al creixement sostingut 
que estan experimentant la Xina i l’Índia. A la Xina, per exemple, entre 1981 i 2001 el percentatge de 
població que vivia a l'extrema pobresa es va reduir del 64% al 17%, això és, 400 milions de persones que 
estadísticament han deixat de ser pobres. D'igual manera, un altre país de la regió, el Vietnam, va 
aconseguir reduir les xifres del 51% al 14% entre 1990 i 2002. Quant a la salut, l'informe adverteix que la 
majoria de regions no assoliran bona part dels ODM, com la disminució de la mortalitat infantil i 
materna o de les taxes del VIH/SIDA i l'increment de persones amb accés a sanejament bàsic.  
 

Gràfic 8.1. Percentatge de la població amb accés a aigua potable, per regions 
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En aquest sentit, amb motiu del Dia Internacional del Medi Ambient, OMS i UNICEF van presentar un 
informe conjunt en el qual assenyalen que gairebé 2.000 milions de persones necessiten serveis de 
sanejament bàsic i accés a aigua potable en els pròxims 10 anys per a assolir els ODM sobre la matèria. 

                                                      
3 Vegeu http://web.worldbank.org/ 
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L'assoliment  d’aquestes fites suposaria uns beneficis estimats de 84.000 milions de dòlars cada any 
(per l'increment de la productivitat i l'estalvi en costos de salut) i només suposaria una inversió 
addicional de 11.300 milions de dòlars anuals. Durant la presentació de l’informe, la nova Directora 
Executiva d’UNICEF, A. Veneren, va assenyalar que si bé en l'objectiu de l'aigua potable els ritmes de 
progressió són els adequats, pel que fa a l'objectiu de sanejament bàsic aquests han incrementar-se en 
un 58%.  
 
 
b) Deute Extern 
 
Els ministres d'Economia i Finances del G-8 van anunciar a Londres la immediata i total cancel·lació 
del deute extern contreta per 18 dels països inclosos a la iniciativa HIPC amb el FMI, el BM i el Banc 
Africà de Desenvolupament (BAD). La cancel·lació de deute, qualificada pel G-8 com un dels majors 
acords d’eradicació de la pobresa assolit fins al moment, ascendeix a uns 40.000 milions de dòlars i 
beneficia 14 països africans i quatre països llatinoamericans més. A més, el G-8 també va anunciar que 
entre els pròxims 12 i 18 mesos uns nou països més podrien arribar a beneficiar-se de 
cancel·lacions de deute amb els organismes multilaterals anteriorment esmentats per valor d’11.000 
milions de dòlars. Dels 55.000 milions totals, 44.000 milions corresponen al BM, 6.000 al FMI i 5.000 
milions al BAD. Així mateix, l'organització que agrupa els països més industrialitzats del món va instar 
alguns governs que cancel·lin el seu deute bilateral amb els països més endeutats i va assenyalar que la 
cancel·lació efectiva del deute està subjecta a la inversió dels recursos alliberats en desenvolupament 
social, a una gestió transparent d’aquests i a la lluita contra la corrupció i la pobresa. La proposta  
avançada pels ministres d'Economia i Finances haurà de ser ratificada per la cimera que el G-8 
celebrarà a Escòcia entre el 6 i el 9 de juliol i, posteriorment, per les assemblees generals del BM i el FMI 
en el mes de setembre. 
 

Taula 8.2. Països afectats per la iniciativa de condonació de deute del G-8. 
 
Benín  
Bolívia  
Burkina Faso  
Etiòpia 
Ghana 
Guyana 

Hondures 
Madagascar  
Malawi 
Mauritània 
Moçambic  
Nicaragua 

Níger  
Rwanda  
Senegal  
Tanzània 
Uganda 
Zàmbia 

 
A pesar que l'anunci ha estat celebrat tant per Nacions Unides com per alguns governs africans i 
llatinoamericans, algunes organitzacions de la societat civil consideren que la iniciativa és 
enganyosa, condicionada i clarament insuficient i han dirigit contra el G-8 algunes de les crítiques 
que a continuació s'esmenten. 
 
En primer lloc, algunes organitzacions consideren que la iniciativa és insuficient, tant en el nombre de 
beneficiaris com en els seu abast. Així, aquestes mateixes organitzacions estimen que uns 62 països 
empobrits requereixen una cancel·lació del 100% del seu deute extern bilateral i multilateral per a 
assolir els ODM en el termini previst. En aquest sentit, denuncien que la cancel·lació de part del deute 
multilateral només suposa el 2% del deute total dels països empobrits i el 40% del deute total dels 
països beneficiaris i que en els últims cinc anys els països de l'Àfrica subsahariana han pagat, només en 
concepte de servei del deute, 65.538 milions de dòlars, una xifra superior a les quantitats totals 
avançades pel G-8. Igualment, cal recordar que només el deute extern africà ascendeix a uns 300.000 
milions de dòlars. A més, diverses ONG han denunciat que la iniciativa no inclou bancs multilaterals com 
el Banc Interamericà de Desenvolupament i el Banc Asiàtic de Desenvolupament (creditors d'importants 
sumes de deute de països com Bolívia, Nicaragua, Hondures, Guyana, Vietnam i Laos) i han assenyalat 
que l'assoliment  dels ODM (i específicament la reducció de la pobresa) requereixen d'altres mesures si 
cap encara més necessàries: duplicar l’AOD en els pròxims anys i obrir els mercats dels països 
industrialitzats als productes dels països empobrits.  
 
En segon lloc, des de determinats fòrums de la societat civil també s'ha criticat el triomfalisme amb què 
s’ha anunciat (i rebut) la iniciativa, al·legant que la seva implementació està subjecta a alguns imperatius 
del FMI i el BM (com l'estabilitat econòmica i a l'obertura de mercats) que sens dubte incentivaran les 
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privatitzacions, la reducció de la despesa pública, l'eliminació d'aranzels o la flexibilització del mercat 
laboral.  
 
En tercer lloc, la iniciativa del G-8 ha generat greuges comparatius entre països altament endeutats. 
Així, el mateix Govern de Kenya va denunciar que “aquells que paguen el seu deute a temps són 
ignorats, mentre que aquells que no paguen reben tota l'atenció” 4 . Igualment, Intermon-Oxfam va 
assenyalar que països que estan duent una bona política en la matèria, com el Vietnam o Sri Lanka, no 
han estat inclosos en la iniciativa. De la mateixa manera, també han quedat excloses de la cancel·lació 
països com Haití (la cancel·lació dels quals de deute exigeixen nombroses ONG), Nigèria (que acumula 
el 20% del deute extern subsahariana) o altres països amb deutes externs insostenibles que travessen 
greus situacions de tensió. En aquest sentit, també cal destacar que cap dels països en conflicte armat 
excepte Uganda apareix en la taula 8.2.  
 

Gràfic 8.2. Comparació de la iniciativa del G-8 amb altres sumes (milers de milions de dòlars) 
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c) Les vinculacions entre democràcia i conflicte armat 
 
Aquest apartat intenta caracteritzar mínimament els països que l’Escola de Cultura de Pau considera en 
conflicte armat a partir d'algunes variables relacionades amb la democràcia i la governabilitat per a, 
posteriorment i des de l'observació dels casos plantejats, intentar esbossar algunes reflexions sobre un 
tema tan complex i alhora tan estudiat5 com les vinculacions entre la democràcia6 i la pau. 
 
És ja un lloc comú en la literatura sobre relacions internacionals la teoria que la millor estratègia de 
prevenció i resolució de conflictes és l'expansió de la democràcia i de la integració regional i 
comercial. Aquesta teoria es fonamenta en l'evidència empírica que hi ha unes quantes desenes de 
països amb unes institucions democràtiques sòlidament arrelades i fortes vinculacions 
econòmiques mútues que no han guerrejat entre ells en els últims decennis. Així, en els darrers 
                                                      
4 Vegeu http://www.diariodelsur.com.co/juny/13/internacional.php 
5 D'entre les nombroses publicacions sobre la matèria, vegeu alguns articles recents apareguts a Journal of Peace Research (editat 
pel PRIO), com els d’Andrej Tusicisny (vol. 41, núm. 4, juliol 2004), John MacMillan (vol. 40, núm. 2, març 2003), Eric Robinson o 
Spencer R. Weart (vol. 38, núm. 5, setembre 2001). 
6 L'enorme literatura que hi ha sobre la matèria es podria classificar entre les definicions minimalistes i procedimentals (això és, les 
que posen l'èmfasi en la celebració periòdica d'eleccions) i les definicions maximalistes, que contemplen la dimensió econòmica i 
social de la democràcia. Entre les primeres, destaquen la definició de Schumpeter (“acord institucional per a arribar a les decisions 
polítiques, en el qual els individus exerciten el poder de decidir per mitjà d'una lluita competitiva a través del vot”), i els conceptes de 
Poliarquia de Robert Dahl (estableix cinc condicions bàsiques per a la democràcia: 1) un govern dirigit per funcionaris electes; 2) 
l'exercici d'eleccions lliures, competitives i imparcials; 3) el dret de tots els ciutadans a votar i ser votat; 4) la garantia de llibertats 
d'expressió, de crítica i d'informació i 5) la presència de mecanismes d'associació i representació política) i de Democràcia mínima 
de Norberto Bobbio (Conjunt de regles, institucions i procediments que expressen qui està a càrrec i autoritzat de prendre decisions 
col·lectives i sota quins procediments). A més, altres autors rellevants han adjectivat el concepte de democràcia: democràcies 
delegatives (Guillermo O'Donell), democràcies confuses (Giovanni Sartori) o democràcies restringides (Norbert Lechner). 
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anys han proliferat estudis que intenten establir una correlació entre l'existència d'institucions 
democràtiques i el risc de veure's involucrat en un conflicte armat. De la mateixa manera, s'argumenta 
que els països que integren un bloc comercial o una organització regional tenen menys 
probabilitats d'enfrontar-se entre ells, ja que reben la pressió, els incentius o els càstigs dels seus 
països veïns per a adoptar determinats estàndards de drets humans i governabilitat. 
 

Gràfic 8.3. Evolució dels  conflictes armats i les democràcies electorals7 després de la fi de la 
Guerra Freda 
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Font: Elaboració pròpia a partir de Freedom House i Universitat d’Uppsala. 
 
Amb aquestes premisses de fons, alguns organismes internacionals i governs han fet del suport a la 
democràcia i a la integració regional dos dels principals eixos de la seva política exterior o de 
cooperació, argumentant que existeix una relació inversament proporcional entre l'avanç de la 
democràcia i el nombre de conflictes armats (Gràfic 8.1) i al·legant que l'expansió dels règims 
democràtics al llarg del segle XX permet augurar la seva consolidació en pràcticament totes les latituds 
del planeta (Taula 8.3). Així, després de la caiguda del mur de Berlín, el nombre de democràcies gairebé 
s'ha duplicat i hem assistit a un procés de creació d'organitzacions regionals i a l'impuls de projectes 
d'integració comercial a gairebé tot el món. A tall d'exemple, només a l’Amèrica Llatina observem el 
llançament del MERCOSUR, el TLCAN, la Comunitat Sud-americana de Nacions, el Pla Pobla Panamà o 
l’ALCA, la subscripció de nombrosos Tractats de Lliure Comerç (bilaterals o regionals) i l’impuls d'altres 
organitzacions regionals ja existents com l’OEA, la Comunitat Andina de Nacions, el SICA (Sistema 
d'Integració Centreamericà), el Grup de Río o CARICOM (Mercat Comú del Carib).  
 

Taula 8. 3. Evolució dels sistemes polítics al llarg del segle XX8

 

 1900 1950 2000 
Democràcies 0 (0%) 22 (14%) 120 (63%)
Democràcies restringides 25 (19%) 21 (14%) 16 (8%)
Monarquies tradicionals 6 (5%) 4 (3%) 10 (5%)
Règims  autoritaris 0 (0%) 10 (7%) 39 (20%)
Colònies 55 (42%) 43 (28%) 0 (0%)
 
No obstant això, l'assumpció de les premisses anteriorment esmentades i el model de política exterior 
que se’n deriven ha generat moltes crítiques i presenta algunes contradiccions quan es contrasta amb 
l'actual conjuntura. 
 
                                                      
7 Segons la definició de Freedom House, sistemes polítics els líders dels quals es trien en processos competitius amb diversos 
candidats i partits en lliça i en els quals els partits de l'oposició tenen  l'oportunitat d'arribar a o compartir el poder. 
8 La categorització dels règims que apareixen a continuació correspon a Freedom House, un centre d'investigació nord-americà 
amb llarga experiència en l'estudi i la classificació de sistemes polítics però amb evidents connexions i connotacions polítiques que 
sens dubte es plasmen en les definicions que utilitza. Democràcies restringides: Principalment règims en els quals un partit 
governant dominant controla les palanques del poder, fins i tot l'accés als mitjans i al procés electoral de manera que impedeix un 
desafiament significatiu a la seva hegemonia política. En la primera meitat del segle, els estats amb pràctiques democràtiques 
restringides van incloure els països que van negar el dret de vot universal a determinats col·lectius. Règims autoritaris: Estats de 
partit únic i dictadures militars en les quals hi ha infraccions significatives dels drets humans. Per a veure les publicacions i la 
metodologia d'aquesta organització, vegeu http://www.freedomhouse.org/ 
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En primer lloc, la concepció de democràcia que s'assumeix des dels postulats descrits és marcadament 
esbiaixada i en moltes ocasions fins i tot atempta contra determinats patrons culturals, històrics i 
idiosincràtics. Aquesta qüestió s'ha evidenciat en els reiterats debats (impulsats des de determinats 
sectors polítics i acadèmics) que qüestionen la viabilitat de sistemes democràtics liberals en països 
musulmans. A més, el suposat suport a la democràcia s'ha concretat sovint en el finançament 
d'organitzacions opositores que posteriorment han portat a terme actes de desestabilització i fins i tot de 
violacions dels drets humans, generant això un al·luvió de denúncies per ingerència i neocolonialisme 
contra el Govern o organització que ha donat suport a aquestes actuacions. 
 
En segon lloc, si bé l'expansió de la democràcia i l'impuls de l'obertura comercial podrien ser 
considerats uns bons mecanismes de foment de la confiança entre Estats, la veritat és que el tipus 
de conflictivitat ha variat sensiblement des de la fi de la Guerra Freda i actualment els conflictes armats 
ja no es dirimeixen entre Estats sinó principalment en el seu interior. Així les coses, quedarien 
invalidats bona part dels arguments que en el seu moment es van esgrimir per a explicar l'existència de 
les anomenades “zones de pau”. A més, l'obertura comercial que suposadament provoca tot procés 
d'integració regional sovint ha incentivat l'explotació indiscriminada de recursos naturals, la 
vulneració sistemàtica dels drets laborals i de la legislació mediambiental o l'increment de les 
taxes de pobresa, traduint-se tot això en un increment de la tensió i la conflictivitat. Així s'ha evidenciat 
en les recents i multitudinàries mobilitzacions en contra del Pla Puebla Panamà, l’ALCA o del Tractat de 
Lliure Comerç entre els EUA i l’Amèrica Central. 
 
En tercer lloc, la pertinença o l'ingrés  a una organització regional no sempre s'ha traduït en una 
millora dels estàndards de governabilitat o de drets humans o en un increment de la pressió de 
l'organització cap al país per a assolir determinats objectius com la seva democratització o pacificació. A 
manera d'exemple, cal recordar que els esforços diplomàtics de l'ASEAN per a assolir la resolució dels 
diferents conflictes que assolen Filipines, Indonèsia o Tailàndia han estat molt escassos. Així mateix, la 
Junta Militar de Myanmar s'ha mostrat reiteradament indiferent davant les tímides pressions de 
l'organització del sud-est asiàtic i, en el seu moment, els governs de Laos, Cambotja o Vietnam van 
mostrar certes reticències davant les demandes de democratització interna per part de la resta de 
governs de la regió. En el cas de la IGAD, per exemple, observem com a pesar de la intensa activitat 
diplomàtica desenvolupada a Somàlia (i en menor mesura al Sudan), cinc dels seus set integrants 
(Somàlia, Sudan, Uganda, Eritrea i Etiòpia) han sofert guerres en els últims anys. Per altra banda, també 
cal esmentar que el fet que les organitzacions regionals siguin eminentment governamentals ha provocat 
que en moltes ocasions aquests organismes hagin donat suport sistemàticament a un dels seus Estats 
Membres, en perjudici de l'altra part contendent i sovint també de les oportunitats de resoldre el conflicte 
armat. 
 

Taula 8.4. Conflictes armats i democràcies electorals9

 

Democràcies electorals No democràcies electorals 
Colòmbia 
Filipines 
Índia 
Indonèsia 
Israel 

Nigèria 
Rússia, Fed. de 
Sri Lanka 
Tailàndia 

Afganistan 
Algèria 
Burundi 
Costa d’Ivori 
Iraq 

Nepal 
RD Congo 
Somàlia 
Sudan 
Uganda 

 
En quart lloc, tal com es reflecteix en la taula anterior, aproximadament la meitat dels països que 
actualment alberguen un o diversos conflictes armats són considerats democràcies electorals, la 
qual cosa evidencia que la correlació entre la celebració periòdica d'eleccions i la no existència d'un 
conflicte armat no és tan evident com pogués semblar a primera vista. A més, cal destacar que algunes 
de les democràcies electorals que es troben en guerra alberguen més d'un conflicte armat o alguna 
tensió o disputa d'alt risc. Així, per exemple, Filipines és actualment l'únic país del món amb tres 
conflictes armats (NPA, MILF i Abu Sayyaf). Índia, considerada la major i una de les més antigues 
democràcies del món, alberga dos conflictes armats (estats d'Assam i Jammu i Caixmir) i quatre tensions 
(amb Pakistan i en els estats de Gujarat, Manipur i Tripura). Per la seva banda, a Indonèsia encara 
continua vigent la guerra a la província d’Aceh i últimament s'han viscut rebrots de violència en les 
regions de Sulawesi, Moluques i Papua Occidental/Irian Jaya. A Nigèria, que com el cas d'Indonèsia és 
un dels països més populosos del món i ha manifestat en alguna ocasió el seu desig d'ocupar un seient 
permanent en el Consell de Seguretat de l'ONU, es viuen dos conflictes armats (delta del Níger i centre i 
                                                      
9 Freedom House a http://www.freedomhouse.org/research/freeworld/2003/tables.htm 
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nord del territori) i una situació de tensió derivada de la fragilitat i la inestabilitat política del país. A Sri 
Lanka, a pesar de la suspensió temporal d'hostilitats entre el Govern i l’LTTE, persisteixen fets de 
violència protagonitzats per faccions dissidents de l’LTTE i per paramilitars vinculats a Colombo. 
Finalment, a Colòmbia, una de les democràcies considerades més estables i longeves del continent 
americà, persisteix la guerra amb les FARC i encara no han cristal·litzat en acords concrets ni definitius 
els processos oberts amb l’ELN i amb les AUC. 
                                                                                                                                                                                             
Finalment, vegeu també que la majoria d'aquests països que hem esmentat són sòlids aliats d'algunes 
de les principals potències occidentals i ocupen un important paper geoestratègic en les seves 
respectives regions. Això posa de manifest la política de doble fulla que apliquen algunes d'aquestes 
potències quan afirmen que la seva política exterior es regeix principalment pel suport a la democràcia i 
als drets humans.     
 

Taula 8.5. Democràcia, governabilitat i conflicte armat 
 

 Governabilitat Corrupció10 Drets humans11 Llibertat12

ÀFRICA 
Algèria  97 Molt greu No lliure 
Burundi  -- Molt greu Parcialment lliure 
Costa d’Ivori Dolenta 135 Molt greu No lliure 
Nigèria Dolenta 144 Molt greu Parcialment lliure 
RD Congo Molt dolenta 134 Molt greu No lliure 
Somàlia  -- Molt greu No lliure 
Sudan Molt dolenta 127 Molt greu No lliure 
Uganda  105 Molt greu Parcialment lliure 

ÀSIA 
Afganistan Molt dolenta -- Greu No lliure 
Filipines  104 Molt greu Lliure 
Índia  91 Molt greu Lliure 
Indonèsia Dolenta 137 Molt greu Parcialment lliure 
Nepal  94 Molt greu Parcialment lliure 
Sri Lanka  70 Greu Parcialment lliure 
Tailàndia  66 Molt greu Lliure 

RESTA DEL MÓN 
Colòmbia  61 Molt greu Parcialment lliure 
Iraq Molt dolenta 130 Molt greu No lliure 
Israel – ANP  26 - 111 Molt greu Lliure 
Rússia, Fed. de  95 Molt greu Parcialment lliure 
Font: Elaboració pròpia 
 
A la llum de tot el que s’ha esmentat anteriorment, sembla que els vincles entre l'existència d'una 
democràcia (minimalista) i la probabilitat de no veure’s immiscuït en un conflicte armat no són tan 
evidents com pogués dictar el sentit comú o com pretendrien determinats exponents de la comunitat 
internacional. En qualsevol cas, el que sí que sembla evident és que la mera existència d'una democràcia 
electoralista no garanteix la improbabilitat d'una guerra o la minimització dels factors que podrien 
provocar-la. Tal com avançàvem, són precisament algunes de les democràcies electorals més 
assentades les que alberguen majors índexs de conflictivitat armada. Això no exclou de cap manera 
que, com en el quadre que es presenta a continuació, es puguin realitzar sèries històriques que 
correlacionin de forma evident la celebració d'eleccions i la millora de la situació política i social d'un país. 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
10 Vegeu Transparency International en www.transparency.org/tilac/indices/ indices_percepcion/2004/ipc2004peru.ppt 
11 Vegeu capítol de drets humans a *Escola de Cultura de Pau, Alerta 2005! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de 
pau, Icaria editorial  
12 Freedom House a http:www.freedomhouse.orgresearchfreeworld2003tables.htm. El grau de llibertat s'estableix segons els drets 
polítics i les llibertats civils. 
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El cas d'Amèrica Llatina 
 

A través de l'Índex de Democràcia Electoral (IDE13) elaborat pel PNUD podem observar el procés de democratització 
que ha operat en el continent en l'última cambra de segle. Així, l’IDE passarà del 0,28 en 1977 (moment en el qual la 
major part de l'Amèrica Llatina estava sumida en dictadures militars o conflictes armats) al 0,69 a mitjan els 80, uns 
anys en els quals s'estaven produint les anomenades transicions a la democràcia. Durant la segona meitat d'aquesta 
dècada, l’IDE va ascendir fins al 0,86 i, durant els 90, es va incrementar fins al 0,93, evidenciant així els canvis que 
s'havien produït a l’Amèrica Central. 
 
Per altra banda, si atenem al terme de governabilitat, un concepte més complex, ampli i profund que el 
de democràcia electoral, la correlació amb el risc de conflicte armat tampoc és òbvia. Així, menys de la 
meitat dels països que l’Escola de Cultura de Pau considera en conflicte armat apareixien en la llista de 
dolenta i molt dolenta governabilitat elaborada pel BM14. No obstant això, hi ha alguns aspectes 
relacionats amb la governabilitat o amb la qualitat democràtica que sí que semblen guardar una 
estreta relació amb la probabilitat de patir una guerra.  
 
Primerament, tal com s'observa en la taula 8.5, la gran majoria dels països en conflicte armat ocupen els 
últims llocs de l'Índex de Percepció de Corrupció, i només Israel, Colòmbia, Tailàndia i Sri Lanka estan 
entre els 90 primers llocs. Cal destacar que dels sis països en guerra que ocupen els pitjors llocs de la 
llista (en ordre descendent, Sudan, Iraq, RD Congo, Costa d’Ivori, Indonèsia i Nigèria), tots excepte Costa 
d’Ivori gaudeixen d'abundants i preuats recursos naturals, especialment petroli. A més, a ningú escapa 
que les FFAA d'alguns d'aquests països es financen en bona mesura, directa o indirectament, amb els 
ingressos derivats d'aquests recursos.  
 
En segon lloc, vegeu com només tres països en conflicte armat són considerats lliures, una 
classificació que contempla el respecte pels drets polítics i les llibertats civils. En tercer lloc, en tots els 
països en conflicte armat Amnistia Internacional i Human Rights Watch documenten sistemàtiques i 
greus o molt greus violacions dels drets humans, la qual cosa evidencia una seriosa incapacitat o falta 
de voluntat per part de l'Estat per a garantir-ne el respecte i la protecció. Cal esmentar-se, no obstant 
això, que no sempre ni totes les violacions dels drets humans registrades s'atribueixen exclusivament a 
l'Estat. 
 
A continuació, per acabar, es realitzen tres consideracions finals. La primera és que qualsevol 
temptativa de conclusió en la matèria que ens ocupa entranya l'exercici i el risc previ d'assumir una 
definició de democràcia i d’intentar fer-la operativa per a poder portar a terme les comparances i les 
correlacions oportunes. Això no sempre és fàcil, en una disciplina amb postures teòriques tan allunyades, 
si no es vol incórrer en reduccionismes ni simplificacions. 
 
Dit això, s'observa que la pràctica totalitat dels països considerats amb un major desenvolupament 
democràtic no s'han vist involucrats en conflictes armats durant períodes notablement llargs. Per contra, 
els règims amb enclavaments autoritaris han mostrat empíricament i històricament una major 
predisposició a protagonitzar o albergar en el seu interior situacions de greu tensió i fins i tot de conflicte 
armat. De tot això, es podria arribar a deduir que existeix una relació generalment positiva i de reforç 
mutu entre els sistemes considerats democràtics i la pau. A grans trets, els autors que defensen 
aquesta relació pressuposen que la democràcia restringeix sensiblement al poder executiu la capacitat 
de portar a terme arbitrarietats i al mateix temps atorga a la ciutadania majors oportunitats de participació 
política i seguretat econòmica que altres sistemes. 
 
No obstant això, no sempre ni necessàriament la sola existència de règims electorals elimina o redueix 
substancialment el risc de veure's immiscuïts en un conflicte armat. Dit d'una altra manera, no és 
incompatible la celebració periòdica (fins i tot lliure i transparent) d'eleccions i la contesa en una guerra, 
amb les subsegüents violacions dels drets humans i l'erosió de les institucions que normalment van 
annexes a aquestes situacions. Tot això al seu torn menyscaba de nou el perfil democràtic de l'Estat en 
qüestió i alimenta la perpetuació del conflicte, creant un cercle viciós que ens retorna de nou al centre de 
l’anomenat binomi democràcia i pau.  

                                                      
13 L’IDE és un indicador entre 0 i 1 calculat a partir de variables com el grau de participació de la població, la llibertat i transparència 
de les eleccions i l'accés als càrrec públics del país. 
14 El Banc Mundial elabora llistats de països amb dolenta i molt dolenta governabilitat atenent sis components de la governabilitat: 
rendició de comptes, estabilitat política i absència de violència, efectivitat governamental, garanties processals, imperi de la llei i 
control de la corrupció. Vegeu http:info.worldbank.orgbeepskkzworldmap.asp#map. 
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Dimensió de gènere en la construcció de 
pau 

 
 Save the Children va denunciar que 120.000 nenes-soldat participen en els conflictes 

armats i que habitualment són excloses dels processos de reintegració, perpetuant-
se la seva exclusió. 

 El Consell de Seguretat va reforçar el seu compromís en la lluita contra l'explotació i 
l'abús sexual en les operacions de manteniment de la pau 

 Un major suport a la mediació femenina en els conflictes armats podria contribuir a 
superar els obstacles als quals han de plantar cara la majoria de processos de pau. 

 Les dones sudaneses van presentar als donants les seves prioritats de cara al 
procés de rehabilitació postbèl·lica. 

 
En el present apartat s'analitzen les diverses iniciatives que des de l'àmbit de Nacions Unides i 
diferents organitzacions i moviments internacionals s'estan portant a terme pel que fa a la 
construcció de la pau des d'una perspectiva de gènere1. Aquesta perspectiva de gènere ens 
permet veure quins són els impactes diferenciats dels conflictes armats sobre les dones i sobre 
els homes, però també en quina mesura i de quina manera participen uns i altres en la 
construcció de la pau i quines són les aportacions que les dones fan a aquesta construcció. 
L'apartat està estructurat en dos blocs principals: el primer analitza aquest impacte diferenciat 
dels conflictes armats, i el segon examina diverses iniciatives destacades de construcció de 
pau des d'una perspectiva de gènere. 
 

9.1. La dimensió de gènere en l'impacte dels conflictes 
armats 
 
a) L'impacte dels conflictes armats en les nenes 
 
Un dels col·lectius més afectats per les conseqüències dels conflictes armats és el de les 
nenes. No obstant això, les conseqüències que sobre elles tenen els conflictes, tot just reben 
atenció i queden molt invisibilitzades. Així, a les terribles seqüeles físiques i psíquiques 
resultants de la participació en un conflicte armat, se sumen altres efectes no tan evidents com 
l'exclusió  i la estigmatització. L'homogeneïtzació que sol efectuar-se dels col·lectius que 
tradicionalment han estat considerats com de major vulnerabilitat davant de la violència 
armada, com les dones i els menors, englobats molt sovint en un únic grup, dificulta que es 
porti a terme una anàlisi precisa i específica de l'impacte real que tenen els conflictes armats en 
cadascun d'aquests grups. Aquesta homogeneïtzació simplifica la realitat de les persones que 
els integren, sense distingir entre rols ocupats, mecanismes d’afrontament de la violència, 
necessitats bàsiques que han de ser cobertes i impactes específics sobre cadascun d'ells. 
 
Un informe de l'organització Save the Children2 publicat aquest trimestre revela que dels 
aproximadament 300.000 menors-soldat que participen en els conflictes armats en 

                                                      
1 La perspectiva de gènere, segons N. Vázquez, feminista mexicana i investigadora sobre l'impacte de la guerra en les 
dones, és un instrument conceptual operatiu que fa possible mirar la realitat des d'una nova perspectiva que 
transcendeix l'explicació biològica de les diferències entre els sexes, i es concentra en la identificació de factors 
culturals, històrics, socials, econòmics, entre altres, que diferencien homes i dones i que generen condicions i posicions 
de desigualtat entre ells amb la finalitat d'intervenir de manera eficaç en la modificació d'aquestes posicions desiguals. 
La definició que ofereix l'Oficina de l'Assessora Especial sobre Assumptes de Gènere i Avanç de la Dona, assenyala 
que el gènere es refereix als atributs socials i a les oportunitats associades al fet de ser home o dona i les relacions 
entre dones i homes, nenes i nens, així com les relacions entre dones i les relacions entre homes. Aquests atributs, 
oportunitats i relacions estan socialment construïts i s'aprenen en el procés de socialització. Són específics d'un context 
i temporals i poden canviar. El gènere determina el que s'espera, es permet i es valora en una dona o en un home en 
un context donat […]. 
2 Vegeu Save the Children, Forgotten Casualties of War. Girls in Armed Conflict. 
http://www.savethechildren.org.uk/scukcache/scuk/cache/cmsattach/2800_#Forgottencasualties/33395.pdf 
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l'actualitat, prop del 40%, és a dir unes 120.000, són nenes. Aquestes nenes són 
discriminades en l'interior dels grups armats i a més són marginades de les iniciatives portades 
a terme per la comunitat internacional per a alliberar als menors d'aquests grups. Algunes de 
les tasques i rols que aquestes menors ocupen en els grups armats, principalment les 
vinculades a l'esclavitud sexual, dificulten enormement tant que siguin posades en llibertat com 
la seva posterior reintegració en la vida civil.  
 
Les menors que es veuen implicades en els diferents grups armats són víctimes d'una doble 
exclusió. En primer lloc, pel fet de que moltes d'elles no ocupen tasques de combat en el si 
d’aquests grups. El tipus de tasques realitzades, més vinculades al sosteniment o la logística, 
és a dir, tasques relatives a l'àmbit reproductiu, són menys valorades pels mateixos integrants 
dels grups que sí que són combatents. Per altra banda, no es tenen en compte a l'hora de 
dissenyar programes de DDR, que principalment beneficien aquells que accedeixen a aquests  
processos fent lliurament d'una arma, però no a qui no ha participat de manera activa en el 
combat o ha estat en possessió d'armes. En segon lloc, l'exclusió prové de la concepció 
masculinitzada que es té de la figura del combatent, que duu a que les nenes que han 
portat a terme actes de violència i han participat en enfrontaments armats siguin relegades dels 
processos de desarmament i reintegració, ja que la figura estereotípica per a la qual es 
dissenyen aquests programes i a la qual van dirigits, és la del combatent masculí. A més, el 
mateix disseny dels processos no atén a les necessitats específiques de les nenes, en 
aspectes com la salut, per exemple. 
 
Així doncs, aquestes exclusions, sumades a l'impacte físic i psíquic de la pròpia violència, duen 
les menors a una situació que reforça la doble victimització que comporta, d'una banda, el fet 
d'haver format part d'un grup armat i d’una altra, el fet d’haver estat víctima d'abusos sexuals, 
com ho són la majoria d'aquestes menors. Això condemna a l'ostracisme social moltes 
d'aquestes nenes, acusades de tenir responsabilitats sobre els abusos sexuals dels quals han 
estat víctimes, i té com a conseqüència que la reintegració de les menors-soldat pràcticament 
no tingui lloc. Aquestes menors no tenen la possibilitat d'acollir-se als beneficis que proporciona 
la participació en un procés de desmobilització i reintegració, la qual cosa les relega a una 
situació de pobresa en la qual l'exercici de la prostitució és pràcticament l'única sortida 
econòmica de què disposen, forçades a més pel fet que moltes d'elles encapçalen famílies 
soles. L'enorme complexitat de la situació d'aquestes menors requereix que es redoblin els 
esforços i els recursos, per a poder portar a terme processos de reintegració que siguin 
veritablement reeixits i adequats a les necessitats de les persones beneficiàries, i no 
reproductors de dinàmiques excloents. 
 
b) La violència contra les dones 
 
Dels diferents contextos afectats per la violència en l'actualitat, dos països han resultat 
especialment afectats per la violència contra les dones en aquest trimestre3, sobretot en la 
utilització d'aquesta violència com a arma de guerra o de repressió política. 
 
En primer lloc, l’Afganistan, país en el qual Amnistia Internacional va denunciar la situació de 
violència en la qual viu la pràctica totalitat de les dones del país. Les dones afganeses 
enfronten un risc diari d’abducció i violació per part d'actors armats, matrimonis forçats, ser 
venudes per a resoldre disputes i deutes, a més de la discriminació diària en tots els àmbits de 
la societat així com per part del Govern. La suma de connivències tant de les pròpies 
comunitats d'origen de les dones (que la perpetra i la tolera) com dels organismes oficials (que 
no jutgen ni castiguen els responsables) ha provocat que aquesta violència adquireixi 
proporcions endèmiques. Aquest fet és d'enorme gravetat, ja que la intervenció de la 
comunitat internacional en el país (un dels arguments justificatius de la qual era el de 
defensar els drets de les dones) no ha servit per a millorar la situació de les dones, ni 
s'està pressionant el Govern perquè posi en pràctica mesures prou contundents, més enllà de 
la participació de les dones en els diferents processos electorals. L'Estat afganès s'ha revelat 
incapaç, a més de mancat de voluntat política, per a plantar cara i acabar amb la violència de 
gènere. 
                                                      
3 En anteriors edicions del baròmetre s'ha analitzat la violència contra les dones en països com Sudan i RD Congo. 
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En el cas d'Haití  han persistit els fets de violència contra les dones portats a terme pels 
diferents grups armats i bandes, així com per part d'alguns membres de la Policia Nacional 
Haitiana (PNH). A més de diferents fets de violència sexual, algunes dones han resultat 
víctimes mortals com a conseqüència dels enfrontaments armats que s'han produït entre els 
grups armats i les forces de seguretat. No obstant això, cal destacar els esforços que tant les 
organitzacions de dones, com el Ministeri de la Condició Femenina i la Unitat de Gènere de la 
MINUSTAH estan portant a terme per a plantar cara a aquesta violència, mitjançant el pla 
nacional sobre violència contra les dones, així com la capacitació a la PNH en atenció a les 
víctimes i el reclutament de dones. 
 

9.2. La construcció de pau des d'una perspectiva de 
gènere 

 
a) Operacions de Manteniment de la Pau 
 
En els últims mesos, el Consell de Seguretat de l'ONU i el Departament d'Operacions de 
Manteniment de la Pau de l'ONU  han prosseguit amb diferents iniciatives per a plantar cara 
als abusos i explotació sexual que continuen tenint lloc en algunes de les missions de 
manteniment de la pau desplegades en l'actualitat i que estan sent investigats. El mateix J.- 
M. Guéhenno, Secretari General Adjunt per a les Operacions de Manteniment de la Pau, ha 
reconegut que els casos que han sortit a la llum fins al moment són només la punta de 
l'iceberg, i que en els pròxims mesos Nacions Unides haurà de redoblar els esforços per a 
eradicar aquest tipus de conductes d'alguns integrants d'aquestes operacions, que no només 
són contràries als principis sota els quals ha de regir-se qualsevol treballador de l'organització, 
sinó que comprometen la tasca portada a terme pel conjunt de la missió desplegada i la seva 
credibilitat enfront de la població a la qual suposadament estan prestant un servei.  
 
En el mes de març, i a petició del secretari general de l'ONU, el príncep Zied Ra'ad Zeid 
AL'Hussein de Jordània va presentar l'informe Una completa estratègia per a posar fi en el futur 
a l'exploració i l'abús sexuals en les operacions de les Nacions Unides per al manteniment de la 
pau4. En aquest informe es presenten algunes recomanacions sobre mesures que haurien 
d’adoptar-se per a plantar cara a l'explotació i l'abús, i s'estableixen els diferents graus de 
responsabilitat enfront d'aquestes situacions dels diferents actors i integrants de les missions 
de manteniment de la pau. Més enllà del contingut concret de l'informe, el fet que l'elaboració 
de l'informe hagi estat encarregada al príncep de Jordània té una enorme importància 
simbòlica, donada la gran quantitat de personal militar que participa en les missions provinent 
de països amb clars vincles socials, religiosos i culturals amb Jordània, alguns dels quals han 
estat responsables d'actes d'abús i explotació.  
 
Una de les constatacions més importants que es fan en l'informe és la que assevera sobre la 
responsabilitat que cada país que contribueix amb tropes en alguna missió té respecte de la 
conducta i disciplina dels seus nacionals en el marc d'aquesta missió. Aquesta responsabilitat 
ha estat obviada fins al moment, ja que ni bona part dels governs s'ha preocupat de formar als 
integrants dels seus contingents, ni tampoc de sancionar les conductes abusives ni els delictes 
comesos en retornar les tropes, donada la impossibilitat de fer-ho en el país on la missió està 
desplegada per la immunitat que gaudeix el personal de Nacions Unides. No obstant això, 
tenint en compte la situació en termes d'indicadors d'equitat de gènere en gran part dels països 
que aporten un major nombre de tropes, així com el seu feble compromís en aquest àmbit, no 
cap esperar que gaires governs es comprometin a garantir que les tropes amb les quals 
contribueixen a una missió de manteniment de la pau incorporin la perspectiva de gènere en el 
seu treball en un curt o fins i tot mig termini.  
 
Un altre aspecte que cal destacar de l'informe és la responsabilitat que els perpetradors 
dels actes d'abús i explotació tenen cap a les víctimes d'aquests actes, i no només davant 
de Nacions Unides o els seus propis governs. És molt important evidenciar aquest fet, ja que 
                                                      
4 Vegeu a: http://daccessdds.un.org/doc/UNDOC/GEN/N05/247/93/PDF/N0524793.pdf?OpenElement 
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les víctimes d'aquests abusos no han rebut fins al moment l'atenció necessària i en molts casos 
han hagut de plantar cara a importants càrregues familiars com a conseqüència dels abusos 
sexuals. A més, perquè el personal de les missions pugui adquirir consciència sobre la gravetat 
i l'abast que tenen aquests actes és necessari que es facin públiques les conseqüències i 
s'assumeixin aquestes responsabilitats, a més que s'ofereixin compensacions a les víctimes pel 
dany causat.  
 

La formació en matèria de gènere en les operacions de manteniment de la pau 
 
Les condicions en les quals es desenvolupen la majoria de les operacions de manteniment de la pau en 
l'actualitat, enmig de situacions de violència i d'enormes tensions sociopolítiques, així com la distribució 
que es fa dels recursos assignats a cada missió, fan enormement difícil que la necessària formació en 
matèria de gènere per al personal civil i militar participant tingui lloc una vegada que la missió ha estat 
desplegada. Són diversos els obstacles que ho dificulten. En primer lloc, el fet que el component de 
gènere cobra la forma d'una sola persona en la majoria de missions que ocupa un càrrec merament 
assessor. En el millor dels casos, és a dir, quan no es tracta d'una sola persona, sinó que hi ha un equip, 
la dotació de recursos continua sent clarament insuficient, i un altre tipus de tasques més urgents i 
immediates (especialment les que tenen a veure amb les mesures disciplinàries i les investigacions 
relatives als abusos sexuals comeses pel personal de la missió) passen a ocupar el lloc prioritari. En 
segon lloc, hi ha una clara reticència a abordar aquesta temàtica, especialment entre el personal militar, la 
qual cosa dificulta que la formació que amb prou feines s'ofereix als alts comandaments de la missió sigui 
transmesa al conjunt de persones que la conformen i que majoritàriament són homes.  
 
Per a plantar cara a aquests obstacles reals en què es troben les missions en l'actualitat, una proposta a 
considerar seria la possibilitat que cada país, en coordinació amb la Unitat de Bones Pràctiques del 
Departament d'Operacions de Manteniment de la Pau, assumís la formació, prèvia al desplegament, 
del seu propi contingent. Aquesta opció permetria garantir que el personal desplegat comptés amb unes 
mínimes nocions del que significa treballar en el manteniment de la pau des d'una perspectiva de gènere, 
al mateix temps que incrementaria la coresponsabilitat dels Estats en aquesta dimensió. La 
importància de la formació com a eina de prevenció d'abusos sexuals en les missions i de millora 
qualitativa en el treball per l'equitat i l'eliminació de discriminacions fan necessària la recerca d'alternatives 
a l'actual situació, en la qual l'impacte de la formació és, si més no, molt limitat. 
 
Si bé és cert que els actes d'abús sexual i d'explotació han de ser investigats i han de ser 
objecte de sancions disciplinàries i fins i tot penals, l'accent no s’hauria de posar única i 
exclusivament en les conseqüències i la dimensió punitiva. Les missions de manteniment de la 
pau, igual que qualsevol intervenció de Nacions Unides, haurien de ser motors de 
transformació i estar cimentades sobre els principis de la no discriminació, l'equitat de gènere i 
la promoció dels drets humans de les dones. És a dir, que més enllà que aquestes pràctiques 
abusives no haurien de tenir cap tipus de cabuda en les missions de manteniment de la pau, 
aquestes haurien de ser molt més proactives en la defensa de l'equitat de gènere i els drets de 
les dones. 
 
b) La mediació en els conflictes armats 
 
En els últims mesos, els intents de negociació en els diferents conflictes armats han 
experimentat una tendència a l'alça. Aquestes negociacions pretenen posar fi a processos 
bèl·lics, alguns d'ells de molt llarga durada i amb conseqüències terribles per al conjunt de la 
població. A pesar que els espais de negociació formals que haurien de conduir al final de les 
hostilitats armades, són espais majoritàriament protagonitzats per homes, tímidament estan 
començant a cobrar importància les iniciatives de mediació liderades per dones5. Així, 
durant aquest trimestre han estat especialment importants els esforços de la mediadora oficial 
en el procés de pau a Uganda, B. Bigombe, i de la facilitadora del grup armat d'oposició ULFA, 
a l'estat indi d’Assam, l'escriptora, R. Goswami. Cal destacar els avanços d'enorme importància 
que han tingut lloc en els últims mesos en el cas d’Assam, on la possibilitat d'unes 
negociacions formals entre el Govern i l’ULFA6 sembla cada vegada més propera. 
 

                                                      
5 Vegeu baròmetre 7. 
6 Per a més informació sobre aquest procés vegeu l’apartat de Processos de pau. 
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Per què, més enllà de consideracions de justícia, és important la mediació de les dones i la 
seva participació en els processos de pau?7 Tal vegada una primera dimensió del valor afegit 
de les dones que exerceixen tasques de mediació és la seva familiaritat amb aquestes 
mateixes, provinents de les experiències quotidianes de mediació. Si les pràctiques de 
mediació de les dones cobressin un major protagonisme en el desenvolupament dels 
processos de negociació i acostament entre les parts enfrontades, potser algunes de les 
dificultats que bloquegen importants processos de pau8 (la desconfiança, la falta 
d'empatia, el menyspreu per l'enemic que impedeix la seva consideració com a interlocutor 
legítim, entre altres), serien més fàcilment superables. Repensar com incorporar aquest 
saber, que permeti deixar endarrere dinàmiques viciades i obstacles insalvables, suposa un 
repte al qual s’haurà de plantar cara si es volen explorar nous camins i noves eines que duguin 
el final de la violència armada. Les mediacions efectuades per dones poden oferir noves vies 
per a apropar adversaris aparentment irreconciliables, i facilitar ponts de comunicació i de 
diàleg entre comunitats molt dividides. Sense aquests ponts difícilment podran ser sostenibles 
alguns processos i acords de pau que pretenen posar fi a conflictes armats molt enquistats en 
la societat. 
 

La mediació de les dones a Sri Lanka 
 
El desembre de 2002, durant la tercera trobada mantinguda entre el Govern de Sri Lanka i el grup armat 
d'oposició LTTE, es va acordar la creació d'un espai que permetés la incorporació de les dones a les 
negociacions de pau que en aquell moment s'estaven celebrant. Fins llavors, no hi havia dones participant 
en les converses, en clara contradicció amb la Resolució 1325 del Consell de Seguretat de l'ONU 
aprovada dos anys abans. El subcomitè de gènere (que així va ser denominat per les integrants), que va 
començar a treballar el març de 2003, va estar format per cinc dones del Govern i cinc de l’LTTE i facilitat 
per una consellera del Govern noruec, A. N. Heiberg, antiga presidenta de la Federació Internacional de la 
Creu Roja. El comitè va decidir que els temes que formarien part de la seva agenda serien els següents: 
desenvolupament socioeconòmic, participació política, reconstrucció, reintegració, reconciliació, salut i 
educació. A més, el subcomitè havia de formular pautes per a la incorporació de la perspectiva de gènere 
en les diferents taules de negociació i subcomitès. No obstant això, la ruptura de les negociacions de pau 
oficials va impedir que el subcomitè de gènere (orgànicament lligat a aquestes) prosseguís el seu procés, 
que tal vegada hauria pogut continuar si no hagués tingut una dependència directa de la marxa del procés 
oficial. Les dones tàmils i singaleses van ser capaces d'elaborar una agenda comuna sobre la qual 
discutir, establint les seves pròpies prioritats, i amb un mateix punt de partida: el reconeixement dels 
efectes devastadors que el conflicte armat havia tingut sobre les vides de les dones. Tal vegada un espai 
no tan estretament lligat a les negociacions oficials entre Govern i l’LTTE hauria permès a les dones 
continuar amb el seu propi procés de negociacions.  
 
Una altra constatació que cal fer-se és la que la presència de dones en les taules de 
negociació (sigui en qualitat de mediadores o de negociadores) facilita la inclusió en 
l'agenda de determinats temes que difícilment serien incorporats d'altra manera. Les 
necessitats específiques de les dones, així com d'altres col·lectius socials, qüestions més 
relacionades amb els impactes quotidians dels conflictes armats, i en general, aquells temes 
que no formen part de l'alta política, però que no obstant això tenen conseqüències d'enorme 
transcendència sobre la població que s'ha vist afectada per la violència armada, són inclosos 
en l'agenda amb molta més facilitat i rapidesa si hi ha dones participant en les negociacions. 
Cal assenyalar també que en algunes ocasions que les negociacions de pau oficials s'han 
bloquejat, els processos paral·lels de negociació liderats i protagonitzats per dones, han estat 
capaces de superar la situació de bloqueig, i tal vegada des d'aquestes plataformes es podria 
facilitar la represa de converses de pau en determinades circumstàncies.  
 
c) Eleccions 

 
En els pròxims mesos se celebraran eleccions de diferent signe en diversos països que 
recentment han sortit d'un conflicte armat o en els quals continuen produint-se episodis de 
violència. L’Afganistan, Haití, Burundi, Libèria i Côte d’Ivoire són alguns d'aquests contextos en 
els quals tindran lloc comicis. La celebració d'eleccions s'està convertint en un dels principals 
                                                      
7 Per a més informació sobre aquest tema pot consultar-se la pàgina web de les jornades Les mediacions femenines: 
una pràctica de pau. http://www.gencat.net/icdona/donesipau.htm 
8 Vegeu l’apartat de Processos de pau. 
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indicadors de la comunitat internacional en l'actualitat per a avaluar el grau d'èxit d'una 
determinada societat en el seu trànsit del conflicte armat cap a la pau i al mateix temps com a 
indicador summament important de la consolidació de la democràcia en països que havien 
estat considerats com a no democràtics. No obstant això, aquesta centralitat dels processos 
electorals com a eines de construcció de pau ha de ser contrastada amb els resultats reals en 
termes de pacificació, ja que si bé és cert que són un instrument necessari, disten molt d'arribar 
de manera reeixida a aquest últim objectiu.     
  
A més de les habituals crítiques que poden efectuar-se a les mancances que presenta 
qualsevol procés democratitzador o pacificador que mesuri el seu èxit únicament en termes 
electorals, és necessari analitzar aquests processos a la llum de la dimensió de gènere. És 
des d'aquesta perspectiva que pot apreciar-se que els processos de democratització han estat 
habitualment excloents i masculinitzats, i les eleccions no han estat fenòmens aliens a 
aquestes característiques. Convé, no obstant això, matisar aquestes afirmacions, ja que els 
processos electorals estan conformats per múltiples dimensions i no tots han transcorregut de 
la mateixa manera. Així, generalment, les xifres de participació de dones com a electores 
podrien considerar-se acceptables en molts contextos. Pot servir com a exemple el cas de 
l'Afganistan, on les dones es van registrar i van votar en una xifra que va superar amb escreix 
les expectatives inicials, tenint en compte les particulars característiques del país i, sobretot, la 
situació social i política en la qual viuen les dones afganeses.  
 

L'observació electoral des d'una perspectiva de gènere 
 
L'observació electoral és un dels instruments amb els quals compta la comunitat internacional per a 
garantir que unes eleccions s'han produït d'acord amb els estàndards internacionals que permetin 
qualificar-les de veritablement democràtiques. Alguns organismes, com l’OSCE, han elaborat directrius 
que poden orientar les missions d'observació sobre com incorporar la perspectiva de gènere. 
Algunes de les qüestions fonamentals que s’hauran de tenir en compte d'acord amb aquestes 
recomanacions són les següents:  
 
- Les dones tenen les mateixes oportunitats de participació en el procés polític? Si no és així, quins són 
els principals obstacles? Hi ha obstacles de tipus legal a la igual participació de les dones com a 
electores, candidates o líders electes? 
 
- Si les oportunitats són les mateixes, les dones tenen la possibilitat d'exercir-les? I si no, per què? Són les 
taxes d'analfabetisme, atur o pobresa majors entre les dones? Hi ha un altre tipus de barreres polítiques 
o socials a la participació de les dones? 
 
- Hi ha algun grup minoritari, ètnic o religiós dintre del qual la participació de les dones és 
considerablement menor que en la resta de la població? 
 
- Podrien portar-se a terme canvis en la legislació o en la pràctica que poguessin resultar en una major 
o més equitativa participació de les dones? Quins? 
 
No obstant això, xifres elevades de participació que poden ser el resultat d'un sobreesforç 
realitzat en un moment puntual considerat clau per la comunitat internacional, poden dur a un 
engany sobre quin és el veritable paper que les dones estan jugant en una societat que intenta 
transitar del conflicte armat cap a la pau i la democràcia. Es requereix, per tant, analitzar el 
fenomen electoral com a eina de construcció de pau des d'una mirada més àmplia que abasti la 
totalitat i complexitat del procés, com s’hi posicionen homes i dones i de quines maneres hi  
participen.  
 
Analitzant alguns dels casos als quals s'apuntava al principi com a futurs escenaris electorals, 
pot apreciar-se la gairebé total absència de dones en les candidatures que concorren a 
càrrecs governamentals o legislatius. Així, per exemple, tant l'assessora de gènere de la 
MINUSTAH com el Ministeri de la Condició Femenina del Govern haitià, han expressat la seva 
preocupació per la previsible infrarrepresentació femenina en les diferents candidatures que 
concorreran en els comicis que tindran lloc la pròxima tardor, i que serviran de punt de partida 
per a la fase de consolidació de la transició democràtica. I una situació semblant es produirà en 
les eleccions afganeses, on les candidatures femenines adquireixen la forma de la quota 
establerta per la comunitat internacional per a arribar a el qualificatiu de participatives, però no 
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poden ser considerades representatives ni indicadores d'avanços en la situació de les dones al 
país, molt especialment en l'esfera política. En el cas de Libèria, de 53 persones que fins al 
moment han presentat la seva candidatura per a concórrer a les eleccions presidencials, 
només dues d'elles són dones. 
 
No obstant això, de la mateixa manera que unes eleccions no són considerades lliures i justes 
si no hi concorren els diferents grups polítics, ètnics o fins i tot religiosos, no s'utilitza la mateixa 
vara de mesura respecte a la participació femenina. I difícilment podran ser adjectivades amb 
els qualificatius de lliures i justes unes eleccions en què almenys el 50% de la població no ha 
tingut les mateixes condicions de partida i de participació. Ja que la comunitat internacional ha 
decidit concentrar gran part dels seus esforços de construcció de pau en la celebració 
d'eleccions en contextos postbèl·lics o de tensió, aquests esforços hauran d’anar també 
encaminats a millorar aquest instrument perquè sigui veritablement inclusiu i no reprodueixi 
dinàmiques i espais patriarcals i masculinitzats d'exercici de poder. Així ho exigeix, entre altres 
instruments que haurien de guiar l'actuació de la comunitat internacional, la Resolució 1325 del 
Consell de Seguretat de l'ONU. 
 
d) Processos de rehabilitació postbèl·lica 
 
Durant el mes d'abril, i amb la facilitació d’UNIFEM i del Govern noruec, delegades sudaneses 
representants de les parts signants de l'acord de pau del Sudan, així com de la societat civil, es 
van reunir a Oslo amb l'objectiu de definir les prioritats de les dones sudaneses pel que fa al 
procés de rehabilitació postbèl·lica del país i al ús que haurà de fer-se de les contribucions dels 
donants. Com a resultat d'aquesta trobada es va elaborar una agenda d'acció en la qual 
s'assenyalen les prioritats de major urgència i les accions necessàries per a la reconstrucció del 
país durant el període de transició i que es resumeixen a continuació.  
 
Aquesta iniciativa al Sudan posa de manifest l'enorme importància que té el fet de facilitar que 
les dones dels països que estan iniciant un procés de rehabilitació postbèl·lica puguin 
sistematitzar les seves demandes i traslladar-les als donants. Només d'aquesta manera podran 
dissenyar-se aquests processos des d'una perspectiva de gènere que tingui en compte les 
prioritats i necessitats més urgents de la població local, que no necessàriament coincideixen 
amb les prioritats dels donants. I tenir-les en compte és imprescindible perquè hagi un procés 
d'apropiació per part de la població del procés, perquè aquest arribi a ser sostenible. 
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Prioritats de les dones sudaneses i recomanacions a la Conferència de Donants d'Oslo 
sobre el Sudan9

ÀREES ACCIONS 
 
Governabilitat i  
imperi de la llei 

- Establir la igualtat de drets i deures 
- Establir un sistema de quotes que garanteixi un mínim del 30% de 
representació femenina en tots els sectors de presa de decisions 

- Portar a terme reformes legislatives en les àrees dels drets polítics, 
econòmics i familiars 

 
Violència de gènere 

- Garantir la protecció de les dones i les nenes enfront de la violència 
sexual i de gènere 

- Promulgar legislació que permeti enderrocar la impunitat 
- Millorar l'accés als serveis d'atenció a les supervivents 

 
Capacitació i 
desenvolupament 
institucional 

- Crear un Ministeri de la Dona i la Igualtat de Gènere, com estableix 
l'acord de pau 

- Establir un fons per a programes específics per a dones dintre del Fons 
Fiduciari dels donants, assegurant la participació de les organitzacions 
de dones en la gestió dels fons 

 
Política Econòmica 

- Enfocar les estratègies de reducció de la pobresa de manera que plantin 
cara a la feminització de la pobresa 

- Promulgar una legislació que garanteixi l'accés equitatiu de les dones a 
la propietat de la terra 

- Iniciar programes de cancel·lació del deute i utilitzar els beneficis 
provinents d'aquesta cancel·lació en programes que reverteixin en 
dones i menors 

 
Condicions de vida  
i sectors productius 

- Impulsar la participació activa de les dones en el sector agrícola 
- Garantir el ple accés de les dones combatents als processos de *DDR 
- Incrementar la participació de les dones en les noves forces de 
seguretat, i crear unitats especials que plantin cara a la violència de 
gènere 

 
Serveis socials bàsics 

- Garantir el ple accés a l'aigua potable i promoure programes de 
prevenció sanitaris 

- Promulgar legislació que prohibeixi les pràctiques tradicionals 
perjudicials per a la salut de les dones 

- Promoure programes de salut reproductiva en tots els estats 
- Garantir l'educació pública i gratuïta per a tots els nens i nenes 

  
 
Si les demandes específiques de les dones no es fan explícites, es corre l'habitual risc que 
siguin obviades i ignorades. Així, l'important paper que moltes dones juguen en la reconstrucció 
i reconciliació de les seves comunitats després de la fi d'un conflicte armat no té una 
contrapartida en la possibilitat de prendre part en els processos de presa de decisions i 
d'establiment de prioritats, ni en els de repartiment i assignació de recursos als diferents àmbits 
de rehabilitació i reconstrucció. És important, per tant, que les dones tinguin la possibilitat no 
només de liderar i participar en processos de caràcter comunitari o de base, sinó també de 
poder incidir en altres esferes de les quals habitualment han estat relegades o s'han exclòs, 
com les que tenen a veure amb la dimensió econòmica i el control sobre els recursos. 
 

                                                      
9 Vegeu document complet a 
http://www.unifem.org/attachments/events/SudaneseWomenStatementToOsloDonorsConference.pdf 
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Annex 1.1. Resolucions del Consell de Seguretat de l'ONU 
País Nº Data Contingut 

Côte 
d’Ivoire S/RES/1609 24-06-05 

El Consell aprova l'enviament de 850 cascos blaus que es sumaran als 6.000 ja 
existents i als 4.000 soldats francesos i estén el mandat de la UNOCI fins a gener 
de 2006. Igualment, la resolució autoritza la presència de 375 policies civils més, 
per la qual cosa el volum total d'aquest contingent se situarà en 725. 

Haití  S/RES/1608 22-06-05 

El Consell prorroga el mandat de la MINUSTAH per vuit mesos i amplia els 
efectius militars (800) i de la CIVPOL (275), tal com havia recomanat el Secretari 
General. El Consell insta el Govern provisional a reformar la Policia Nacional 
d'Haití i el sistema judicial i penitenciari i a prendre les mesures oportunes per a 
posar fi a la impunitat i garantir l'estat de dret. A més, celebra l'avanç del diàleg 
nacional i d'alguns aspectes del DDR i reitera la seva voluntat que les eleccions es 
portin a terme segons el calendari previst i amb el suport de la comunitat de 
donants. 

Libèria S/RES/1607 21-06-05 
El Consell estén per sis mesos la prohibició d'exportar diamants i fusta que pesa 
sobre Libèria per considerar que el govern de transició no ha assolit millorar la 
transparència. 

Burundi  S/RES/1606 20-06-05 

El Consell aprova l'establiment d'una comissió mixta de debò i reconciliació i d'un 
tribunal especial en l'estructura judicial de Burundi, de conformitat amb els Acords 
d’Arusha de 2000 i tal com havia sol·licitat l'actual Govern del país i el Secretari 
General de l'ONU.  

Pròxim 
Orient S/RES/1605 17-06-05 

El Consell prorroga el mandat de la FNUOS per un període de sis mesos fins al 31 
de desembre i acull amb satisfacció les mesures portades a terme per la FNUOS 
per a aplicar la política del Secretari General de tolerància zero a l'explotació i 
abusos sexuals i assegurar el compliment ple per part del seu personal del codi de 
conducta de Nacions Unides a aquest efecte. 

Xipre S/RES/1604 15-06-05 

El Consell prorroga el mandat de la UNFICYP per un període de sis mesos fins al 
15 de desembre i celebra la proposta del Secretari General de presentar una sèrie 
de recomanacions per a adaptar a la missió de manteniment de la pau al país a 
les actuals necessitats de l’illa. 

Côte 
d’Ivoire S/RES/1603 03-06-05 

El Consell prorroga el mandat de la UNOCI i de les tropes franceses que li donen 
suport fins al 24 de juny amb mires de renovar-lo per un període de set mesos, i 
demana al Secretari General que designi un alt representant per a les eleccions 
que actuarà de manera autònoma pel que fa a la UNOCI, perquè presti assistència 
en particular en la tasca de la Comissió Electoral Independent i del Consell 
Constituent. 

Burundi S/RES/1602 31-05-05 

El Consell prorroga el mandat de la ONUB per sis mesos, insta les parts que 
s'abstinguin de portar a terme actes que puguin entorpir el procés de transició i 
celebra els esforços de la ONUB en la implementació de la política de tolerància 
zero respecte a l'explotació i l'abús sexuals. 

Haití S/RES/1601 31-05-05 

El Consell prorroga del mandat de la MINUSTAH fins al pròxim 24 de juny. La breu 
prolongació del mandat de la missió es deu al malestar que ha generat al Govern 
xinès (que participa en la missió) la pròxima visita a Taiwan del President 
provisional, B. Alexandre. Taiwan porta a terme des de fa temps una intensa 
política de cooperació al desenvolupament a Haití. 

Côte 
d’Ivoire S/RES/1600 04-05-05 

El Consell celebra la signatura de l'Acord de Pretòria del 6 d'abril sobre el procés 
de pau, exhorta totes les parts que s'executi l’esmentat acord, acull igualment la 
decisió mediadora del President sud-africà, T. Mbeki, sobre els requisits establerts 
per a ser candidat a la presidència de la República, insta totes les parts perquè 
garanteixin unes eleccions lliures, justes i transparents i prorroga el mandat de la 
UNOCI i de les forces franceses que li donen suport per un mes fins al 4 de juny. 

Timor-
Leste S/RES/1599 28-04-05 

S'aprova l'establiment de l'Oficina de Nacions Unides a Timor-Leste (UNOTIL) que 
substituirà UNMISET i el mandat de les quals s'estén fins al 20 de maig de 2006. 
El Consell reconeix que a pesar dels avanços, el país encara necessita la 
presència de Nacions Unides. Les seves tasques seran el suport a la creació i 
enfortiment d'institucions clau per a la governabilitat del país. El Consell insta les 
parts a cooperar amb la Comissió d'Experts recentment designada pel propi 
Secretari General per a assistir les tasques de la Comissió de la Veritat i la 
Reconciliació, establerta per Dili i Djakarta.  

Sàhara 
Occidental S/RES/1598 28-04-05 Pròrroga del mandat de la MINURSO per sis mesos fins al 31 d'octubre.  

ExIugoslàvi
a S/RES/1597 20-04-05 Sobre el Tribunal Penal Internacional 

RD Congo S/RES/1596 18-04-05 
El Consell estén l'embargament d'armes fins al 31 de juliol i insta el Secretari 
General a formar un nou Grup d'Experts per al control i seguiment d'aquest 
embargament en 30 dies. 
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Orient Mitjà S/RES/1595 07-04-05 El Consell estableix una comissió independent d'investigació de l'atemptat que va 
causar la mort del libanès R. Hariri el 14/02/05. 

Côte 
d’Ivoire S/RES/1594 04-04-05 

Pròrroga del mandat de la UNOCI fins al 4 de maig de 2005, així com del 
contingent francès (Licorne). La missió es desplegarà en les fronteres amb Libèria 
i Ghana amb l’objectiu de vigilar el compliment de l'embargament d'armes imposat 
a Côte d’Ivoire el passat mes de novembre. 

 
Annex 1.2. Informes del Secretari General al Consell de Seguretat 

Nº Data Contingut 

S/2005/414 27-06-05 
Informe del Secretari General sobre la situació en la República Centrafricana i les 
activitats de l'Oficina de les Nacions Unides de Suport a la Consolidació de la 
Pau a la República Centrafricana 

S/2005/411 23-06-05 Informe del Secretari General sobre el Sudan 

S/2005/400 20-06-05 Informe del Secretari General sobre Etiòpia i Eritrea 

S/2005/398 
S/2005/398/Add.1 

17-06-05

 

 

Cinquè informe del Secretari General sobre l'operació 
de les Nacions Unides a Côte d’Ivoire 

S/2005/391 16-06-05 Setè informe del Secretari General sobre la Missió de les Nacions Unides a Libèria 

S/2005/380 10-06-05 
Informe del Secretari General sobre la evolució de la situació a Guinea Bissau i les 
activitats de l'Oficina de les Nacions Unides de Suport a la Consolidació de la Pau en 
aquest país 

.  S/2005/379 10-06-05  
Informe del Secretari General sobre la Força de les Nacions Unides d’Observació de la 
Separació (corresponent al període comprès entre el 8 de desembre de 2004 i el 10 de 
juny de 2005) 

S/2005/378 09-06-05. Informe mensual del Secretari General sobre Darfur 

S/2005/377 08-06-05 Dinovè informe del Secretari General conforme al paràgraf 14 de la resolució 1284 
(1999), relatiu a l’Iraq 

S/2005/376 07-06-05 Informe presentat pel Secretari General de conformitat amb la resolució 1579 (2004) del 
Consell de Seguretat relativa a Libèria  

S/2005/373 07-06-05 Informe del Secretari General presentat de conformitat amb el que s’havia disposat en el 
paràgraf 30 de la resolució 1546 (2004) 

S/2005/353 27-05-05  Informe del Secretari General sobre l'Operació de les Nacions Unides a Xipre

S/2005/335 
S/2005/335/Corr.1 23-05-05  Informe del Secretari General sobre la Missió d’Administració Provisional de les Nacions 

Unides a Kosovo 

S/2005/328 19-05-05 Quart informe del Secretari General sobre l'Operació de les Nacions Unides a Burundi 

S/2005/320 26-05-05 Informe Especial del Secretari General sobre les eleccions a la RD Congo 

S/2005/313 13-05-05 Informe del Secretari General sobre la Missió d'Estabilització de les Nacions Unides a 
Haití 

S/2005/310 12-05-05  Informe del Secretari General sobre la fi de mandat de la Missió de Suport a Timor 
Oriental (Corresponent al període comprès entre el 17 de febrer i l’11 de maig de 2005) 

S/2005/305 10-05-05  Informe mensual del Secretari General sobre Darfur 

S/2005/285 03-05-05 Informe del Secretari General sobre l'assistència de les Nacions Unides a la Missió de la 
Unió Africana al Sudan 

S/2005/273 
S/2005/273/Add.1 

26-04-05, 
21-06-05  

Vint-i-cinquè informe del Secretari General sobre la Missió de les Nacions Unides a 
Sierra Leone 

S/2005/272 26-04-05  Primer informe semianual del Secretari General al Consell de Seguretat sobre l’aplicació 
de la resolució 1559 (2004), relativa al Líban 

S/2005/269 25-04-05 Informe del Secretari General sobre la situació a Abjasia (Geòrgia) 
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S/2005/254 19-04-05 Informe del Secretari General sobre la situació relativa al Sàhara Occidental 

S/2005/240 12-04-05  Informe mensual del Secretari General sobre Darfur 

S/2005/233 
S/2005/233/Corr.1 11-04-05  Divuitè informe del Secretari General conforme al paràgraf 14 de la resolució 1284 

(1999), relativa a l’Iraq
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L’Escola de Cultura de Pau va ser creada el 1999 amb el propòsit d’organitzar diverses 
activitats acadèmiques i d’investigació relacionades amb la cultura de la pau, la prevenció i 
transformació de conflictes, el desarmament i la promoció dels drets humans.  
 
L’Escola està finançada bàsicament pel Govern de Catalunya, a través del Departament per a 
Universitats, Investigació i Societat de la Informació, i de l’Agència Catalana de Cooperació al 
Desenvolupament de la Secretaria de Cooperació Exterior. També rep suport d’altres 
departaments de la Generalitat, d’ajuntaments, fundacions i altres entitats. L’Escola és dirigida 
per Vicenç Fisas, que alhora és el titular de la Càtedra UNESCO sobre Pau i Drets Humans de 
la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Les principals activitats que realitza l’Escola de Cultura de Pau són les següents:  
 

Docència 
La Diplomatura sobre Cultura de Pau (postgrau de 230 hores lectives i 70 places). 
Les assignatures de lliure elecció “Cultura de pau i gestió de conflictes” i “Educar per a la pau i 
en els conflictes”. 

Programes 
Iniciatives de sensibilització i d’intervenció en conflictes, per les quals es facilita el diàleg entre 
actors en conflicte. 
Programa Colòmbia, dedicat a donar visibilitat a les iniciatives de pau per a aquest país. 
Programa d'Educació per a la Pau. L’equip d’aquest programa pretén promoure i 
desenvolupar el coneixement, els valors i les capacitats de l’Educació per a la Pau. 
Programa de Drets Humans, que pretén promoure la cultura dels drets humans a través de 
l’anàlisi, la promoció i la defensa dels drets humans a escala local i internacional. 
Programa Desarmament, que actua com a servei tècnic per a les campanyes sobre control de 
les armes lleugeres que porten a terme diverses ONG i d’assessoria a organismes 
internacionals. 
Programa Unitat d'Alerta sobre conflictes, drets humans i construcció de pau, que duu a terme 
un seguiment diari de la conjuntura internacional, especialment dels conflictes i de la situació 
dels drets humans a tots els països, dels moviments de persones desplaçades i refugiades, 
dels processos de pau en marxa, de les etapes de rehabilitació postbèl·lica i de les dinàmiques 
de desenvolupament a fi de realitzar informes anuals, trimestrals i setmanals. 
Programa de Processos de Pau que duu a terme un seguiment i anàlisi dels diferents països 
amb processos de pau o negociacions formalitzades i d’aquells països amb negociacions en 
fase exploratòria. 
Programa de Rehabilitació Postbèl·lica, des del qual es porta a terme un seguiment i anàlisi 
de l’ajuda internacional en termes de construcció de la pau en contextos bèl·lics i postbèl·lics. 

  
  

 


