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Aquest treball té com a objectiu analitzar com la Unió Europea aplica la noció de 

‘responsabilitat de protegir’ (R2P) al conflicte armat del Iemen. La primera part del treball 

està dirigida a explorar com ha estat, al llarg de la seva evolució, la relació entre la UE i 

la doctrina—grau de suport, compromís, assimilació, contribució a la operacionalització 

d’aquesta—i determinar quines capacitats té la Unió per a implementar la R2P en l’acció 

exterior europea. La segona part, el cas d’estudi, intenta determinar en quina mesura la 

UE aplica la noció de responsabilitat de protegir al Iemen. 

Al 2005 els estats membres de Nacions Unides i diverses organitzacions internacionals 

van acceptar la noció de responsabilitat de protegir, entesa com el compromís polític de 

protegir, a títol individual i col·lectiu, a les poblacions d’arreu del món de quatre crims 

d’atrocitats massives: neteja ètnica, genocidi, crims de guerra i crims contra la humanitat, 

si l’Estat de cada país no podia o no volia fer-ho. La Unió Europea no ha estat pas una 

excepció i, en diversos documents, ha reiterat al llarg dels anys el seu suport a la 

responsabilitat de protegir i la voluntat d’incorporar-la al corpus europeu. Malgrat això, 

no ha desenvolupat una doctrina pròpia i a dia d’avui la R2P no té un locus institucional 

específic en l’acció exterior europea. Aquesta incongruència entre els fets i les paraules 

ha estat objecte d’investigació per part de diversos acadèmics, en la mesura que la Unió 

té un cert ethos d’actor normatiu i presumeix de conduir una política exterior basada en 

els drets humans i els principis de Nacions Unides.  

Malgrat no tenir una doctrina pròpia desenvolupada—i en conseqüència, no tenir 

instruments específics de prevenció i resposta a atrocitats massives—la UE podria fer 

molt més per a implementar la doctrina amb les capacitats i instruments existents d’acció 

exterior. El Tractat vigent de la Unió Europea contempla la protecció de civils com un 

possible mandat d’acció exterior en el marc de les missions i operacions de Política 

Comuna de Seguretat i Defensa. Especialment, els EU Battlegroups, els quals no s’han 

desplegat ni un sol cop desde la seva creació al 2007, suposen un actiu valuós a l’hora 

d’implementar el tercer pilar de la doctrina, això és, emprendre accions col·lectives i 

coercitives per a protegir a la població.  

Des de l’adveniment de l’anomenada ‘primavera àrab’ al país al 2011, passant per la 

intervenció militar de la coalició liderada per Aràbia Saudita al 2015, el conflicte al Iemen 

ha degenerat en allò que Nacions Unides ha descrit com la crisi humanitària més gran del 

món. Un conflicte en el que totes les parts—la coalició, els Houthis i el Consell de 



Transició del Sud—han comès crims d’atrocitats massives i en el qual la població és 

sovint utilitzada com a mitjà de guerra. Precisament per aquest motiu el cas d’estudi 

d’aquest treball és el Iemen, en la mesura que aquest suposa un cas paradigmàtic on 

aplicar la responsabilitat de protegir. La UE ha estat present en la gestió del conflicte des 

de l’inici, oferint mediació i fent ús de les seves capacitats diplomàtiques i econòmiques. 

L’objectiu d’analitzar aquest cas és poder determinar en quina mesura l’actuació de la UE 

al Iemen té alguna (si cap) relació amb implementar la doctrina, o si es troba més aviat 

emmarcada en un marc general de peacebuilding o crisis response. Concretament, les 

preguntes que guien la meva recerca són: ha fet ús la UE del concepte de responsabilitat 

de protegir al Iemen? I si és així, de quina forma i amb quins resultats?  

Un cop realitzada l’anàlisi pertinent, he conclòs que la Unió falla a l’hora d’implementar 

la doctrina en la seva estratègia vers el Iemen. Els instruments militars i legals de 

prevenció directa d’atrocitats massives pràcticament no han estat explorats per la Unió i, 

tot i que seria interessant avançar en aquest sentit, la UE podria haver pres altres 

iniciatives de caràcter diplomàtic i econòmic que haurien tingut un impacte directe en la 

protecció de la població. La coalició liderada per Aràbia Saudita és el principal actor de 

violència vers els civils al Iemen i tot i així, els estats membre de la UE proveeixen armes 

a aquesta. Aquest fet ha estat denunciat pel Parlament Europeu però el Consell no ha 

decidit, a data d’avui, emprendre cap acció per limitar l’arribada d’armes al Iemen. A 

nivell diplomàtic, la Unió promou com a solució al conflicte un marc de transició—

l’Acord GCC—essencialment fallit, en la mesura que aquest no inclou els centres de 

poder tradicionals del Iemen (Houthis i Consell de Transició del Sud) i està dissenyat pels 

mateixos membres de la coalició que està intervenint militarment al Iemen. Per activa i 

per passiva, la UE falla a l’hora d’implementar la doctrina al Iemen, tot i que el seu rol 

com a mediador i donant d’ajuda humanitària sigui notable. 

Les tasques immediates que ha d’emprendre la UE per a protegir a la població del Iemen 

no han de ser necessàriament militars. Prendre accions serioses respecte a la venta 

d’armes entre els estats membre europeus i la coalició i pressionar per avançar cap a un 

altre marc de transició, no només són mesures efectives amb un impacte directe en la 

protecció de la població Iemen, sinó que ja estàn a l’abast de la UE i només precisen de 

voluntat política. Malauradament, és poc probable que la qüestió de la venta d’armes sigui 

adreçada correctament, en la mesura que aquesta decisió és competència del Consell 



Europeu, l’òrgan més intergovernamentalista de la Unió, on els estats membre prenen les 

decisions respecte a les sancions per unanimitat.   


