Med.2009
L’ANY 2008 A L’ESPAI EUROMEDITERRANI

Med.2009. L’any 2008 a l’espai euromediterrani
Direcció
Senén Florensa - Josep Ribera
Direcció adjunta
Gemma Aubarell - Anna Borrull
Coordinació
Ignasi Oliveras - Jordi Padilla
Col·laboradors de redacció
Laura Aimone, Joan Antoni Balcells, Elena Esposto, Francesc Fàbregues, Laia Carbonell

Consell Assesor
Hassan Abouyoub - Roberto Aliboni - Shlomo Ben Ami - Jean-Pierre Filiu - Richard Gillespie Larbi Jaidi - Pedro López de Aguirrebengoa - Gema Martín Muñoz - Khadija Mohsen-Finan Samir Radwan - Antoni Segura - Álvaro de Vasconcelos - Pere Vilanova

Amb el suport de:

Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed)
Girona 20
08010 Barcelona
www.iemed.org
www.medyearbook.com

Fundació CIDOB
Elisabets, 12
08001 Barcelona
www.cidob.org

ISSN: 2013-200X
Traducció: Pere Bramon, Hèctor Cesena i Lídia Fernàndez; Jaume Aubareda (correcció)
Dipòsit legal: B-42.527-2009
Maquetació i impressió: El Tinter SAL (societat certificada ISO 9001, ISO 14001 i EMAS)

Les opinions expressades en els articles no representen necessàriament els punts de vista de
la Fundació CIDOB ni de l’IEMed. La representació i utilització de fronteres als mapes no
garanteixen l’absència d’errors, ni impliquen necessàriament el reconeixement d’aquestes per
part de l’equip editorial ni de les institucions que representen.

Sumari

Sumari

PRESENTACIÓ
Senén Florensa, Director General, Institut Europeu de la Mediterranià (IEMed)
Narcís Serra, President, Fundació CIDOB . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

9

La perspectiva de la Unió Europea sobre el Partenariat Euromediterrani en 2008,
Javier Solana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

13

CLAUS

El rol dels EUA a la Mediterrània
De Bush a Obama: un any de transició en la política nord-americana per a la Mediterrània
i el Pròxim Orient, Ian O. Lesser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Un any de transició: la política nord-americana a l’Orient Mitjà i a la Mediterrània
l’any 2008, David Pollock . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Quin paper representen els Estats Units a la Mediterrània?, Abdennour Benantar. . . . . . . . . .
Crisi econòmica: efectes a la Mediterrània
Espai euromediterrani i crisi econòmica global, Josep Piqué . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El paper de les relacions euromediterrànies davant de la crisi econòmica,
Sergio Alessandrini . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Governança, reformes i transicions polítiques
Reforma política i relacions euromediterrànies, Richard Youngs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Febre electoral» a l’Orient Mitjà àrab, Larbi Sadiki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

DOSSIER:
DEL PROCÉS

DE

BARCELONA

A LA

UNIÓ

PER LA

17
5

Neix la Unió per la Mediterrània, un nou paradigma euromediterrani
Unió per la Mediterrània: un nou paradigma ancorat en el cabal de Barcelona,
Miguel Ángel Moratinos. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El naixement de la Unió per la Mediterrània: un nou paradigma euromediterrani?
Benita Ferrero-Waldner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Unió per la Mediterrània: un compromís actiu per a fites ambicioses, Taib Fassi Fihri. . . . .

22
28

31
37
43
49
54
62
66

MEDITERRÀNIA

De la Barcelona clàssica a la Unió per la Mediterrània: la consolidació del Partenariat,
Senén Florensa. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
De Barcelona a la Unió per la Mediterrània (UpM). Evolució ideològica i política
de la visió mediterrània de la Unió Europea, Hassan Abouyoub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La societat civil al Partenariat Euromediterrani, Ridha Kéfi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Med. 2009

PERSPECTIVES

75
80
87

Sumari

El diàleg polític i de seguretat euromediterrani, Ahmed Driss . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La Unió per la Mediterrània: dificultats per «gestionar la proximitat»;
Khadija Mohsen-Finan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’evolució del marc comercial euromediterrani, Gonzalo Escribano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Convergències i divergències econòmiques dels països del sud de la Mediterrània
amb la Unió Europea, Center for Research on the Economies of the
Mediterranean (CREMed.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Fòrum Sindical Euromed: per una dimensió social i una cooperació duradora,
Peter Seideneck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La mobilitat humana a la conca mediterrània, un element integral del Partenariat
Euromediterrani, Catherine Wihtol de Wenden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La cooperació cultural al Partenariat Euromediterrani de 1995 a 2008,
Imma Roca i Cortes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La igualtat de gènere a la Mediterrània, Aicha Ait Mhand. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

6

Med. 2009

BALANÇ: L’ANY

96
102
108

116
126
132
140
148

MEDITERRANI

Partenariat Euromediterrani
Quin és el valor afegit de l’«estatut avançat» entre el Marroc i la Unió Europea respecte
a la Política Europea de Veïnatge (PEV)?, Larbi Jaidi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tornada a casa. Albània en el Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània,
Manuel Montobbio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La presidència francesa de la UE i la Unió per la Mediterrània: una europeïtzació forçada?,
Eduard Soler i Lecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Seguretat
Sàhara Occidental: un any d’impotència de les Nacions Unides, Toby Shelley . . . . . . . . . . . . .
Rússia a la regió mediterrània: recursos i fonts d’influència, Andrey S. Makarychev . . . . . . . . .
La Unió per la Mediterrània: punt mort polític, Álvaro de Vasconcelos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Polítiques Mediterrànies
Europa
Nous avenços a Xipre, Hugh Pope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El futur d’Europa: la dimensió del comerç exterior, Selen Sarisoy Guerin . . . . . . . . . . . . . . . . .
Alemanya: un actor en l’escena mediterrània, Tobias Schumacher . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Magreb
Al-Qaida al Magreb el 2008, Jean-Pierre Filiu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La recomposició de l’escena política marroquina, Mohamed Tozy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Pròxim Orient
La recomposició política i social a Israel i Palestina, Pere Vilanova . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El Líban davant les properes eleccions legislatives i sota l’ombra del Tribunal Especial
Internacional, Tomás Alcoverro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La creixent presència econòmica dels països del Golf a la regió mediterrània,
Abdullah Baabood . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Turquia - Balcans
El paper de Turquia a l’Orient Mitjà, Meliha Benli Altunisik . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La política turca el 2008, Sahin Alpay . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La independència de Kosovo i les seves repercussions internacionals,
Jens Bastian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Europa com a pol d’atracció per a Sèrbia, Ivan Vejvoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La presència de la Unió Europea als Balcans: 2008 i la promesa de l’europeïtzació,
Gerald Knaus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

159
165
171
175
179
183

185
189
194
199
202
209
214
216
224
228
232
237
242

257

267
271
275
280

Sumari

261

283
Med. 2009

Societat i cultura
Desenvolupament i cooperació
Llibertat a Internet en el món àrab: els controls estatals, la islamització i la importància
exagerada que s’atribueix a tot això, Khaled Hroub . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
La situació de la llibertat als països àrabs cinc anys després del primer Informe sobre
Desenvolupament Humà al món Àrab, Nader Fergany. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Migracions
Negociar la migració a l’espai euromediterrani: el potencial dels partenariats de mobilitat
de la Comissió Europea, Uyen Do y Thomas Huddleston. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Les relacions euroafricanes en l’àmbit de la migració l’any 2008, Michael Collyer . . . . . . . . . .
Diàleg cultural
El Partenariat durant l’Any del Diàleg Intercultural, Gerarda Ventura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
L’àrea euromediterrània d’ensenyament superior, Stephen C. Calleya . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El diàleg cultural al Partenariat Euromediterrani, Paul Balta . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

247
252

288
294
7

Economia i territori
Estructura productiva i mercat de treball
Ocupació juvenil als països àrabs mediterranis: la clau del futur, Iván Martín . . . . . . . . . . . . . .
La crisi de provisió d’aliments i el paper de l’agricultura a la regió MENA, Gamal Siam. . . . . .
Relacions comercials
La Zona de Lliure Comerç entre la Unió Europea i els Països Socis Àrabs del Sud i l’Est
de la Mediterrània: breu resum de la situació i perspectives, Azzam Mahjoub . . . . . . . . . . .
La liberalització del comerç de serveis en quatre països àrabs del sud de la Mediterrània:
un vehicle d’integració comercial intraregional no utilitzat, The Egyptian Center
for Economic Studies (ECES). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Desenvolupament sostenible
Desenvolupament sostenible a la Mediterrània el 2008: noves perspectives, Patrice Miran . .
Elements de la descontaminació marina a la regió mediterrània, Selim L. Sanin . . . . . . . . . . . .
Territori i transports
Els components del transport marítim a la Mediterrània, Christian Reynaud . . . . . . . . . . . . . . .
Les infraestructures marquen el camí, Saki Aciman . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
El desenvolupament del Sistema Integrat de Transport al Maixreq Àrab, Comissió
Econòmica i Social de les Nacions Unides per a Àsia Occidental (CESPAO) . . . . . . . . . .

300
305
310
313
316

ANNEXOS
Mapes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

325

Cronologies
Cronologia dels principals conflictes i esdeveniments polítics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cronologia d’Israel-Palestina . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cronologia del Procés de Barcelona. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Altres iniciatives de cooperació a la Mediterrània . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

341
373
383
397

Observatori electoral de la Mediterrània . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

405

Cooperació a la Mediterrània
Cooperació de la Unió Europea. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cooperació espanyola a la Mediterrània . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

408
412

Migracions a la Mediterrània . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

414

Els Acords d’Associació euromediterranis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

416

Sumari
Med. 2009
8

Firma d’acords i convenis internacionals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

418

La Mediterrània en xifres. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

420

Definicions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

448

Relació d’organismes consultats per a la realització de taules, gràfics i mapes . . . . . . . . . .

456

Abreviatures de països utilitzades en els mapes i gràfics . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

458

Relació de sigles i acrònims . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

459

Índex de requadres . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

466

Índex de taules . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

467

Índex de gràfics i figures . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

469

Índex de mapes . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

471

Autors . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

472

Narcís Serra
President, Fundació CIDOB, Barcelona

Al llarg de l’any 2008 s’ha desenvolupat un mosaic
complet de les diferents realitats que configuren l’espai mediterrani. Ha estat un any ple d’esdeveniments
que han mostrat, d’una banda, l’àrea mediterrània
com un dels focus de l’atenció mundial i, de l’altra,
de quina manera els esdeveniments de gran abast
tenen una influència directa sobre el futur dels països de la Mediterrània. Aquests són els àmbits que
hem volgut analitzar i transmetre en aquesta sisena
edició de l’Anuari de la Mediterrània.
Des de l’any 2004, l’Anuari s’ha mantingut fidel a la
voluntat de donar a conèixer la realitat de l’espai mediterrani i d’oferir als seus lectors els elements indispensables per a la informació i l’anàlisi de la realitat
mediterrània.
L’any 2008 ha estat per a l’espai mediterrani un any
en què s’han viscut esdeveniments històrics que marcaran profundament el seu futur i que han definit els
temes clau de l’Anuari.
Sens dubte, el Partenariat Euromediterrani ha viscut un punt d’inflexió en el seu desenvolupament
amb l’inici, el juliol de 2008, de la Unió per la Mediterrània, que representa un rellançament del Procés
de Barcelona iniciat el 2005, i la creació d’un marc
institucionalitzat i estable de cooperació euromediterrània. Amb la posada en marxa i el rellançament d’institucions i instruments amb la vocació de materialit-

zar els objectius de la Declaració de Barcelona s’inicia una nova fase en les relacions entre la Unió
Europea i la Mediterrània que no podia ser obviada
a les pàgines d’aquest Anuari.
A més d’aquest punt d’inflexió en les relacions euromediterrànies, entre els seus temes clau s’han tractat dos esdeveniments que, sense ser específicament
mediterranis, sí que han tingut (i tindran) enormes
repercussions a l’àrea mediterrània. En primer lloc,
s’ha analitzat el canvi en l’Administració nord-americana des de la perspectiva de la seva influència en
diferents àmbits de la realitat mediterrània, sobretot
pel que fa al seu efecte en el conflicte a l’Orient Mitjà.
L’arribada del president Barack Obama a la Casa
Blanca i la seva indubtable repercussió a nivell mundial, representa l’esperança que la nació més poderosa de la terra hagi valorat la necessitat d’encarar
d’una manera diferent les seves relacions amb el món,
i, per tant, també amb l’àrea mediterrània. Els articles de l’Anuari posen de manifest el possible abast
d’aquesta transformació en allò que fa referència al
seu paper a la Mediterrània.
D’altra banda, no podíem deixar de banda, entre els
temes clau de l’any, les primeres valoracions sobre
els efectes de la crisi econòmica mundial en els països mediterranis. La crisi econòmica que va esclatar
sense pal·liatius el segon semestre de 2008 ha tingut ritmes diferents als països mediterranis i superar-la requerirà un esforç enorme.
És aviat per captar íntegrament els efectes dels
dos esdeveniments a l’àrea mediterrània; no obstant això, des de l’Anuari s’han volgut destacar les
primeres anàlisis de les repercussions d’aquests
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canvis, atesa la seva influència present i futura en
les vides dels habitants de les dues ribes del
Mediterrani.
A les portes de l’any 2010, en què es compliran
15 anys de la Declaració de Barcelona, el dossier
temàtic de l’Anuari venia marcat per aquesta commemoració. D’aquesta manera, era ineludible tractar en profunditat l’evolució del Procés de Barcelona,
més enllà de l’actualitat recent, que correspon a
altres apartats de l’Anuari, i presentar una sèrie d’articles rigorosos centrats en com s’ha desenvolupat aquest procés en els diferents àmbits temàtics
que li són propis. En el dossier es tracten la política, la seguretat, la macroeconomia, el lliure comerç,
el paper de la societat civil, la cultura, les migracions, etc., en el marc del Procés de Barcelona
des de 1995 fins a 2009, i s’ofereix un balanç complet dels aspectes més rellevants de l’evolució d’un
procés, sovint criticat, però imprescindible per avançar cap a un espai de seguretat i prosperitat compartides.

Com en les anteriors edicions, l’Anuari presenta
un balanç dels temes més destacats de l’any a través de la visió de més de cinquanta autors de les
dues ribes del Mediterrani. La pluralitat de les opinions i la diversitat de perspectives amb què es tracta el ventall de temes que el configuren representen el principal actiu d’aquesta publicació. Amb el
suport ineludible dels annexos estadístics, cartogràfics i cronològics, el seu altre gran actiu, la secció «Balanç» ofereix un repàs exhaustiu de la realitat euromediterrània.
L’Anuari de la Mediterrània es planteja amb l’objectiu d’oferir un producte de qualitat que proporcioni a
tots els actors involucrats i al públic interessat elements indispensables per a la informació i l’anàlisi de
les diferents realitats mediterrànies. Un compromís
que la Fundació CIDOB i l’Institut Europeu de la
Mediterrània van iniciar ja fa set anys amb la voluntat d’oferir un producte que, amb les seves edicions
en català, castellà, anglès, francès i àrab, es consolidi com a únic en l’espai mediterrani.

Perspectives

Dir que el 2008 va ser un any de canvis per al Partenariat Euromediterrani seria quedar-se curts. La
seva evolució es va iniciar de fet el 2007, quan la
qüestió de la Mediterrània va emergir com una de
les plantejades en la campanya presidencial francesa. Circulaven idees sobre formes innovadores
d’abordar aquesta crucial i delicada regió situada a
les nostres portes, que suscitaven un gran interès
entre aquells de nosaltres que ja feia anys que participàvem en els afers euromediterranis. El Procés
de Barcelona, encara que certament no era el fracàs que alguns consideraven, semblava haver perdut gas. Era un bon moment per reformular la iniciativa i donar-li un nou enfocament.
Els primers mesos del 2008 van presenciar intensos debats en el si de la Unió Europea a l’entorn de
com adaptar-se a aquesta nova manera de pensar i
com gestionar-la de manera que resultés compatible
amb les polítiques vigents de la Unió. Aquesta iniciativa posava l’accent en projectes orientats al ciutadà en diversos àmbits, com l’energia, les infraestructures, el medi ambient, l’ensenyament superior i
d’altres. En canvi, eliminava l’èmfasi en un procés
polític que massa sovint es veia compromès pels
nombrosos problemes que afecten aquesta regió,
començant pel conflicte araboisraelià. En el Consell
Europeu, el març del 2008, la Unió Europea va aprovar el principi d’una Unió per la Mediterrània que inclogués els estats membres de la UE i els estats costaners mediterranis que no hi pertanyen.

La cimera de París del 13 de juliol de 2008 va representar un esdeveniment diplomàtic especialment significatiu. Per descomptat, va presenciar l’inici de la
Unió per la Mediterrània, que en essència constitueix
la següent fase del Partenariat Euromediterrani. No
obstant això, va ser molt més que això. Hi va haver
reunions bilaterals entre els presidents de Síria i el
Líban, la qual cosa assenyalava el començament
d’una normalització històrica entre els dos estats. La
importància de l’esdeveniment va ser tan gran que
els líders de Síria i Israel van superar les seves diferències, encara que només fos per unes quantes
hores, per tal que tots dos fossin presents en la
reunió. Es van mantenir, així mateix, intercanvis d’opinions crucials entre els caps de Govern d’Israel i
Palestina.
A París, vaig tenir el privilegi de ser-hi present quan
els líders de 43 països es van comprometre a reprendre els esforços per transformar la Mediterrània en
una àrea de pau, democràcia, cooperació i prosperitat, sobre la base de l’experiència adquirida en el
Procés de Barcelona. La Declaració de París va
donar un nou impuls al Partenariat i va enriquir el
nivell polític de la relació (entre altres coses, amb
la introducció de cimeres cada dos anys), tot incrementant la copropietat (principalment mitjançant la
introducció d’un sistema de copresidència) i, com
ja he dit abans, centrant-se en projectes concrets.
Els caps d’Estat i de Govern van encarregar als seus
ministres d’Afers Exteriors la tasca de proposar les
modalitats necessàries per implementar aquests
principis.
Els ministres, reunits a Marsella el novembre de
2008, van elaborar aquestes idees en profunditat.
Es va acordar que s’establiria una secretaria a
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La perspectiva de la Unió Europea sobre
el Partenariat Euromediterrani el 2008
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Barcelona per gestionar els projectes. Per tal de
fomentar l’esperit de copropietat, aquest organisme
estaria dirigit per un secretari general d’un país
soci mediterrani. Es considerava que el nou enfocament representaria una càrrega excessiva per a
les reunions mensuals d’alts funcionaris, de manera que es va crear un nou organisme, el Comitè
Permanent Conjunt, amb seu a Brussel·les, amb l’objectiu d’ajudar aquests representants a gestionar el
procés.

Sóc optimista i quan millori
la situació a la regió, podrem
concentrar-nos en els principals
objectius d’aquesta iniciativa.
Existeix un gran potencial que
no podem permetre’ns el luxe
de desaprofitar
No han faltat els reptes. Els primers mesos després
de la cimera de París es van consumir en una polèmica a l’entorn de l’estatus atorgat per la Declaració
a la Lliga d’Estats Àrabs. La qüestió es va resoldre a
temps per permetre que la reunió de Marsella continués avançant. Malauradament, les operacions
militars israelianes a Gaza només unes setmanes
després, i posteriorment l’elecció d’un nou Govern
a Israel, van conduir a un estancament de l’activitat
que ha persistit, més o menys, fins ara.

S’han fet esforços per reprendre el camí. Personalment,
vaig participar en un diàleg polític amb els 43 estats,
celebrat el 23 d’abril, en un intent de fer seure les
parts a la taula de negociacions. La trobada va ser
un èxit en si mateixa, en tant que les diverses delegacions van poder expressar els seus punts de vista
i els seus sentiments a l’entorn dels esdeveniments
de les setmanes prèvies. No obstant això, no era el
moment oportú per reprendre formalment el calendari regular de reunions i esdeveniments. Entenc que
s’ha realitzat un cert treball informal de cara a prosseguir amb la redacció dels estatuts de la nova secretaria. És important que, per més que hi hagi raons
vàlides per fer una declaració política, no es posi en
perill tot el procés.
Resulta irònic que, mentre s’intentava alliberar el
Partenariat dels obstacles polítics, ens veiéssim amenaçats per aquests problemes com mai abans no
ho havíem estat. Personalment sóc optimista i penso
que, quan millori la situació a la regió, podrem deixar enrere aquests moments difícils i concentrarnos en els principals objectius d’aquesta iniciativa.
Existeix un gran potencial que no podem permetre’ns
el luxe de desaprofitar.
Independentment d’aquests problemes, crec que ens
espera un gran futur. Després de les emocions del
2008, hem de desenvolupar les nobles ambicions
d’aquest projecte i començar a garantir que s’implementin de manera eficient i efectiva. Això és el que
els nostres ciutadans, els gairebé 800 milions de persones que habiten en aquest Partenariat, esperen de
nosaltres.
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Neix la UpM, nou paradigma euromediterrani

La Unió per la Mediterrània: una nova
dimensió institucional adaptada a les
necessitats de la Mediterrània
Sens dubte, la partida de naixement de la Unió per
la Mediterrània (UpM) té una data concreta: París, 13
de juliol de 2008. Durant la cimera de caps d’Estat
i de Govern dels 43 països que formen la UpM, es
van consensuar els eixos de la seva arquitectura
institucional, que va ser ratificada en la Conferència
de Ministres d’Exteriors de Marsella pocs mesos després, al novembre. De la mateixa manera que la Declaració de París va representar el llançament doctrinal
d’aquesta nova fase en les relacions euromediterrànies, la reunió ministerial de Marsella va significar la
posada en pràctica dels principis d’aquesta nova
arquitectura institucional.
Es van prendre moltes i molt importants decisions
a París i Marsella; potser la més visible va ser el canvi
de nom, que reflecteix precisament aquest canvi
de paradigma: hem passat d’un «procés» polític a
establir les bases d’una veritable «unió», i d’aquí
prové la denominació Unió per la Mediterrània, que
reflecteix el consens en el fet que hi ha hagut un salt
qualitatiu –dintre de la continuïtat– en l’Associació
Euromediterrània. Una altra important aposta de la
Cimera de Marsella va ser una decidida vocació de
pluralitat: vam acordar la participació de nous socis
–Mònaco, Croàcia, Montenegro, Bòsnia i Hercegovina– i hi vam incorporar la Lliga Àrab com a observador amb participació plena en tots els nivells. Al
mateix temps, i en un esforç per reforçar la dimensió multilateral, vam acordar la participació dels altres
actors de les relacions euromediterrànies. Es va dotar
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La Mediterrània, regió marcada per una profunda asimetria econòmica, estructural i social, ha estat una
àrea fecunda en fòrums, iniciatives i marcs de cooperació destinats a unir esforços per afrontar aquests
importants desafiaments que ha de superar. Esforços
que sorgeixen de l’empenta d’una creativitat procedent d’un entorn geogràfic caracteritzat per àmplies
diferències socioeconòmiques.
Aquesta creativitat i aquest dinamisme van empènyer a llançar el Procés de Barcelona el 1995, en
un context que semblava propici per a la pau a escala regional. Aquest procés constituïa ja, en un sentit estricte, un canvi de paradigma perquè trencava
amb els postulats que havien definit des dels anys
setanta les polítiques de cooperació, i substituïa la
visió economicista per una aproximació molt més
àmplia, alhora que proposava, per primera vegada,
una veritable Associació Euromediterrània que, d’una
manera audaç, abordés els problemes mediterranis
en totes les seves dimensions i complexitats.
Comença aleshores a prendre forma un vell somni
de molts i es planteja la possibilitat d’aplicar un model
de multilateralisme que considera la Mediterrània com
una unitat regional no sols en el marc econòmic,
sinó també en el polític, cultural i de societat civil. Una
unitat que defuig l’homogeneïtat i respecta diferències i identitats a partir d’un document polític innovador i de plena vigència avui en dia com és la Declaració de Barcelona del 1995.
Convé subratllar que, com a iniciativa pionera, el Procés de Barcelona ha permès mantenir un excepcional canal de diàleg polític permanent a la regió, a
més d’oferir un marc notable per a la cooperació
regional en àrees com educació, comerç, indústria
o cultura, en les quals la creativitat de la societat civil,
a través de múltiples fòrums i plataformes, ha repre-

sentat un paper essencial. En definitiva, va ser un
paradigma nou, com ho és ara la Unió per la Mediterrània.
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Unió per la Mediterrània:
un nou paradigma ancorat
en el cabal de Barcelona
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de més protagonisme l’Assemblea Parlamentària
Euromediterrània (APEM) per tal que a poc a poc
adquireixi un paper més rellevant en el procés de
presa de decisions. A més, es va crear l’Assemblea
d’Autoritats Locals i Regionals de la Mediterrània,
un fet molt rellevant perquè moltes de les decisions en l’àmbit euromediterrani han de ser posades en marxa per entitats subestatals de caire local
i regional.

Hem passat d’un «procés»
polític a establir les bases
d’una veritable «unió», i d’aquí
prové la denominació Unió per
la Mediterrània, que reflecteix
el consens en el fet que hi ha
hagut un salt qualitatiu –dintre
de la continuïtat– en l’Associació
Euromediterrània
Aquesta pluralitat es va veure reforçada per una decidida aposta per la coapropiació a través d’un sistema de copresidències bianual, que en aquest primer mandat ha recaigut en França pel que fa al nord,
i en Egipte pel que fa al sud, un fet innovador que
iguala, encara més en el pla institucional, totes dues
ribes. Així mateix, es va acordar el llançament d’un
sistema de cimeres bianuals de caps d’Estat i de
Govern, la segona de les quals (tercera euromediterrània) tindrà lloc el 2010 durant la presidència espanyola de la UE.
El sistema de copresidències no és l’única innovació organitzativa, sinó que també es va crear una veritable estructura institucional, dintre de la qual destaca molt especialment el Secretariat, que està destinat
a representar un paper clau i s’establirà a Barcelona.
Vam treballar amb dedicació i moltes ganes per aconseguir-ho, perquè la vocació de lideratge d’Espanya
a la Unió per la Mediterrània és clara. Aquest èxit de
política exterior és un èxit també de l’acció coordinada entre el Govern d’Espanya, la Generalitat de
Catalunya i l’Ajuntament de Barcelona, tots els quals
hi van fer aportacions fonamentals dintre de la seva
esfera de responsabilitat.
En la dimensió estrictament política, ara més que
mai cal recordar la Conferència que fa menys d’un
any va reunir a París caps d’Estat i de Govern de

43 països i els èxits obtinguts posteriorment a
Marsella, on es va aconseguir un apropament de les
postures d’àrabs i israelians. Allà, a Marsella, només
un mes abans que esclatés la crisi de Gaza, es va
arribar a una fórmula de consens i es van superar
moltes diferències. Especialment important va ser
la presència de Síria a la Cimera de París que, com
s’ha vist, ha evolucionat cap a un procés de normalització de la seva projecció exterior, o el fet que
des d’Israel s’acceptés que a la declaració final de
Marsella es fes al·lusió a la «importància de la iniciativa àrab de pau» com a base per a futures negociacions. Molts considerem històric aquest gest, i
va ser veritablement estimulant veure com un delegat israelià allargava la mà de la pau als seus veïns
àrabs i palestins.
Tanmateix, hem de subratllar el difícil context polític
en què ens trobem aquest any 2009 a la regió mediterrània i que ha estat un obstacle en els inicis d’aquesta nova etapa: des de l’entorn mediterrani es
van rebre amb gran preocupació i un profund desànim les terribles notícies procedents de Gaza aquell
27 de desembre de 2008. Els ecos de Gaza encara ressonen i, com en tot conflicte d’aquesta magnitud, han de continuar ressonant per una raó principal: que el ressò de la seva cruesa eviti que es
tornin a repetir. Sabem que les sensibilitats estan a
flor de pell i que es fa difícil continuar amb els esforços d’articulació institucional i d’impuls de projectes. Tanmateix, són massa les coses que hi ha en
joc. I encara que l’avanç cap a una integració mediterrània s’ha vist afectat per aquests lamentables
esdeveniments, hem d’evitar a qualsevol preu que
s’interrompi aquesta integració, tot multiplicant els
nostres esforços en pro de la pau en aquest i altres
fòrums.
El nostre missatge és clar i rotund en les circumstàncies actuals: entenem la sensibilitat àrab, que s’ha
traduït en una suspensió de les reunions de treball
de la Unió per la Mediterrània en pràcticament la meitat del primer semestre del 2009, però considerem
que no és hora de tancar portes, sinó més aviat de
mantenir obertes les que ja existeixen. És per això
que el Govern d’Espanya ha dut a terme un important esforç en relació amb la crisi de Gaza, proporcional al nostre grau d’implicació en la UpM: hem
compromès més de 180 milions d’euros durant els
pròxims dos anys per a la reconstrucció de Palestina
en el marc de la conferència de Sharm al-Sheikh del
passat mes de març, subjectes a la formació d’un
Govern palestí d’unitat nacional, un Govern que, a

El Secretariat Permanent neix
precisament de la necessitat
contrastada de dotar un
partenariat d’aquestes
dimensions d’una institució
comuna per impulsar
i centralitzar els seus treballs,
per fer-los concrets i visibles
Ens congratulem enormement d’haver aconseguit
que Barcelona, veritable capital euromediterrània,
hagi estat elegida seu d’aquesta institució, però ara
ve la tasca més intensa, que és invertir tots els nostres esforços a garantir-ne l’eficàcia. És una qüestió
clau per al bon desenvolupament de la UpM, perquè l’èxit i la solidesa d’aquesta nova fase de l’Associació Euromediterrània dependran en un grau altíssim de l’arrelament i la solidesa del seu Secretariat.
Hem d’esforçar-nos per erigir un Secretariat representatiu, cohesionat, proactiu, executiu i transparent.
El Secretariat té la important missió de fer més visi-

La importància dels projectes
i la seva relació amb el Secretariat
A la Cimera de París de juny del 2008 es van aprovar sis projectes amb els quals arrencarà oficialment
la UpM. Són sis iniciatives de gran rellevància per al
desenvolupament en diferents àmbits: Iniciativa
Mediterrània de Desenvolupament Empresarial, Pla
Solar de la Mediterrània, Desenvolupament d’Autopistes del Mar i Autopistes Terrestres, Universitat
Euromediterrània, Projecte UpM de Protecció Civil,
i el Projecte de Descontaminació de la Mediterrània.
Aquests projectes se sumen als impulsats per la
Comissió Europea des de l’any 1995 en el marc del
Procés de Barcelona i als desenvolupats en el marc
de la Política Europea de Veïnatge i els Plans d’Acció
bilaterals.
El paper del Secretariat adquireix una gran rellevància en relació amb aquestes iniciatives. Aquest
paper se centrarà en la identificació, recerca de
finançament i seguiment de projectes euromediterranis, que poden provenir de tots els àmbits, principalment del sector privat, però sense excloure la
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No cal dir que he de referir-me a un dels principals
èxits d’aquesta nova fase, el Secretariat Permanent
de la Unió per la Mediterrània, impulsat malgrat les
dificultats anteriorment ressenyades. És un èxit significatiu haver dotat una regió políticament tan dividida d’una institució comuna amb una vocació profundament inclusiva.
El Secretariat Permanent neix precisament de la
necessitat contrastada de dotar un partenariat
d’aquestes dimensions d’una institució comuna per
impulsar i centralitzar els seus treballs, per fer-los
concrets i visibles. Es tractava d’una demanda ja
existent en el si del nostre Partenariat, que va recollir el president del Govern amb motiu de la seva
intervenció en la Cimera del X Aniversari celebrada
a Barcelona l’any 2005 i que ha cristal·litzat en la
Unió per la Mediterrània.
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El paper central del Secretariat Permanent

ble la UpM per als ciutadans mitjançant la proposició i coordinació de projectes concrets que beneficiïn sobre el terreny les societats euromediterrànies.
Tothom, institucions espanyoles –especialment el
Ministeri que represento, però no només aquest, sinó
també la resta dels ministeris vinculats a projectes
UpM, comunitats autònomes i ens locals–, els estats
membres de la UE, els estats socis del sud, les societats civils, els diferents fòrums... ha de caminar en la
mateixa direcció. Tothom ha de concedir un vot de
confiança clar i manifest en favor d’aquest Secretariat,
veritable aposta en pro d’una Mediterrània molt més
cohesionada.
En un context internacional com l’actual, altament
mediatitzat i on massa sovint se subratllen les diferències en lloc d’emfasitzar el que ens uneix, no
puc sinó destacar la importància simbòlica d’aquest
Secretariat. Des de la seva mateixa naturalesa
jurídica com a institució comuna –en una regió profundament dividida i enfrontada– fins a la pluralitat mateixa de la seva pròpia composició, ja que
estarà ubicat a Europa, amb un secretari general
originari dels nostres socis del sud, i amb sis secretaris generals adjunts, un d’ells palestí i l’altre israelià, treballant plegats en la construcció d’un futur
comú.
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més, sigui capaç de destinar els fons a la reconstrucció de Gaza. La reconciliació palestina no pot
esperar, perquè la perpetuació de les seves diferències allunya cada vegada més la possibilitat de creació d’un Estat palestí.
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societat civil ni les autoritats nacionals o regionals.
És a dir, els socis poden triar o proposar els projectes més adequats als seus interessos o a les
necessitats concretes de desenvolupament. Això sí,
tots s’han d’ajustar a uns paràmetres comuns de
promoció de la integració econòmica, la interconnexió d’infraestructures i la cohesió social a la regió
euromediterrània.
Espanya ha estat la impulsora, juntament amb Itàlia,
de la Iniciativa Mediterrània de Desenvolupament
Empresarial. Es tracta d’un projecte conjunt de suport
a petites i mitjanes empreses que té com a objectiu
fomentar la creació d’ocupació als països socis mediterranis, contribuir a l’estabilitat social i a la integració de les economies de les dues ribes de la Mediterrània, i facilitar la transferència de tecnologia. Aquesta
iniciativa és encara més oportuna en l’actual context
de crisi, ja que les PIMES i les microempreses constitueixen el nucli de vertebració econòmica i social de
la regió.
El Pla Solar de la Mediterrània és un altre dels projectes en què Espanya pot fer significatives aportacions atès el lideratge mundial de la nostra indústria
en matèria d’energies renovables. El Pla pretén fomentar la producció d’energia solar al nord de l’Àfrica mitjançant el muntatge de plantes termosolars de tecnologia europea, la qual cosa generarà un benefici
per a totes dues ribes en termes d’importació d’energia neta, creació d’ocupació i transferència de tecnologia.
Per descomptat, tots aquests projectes es desenvoluparan de forma paral·lela amb els programes euromediterranis que gestiona la Comissió des del 1995,
emmarcats en quatre capítols del Partenariat, que
són els de Política i Seguretat; Econòmic i Financer;
Sociocultural; i Llibertat, Seguretat i Justícia.

La Fundació Anna Lindh s’està
consolidant en la seva projecció
com a pilar de trobada i com a
líder d’opinió en les relacions
euromediterrànies, mantenint
ponts de diàleg oberts

La importància de la dimensió sociocultural:
la Fundació Anna Lindh

Els reptes mediterranis de la presidència
espanyola de la UE

Cal esmentar a part la dimensió sociocultural i l’educativa de la Unió per la Mediterrània, esferes que
representen un repte de primera magnitud a la
Mediterrània. En aquest context adquireix particular
rellevància la Fundació Anna Lindh per al diàleg entre
les cultures (FAL), que aquest any 2009 entra en el
seu segon període d’activitat –després de finalitzar
la fase transitòria d’ajust de la seva estructura interna– i que s’ha erigit com un punt focal de l’Aliança
de Civilitzacions a la Mediterrània.

Espanya assumirà durant el primer semestre del 2010
la presidència de torn de la Unió Europea. Ens trobem, doncs, en un moment de plena elaboració del
que seran les nostres prioritats per a aquest període en una regió que ha estat, és i serà una prioritat
de la nostra política exterior. L’any vinent serà decisiu en la mesura en què se celebrarà la segona Cimera
de la Unió per la Mediterrània, que haurà de dotar la
UpM d’un pla de treball bianual després d’expirar el
que es va aprovar el 2005 i en el qual s’escenifica-

Entre tots dotem la Fundació d’una projecció renovada i reforçada, en línia amb els desafiaments a
què s’enfronta la regió euromediterrània, que té en
les esferes educatives i del diàleg sociocultural dos
dels seus principals reptes. La Fundació ha tingut
un paper destacat en la trobada del Grup d’Alt Nivell
de l’Aliança de Civilitzacions celebrada a Istanbul el
mes d’abril passat, i s’està consolidant en la seva projecció com a pilar de trobada i com a líder d’opinió
en les relacions euromediterrànies, mantenint ponts
de diàleg oberts fins i tot en les situacions més adverses. Amb la incorporació de nous membres a la Unió
per la Mediterrània, la Fundació podrà estendre la
seva activitat a altres àrees geogràfiques aprofitant
el nou programa trianual, en el qual destaca la voluntat de la FAL d’esdevenir una institució de referència de la UpM que actua prioritàriament en una sèrie
de camps, entre els quals destaquen idees i ideologies, educació, producció cultural, mitjans de comunicació, religió, espiritualitat i valors, i ciutats i diversitat. És important destacar també el llançament de
l’Observatori de les Tendències Interculturals, que
té com a objectiu principal millorar les percepcions
mútues entre les dues ribes i contribuir a aconseguir que aquesta institució s’erigeixi com a centre
d’observació, anàlisi i recomanació en el tercer capítol de l’Associació Euromediterrània.

Com a conclusió, i fent de nou referència al títol d’aquest monogràfic sobre la Mediterrània, la Unió per
la Mediterrània neix com un nou paradigma per reforçar les relacions euromediterrànies, amb una nova
dimensió institucional i pràctica, després del llançament del Secretariat i de projectes innovadors en
sis àrees estratègiques.
Aquesta nova fase de relacions entre les dues ribes
no està exempta de complexitat i el seu ritme pot
ser lent, en una conjuntura regional particularment
difícil, tant en l’àmbit polític com en l’econòmic. Però
és precisament la força del consens i de la coapropiació el que permetrà superar les dificultats i tractar en profunditat els temes que són d’interès per a
totes dues ribes. Consens, coapropiació i multilateralisme són paraules que remeten a la Unió per la
Mediterrània. És qüestió de posar fil a l’agulla per
definir una agenda de prioritats i desafiaments compartits, que ens permeti sumar forces i definir una
agenda comuna per als propers anys que respongui
a les demandes i prioritats de les societats euromediterrànies.
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Conclusió: un nou paradigma ancorat
en el patrimoni de Barcelona

Claus

tes euromediterrànies de Seguretat Alimentària i
Educació.
Finalment, la Cimera oferirà una magnífica oportunitat per analitzar l’estat en què es troba la posada en
marxa del Secretariat i la implementació dels projectes que vam impulsar dos anys abans a la Cimera
de París, en fomentarà el desenvolupament mitjançant estudis de viabilitat, acords amb els països
participants, incrementarà el suport financer i presentarà, eventualment, noves iniciatives.
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rà la plena operativitat del Secretariat Permanent.
Aquest programa de treball inclourà accions en les
quatre àrees de l’antic Procés de Barcelona (política i seguretat; economicocomercial; sociocultural;
justícia i emigració) i s’alimentarà de les diferents
iniciatives adoptades en les reunions ministerials sectorials efectuades durant les darreres presidències
de la UE, en especial la presidència sueca.
Tenim una sèrie de desafiaments en matèries diferents. En relació amb la creació de la Zona de Lliure
Comerç (ZLC), el 1995 es va fixar, com tots sabem,
l’any 2010 com a data «objectiu» per a la creació de
la Zona de Lliure Comerç Euromed, un dels pilars
de la nostra Associació Euromediterrània. Malgrat
que l’any vinent no tindrem encara una zona de lliure comerç completa, ni en cobertura sectorial ni en
termes geogràfics, sí que probablement comptarem
amb una xarxa finalitzada d’Acords d’Associació amb
la inclusió de Síria, que contribuirà a la nostra aspiració de reforçar el comerç nord-sud i elaborar la
posada en pràctica d’Acords d’Associació nous i més
potents. Tot això amb l’objectiu d’establir les bases
per a una relació equilibrada sud-sud. Sota la presidència espanyola es podran impulsar de ben segur
el Full de Ruta de Comerç 2010 i el possible llançament d’una nova agenda futura (Full de Ruta més
enllà del 2010), reforçant en tot cas els avenços aconseguits en aquesta matèria.
En el capítol sociocultural incorporarem com a prioritats horitzontals desafiaments de primer ordre de
la regió euromediterrània, en particular la cultura,
el paper de la dona en la societat, l’educació i la
investigació, treball i seguretat social. A més, tal
com va exposar el president del Govern el mes de
juny passat en la seva intervenció sobre les grans
línies de política exterior espanyola, hem iniciat els
treballs perquè el 2010 es puguin adoptar les car-

Neix la UpM, nou paradigma euromediterrani
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El naixement de la Unió per la
Mediterrània: un nou paradigma
euromediterrani?

Benita Ferrero-Waldner
Comissària europea de Relacions Exteriors i Política
Europea de Veïnatge, Brussel·les

necessita una revitalització, una recalibratge, per tal
d’imbuir un sentit renovat a aquest afany. La Unió per
la Mediterrània proporcionarà aquest ímpetus.

Nou paradigma o continuum?

Europa i la Mediterrània: socis regionals en
un marc global

La Unió per la Mediterrània... Un nou paradigma euromediterrani? No! Un nou punt de partida per a la cooperació regional amb els nostres socis mediterranis?
Sí! Un replantejament i una renovació dels vincles
institucionals i de cooperació que ens uneixen? Sí!
Un continuum en les relacions euromediterrànies des
de Barcelona 2005 fins a París 2008 i més enllà encara? Sí! Però, un nou paradigma? No, atès que els mateixos principis i filosofies que van donar origen a la
nostra relació, i que la van guiar i inspirar, continuen
vigents. No obstant això, en aquest article intentaré
demostrar que el corpus de treball i les fites acumulades del Procés de Barcelona poden actuar com
una peça important de la cadena d’aquest continuum
i, alhora, emprar-se com a fonament per a futurs desenvolupaments. Subratllaré també que el que ofereix la Unió per la Mediterrània (UpM) és continuïtat
i innovació en les nostres relacions amb els socis
mediterranis. Hem arribat a una conjuntura crítica en
el nostre Partenariat; permeteu-me, doncs, que exposi el meu punt de vista des del principi.
El Procés de Barcelona ens ha servit bé –a Europa i
als nostres socis mediterranis– en els nostres ja 13
anys de Partenariat. Ha ajudat a seguir el rumb a través de les procel·loses aigües del conflicte regional
en direcció al nostre destí compartit de pau, prosperitat i seguretat per a la regió. El viatge de vegades ha
estat tortuós, però la nostra visió, determinació i resistència es mantenen intactes. El que ara falta –i això
és una cosa que ja fa cert temps que hem advertit–
és un canvi de marxa, una nova força impulsora que
afegeixi vigor als nostres esforços. El nostre Partenariat

La Unió Europea (UE) es reconeix com un dels principals actors de l’escena global. Amb una població
propera als 500 milions de persones, la tercera del
món després de la Xina i l’Índia, les seves dimensions i el seu impacte en termes econòmics, comercials i financers són factors que exigeixen que dugui
a terme un important paper com a destacada potència internacional. Com a reflex i reacció a aquest estatus, la Unió Europea ha establert nombrosos acords
de cooperació regionals en l’escena mundial. La UE
actua tant per egoisme il·lustrat com per solidaritat
global. La conca mediterrània –nexe del nostre veïnat i confluència de tres continents– ha estat des
de fa segles intrínsecament lligada a Europa. Exactament igual que Europa, que es nodreix de la diversitat dels seus components, la regió mediterrània
és també una regió de contrastos. En paraules de
Braudel, és un lloc on les contradiccions convergeixen i divergeixen. Es tracta d’una regió amb un ric
patrimoni físic i cultural. Una regió que alberga tres
religions monoteistes (judaisme, cristianisme i islam);
una regió que es regeix per tres formes de govern
(monarquies, repúbliques presidencials i democràcies); una regió que manté estrets vincles històrics,
geogràfics i culturals amb Europa.
Aquestes relacions –permeteu-me que ho subratlli–
no tenen lloc en un buit polític. Existeixen una sèrie
d’imperatius tant globals com regionals per a la remodelació dels vincles que ens uneixen. Això s’ha fet
cada vegada més evident atès que hem entrat en una
època incerta en els nostres reptes conjunts: segu-

Barcelona i l’Orient Mitjà:
separació de processos
Tot i que les aspiracions i articulacions fonamentals
del Partenariat Euromediterrani sempre han subscrit
la pau i la seguretat per a la regió, s’han fet grans
esforços per separar els dos processos, el Procés
de Barcelona del procés de pau a l’Orient Mitjà, per
tal d’impedir que els avenços en un es veiessin obstaculitzats pels retrocessos en l’altre. Malauradament,
no ha estat aquesta l’experiència, i hem presenciat
com la que hauria d’haver estat la progressió natural del nostre Partenariat es veia condicionada per
les conseqüències dels esdeveniments derivats dels
conflictes a la regió. La posició d’Europa en el procés de pau ha estat clara i constant: la resolució del
conflicte araboisraelià és per a nosaltres una prioritat estratègica. L’objectiu de la Unió Europea és una
solució amb dos estats, amb un Estat palestí independent i viable convivint amb Israel i els seus altres
veïns. Europa, juntament amb els seus socis internacionals, seguirà contribuint a aquest fi amb tots els
mitjans al seu abast. Però hem de mostrar-nos igualment resoluts a l’hora de tractar de garantir que els
nostres acords de cooperació, els nostres partenariats, no es vegin soscavats ni condicionats pels reptes polítics.
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S’han fet grans esforços per
separar els dos processos, el
Procés de Barcelona del procés
de pau a l’Orient Mitjà, per tal
d’impedir que els avenços
en un es veiessin obstaculitzats
pels retrocessos en l’altre.
Malauradament, no ha estat
aquesta l’experiència

El Procés de Barcelona ha conegut bons i mals
moments, i té els seus defensors i els seus detractors. La Comissió Europea (CE) ha estat sempre una
ferma partidària del Partenariat, i ha subratllat aquest
suport proporcionant 9.000 milions d’euros en subvencions des de la seva creació l’any 1995. Les nostres fites conjuntes no han estat insignificants. Els
darrers 14 anys hem vist com aquesta relació única
ajudava a mantenir el diàleg i gaudia de diversos èxits
en els respectius sectors polítics, econòmics i socials.
S’han fet progressos substancials en una sèrie d’àrees, com els passos cap a la creació d’una zona de
lliure comerç euromediterrània i diversos avenços
en reformes econòmiques. Durant l’última dècada,
els països mediterranis han registrat una notable
reducció de la inflació. Hem estat també testimonis
de l’establiment de noves institucions i xarxes.
L’Assemblea Parlamentària Euromediterrània, creada
l’any 2004, és avui reconeguda no només com una
contribució a la democràcia, sinó també com l’evidència de la fructífera implementació de la política
de copropietat. La Facilitat Euromediterrània d’Inversió
i Partenariat (FEMIP), creada l’any 2002 en el marc
del Banc Europeu d’Inversions, actualment proporciona més de 2.000 milions d’euros en préstecs als
socis mediterranis.
S’han creat xarxes euromediterrànies operatives en
àrees com els instituts de recerca econòmica (FEMISE), els instituts de ciències polítiques (EuroMeSCo),
les agències de promoció de la inversió (ANIMA), el
transport, l’energia, el medi ambient, la gestió hídrica local o els mitjans de comunicació (EuroMed and
the Media). Hi ha programes d’intercanvi vigents entre
joves i universitats en el marc del programa Tempus.
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L’historial de Barcelona: progressos
constants malgrat els impediments

23

retat, protecció mediambiental i canvi climàtic, oferta garantida de recursos energètics sostenibles, respecte als drets humans i governança democràtica,
la lluita contra el terrorisme, la governança positiva
de la immigració, la insidiosa difusió del crim organitzat i la crisi econòmica i financera global.
Molts d’aquests problemes, òbviament, no són nous,
com tampoc no ho és el nostre desig comú, articulat a la Declaració de Barcelona de 1995 i reiterat a
la declaració de la Cimera de París que va donar
origen a la Unió per la Mediterrània, de crear un àmbit
de pau, prosperitat i seguretat. És també una qüestió d’interès mutu. En un món cada vegada més interconnectat i interdependent, Europa no pot garantir
la seva pròpia estabilitat, seguretat i prosperitat sense
ajudar els seus veïns a aconseguir uns nivells relatius semblants. Això va ser el que va inspirar i motivar els signants de la Declaració. El Procés de Barcelona, amb la seva experiència acumulada, les seves
estructures i els seus objectius –juntament amb la
Política Europea de Veïnatge–, continua essent la
base de les nostres relacions.
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Existeixen nombrosos programes regionals de la societat civil al voltant de la cultura i la joventut, així com
avenços significatius en la cooperació en matèria de
protecció civil.
Els indicadors de desenvolupament humà continuen mostrant xifres encoratjadores. Les condicions
sanitàries han millorat àmpliament a la regió, especialment als sectors de la salut infantil i l’esperança
de vida en general.

Equiparació de les fites passades
i les aspiracions futures
Malgrat tot, per més que reconeguem que s’ha assolit molt en els nostres 14 anys de Partenariat, també
som plenament conscients que queda molt a fer si
volem que les fites es corresponguin amb les nostres aspiracions més altes i amb les expectatives de
les nostres respectives poblacions.
Reconeixem que certes deficiències podrien haverlo allunyat d’una àmplia acceptació popular. S’ha fet
evident l’existència d’una bretxa entre expectatives i
fites. Malgrat que les seves ambicions i les seves fites
s’han vist moderades pels constants conflictes de la
regió, existeix una tangible voluntat política i popular
de fer esforços que portin a una relació més estreta. El naixement de la Unió per la Mediterrània ens
permetrà capitalitzar aquesta voluntat de cara a potenciar la governança conjunta del nostre Partenariat,
tot insistint en els projectes pràctics i manejables, i
incrementant la visibilitat i la viabilitat de les nostres
accions.
En el moment de la seva posada en marxa, a la Cimera
de París de juliol de 2008, la UpM va ampliar els requisits de pertinença per incloure-hi els estats balcànics i Mònaco, i afegir també la Lliga Àrab a un Partenariat que avui compta amb 43 països: els 27 estats
membres de la Unió Europea, més Algèria, Egipte,
Israel, Jordània, Líban, Mauritània, Mònaco, Marroc,
l’Autoritat Nacional Palestina, Síria, Tunísia, Croàcia,
Turquia, Albània, Bòsnia i Hercegovina i Montenegro.

Governança per Partenariat i consens
La UpM supervisa l’actualització del nivell polític de
la relació de la Unió Europea amb els seus socis mediterranis. La celebració prevista de cimeres biennals
subratlla el creixent compromís polític, mentre que
la copropietat de les nostres relacions multilaterals

es veurà encara més potenciada per un sistema de
copresidència (un president de la Unió Europea i un
altre del soci mediterrani, actualment Egipte). La creació de la Secretaria de Projectes Nord-Sud, i l’establiment d’un comitè permanent conjunt amb seu a
Brussel·les, se sumen a una estructura molt més uniformement equilibrada.
Aquesta governança compartida implica una col·laboració, deliberació i responsabilitat que poden impulsar la interacció cooperativa. Així mateix, aquest
hauria de ser un procés capaç d’autocorrecció i d’autocontrol.

Projectes: les peces fonamentals del mosaic
El cor de la Unió per la Mediterrània són els seus
projectes. La concentració en grans iniciatives d’infrastructures mediambientals, de protecció civil,
d’educació i recerca, i d’assistència a micro, petites i mitjanes empreses, no farà només el nostre
Partenariat més tangible, sinó que també contribuirà de manera significativa a millorar i potenciar la vida
i el manteniment dels seus ciutadans. La Cimera
Euromediterrània de caps d’Estat i de Govern celebrada a París el juliol de 2008 va subscriure una sèrie
de projectes que poden transformar radicalment el
paisatge de la Mediterrània i proporcionar un motor
que n’impulsi el creixement i el desenvolupament
sostenibles. Sens dubte, a la llista següent no li manca
ambició:
Descontaminació del Mediterrani
El Mediterrani traspua cultura i història. Però és molt
més que un símbol o una icona per a la regió: proporciona també ocupació i gaudi a la seva gent. No
obstant això, els darrers temps la seva qualitat mediambiental ha sofert una greu degradació. Un estudi de
les Nacions Unides ha revelat que més de la meitat
de les zones urbanes amb una població de més de
100.000 persones no compta amb un pla de tractament d’aigües residuals, i que el 60% de les seves
aigües residuals es vessen directament al mar. Això
amenaça la salut dels 143 milions de persones que
viuen a les seves costes i posa en perill el desenvolupament a llarg termini de sectors econòmics clau
com la pesca i el turisme. Basant-se en el programa
Horitzó 2020, la descontaminació del Mediterrani,
incloent-hi les zones marines costaneres i protegides, especialment pel que respecta a l’aigua i els resi-

Protecció civil
El paisatge global és ple d’exemples de la devastació causada pels desastres naturals i artificials. Des
de la desaparició de les selves tropicals a l’augment de la desertització, passant pels tsunamis i
els terratrèmols, els efectes del canvi climàtic són
evidents per a tothom. Tot i que els avenços en ciència i tecnologia han incrementat la capacitat de
predir i evitar aquests desastres, existeix també una
tendència paral·lela que fa que la freqüència d’aquests esdeveniments augmenti per raó, entre altres
motius, de la intensa urbanització i la contaminació
massiva. La regió mediterrània és particularment vulnerable i està exposada a tres tipus de desastres
naturals: terratrèmols, incendis forestals i inundacions. Un programa de protecció civil conjunta sobre
prevenció, preparació i resposta als desastres, que
vinculi la regió més estretament al Mecanisme
Comunitari de Producció de la Unió Europea, constitueix, doncs, una de les principals prioritats de la
regió mediterrània.
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El Mediterrani és un mar que uneix, en comptes de
separar, la gent que hi viu. És també una ruta per al
comerç i un pont entre tres continents. El seu paper
històric com a important ruta marítima comercial es
manté intacte al segle XXI. S’espera que el tràfic marítim augmentarà en total un 18% la propera dècada,
i una gran part del tràfic passa pels ports del nord
d’Europa i d’altres. El Mediterrani constitueix també
una ruta energètica vital d’abast global. Un accés i
un flux de béns i persones fàcil i segur, tant per terra
com per mar, és cabdal per mantenir les relacions i
potenciar el comerç regional. El desenvolupament
d’autopistes marítimes, que inclogui la connexió de
ports a través de tota la conca mediterrània, així
com la creació d’autopistes costaneres i la modernització de la xarxa ferroviària trans-Magreb, incrementaran el flux i la llibertat de moviment de persones i béns. Com malauradament s’ha vist en altres
aigües, en què la pirateria impedeix el trànsit segur
de béns i persones, caldria dedicar especial atenció
a la cooperació en l’àmbit de la protecció i la seguretat marítimes, amb una perspectiva d’integració global a la regió mediterrània.

La importància estratègica dels mercats energètics
en termes d’oferta, demanda i trànsit confirma la
necessitat de centrar-se en les fonts d’energia alternatives. Cal abordar els problemes del canvi climàtic i les seves causes associades, com els gasos
hivernacle. El desplegament en el mercat, així com
la recerca i el desenvolupament de totes les fonts
d’energia alternatives representen, doncs, una important prioritat en els esforços per garantir un desenvolupament sostenible. Els esdeveniments recents
subratllen la importància de diversificar les importacions energètiques en termes de mescla, origen i
rutes de transport de l’energia. És evident que aquesta estratègia de diversificació energètica ha d’incloure
un desplaçament significatiu vers les energies renovables i, en especial, l’energia solar. El Pla Solar
Mediterrani és només una de les facetes –tot i serne una de vital– de la nostra estratègia general per
millorar la seguretat energètica.
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Autopistes marítimes i terrestres

Energies alternatives: el Pla Solar Mediterrani

Ensenyament superior i recerca:
la Universitat Euromediterrània
La futura Universitat Euromediterrània (amb seu a
Eslovènia) contribuirà a l’entesa entre les persones
i encoratjarà la cooperació en l’ensenyament superior, seguint els objectius del Procés de Catània i
de la 1a Conferència Ministerial Euromediterrània
sobre Ensenyament Superior i Recerca Científica
(el Caire, juny de 2007). Per mitjà d’una xarxa de
cooperació d’institucions associades i universitats de la regió euromediterrània, la Universitat Euromediterrània desenvoluparà programes de postgrau, que contribuiran a l’establiment de l’Àrea
Euromediterrània d’Ensenyament Superior, Ciència
i Recerca. S’animarà els països socis a fer ple ús
de les possibilitats que ofereixen els actuals programes de cooperació en ensenyament superior
com Tempus i Erasmus Mundus, incloent-hi la Finestra de Cooperació Exterior. Es prestarà especial
atenció a millorar la qualitat i garantir l’adequació
de la formació professional a les necessitats del
mercat laboral.
La Iniciativa de Desenvolupament Empresarial
Mediterrani
Les petites i mitjanes empreses (PIMES) representen més del 90% de les empreses euromedite-
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dus, comportarà, doncs, un benefici important per a
la vida i el manteniment de la seva població.
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rrànies, però alhora són les que afronten més dificultats i pateixen una taxa de mortalitat més elevada. No obstant això, les PIMES són el motor del creixement econòmic a la regió. Aquesta iniciativa aspira
a ajudar les entitats existents als països socis que
actuen en suport de les micro, petites i mitjanes
empreses avaluant-ne les necessitats, definint solucions polítiques i proporcionant a aquestes entitats recursos en forma d’assistència tècnica i instruments financers. Es basarà en el principi de
copropietat i s’espera que les seves activitats es
complementaran amb les de les entitats existents
que treballen en aquest àmbit. Les contribucions
dels països d’ambdues ribes del Mediterrani seran
de caràcter voluntari.
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Visibilitat: de l’elit al carrer
Els meus viatges a escala internacional m’han fet
extremament conscient del fet que la imatge d’Europa
no reflecteix la seva participació i inversió en els
afers globals. Això em produeix sempre sorpresa i
consternació. Europa és, al cap i a la fi, el major
donant global d’ajuda humanitària i al desenvolupament, i compleix amb escreix el seu paper en
matèria de comerç i medi ambient; és alhora un destacat actor en la promoció dels drets humans, i els
seus programes d’educació i intercanvi globals són
ben coneguts arreu del món; els darrers deu anys
hem presenciat la introducció de l’euro i els seus
progressos a través de les procel·loses aigües financeres fins a convertir-se en la segona moneda de
reserva del món; la Unió s’ha ampliat a 27 països,
i s’han signat acords de comerç, ajuda i cooperació amb la majoria dels països i/o regions del món,
incloent-hi la regió mediterrània.
El missatge és certament potent, però potser el
missatger ha errat el blanc, especialment amb els
nostres socis del sud. La Unió Europea ha d’abordar el seu problema de comunicació i credibilitat respecte als resultats de l’abundant i confusa complexitat de les seves diferents polítiques
mediterrànies. Europa necessita així mateix passar de l’elit al carrer en les seves activitats de comunicació. George Bernard Shaw deia que «el problema més important de la comunicació és la il·lusió
que aquesta s’ha aconseguit», de manera que hem
de ser més dinàmics, més inclusius i involucrar
més la gent en les nostres estratègies polítiques,
socials i de comunicació. Lluny d’imposar les nos-

tres opinions, hem d’informar, explicar i compartir
el nostre pensament. Hem de debatre les nostres
decisions i retre compte de les nostres accions.
Aquest és, al cap i a la fi, el veritable esperit de la
comunicació. Hauríem de ser curosos i conscients
de l’ús distorsionant del llenguatge i, per exemple, allunyar-nos de termes com els de processos i polítiques per passar al Partenariat, més assequible.

Un Partenariat per al poble,
però amb el poble
Existeix la percepció que el nostre Partenariat no és
més que una estructura intergovernamental, i això cal
corregir-ho. A les dues ribes del Mediterrani tenim
una societat civil vibrant i pròspera. La creació del
Fòrum Civil i la Plataforma de la Societat Civil han
ajudat a estructurar les activitats de la societat civil i
a proporcionar una interconnexió millor amb les activitats oficials del Partenariat. Hi ha hagut una creixent interrelació entre societats civils tant nord-sud
com sud-sud, s’han incrementat els intercanvis de
persones, especialment entre la joventut, i s’ha desenvolupat la cooperació entre ONG tant del nord com
del sud.

Existeix la percepció que
el nostre Partenariat no és
més que una estructura
intergovernamental, i això
cal corregir-ho. A les dues
ribes del Mediterrani tenim
una societat civil vibrant
i pròspera
La Fundació Anna Lindh per al diàleg entre cultures
és la primera institució comuna euromediterrània finançada per tots els socis i per la Comissió Europea.
Actualment compta amb més de dues mil organitzacions de la societat civil integrades en la seva xarxa,
que abasta tots els països socis, i està treballant
tant de manera activa com imaginativa de cara a la
reducció del que es percep com una divisió cultural,
a més d’emprendre accions preventives contra la
potencial polarització de les comunitats arran de les
crisis culturals.
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Per concloure, permeteu-me dir que el Procés de
Barcelona ha presidit el període de formació del nostre Partenariat, mentre que la Unió per la Mediterrània
respon a l’actual necessitat de posar al dia aquestes mateixes relacions multilaterals mediterrànies. Els
reptes continuen sent els mateixos, però amb la potenciació de la governança i la propietat, i la responsabilitat associada compartida que se’n deriva, estem
més ben equipats per afrontar aquests reptes.
Es tracta d’una empresa ambiciosa. No obstant això,
amb la nostra cooperació sustentada en la voluntat
política, la governança compartida i la nova arquitectura institucional, estic segura que podem tenir
èxit. Junts, podem tancar la bretxa que existeix entre
les nostres ambicions i les nostres fites, i situar les
persones a l’epicentre dels nostres esforços per
traçar aquest futur de confiança.
I ho farem en un marc de partenariat, d’amistat. Junts.
Com va dir Albert Camus, el nostre gran autor i pensador francoalgerià: «No caminis darrere meu: pot
ser que no et guiï. No caminis davant meu: pot ser
que no et segueixi. Simplement, camina al meu costat i sigues el meu amic».
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Sóc conscient que hi ha arguments acadèmics que
dilueixen les fronteres entre els nostres enfocaments
multilaterals i bilaterals de les relacions euromediterrànies. Permeteu-me, doncs, que reiteri que aquest
punt de partida regional deixa intacta la Política Europea
de Veïnatge (PEV).
La Unió per la Mediterrània és complementària de les
relacions bilaterals de la Unió Europea amb aquests
països de la regió, que prosseguiran dins dels marcs
polítics existents, així com els Acords d’Associació,
els plans d’acció de la PEV i també, en el cas de
Mauritània, el marc dels Països d’Àfrica, del Carib i
del Pacífic (ACP).
La PEV és el marc polític en què la Unió Europea
pot establir relacions bilaterals amb els seus veïns
immediats i intensificar el treball dels plans d’acció
basats en acords bilaterals. No obstant això, la integració intrarregional i interregional es veurà oportunament potenciada per les noves estructures i la
nova gestió que ofereix la Unió per la Mediterrània,
alhora que es complementen així mateix els esforços bilaterals.

Reptes conjunts: un viatge optimista
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Bilateral versus multilateral:
molt soroll per no res

Neix la UpM, nou paradigma euromediterrani
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La Unió per la Mediterrània: un
compromís actiu per a fites ambicioses

Taib Fassi Fihri
Ministre d’Afers Exteriors i de la Cooperació
Regne del Marroc

Més enllà de les incerteses geopolítiques inherents
al conflicte del Pròxim Orient o dels problemes relacionats amb la crisi internacional, la Unió per la
Mediterrània (UpM) continua tenint tot el potencial
necessari per construir un nou projecte euromediterrani.
Sense caure en un optimisme simplista ni cedir a un
tropisme euromediterrani exagerat, ni, per descomptat,
pretendre alliberar-nos de la nostra responsabilitat
col·lectiva pel que fa a la conjuntura regional, és necessari constatar que, malgrat els dolorosos esdeveniments que s’han produït en aquesta regió, fins ara la
UpM ha sobreviscut a tots els intents duts a terme
de desacreditar-la i qüestionar-la.
Partint de la imperiosa necessitat d’estar previnguts
contra les crisis continuades que sacsegen de manera intermitent la regió i de superar els esculls que el
Procés de Barcelona ha hagut d’afrontar, la UpM haurà de gaudir d’una absoluta legitimitat política i comptar amb tots els instruments i mecanismes necessaris per al seu funcionament.
Per aquesta via, i sense patir interrupcions abruptes
provocades pels esdeveniments, la UpM serà capaç
de mobilitzar tot el seu potencial i energia a fi d’aportar respostes lúcides, equilibrades i pertinents als
reptes i amenaces de tota mena que planegen sobre
la Mediterrània.
El Regne del Marroc està plenament convençut de
la necessitat de constituir, avui dia, una «zona d’interessos específics» entre els veïns de la Mediterrània,
a través de l’entrecreuament d’iniciatives diverses i
de la implicació de diversos actors i interventors.
Aquest pas constitueix la via idònia per superar els
antagonismes, conciliar els contrastos i albirar un futur
comú.

En aquest sentit, sa Majestat el Rei Mohammed VI
va expressar solemnement, l’octubre de 2007, l’adhesió plena i total del Marroc a aquesta iniciativa,
que el sobirà qualificà, d’altra banda, de «visionària
i audaç». Aquest compromís va ser reiterat una vegada més arran de la Cimera de París (juliol de 2008),
quan sa Majestat el Rei es va felicitar per aquesta
iniciativa «fundadora d’un ordre regional renovat i
generadora d’una dinàmica de cooperació virtuosa
en aquesta regió, bressol de les religions monoteistes
i gresol de civilitzacions ancestrals».
A causa d’aquestes múltiples consideracions, els
43 països signataris de la Declaració de París de juliol
de 2008 estan cridats a mantenir viu l’impuls polític
que va representar la Cimera de París amb la finalitat de crear un nou regionalisme que estigui a l’alçada dels desafiaments del segle XXI.
Més que qualsevol altra regió geogràfica del món,
l’espai euromediterrani ha estat especialment sensible als trastorns originats per la crisi internacional, no
només tenint en compte els desequilibris, les discrepàncies i les disparitats, sinó també les solidaritats
de fet, les connexions de múltiples tipus i les nombroses trames que atorguen a la Mediterrània un
caràcter singular.
Les incerteses provocades per aquesta crisi i el qüestionament d’esquemes i paràmetres indiscutits i indiscutibles fins fa poc temps, fan que el món estigui a
punt de conèixer una transició de la qual encara no
estem en condicions de calibrar-ne tots els reptes,
ni tot l’abast.
Actualment hi ha a la Mediterrània una conjunció de
diversos fenòmens que transcendeixen els sobresalts
conjunturals i que susciten interrogants sobre els
mecanismes de regulació i d’una governança regional renovada.
Més enllà de la centralitat estratègica de la Mediterrània, una estratègia que ha aconseguit recuperar, la
UpM també hauria d’afavorir la convergència de les

La UpM ha de ser concebuda
com un projecte eminentment
polític, amb la finalitat
d’aconseguir que el concepte
de solidaritat regional adquireixi
el seu significat ple
En aquest sentit, és important que les atribucions i
prerrogatives que s’atorgaran a la Secretaria de la
UpM li permetin situar-se en la interfície del polític i
l’operatiu, en la mesura en què estarà cridada a formular proposicions per impulsar la iniciativa, vetllant
per garantir l’articulació necessària, quant a la identificació i posada en pràctica de projectes, entre les
instàncies governamentals, el segment parlamentari
i altres socis (empresariat, entitats territorials, fòrum
civil, etc.).
A més, el mecanisme de geometria variable, considerat amb raó com la principal innovació de la UpM,
haurà d’estar prou controlat per poder garantir, al seu
torn, flexibilitat, eficàcia, transparència i absència de
discriminació entre els socis.
L’objectiu és promoure un procés de conjunt coherent, que habiliti espais per dur a terme accions que
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impliquin un nombre determinat de països, en funció
de les seves especificitats i dels seus avantatges geogràfics, ben identificats.
Encara que objectivament sigui irreal esperar que
s’arribin a aconseguir els objectius fixats amb el conjunt dels socis del sud a un mateix ritme, creiem en
la necessitat d’avançar concretament amb els que
estan preparats i decidits a fer-ho, en un marc de coherència global i d’aproximacions estratègiques.
Per aquest motiu, la UpM haurà de comptar amb ressorts intrínsecs de diferenciació per afavorir el desenvolupament dels partenariats modulats segons les
ambicions i els avantatges de cadascun.
Gràcies a la seva llarga i rica tradició en la seva relació amb la Unió Europea, i a causa de la prometedora dinàmica conferida pel seu «estatut avançat», no
cal dir que el Marroc ha de ser un país pioner en el
procés innovador de la construcció mediterrània.
Avui, la UpM ens ofereix un marc singular, ambiciós
i adaptat per abordar nombroses temàtiques comunes, entre les quals cal citar, sobretot, la qüestió energètica, la problemàtica de l’aigua, les qüestions vinculades al medi ambient, el desenvolupament de les
PIMES i el tema de la immigració, així com la dimensió cultural.
Per tant, el Marroc espera la posada en marxa ràpida i eficient dels sis grans projectes vertebradors
acordats a la Cimera de París.
En aquest marc, el regne es felicita de l’adopció a
la Conferència de Marsella del projecte d’Universitat
Euromediterrània de Fes, la vocació acadèmica,
titulacions i espais pedagògics de la qual seran
complementaris i sinèrgics amb els de la Universitat
de Portoroz a Eslovènia. Amb aquesta nova iniciativa, el Marroc demostra, una vegada més i per si
encara era necessari, la seva vocació euromediterrània.
Aquest projecte retrà homenatge a la ciutat de Fes,
que aquest any celebra els 1.200 anys de la seva
fundació, i permetrà celebrar la tradició marroquina
universitària i acadèmica en una dinàmica d’obertura d’intercanvi i d’interculturalitat.
D’altra banda, la UpM hauria de ser capaç de copsar la dimensió econòmica a través de la creació de
l’Espai Econòmic Euromediterrani (EEEM), a imatge, en certa manera, de l’Espai Econòmic Europeu
(EEE), que uneix la Unió Europea amb el nord i que
acabaria per transcendir la lògica estrictament comercial per cobrir els aspectes vinculats a l’economia
del coneixement, l’educació i el desenvolupament
humà.
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respectives concepcions sobre el futur de la Mediterrània, en un moment en què la nostra regió es veu
interpel·lada per diverses constel·lacions geopolítiques. Així doncs, la UpM hauria d’engegar una inflexió audaç i innovadora dels compromisos de Partenariat
que s’han dut a terme fins ara, i promoure una idea
de governança regional que donés preferència als
valors i les virtuts de la proximitat geogràfica, en un
moment en què els embats de la crisi internacional
sacsegen els països d’ambdues ribes.
Per fer-ho, la UpM ha de ser concebuda com un projecte eminentment polític, amb la finalitat d’aconseguir que el concepte de solidaritat regional adquireixi
el seu significat ple.
En aquest sentit, sa Majestat el Rei va subratllar que
aquest projecte constituïa «una ocasió propícia per
obrir davant el Partenariat Euromediterrani noves vocacions mobilitzadores, a fi que se’n puguin capitalitzar els triomfs i optimitzar els ressorts».
Des d’aquesta perspectiva, cal vetllar perquè el debat
institucional sobre la UpM no acabi hipotecant la
vocació i la intenció original d’aquest nou marc de
Partenariat.
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A més, i amb la finalitat de permetre que la UpM
estigui connectada amb els reptes reals que afecten l’opinió pública de les dues ribes, serà important concebre una governança participativa, solidària i transparent de les qüestions transversals,
com els fluxos migratoris, la defensa del medi ambient,
la lluita contra l’escalfament climàtic i la desertització, les connexions d’infraestructures, transport i
energia, etc.

Gràcies a la seva llarga i rica
tradició en la seva relació amb
la Unió Europea, i a causa de la
prometedora dinàmica conferida
pel seu «estatut avançat», no cal
dir que el Marroc ha de ser
un país pioner en el procés
innovador de la construcció
mediterrània
La presa en consideració de tots aquests paràmetres, així com la implicació efectiva i de bona fe de
tots els socis, ens permetran mantenir-nos fidels a

l’esperit de Barcelona, que per la seva perspicàcia
i pertinència continua sent més actual que mai.
Tot el que s’ha dit posa en relleu que l’èxit de la
UpM és un assumpte de tots. Tal com ha subratllat
sa Majestat el Rei Mohammed VI, «les ambicions
són grans, a l’alçada dels desafiaments que cal superar, i les expectatives són immenses, a la mesura de
les esperances suscitades per aquest projecte». I cal
recordar «la responsabilitat de fer tot el possible amb
vista a la concreció dels objectius assignats per a la
construcció d’un espai de pau i seguretat, de desenvolupament i de prosperitat, i d’intercanvi i diàleg
entre els pobles de les dues ribes».
Per concloure, voldria retre un sentit homenatge a la
ciutat catalana que avui encarna aquesta formidable
identitat euromediterrània. L’elecció de Barcelona per
acollir la seu de la Secretaria de la UpM no és casual,
en la mesura que representa el símbol d’un espai en
el qual prevaldran els conceptes d’obertura, solidaritat, intel·ligència col·lectiva i sinergies complementàries entre ambdues ribes, que constitueixen, indiscutiblement, la base dels valors de la UpM.
Més que mai compromès amb la pau, la seguretat i
l’estabilitat en aquesta part del continent, el Marroc,
un dels països més antics de la Mediterrània, no
estalviarà cap esforç per a l’èxit d’aquesta lloable iniciativa.

El rol dels EUA a la Mediterrània

Vers la retirada d’Iraq
«L’onada» de la presència militar nord-americana a
Iraq i un moviment cap a un equilibri provisional en
la política iraquiana van contribuir a una millora general en la situació de la seguretat arreu del país l’any
2008. Una excepció ha estat l’auge del malestar en
la fins aleshores estable regió kurda d’Iraq. Això resulta significatiu per als interessos nord-americans
precisament perquè aquesta és la zona d’Iraq on la
presència nord-americana ha estat relativament més
limitada, i on l’estabilitat s’ha garantit a través de la
mediació del Govern Regional Kurd (GRK). És també
una àrea on els interessos turcs es veuen fortament
compromesos, i on el nivell de la cooperació entre
els Estats Units i Turquia a l’hora de contenir la insurrecció del Partit dels Treballadors Kurds (PKK) ha
representat una molèstia persistent en les relacions
entre Ankara i Washington; una font de fricció l’origen de la qual es remunta a mitjans de la dècada de
1990. Durant el transcurs de 2008, la cooperació
entre els Estats Units i Turquia contra el PKK es va
incrementar, basant-se en la provisió d’informació
d’intel·ligència utilitzable i una major pressió nordamericana sobre el GRK perquè limités o posés fi a
la presència del PKK al nord d’Iraq. És probable que
aquest any la cooperació en aquest àmbit continuï
com una faceta clau de la cooperació general entre
els Estats Units i Turquia en matèria de seguretat. Al
mateix temps, els progressos vers la retirada d’Iraq

1 Les opinions expressades en aquest article pertanyen exclusivament a l’autor, i no representen el punt de vista de vista de GMF, el seu personal o els seus directius.
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Els vuit anys de l’Administració Bush van ser summament peculiars pel que fa a les prioritats i el comportament de la política exterior nord-americana. Un
conjunt limitat de preocupacions, encapçalades per
la «guerra global contra el terrorisme», va passar a
dominar les polítiques exterior i de seguretat de
Washington. Les relacions amb aliats i adversaris es
van veure afectades per unes postures més tancades sobre cooperació i lideratge. Al mateix temps, les
actituds globals envers els Estats Units es van deteriorar de forma notable. Part d’aquest deteriorament
pot atribuir-se a determinades polítiques concretes i, sobretot, a la guerra d’Iraq. Però altres canvis
en la percepció internacional poden ser de naturalesa més «estructural», i apunten a una transformació fonamental en el debat global al voltant del poder
nord-americà. Aquestes forces s’han fet sentir amb
força arreu de la conca mediterrània, incloent-hi
l’Europa meridional, el Nord d’Àfrica, Turquia i la
Mediterrània oriental. L’adveniment de l’Administració
Obama i la perspectiva d’un nou aire en la política
nord-americana sostenen una promesa igualment significativa per a la regió. Ja en el transcurs de l’any
2008 hi va haver signes evidents de canvi, impulsats per les exigències de la gestió de la crisi a la
regió mediterrània i al seu voltant –especialment a
la Mediterrània oriental i el Golf– i el replantejament
de les relacions clau amb França, Turquia i altres països. El fet que Washington no hagi articulat mai per
si mateix una política «mediterrània» significa que una
gran part del canvi en la política nord-americana

que afecta la regió continua estant impulsat per
relacions bilaterals i per esdeveniments que en certa
manera es produeixen més enllà de les costes mediterrànies (Lesser, 2008).
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De Bush a Obama: un any de transició
en la política nord-americana per a la
Mediterrània i el Pròxim Orient

han fet que l’accés nord-americà a la base aèria
d’Incirlik, al sud-est de Turquia, sigui important tenint
en compte el seu caràcter de centre logístic per a les
operacions a Iraq, així com a Afganistan.

La nova Administració
sembla seriosament interessada
a explorar la possibilitat d’un
diàleg estratègic amb Iran
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Normalització dels vincles amb Líbia
L’any passat va ser testimoni de la conclusió formal d’un prolongat procés de normalització en les
relacions entre els Estats Units i Líbia. Això va ser
possible gràcies al pagament per part de Líbia, el
novembre de 2008, de la part final de la compensació a les famílies de les víctimes de Lockerbie.
Això va anar seguit de la manifesta desinversió
líbia en els seus incipients programes nuclears i de
míssils, un fet pregonat per l’Administració Bush
com un destacat èxit en la reducció de la proliferació de les Armes de Destrucció Massiva (ADM);
sens dubte, una contribució significativa a la seguretat de la Mediterrània, però amb molt poca capacitat transformadora a escala regional o global. La
plena normalització de les relacions va permetre la
mútua acreditació d’ambaixadors, el final de les sancions econòmiques i la recuperació de la immunitat sobirana de Líbia als Estats Units. Cal esperar
que tot plegat contribuirà a una expansió dels vincles d’inversió, especialment en el sector energètic. La cooperació en l’intercanvi d’informació d’intel·ligència i en la lluita contra el terrorisme estava
ja consolidada i es remunta al període iniciat a partir de setembre del 2001. Queda per veure fins a
quin punt les relacions amb Washington es convertiran en una faceta important de la política exterior líbia. Seif al Islam al-Gaddafi, fill del líder libi i
home de tarannà reformista, va visitar Washington
setmanes després de la normalització de les relacions, però una cooperació significativa en política
exterior es pot revelar difícil en la mesura que Líbia
se centri en altres prioritats, amb Àfrica, Rússia i
Europa. Des de la perspectiva de Washington, és
probable que consolidar la distensió amb Trípoli es
vegi com una part útil del compromís generalitzat
amb el Nord d’Àfrica, però és difícil que es consideri una prioritat davant els reptes més urgents que
existeixen en altres parts. La continuïtat de la sensibilitat respecte a l’historial dels drets humans a
Líbia per part del Congrés i altres institucions relacionades amb la política exterior nord-americana
també imposarà límits a l’abast de la millora de les
relacions.

El compte enrere amb Iran...
i el començament de la distensió?
No és gens sorprenent que les relacions amb Iran
continuessin irritant els artífexs de les polítiques nordamericanes l’any 2008. Tot i que en si mateixa no
sigui una qüestió mediterrània, la persistent fricció
amb Iran al voltant del programa nuclear de Teheran
exerceix, tanmateix, una forta influència en la seguretat regional de la Mediterrània oriental. Els socis
dels Estats Units al sud d’Europa, així com Israel, es
trobarien entre els estats més directament afectats
per una confrontació entre els Estats Units i Iran, però
també pel fet que es fessin passos seriosos vers la
distensió. El suport d’Iran als seus representants al
Líban i Gaza i el paper del règim en el subministrament energètic, tant a escala regional com global,
serveixen per subratllar encara més el caràcter central de les relacions entre els Estats Units i Iran a l’àmbit estratègic de la conca mediterrània.
L’Administració Bush va acabar el seu mandat contrariant les expectatives de nombrosos observadors
en el sentit que els Estats Units actuarien militarment per «fer retrocedir el rellotge» del programa
d’enriquiment nuclear de Iran. En els seus darrers
mesos, l’Administració Bush va redoblar els seus
esforços per aconseguir que el Consell de Seguretat
donés suport a una nova ronda de sancions econòmiques contra Teheran. Però les decisions crítiques
sobre com tractar amb les ambicions nuclears d’Iran
s’han deixat en mans de l’Administració Obama. La
qüestió de si obrir un diàleg amb Teheran, i de com
fer-ho, va representar una part prominent del debat
sobre política exterior que va tenir lloc durant la
campanya presidencial, alhora que el senador McCain
es va mostrar particularment crític amb la voluntat
d’Obama d’iniciar converses d’alt nivell amb el règim
iranià. La nova Administració sembla seriosament
interessada a explorar la possibilitat d’un diàleg
estratègic amb Iran, i perquè així sigui ha anunciat
el nomenament d’un enviat especial. Al mateix temps,
l’equip d’Obama podria molt bé revelar-se tan sensible com el seu predecessor respecte de la qües-

Crisi i compromís amb el procés de pau
a l’Orient Mitjà
L’any passat es va presenciar un marcat deteriorament en les relacions palestinoisraelianes i un canvi
en la dinàmica del compromís de Washington amb
el procés de pau a l’Orient Mitjà. Com la majoria de
les seves predecessores, l’Administració Bush es
va incorporar molt tard a la participació activa en

Claus
Med. 2009

el procés, un resultat de les avaluacions sobre la
viabilitat de les iniciatives i de l’existència d’elements de distracció en altres parts. La Conferència
d’Annapolis, celebrada el novembre de 2007, va
ser innovadora en la mesura que va impulsar l’aspecte multilateral del procés substancialment més
enllà de l’estructura existent del «quartet». No va
aconseguir, tanmateix, reviure un procés greument erosionat per les divisions polítiques en el
bàndol palestí i les canviants definicions israelianes del que comporta «la fi del conflicte». Molts
observadors van veure projectar-se l’ombra d’Iran
sobre Annapolis, amb Teheran com un factor cada
vegada més fonamental en les percepcions de seguretat tant israelianes com àrabs. En general, es va
considerar que Annapolis havia representat «massa
poc i massa tard». L’Administració Bush, com ja havia fet l’Administració Clinton, va acabar el seu mandat frustrada per la seva incapacitat per propiciar
un èxit transformador, o tan sols per deixar a la seva
successora una base sòlida de cara a noves iniciatives.
El pitjor encara no havia arribat. La intervenció israeliana a Gaza, el novembre de 2008, va plantejar a
la nova Administració Obama un problema immediat de gestió de la crisi en les relacions araboisraelianes en un moment de desafiaments urgents
en altres àrees, des de l’economia fins a Iraq passant per Afganistan. El moment de la crisi de Gaza
requeria una resposta ràpida, i l’Administració Obama
es va moure amb rapidesa per mostrar el seu compromís amb el procés mitjançant el nomenament
de l’exsenador George Mitchell, un negociador
experimentat, àmpliament admirat per la seva contribució als esforços de pau a Irlanda del Nord.
L’elecció d’una figura respectada aliena a la cohort
establerta d’experts i assessors sobre l’Orient Mitjà
apunta a la preferència per una pacient creació de
confiança abans que per noves i irresistibles iniciatives. Amb tota probabilitat, la nova Administració
no se sent més optimista que la seva predecessora respecte a les perspectives a curt termini d’una
solució amb dos estats i l’aclaparadora escala de
la crisi econòmica probablement impedirà un incipient compromís actiu del president en el procés.
La prolongada incertesa política a Israel complica
encara més el panorama a curt termini de cara al
compromís amb un procés crucial per a l’estabilitat a la Mediterrània i a l’Orient Mitjà, i cada vegada més vital per a la seguretat d’Europa i els Estats
Units.
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tió nuclear, i no més disposat que aquell a acceptar l’emergència d’Iran com a Estat dotat d’armes
nuclears. L’opció militar segueix, per tant, sobre la
taula, i és probable que Washington estigui pendent dels primers signes de flexibilitat de Teheran
sobre la qüestió de l’enriquiment. Les decisions
nord-americanes en aquest aspecte seguiran impulsades per les avaluacions d’intel·ligència al voltant
de l’estatus i el ritme dels programes d’enriquiment i «armamentització». L’estimació d’Intel·ligència Nacional sobre el programa nuclear d’Iran, publicada el novembre de 2007, oferia la sorprenent
valoració que Teheran havia suspès els seus projectes «d’armamentització» l’any 2003. Aquesta revelació s’ha interpretat de diverses maneres: alguns
hi veuen un signe de cautela d’Iran i, potser, del seu
interès a continuar sent durant un temps només una
potència gairebé nuclear; a altres, en canvi, els
inquieta l’evidència que, almenys fins al 2003, Iran
tingués un programa d’armes nuclears.
L’Administració Obama hereta un enfocament de
la qüestió iraniana profundament influenciada per la
preocupació per la seguretat nacional posterior a
l’11-S i per una política de contenció emmarcada
essencialment en termes nacionals abans que multilaterals. És probable que aquesta Administració
busqui un consens regional més ampli sobre la disputa nuclear i altres aspectes de les relacions amb
Iran, incloent Iraq, Afganistan, Hezbol·lah, Hamàs i
la seguretat energètica. L’any 2008, l’Administració
Bush explorava ja diversos plantejaments de defensa contra míssils balístics que abordessin la creixent exposició de l’Europa de l’OTAN, i especialment de l’Europa meridional, als sistemes iranians.
És probable que la nova Administració avanci encara més en la direcció dels possibles escenaris de
defensa contra míssils balístics d’abast transmediterrani, amb una adhesió menys evident al concepte de defenses estratègiques basades en l’Europa
central i oriental.
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Replantejament de les relacions amb Turquia
La història de les relacions entre els Estats Units i
Turquia s’ha caracteritzat per les tensions recurrents
juntament amb la cooperació estratègica. Molts turcs
tendeixen a veure els anys de Clinton com una «edat
d’or» perduda en les relacions bilaterals. També l’època de Clinton va presenciar algunes diferències
significatives al voltant del nord d’Iraq, Xipre, els drets
humans i altres qüestions. Però el període transcorregut des de l’any 2003 ha estat, d’alguna manera,
d’extraordinari recel i tensió en les relacions entre
Ankara i Washington. El deteriorament de les actituds de la política turca respecte als Estats Units els
darrers anys ha estat un dels més radicals a tot el
món, i especialment notable en el context de l’OTAN.2
Les diferències al voltant de la política d’Iraq, i especialment sobre la qüestió kurda al nord del país, han
estat un dels principals elements de les tensions bilaterals, reforçades pel creixent nacionalisme turc i un
profund recel al voltant de les intencions nord-americanes respecte a les àrees veïnes de Turquia, incloent-hi el mar Negre i el Golf. En certa manera, la
fricció amb Washington ha anat de la mà de les problemàtiques relacions amb la Unió Europea els darrers
anys.
El període 2007-2008 va ser testimoni d’una millora substancial en la relació bilateral a nivell polític, si
bé no encara a nivell de l’opinió pública. L’augment
de la cooperació contra el PKK i el constant interès
de Washington a promoure Turquia com una alternativa a Rússia en el transport d’energia han estat
un dels principals elements de la reforçada agenda
bilateral. L’any passat, i després de cert escepticisme inicial, l’Administració Bush també va desenvolupar una visió més positiva sobre el paper de Turquia
com a facilitadora de les converses sirianoisraelianes. La implicació d’Ankara en aquesta via del procés de pau no és gens nova, però a hores d’ara
totes les parts estan qüestionant sense embuts el
veritable abast del paper turc. Amb l’adveniment de
la nova Administració a Washington i la visita d’Obama
a Turquia en el context de la reunió de l’Aliança de
Civilitzacions celebrada l’abril de 2009 a Istanbul, els
observadors d’ambdues parts confien que les relacions es podran replantejar malgrat que persisteixin
diferències significatives sobre la qüestió palestina,
Iran i altres afers.
2
3

A la primavera del 2008, i davant una important pressió política, l’Administració Bush va aconseguir evitar que el Congrés aprovés una simbòlica resolució
sobre el «genocidi armeni». Aquesta resolució representa una permanent molèstia en les relacions bilaterals, i podria provocar una greu fissura en una
relació ja tibant en altres fronts. Si s’aprova una resolució en aquests termes –i l’Administració Obama
afrontarà aquesta qüestió en una fase incipient del
seu mandat–, Ankara podria molt bé respondre suspenent l’accés nord-americà a la base aèria d’Incirlik
per a usos no relacionats amb l’OTAN.3

El reactivament de les relacions entre França
i els Estats Units i les seves conseqüències
per a la Mediterrània
La marcada millora en les relacions entre França i
els Estats Units des de l’elecció del president Sarkozy
té implicacions significatives per a la política i els interessos nord-americans, sobretot a la Mediterrània.
Aquests, així com el potencial d’una cooperació més
transformadora en el futur, van ser especialment
visibles en el transcurs de l’any 2008. Val la pena
assenyalar dos aspectes d’aquest canvi. En primer
lloc, el compromís de França de reintegrar-se al
comandament militar de l’OTAN, anunciat l’any 2008,
es considera en general com una prova tangible d’una
implicació francesa més directa en els afers de la seguretat transatlàntica. Això té lloc en un moment en
què l’interès de Washington en un enfocament més
expeditiu de cara a una aliança estratègica eleva el
paper de França com a soci disposat i capaç, en contrast amb altres aliats aparentment més reticents. Les
seves conseqüències es deixarien sentir de manera
més directa a la Mediterrània oriental i la resta de la
regió mediterrània, on França és ja un actor capaç i
compromès.
En segon terme, el lideratge francès de la nova Unió
per la Mediterrània (UpM) va generar un interès sorprenentment elevat en la comunitat relacionada amb
la política exterior nord-americana. Això ha representat
un marcat contrast amb el Procés de Barcelona anterior a la UpM, que va ser en gran manera ignorat,
fins i tot pels especialistes nord-americans. És cert
que una part substancial d’aquest interès es podria
atribuir a l’«efecte Sarkozy». Però el caràcter pràctic

Vegeu Transatlantic Trends: Key Findings 2008. Washington: German Marshall Fund of the United States.
Probablement el 70% dels proveïments per a les operacions a Iraq utilitzen els ports i aeròdroms turcs, incloent-hi el d’Incirlik.

Vers una política mediterrània?
La resposta a la UpM anticipa en certs aspectes la
probable tendència futura de la política general nordamericana amb la Mediterrània i l’Orient Mitjà, alguns
dels elements de la qual ja van ser visibles l’últim
any de l’Administració Bush. Un aspecte de la nova
perspectiva és la reducció de l’èmfasi en la democratització i les intervencions transformadores, ja
siguin diplomàtiques o militars, acompanyada d’un
major èmfasi en les tradicionals preocupacions al
voltant dels drets humans i la cooperació sud-sud
al Magreb. En alguns aspectes clau, això representa un retorn a polítiques regionals com la «iniciativa
Eizenstat» desenvolupada durant l’Administració
Clinton com a resposta als esdeveniments produïts a Algèria i altres llocs de la Mediterrània. Amb
Europa, els programes de desenvolupament i de
seguretat nord-americans probablement donaran
cada vegada més prioritat a la integració i la cooperació regionals, tot incloent les iniciatives energètiques i d’infrastructures (Hufbauer i Brunel, 2008).
El canvi climàtic i el medi ambient també es troben
clarament a l’agenda de la nova Administració, i alguns d’aquests nous interessos polítics segurament
aconseguiran veure’s reflectits en les polítiques regionals de Washington en relació amb la Mediterrània
i l’Orient Mitjà. N’és un exemple el fet que als Estats
Units existeix un creixent interès oficial i comercial
en l’energia solar i altres iniciatives d’energies renovables al Nord d’Àfrica, en la mateixa línia del Pla
Solar Mediterrani.
La seguretat marítima representa una altra prioritat
probable per al futur, un interès ja perceptible en
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La resposta a la UpM anticipa
en certs aspectes la probable
tendència futura de la política
general nord-americana amb
la Mediterrània i l’Orient Mitjà

la segona Administració Bush. Els problemes de la
lluita antiterrorista i la seguretat energètica a la
Mediterrània i al Golf formen part d’aquesta equació. El fort increment de la pirateria al mar Roig i l’oceà Índic també ha generat una major atenció al voltant de la seguretat marítima com una qüestió
multilateral. Això tindrà alhora importants conseqüències per a la Mediterrània en la mesura que el
transport marítim eviti el mar Roig, privant així Egipte
dels significatius ingressos derivats del canal de Suez.
Cal esperar que aquesta classe de vincles reforçaran el ja marcat interès dels Estats Units en la cooperació en matèria de seguretat marítima, que inclou
la cooperació amb els socis de l’Europa meridional
i el sud de la Mediterrània.
L’interès nord-americà en les qüestions funcionals
que dominen l’agenda mediterrània, des de la seguretat energètica fins a la lluita antiterrorista, passant
per la migració i el medi ambient, certament s’ha
incrementat els darrers anys. Al Nord d’Àfrica, la
implicació militar nord-americana s’ha vist afectada
per la creació del Comandament Africà dels Estats
Units (AFRICOM) l’any 2007 (convertit més endavant en un comandament unificat plenament independent el 2008). L’experiència de l’any passat va
recalcar que és probable que durant un temps el
quarter general de l’AFRICOM s’estigui a Alemanya.
Els estats de la regió, incloent-hi els socis del Nord
d’Àfrica, s’han mostrat reticents a encoratjar la presència de l’AFRICOM sobre el terreny, i més reticents encara a veure com el seu quarter general es
traslladava a l’altra banda de la Mediterrània. Amb
el temps, l’AFRICOM es podria revelar útil a l’hora
d’abordar moltes de les qüestions de seguretat que
emanen de l’Àfrica subsahariana vers el nord, el
Magreb i la Mediterrània.
Els urgents desafiaments presents a Afganistan i
al mar Negre arran de la crisi de Geòrgia han portat l’OTAN a centrar-se en aquests problemes. Però
amb l’inici d’una seriosa consideració per part d’aquest organisme d’un nou concepte estratègic a
partir de la cimera d’abril del 2009, és probable
que els estrategs nord-americans prestin més atenció als problemes de seguretat derivats dels aspectes meridional i mediterrani de l’aliança estratègica. Un paper francès més important a l’OTAN podria
encoratjar també un desplaçament cap al sud del
pensament nord-americà al voltant de l’estratègia
transatlàntica. El retorn de Rússia a un modest
nivell d’activitat relacionada amb la defensa al Nord
d’Àfrica i la Mediterrània oriental (per exemple, ven-
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i orientat a projectes concrets de la nova iniciativa
va trobar ressò en els observadors nord-americans.
No seria sorprenent que l’Administració Obama busqués una manera de cooperar amb França i els socis
mediterranis en el context de la UpM, tot i que és
improbable una participació directa.
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des de defensa a Algèria, i proposta de bases
navals a Líbia i Síria), així com l’increment de la implicació comercial i política de la Xina a la regió,
també van reforçar l’atenció dels Estats Units cap
als esdeveniments de la Mediterrània durant l’any
passat.
Un aspecte de l’estratègia nord-americana que no
ha canviat, i que és improbable que canviï, és l’absència d’una «política mediterrània» independent. Els
Estats Units han estat una potència mediterrània
durant més de dos-cents anys. Però, a diferència
d’Europa, no compten amb una tradició de consciència i compromís mediterranis. Tant intel·lectualment com burocràticament, Washington ha seguit
un plantejament bifurcat, amb polítiques completament separades respecte d’Europa, tant de l’Europa
meridional i Turquia, d’una banda, com del Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà, de l’altra. Les diverses vies del
procés de pau a l’Orient Mitjà poques vegades, per
no dir mai, s’han qualificat de reptes mediterranis
en el vocabulari de la política exterior nord-americana. Amb l’excepció d’alguns comandaments militars com el de la 6a Flota, no hi ha cap element de
l’estructura política exterior i de seguretat nord-americana amb un mandat específicament mediterrani.
Aquest plantejament complica, tot i que no impedeix, l’aparició d’una política més conscient envers

aquesta regió com a prioritat de cara al reactivament
de les relacions transatlàntiques. El desenvolupament d’un enfocament més concertat dels problemes de la conca mediterrània –independentment de
la terminologia– pot representar una prova clau per
a les relacions transatlàntiques amb una nova
Administració a Washington.

Un aspecte de l’estratègia nordamericana que no ha canviat,
i que és improbable que canviï,
és l’absència d’una «política
mediterrània» independent
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El rol dels EUA a la Mediterrània

El procés de pau araboisraelià
El canvi dels Estats Units envers un enfocament més
activista d’aquest llarg estancament ja havia cristal·litzat el novembre de 2007 amb la convocatòria
d’una reunió internacional per reiniciar les converses de pau araboisraelianes a Annapolis, Maryland.
Això va ajudar a trencar l’estancament diplomàtic per
primera vegada des de l’any 2000, quan el difunt
Iàsser Arafat va avortar la cimera de Camp David
convocada pel president nord-americà Bill Clinton i
es va desencadenar una revolta armada contra els
israelians. La represa de les converses de pau, set
anys després, no va suposar cap garantia en el
sentit que es pogués arribar a un acord –de fet, a
finals de l’any 2008 no n’hi va haver cap–, però
almenys va oferir un marc per mantenir oberta l’opció pacificadora de cara a la nova Administració nordamericana.
Poc després d’Annapolis, i durant tot l’any següent,
el president Bush i la secretària d’Estat Condoleezza
Rice van iniciar una nova sèrie de destacades reunions d’alt nivell i van viatjar a la regió per esperonar les dues parts; una postura radicalment diferent
de tot el que l’Administració Bush havia intentat durant
els anteriors anys de mandat. Malgrat tot, no van
aconseguir superar els aclaparadors obstacles existents: nombroses qüestions difícils no resoltes (fronteres, refugiats, Jerusalem, etc.), uns líders febles,
uns governs fràgils i l’omnipresent distracció d’altres qüestions.
Però, sobretot, persistia el problema de Hamàs, que
es negava a tenir res a veure amb les converses de
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El darrer any de l’Administració de George W. Bush
a Washington va significar la consolidació de diversos canvis importants respecte a les seves anteriors
polítiques en el conjunt de la regió mediterrània. Com
a resultat, el 2008 va proporcionar una transició relativament fàcil a l’Administració del nou president dels
Estats Units, malgrat els animats debats electorals
sobre Iraq o Iran i la profusió als mitjans de comunicació de comentaris sobre un canvi radical.
Al llarg de 2008 hi va haver sis qüestions especialment importants en aquest sentit: el fet d’atorgar una
importància diplomàtica molt més gran a la qüestió
palestina i al procés de pau araboisraelià; el pas cap
a la planificació d’una retirada militar gradual d’Iraq
per part dels Estats Units, quan la seguretat a la zona
fos més estable i més fàcil de controlar; el subtil desplaçament de la confrontació militar al diàleg amb
Iran; l’enfortiment dels vincles de seguretat, econòmics i polítics nord-americans amb els estats d’Àfrica del Nord, incloent-hi amics tradicionals com el
Marroc o Tunísia, i altres de nous com Algèria,
Mauritània i Líbia; la constant disminució dels anteriors esforços dels Estats Units per fomentar la ràpida democratització de les autocràcies àrabs al llarg
de la riba sud-oriental de la Mediterrània i també més
enllà, especialment a Egipte o al Líban; i, finalment,
l’intent, només en part coronat per l’èxit, de restaurar les relacions amb Turquia, l’únic país musulmà
aspirant a la Unió Europea, membre de l’OTAN i
aliat dels Estats Units.
No va quedar gens demostrat que aquests nous esdeveniments o iniciatives produïssin cap millora en els
patètics índexs de popularitat del Govern nord-americà a la regió, ni tan sols al mateix territori dels Estats
Units. Però sí que van ajudar a preparar el terreny per

a una transició més fàcil del que calia esperar a la
nova Administració Barack Obama, el candidat del
Partit Demòcrata, que havia derrotat el candidat republicà, el senador John McCain, el novembre de 2008.
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pau i seguia controlant la part de Gaza dels Territoris
Palestins Ocupats. L’Autoritat, dirigida pel president
Mahmud Abbas i el primer ministre Salam Fayyad,
compromesa a fons amb aquestes converses, controlava únicament Cisjordània. El suport nord-americà a les negociacions necessitava, per tant, evitar
d’alguna manera aquest fet inqüestionable, sabent
que això dificultava encara més qualsevol acord i, en
cas d’obtenir-lo, feia que la seva aplicació fos poc
menys que impossible.
Cap a mitjan any 2008, concretament a finals de
maig, el president Bush va tornar a la regió per assistir a la celebració del seixantè aniversari de l’Estat
d’Israel i, més endavant, a una conferència del Fòrum
Econòmic Mundial a Sharm al-Sheikh, Egipte.
Ambdues visites van tenir un alt contingut simbòlic,
i la primera es va centrar en la continuïtat del compromís nord-americà amb la seguretat israeliana.
Aquest compromís va comportar l’anunci de la venda
d’un conjunt d’armes avançades, que incloïa un
avió de combat de llarg abast i diversos radars antimíssils, pagats en gran part mitjançant un programa de deu anys d’ajuda militar nord-americana per
valor de 3.000 milions de dòlars anuals. També va
ser simbòlica l’absència d’una reunió trilateral entre
els Estats Units, Israel i Palestina, cosa que denotava la manca de progressos realitzats a les converses de pau. La incapacitat de les parts per elaborar un document conjunt o ni tan sols una declaració
pública indicava que encara quedaven importants
obstacles a superar.
Aquests obstacles es van multiplicar el segon semestre de l’any. Els problemes judicials del primer ministre israelià Ehud Olmert, relacionats amb antigues
acusacions de corrupció, es van intensificar gradualment fins al punt que el setembre Olmert es va
veure forçat a anunciar la seva intenció de renunciar al càrrec un cop s’hagués format un nou Govern.
I les darreres setmanes del 2008 Hamàs va trencar
la treva extraoficial amb Israel i va intensificar la pluja
de coets sobre pobles i ciutats al llarg de tota la frontera, la qual cosa va provocar un intens atac israelià –tot i que de resultats dubtosos– sobre Gaza que
va persistir fins a la vigília de la investidura de Barack
Obama, el 20 de gener de 2009. La promesa del
nou president nord-americà d’accelerar les converses de pau palestinoisraelianes suposava clarament
fer front a l’actual paralització. De manera prudent,
tanmateix, va mantenir la tardana decisió del seu predecessor de boicotejar Hamàs fins que renunciés a
la seva política de Jihad a mort contra Israel, que

amenaçava de convertir l’estancament en un conflicte etern.

Nord d’Àfrica
En el seu darrer any de mandat, l’Administració Bush
va consolidar un conjunt d’iniciatives poc conegudes, tot i que bastant significatives, destinades a reforçar les relacions polítiques, econòmiques i de seguretat dels Estats Units amb els països àrabs del
Magreb, o Nord d’Àfrica. Aquestes polítiques eren
encara més notables atès que comprenien tots i cadascun d’aquests països, al llarg de milers de quilòmetres del litoral sud de la Mediterrània, gairebé independentment de les grans diferències entre els seus
sistemes de govern, els seus nivells de desenvolupament o la seva història passada, i fins i tot la seva
amistat o hostilitat envers Washington.
El Marroc, que havia signat un acord de lliure comerç
amb els Estats Units, va passar a ser candidat a obtenir una important quantitat en concepte d’ajuda per
part de l’anomenat Compte per al Desafiament del
Mil·lenni, destinat a reformes, que possiblement arribarà aproximadament a 700 milions de dòlars en un
període de temps relativament breu. Algèria va esdevenir discretament un dels principals socis comercials dels Estats Units arreu de la regió, amb intercanvis comercials bilaterals que movien desenes de
milions de dòlars, la qual cosa gairebé equivalia a
decuplicar les xifres de la dècada anterior. Es van restablir per complet les relacions diplomàtiques amb
Líbia, culminant així el procés gradual d’acostament
iniciat l’any 2003, quan Muamar al-Gaddafi va renunciar a les armes de destrucció massiva i va acceptar
pagar compensacions per les víctimes del terrorisme. La secretària d’Estat Rice va fer una visita oficial
a Trípoli, la primera des que Gaddafi havia pujat al
poder quatre dècades abans, i va obrir la porta a unes
relacions normalitzades en matèria comercial i diplomàtica, i fins i tot en alguns temes de seguretat. Tunísia
es va convertir en el nou eix del suport militar i tècnic nord-americà en el marc del Partenariat Transahelià
d’Assistència en Seguretat, segons el qual els governs
amfitrions actuen contra Al-Qaida, les seves ramificacions locals i les amenaces relacionades amb elles.
Fins i tot la distant, empobrida i densament poblada
Mauritània va ser inclosa de forma substancial en
aquest darrer programa.
Molt més enllà de la importància intrínseca d’aquest
nou enfocament subregional, el seu relatiu èxit des-

El darrer any de l’Administració Bush va estar marcat per la decisió d’abstenir-se de posar en pràctica
cap opció militar nord-americana contra el programa nuclear d’Iran. Igualment important, i segons informes plausibles de la premsa nord-americana, va
ser que el president nord-americà decidís dissuadir
Israel d’escollir aquesta opció, negant-li fins i tot l’ús
de certes bombes antibúnquer, la tecnologia de reaprovisionament de combustible en vol i el dret de
trànsit aeri sobre Iraq. A mitjans d’any, el responsable de la qüestió al Departament d’Estat va assenyalar que, a la pràctica, Bush estava transferint la
resolució de l’assumpte al seu successor: «Com a
mínim, em sembla important crear en aquesta Administració un mecanisme diplomàtic internacional
tan fort com sigui possible de cara a limitar el comportament iranià, en què pugui basar-se la pròxima
Administració».1
En aquesta línia, els Estats Units es van apropar
encara més al model multilateral de la via diplomàtica en la seva relació amb Iran, en estreta coordinació amb la Unió Europea i especialment amb l’E-3
(Regne Unit, Alemanya i França), en el marc del diàleg amb Teheran dut a terme per l’anomenat P-5+1,
format pels cinc membres permanents del Consell
de Seguretat de les Nacions Unides (Estats Units,
França, Gran Bretanya, Rússia i Xina) més un (Alemanya). Per tant, els Estats Units, que anteriorment
havien insistit perquè Iran reprengués la paralitza-

1

Democratització
El darrer any de l’Administració Bush va ser també
testimoni de l’abandonament d’una de les principals

Discurs inaugural de William J. Burns, subsecretari d’Estat per a Afers Polítics, davant el Comitè d’Afers Exteriors de la Cambra i el Comitè de
Relacions Exteriors del Senat, 9 de juliol de 2008.
2 Ibídem.
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ció de l’enriquiment d’urani abans que Washington
s’unís directament a aquest diàleg, van acceptar l’any
2008 enviar un alt representant, el subsecretari d’Estat per a Afers Polítics William J. Burns, a una reunió oficial sobre aquest diàleg celebrada a Ginebra,
malgrat que Iran seguia rebutjant aquesta condició
prèvia.
El juliol de 2008, Burns va declarar davant el Congrés
sobre els avenços «en ocasions d’una lentitud frustrant, però tanmateix tangibles» de cara a «potenciar
els desavantatges per a Iran de la seva constant negativa a fer cas del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides (CSNU) o de l’Agència Internacional de
l’Energia Atòmica (AIEA)». Va fer especial èmfasi en
la cooperació dels Estats Units amb la Unió Europea
tant en els «pals» com en les «pastanagues» per a
Iran. Pel que fa als «pals», «celebrem especialment
la renovada voluntat dels països de la Unió Europea
d’augmentar la pressió sobre Iran. Fa dues setmanes, la Unió Europea va adoptar noves sancions contra 38 persones i entitats, que incloïen la congelació
d’actius del banc iranià més important, el Banc Melli.
La setmana passada, la UE va començar a considerar oficialment la possibilitat de prendre mesures addicionals». Quant a les «pastanagues», Burns va afirmar que «la recent visita de Javier Solana a Teheran
va ajudar a ressaltar davant Iran les seves oportunitats si coopera amb la comunitat internacional. Solana
va presentar un paquet d’incentius, que contenia un
oferiment d’ajuda per a la construcció d’un reactor
d’aigua lleugera d’última tecnologia, juntament amb
una carta signada pels ministres d’Afers Exteriors del
P-5+1 i per la secretaria d’Estat, Rice».2
Però quan l’any arribava a la seva fi, es va fer encara més evident que Iran no variaria la seva postura
respecte al seu programa nuclear. Correspondrà al
president Obama –que durant la campanya electoral havia dit que negociaria directament amb Iran, però
també que no se li hauria de permetre fabricar armes
nuclears– abordar aquesta qüestió durant el seu
primer mandat.
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menteix les abundants generalitzacions al voltant d’un
«creixent distanciament entre els Estats Units i el món
àrab» durant la darrera part del mandat de l’Administració Bush. I en conseqüència, la realitat d’uns
vincles més estrets amb el Magreb, fins i tot si persistissin els problemes amb Iraq, Iran i els afers araboisraelians, suggereix que totes aquestes qüestions
regionals no es troben de fet inextricablement entrellaçades com pretén l’opinió convencional. Ans al
contrari, un enfocament més selectiu de les dinàmiques subregionals concretes, en diferents arcs de
la vasta costa mediterrània, ofereix una millor perspectiva tant per a l’anàlisi com per a la prescripció
de polítiques concretes.
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iniciatives anteriors, la intervenció activa a favor d’una
reforma política democràtica immediata arreu de la
regió del sud de la Mediterrània i l’Orient Mitjà. A mitjan any, el mateix president Bush parlava públicament
d’un horitzó de sis anys per assolir aquest objectiu
visionari. La secretària d’Estat, Rice, acceptava obertament la diferència entre la retòrica i la realitat en
un article que va publicar l’estiu de 2008 i que incloïa
diversos passatges que val la pena citar amb una
certa extensió (Rice, 2008).
Després d’assenyalar primer que la cerca de la democratització a l’Orient Mitjà marcava «la desviació
més evident de l’anterior política» del seu Govern a
la regió, Rice subratllava que s’havia subestimat la
prolongada extensió del marc temporal requerit per
a aquest fi. «El segon discurs d’investidura del president i el meu discurs a la Universitat Nord-americana del Caire el juny de 2005 no han passat de ser
declaracions retòriques que s’han esvaït davant la
dura realitat. Ningú no podrà dir que a l’objectiu de
la democratització i la modernització a l’Orient Pròxim
li manca ambició, i els qui li donem suport reconeixem plenament que serà una tasca difícil i generacional. Cap esdeveniment, i evidentment cap discurs,
no el farà sorgir».
Encara més notable per la seva franquesa era el
següent paràgraf, que explicava el dilema de Washington en aquest sentit. «L’objectiu s’ha complicat
encara més perquè el futur de l’Orient Mitjà està lligat a molts dels nostres interessos vitals: la seguretat energètica, la no proliferació, la defensa dels
amics i aliats, la resolució de vells conflictes i, sobretot, la necessitat immediata de socis en la lluita contra l’extremisme islàmic violent [...] Cal admetre que de vegades, a curt termini, els nostres
interessos i els nostres ideals entren en tensió. Els
Estats Units no són una ONG, i hem de sospesar
milers de factors en les nostres relacions amb tots
els països».
Uns quants paràgrafs més endavant, la secretària
d’Estat nord-americana oferia la qualificació fins ara
més concreta, exhaustiva i convincent dels esforços dels Estats Units per democratitzar l’Orient Mitjà:
«Hem d’admetre que els nostres interessos, tant en
el desenvolupament democràtic com en la lluita contra el terrorisme i l’extremisme, porten a algunes
decisions difícils, atès que necessitem amics capaços arreu de l’Orient Mitjà que puguin eradicar els
terroristes d’immediat. Aquests estats sovint no són
democràtics i, per tant, hem de sospesar les tensions entre els nostres objectius a curt i a llarg ter-

mini. No podem negar als estats no democràtics
l’assistència en seguretat per combatre el terrorisme o per defensar-se».
A la pràctica, aquesta valoració es materialitzava de
la manera més dràstica en el cas d’Egipte. El març
de 2008, la mateixa secretària d’Estat, Rice, en
una visita a aquest país, va anunciar una «clàusula
d’exempció de la seguretat nacional» que permetia
proporcionar-li ajuda militar, malgrat que el Govern
egipci continuava reprimint durament l’oposició
democràtica que els Estats Units havien encoratjat
prèviament de forma manifesta.

Síria i el Líban
Un cas particular del replegament nord-americà respecte a la promoció activa de la democràcia a la regió
va ser la seva escassa disposició a oferir alguna cosa
més que un suport simbòlic a l’assetjat Govern libanès del primer ministre Fuad Siniora davant el renovat i violent desafiament de Hezbol·lah el maig de
2008. Per ser sincers, cal dir que les forces armades libaneses que comptaven amb el suport de
Washington no van mostrar gaires ganes de combatre Hezbol·lah; i tal com va comentar en el seu
moment el president Bush, «costa molt ajudar la gent
a tenir valor».
Tampoc la democratització va ser un tema important
en la política nord-americana pel que fa al dictatorial
i autoritari veí del Líban, Síria. Tanmateix, durant tot
l’any 2008, igual que en els tres anteriors des de l’assassinat de l’exprimer ministre libanès Rafiq Hariri i
la Revolució dels Cedres al Líban que va obligar Síria
a retirar les seves tropes d’aquest país, l’Administració
Bush va mostrar poc interès a ampliar cap compromís diplomàtic amb Damasc. Ben al contrari, els Estats
Units van continuar amb la seva política de mantenir
sancions estrictes, rebutjant qualsevol consulta d’alt
nivell i deixant l’ambaixada nord-americana a la capital siriana sense ambaixador. Aquest intent constant
d’aïllar i pressionar Síria va arribar fins al punt que,
segons fonts israelianes, Washington va advertir Israel
que no anés massa lluny en les seves noves converses de pau indirectes amb Síria, dutes a terme per
mediació de Turquia al llarg de l’any.
En acabar l’any 2008, el recentment electe Govern
Obama va deixar entreveure clarament que, amb
tota la rapidesa que li permetés la prudència, canviaria la política respecte a l’Orient Mitjà. El que no
va quedar clar, tanmateix, van ser els termes sobre

A començaments de l’any 2008, els Estats Units
van fer un pas important per restaurar les bones
relacions amb Ankara, donant discretament llum
verda –i facilitant la informació precisa– a les forces armades turques per emprendre accions contra els rebels del PKK, refugiats a les muntanyes
frontereres del nord d’Iraq. Aquest canvi d’estratègia aspirava a reparar part del dany causat els anys
anteriors, apropiadament descrit per dos experts
observadors de l’època: «Els turcs estan profundament ressentits per l’efecte que ha tingut la guerra
d’Iraq en el seu propi problema amb el separatisme
kurd [...] En aquest sentit, la invasió nord-americana d’Iraq i el conseqüent desordre al país van posar
en perill cinquanta anys d’associació estratègica
entre els Estats Units i Turquia» (Gordon i Taspinar,
2008).
Malgrat aquest intent nord-americà d’esmenar la
situació, el Partit de la Justícia i el Desenvolupament
(AKP), la formació governant a Ankara, va atendre
els desigs del seu electorat islamista i no va manifestar més que un interès limitat a estrènyer la seva
relació amb els Estats Units. El Govern turc també
va mostrar menys entusiasme que abans per l’adhesió a la Unió Europea; i uns quants països de la
Unió, especialment França, van manifestar un sentiment recíproc (aquesta vegada amb només una
protesta purament formal per part de Washington).
Aquesta sensació de mutu allunyament va quedar
simbolitzada, alhora que reforçada, per la majestuosa recepció oficial turca oferta al profundament
antioccidental president iranià Mahmud Ahmadinejad
l’agost de 2008. Com va assenyalar aleshores un
astut observador turc, malauradament resulta cada

L’any 2008 va marcar un punt àlgid, en l’aspecte positiu, en el tema, igualment important, d’Iraq, on la violència política interna va declinar tan abruptament que
els Estats Units van poder anunciar el «retorn triomfal» d’alguns milers de soldats de l’onada addicional
enviada a aquest país durant l’any anterior. La millora va ser succintament analitzada pel seu principal
artífex, el general nord-americà David Petraeus: «No
va ser només una “onada”. No van ser només les
forces addicionals. Va ser la classe de guia conceptual que va sorgir al mateix temps [...] començant
per concentrar-se a assegurar la població, cosa que
només es pot fer vivint entre ells [...] Hem d’identificar i separar els irreconciliables dels conciliables,
però no et posaràs enmig dels insurrectes matant a
tort i a dret; has de reconciliar-ne tants com puguis...
Això ens porta, a nivell local, a la reconciliació i a la
presa de consciència política i més endavant [...] quan
la situació de seguretat ho permeti, la gent començarà a centrar-se en lleis i pressupostos, i totes les
altres coses».
Tot i que la situació sobre el terreny va millorar, la política nord-americana a Iraq es va convertir en un dels
temes importants de la campanya electoral presidencial, amb la postura del senador demòcrata Barack
Obama a favor d’una ràpida retirada, mentre que el
senador republicà John McCain s’hi oposava. Els
darrers dies de l’Administració Bush, els Estats Units
i Iraq van adoptar l’Acord sobre l’Estatut de les Forces
(SOFA, per les seves sigles en anglès) pel qual es
prometia la retirada de les tropes nord-americanes
a finals de 2011. Després de guanyar les eleccions
de novembre de 2008 i assumir la presidència, Obama
va decidir un calendari de retirada molt semblant. La
prova definitiva d’aquesta nova política havia de ser
el futur d’Iraq quan realment es retiressin les tropes
nord-americanes, però semblava clar que el 2008
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vegada més plausible que «d’aquí a uns anys, la visita d’Ahmadinejad a Istanbul es recordi com el punt
àlgid en què Occident va perdre Turquia, i Turquia
va perdre la seva ànima» (Cagaptay, 2008). Sembla
que el recentment elegit president nord-americà
Obama planejava visitar Turquia a començaments
de 2009 en un intent d’invertir aquesta tendència,
però ateses les profundes divergències culturals
dels darrers anys, l’èxit d’aquesta aventura no està
ni molt menys assegurat.
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què ara els Estats Units formularien les seves propostes a Síria, i els efectes que això tindria en la
política i els interessos nord-americans, no només
al Líban, sinó també a llocs més allunyats com Iran,
un altre aliat de Síria, i fins i tot més enllà. Tampoc
no s’especificava de quina manera l’equip d’Obama
tractaria de coordinar el seu nou acostament a Síria
amb els seus socis europeus, que ja havien assumit un compromís molt més gran amb el règim del
president Assad a Damasc. L’únic punt clar era que
no entrava en l’agenda cap acció, ni tan sols unes
converses serioses, a favor de la democratització
d’aquest règim.

era l’últim any en què la participació nord-americana
seria tan nombrosa en aquest país.
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Epíleg: l’auge de les qüestions econòmiques
quan les economies declinen
A començaments de l’any 2008, el president Bush
va fer pública a Abu Dhabi l’avaluació nord-americana de les polítiques destinades a promoure el creixement econòmic i la reforma a l’Orient Mitjà. «Els
darrers anys –va declarar–, les nacions d’aquesta
regió han fet alguns grans avenços. El Banc Mundial
informa que el creixement econòmic és fort i va en
augment. Aràbia Saudita s’ha unit a l’Organització
Mundial del Comerç. Jordània, Oman, Bahrain i el
Marroc han signat acords de lliure comerç amb els
Estats Units [...] Les nacions de l’Orient Mitjà estan
ara invertint en la seva població, construint infrastructures i obrint la porta al comerç o la inversió estrangers».3
Alhora, Bush observava diligentment que «aquí el
petroli és el responsable d’una gran part del creixement econòmic». De fet, durant el primer semestre
de l’any, els preus del cru van experimentar una forta
pujada, pràcticament duplicant-se fins a arribar als
150 dòlars per barril, només per caure precipitadament per sota dels 50 dòlars per barril a finals d’any,
quan l’economia global es va submergir en una greu
crisi. Com a resultat, les súpliques dels Estats Units
a Aràbia Saudita perquè moderés els preus a començaments de 2008 aviat es van veure reemplaçades
per sèries preocupacions econòmiques molt més properes: la crisi de les hipoteques subprime i el consegüent desastre financer, la dràstica caiguda dels

3

preus de l’habitatge i del mercat de valors, l’augment de l’atur i el fantasma generalitzat d’una gran
recessió d’abast mundial.
El darrer trimestre del 2008, al mes de novembre hi
va haver les eleccions nord-americanes, la crisi econòmica nacional dels Estats Units va eclipsar la política exterior com a tema principal de la campanya
presidencial. Així mateix, en iniciar-se el nou any i
assumir Barack Obama la presidència, la contínua
crisi econòmica va mantenir el seu paper preponderant tant en les altes esferes com en l’atenció de l’opinió pública. Els ajustaments polítics duts a terme
cap al final de l’Administració Bush permetien al seu
successor, malgrat el seu eslògan de canvi, demorar un canvi de rumb arreu de la Mediterrània i l’Orient
Mitjà, ja fos a Iraq, en l’àmbit araboisraelià o en altres
àrees. I els greus problemes econòmics que afrontava el nou Govern nord-americà feien encara menys
probable que aquest s’aventurés en canvis de polítiques audaços i necessàriament arriscats a la regió,
deixant de moment la iniciativa tant en mans dels
poders locals com en les del distant superpoder de
Washington.
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El rol dels EUA a la Mediterrània

Els Estats Units com a actor mediterrani
La ja molt llunyana irrupció dels Estats Units en l’escena mediterrània no s’ha vist mai interrompuda. La
seva presència en aquesta àrea ha esdevingut permanent (Sisena Flota). Aquesta forta i continuada
presència denota un interès manifest per la zona.
A causa d’aquesta presència històrica, i sobretot
pel seu inigualable poder, els Estats Units són un
actor mediterrani per excel·lència, malgrat no tenir
estratègia mediterrània. Evidentment, això no deixa
de ser una paradoxa, perquè, sense la seva implicació, els conflictes larvats o oberts (conflicte arabois-

No hi ha una estratègia mediterrània
Tot el que hem dit contrasta amb l’absència de la Mediterrània com a categoria independent, o si més
no autònoma, en la percepció i l’estratègia nordamericanes. La Mediterrània és considerada com
una ruta, i d’aquí ve el seu lloc específic, no tant com
a espai, sinó com a pas estratègic per al petroli del
Golf i de l’Àfrica del Nord, i per a les tropes nordamericanes. Així doncs, no cal crear una estratègia
per a un corredor.
Pel que fa a la geografia, els interessos i les preocupacions, els europeus veuen la Mediterrània com
un concepte operacional, i com una categoria que
estructura la seva reflexió i les seves estratègies regionals. En canvi, els nord-americans no raonen en termes d’espai mediterrani, sinó en termes d’espai
a l’Orient Mitjà, les fronteres del qual es desplacen
a la mercè dels esdeveniments i les estratègies posades a punt per Washington. A més, la Mediterrània
constitueix una zona de rivalitat amb Europa, encara
que es tracti d’una rivalitat inclusiva i no exclusiva (a
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L’any 2008 es va acabar la guerra israeliana contra
Gaza, coincidint amb la fi del segon mandat de George
Bush. Va ser un any de «vaques magres» en termes
del «paper» representat pels Estats Units a la
Mediterrània, Què cal retenir d’aquest «any nord-americà» a la Mediterrània? Abans d’anar més lluny, precisarem la qüestió per poder debatre-la millor.
Realment Washington representa algun paper a la
Mediterrània? La resposta dista molt de ser evident,
perquè el cert és que sí que és un actor mediterrani, si bé no disposa d’una estratègia mediterrània.
Intentarem debatre aquesta falta d’estratègia i examinar la manera com els Estats Units entenen la
Mediterrània, mitjançant un enfocament que combini anàlisi i informacions. Però es tracta d’un enfocament en què farem servir les dades cronològiques
com a suport de les nostres anàlisis.

raelià, Sàhara Occidental, Balcans, Xipre, Ceuta i
Melilla, etc.) no podran estabilitzar-se –manteniment de l’statu quo– ni regular-se. Fins i tot les crisis de baixa intensitat (com la de Perejil/Leila) exigeixen la seva intervenció. Por tant, ens podem
preguntar si el moderat fracàs/balanç de les iniciatives impulsades a la Mediterrània no és degut, també,
a l’absència dels Estats Units. Els actors locals compten amb la seva intervenció. Sovint es demana que
Washington intervingui i, quan ho fa –no sempre bé–,
és objecte de denúncies. Però el cert és que els Estats
Units semblen incapaços de trobar un terme mitjà
entre la indiferència i l’intervencionisme. Resumint,
en alguns expedients es manté intacta «l’exclusivitat
estratègica» nord-americana.
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l’Orient Mitjà la gestió nord-americana de la qüestió
araboisraeliana no té restriccions). De fet, les zones
perifèriques mediterrànies (Golf, Sahel, Corn de l’Àfrica…) són les que més li interessen. Parlar, doncs,
del paper dels Estats Units a la Mediterrània equival
a concedir a aquesta zona un estatus que, en realitat, no té dintre de l’organització estratègica nordamericana.
La Mediterrània és com un objecte flotant que permet que els nord-americans puguin fer-lo bascular en un sentit (cap a Europa) o l’altre (cap a l’Orient
Mitjà). Una flexibilitat que denota la seva independència respecte d’altres cercles. Hi ha tres elements essencials que expliquen que els Estats Units
no tinguin una estratègia mediterrània: 1) La
Mediterrània és un corredor que no exigeix una
estratègia global. 2) La intensitat de les relacions
euromediterrànies imposa un reconeixement –que
no exclou forçosament la competència– de l’escenari europeu; ara bé, el monopoli nord-americà
a l’Orient Mitjà és evident, mentre que el paper
d’Europa en aquest zona és menor. 3) Els Estats
Units es poden interessar per les zones perifèriques sense comptar amb una estratègia mediterrània. Aquesta «flexibilitat geopolítica», combinada amb l’atractiu que per als estats mediterranis
exerceixen les vies bilaterals amb els Estats Units,
no incita aquest país a considerar la Mediterrània
com una regió de ple dret.

La Mediterrània contemplada a través
de les seves perifèries
Així doncs, com que no han convertit la Mediterrània
en una zona estratègica, els Estats Units no senten la necessitat d’impulsar una política mediterrània; mantenen un hàbil joc a la Mediterrània: d’una
banda, toleren el fet que sigui una zona d’influència europea, però, de l’altra, i gràcies a les vies
bilaterals, soscaven des de l’interior aquesta influència. A més, aquest efectiu bilateralisme basat en una
perspectiva subregional permet que Washington no
entri en una rivalitat oberta amb Europa i procedeixi a un enfocament selectiu de les qüestions regionals que cal abordar. Però aquesta diferència amb
Europa és relativa. En els temes transversals fins i
tot desapareix: pel que fa a les armes de destrucció massiva (ADM) i el terrorisme, resulta difícil
trobar grans diferències. De fet, la naturalesa de les
qüestions que estan en joc és el que defineix el

seu abast regional. En la percepció nord-americana, la rellevància estratègica de la Mediterrània ve
donada per la proliferació de les ADM i dels míssils, però sempre en una relació de dependència
respecte a l’Orient Mitjà.

Els Estats Units mantenen
un hàbil joc a la Mediterrània:
d’una banda, toleren el fet
que sigui una zona d’influència
europea, però, de l’altra,
i gràcies a les vies bilaterals,
soscaven des de l’interior
aquesta influència
La Mediterrània està dividida en subregions i, quan
s’aborda d’una manera més o menys global, passa
a ser dependent d’un cercle o una subregió, sigui a
Europa –i també a l’OTAN– quan es contempla en
termes d’amenaces procedents del sud, incloenthi el Magreb, sigui a l’Orient Mitjà quan la temàtica
araboisraeliana i/o del Golf (primer l’Iraq i després
l’Iran) s’imposa sobre altres consideracions. Així,
els nord-americans la contemplen segons la divisió dels subconjunts (l’Orient Pròxim i Mitjà, el Magreb, els Balcans…) que la componen, i actuen en
conseqüència. En mirar-se-la des d’un prisma subregional, segueixen una aproximació «d’àrea temàtica», com ho demostren certs àmbits de cooperació
privilegiats amb els països de la regió: lluita antiterrorista (Algèria, Marroc…), normalització araboisraeliana (Egipte, Jordània, Turquia), energia (països
del Golf, Algèria i Líbia). Aquesta estratègia de múltiples nivells els permet negociar alhora amb els seus
vells i «nous» (procedents d’un altre tauler polític
regional) aliats àrabs.
A més, en la partició estratègica nord-americana del
món, la Mediterrània no existeix. La repartició geogràfica dels comandaments militars mostra que la
majoria dels països mediterranis depenen del comandament nord-americà a Europa (USEUCOM), mentre que uns quants depenen del comandament central (USCENTCOM). Amb la creació de l’AFRICOM,
la Mediterrània dependrà de tres comandaments.
Evidentment, tot això planteja la qüestió de la manca
d’una identitat estratègica mediterrània.
No obstant això, aquest enfocament nord-americà
no està totalment desproveït de sentit. La Mediterrània

fiquen les seves preferències pel Marroc. Tanmateix,
tot això no li ha impedit continuar mantenint relacions amb Algèria, tot lliurant-se a un perillós joc
d’equilibris al Magreb.
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Encara que la Mediterrània occidental sigui el centre de gravetat de la presència militar dels Estats Units
a la regió mediterrània, les seves prioritats són essencialment «orientals». Només la lluita antiterrorista els
mou a considerar la conca occidental. Aquesta inclinació cap a la zona oriental es pot explicar mitjançant
un cert reconeixement per part dels Estats Units de
la influència europea al Magreb. Però aquesta explicació és insuficient. Al Magreb també hi ha un cert
desplegament nord-americà (en seguretat i economia) en detriment d’Europa. A més, els nord-americans són els que «marquen el to» de la conducta europea a la Mediterrània: la «rehabilitació» de Líbia ha
estat obra dels EUA, i Europa s’ha limitat a seguirlos. Ells són els que orienten determinades polítiques
mediterrànies europees. Són els principals actors a
la Mediterrània, encara que això últim no aparegui
en el seu discurs estratègic, malgrat tot molt desenvolupat i a vegades fins i tot inflacionista en termes
de conceptes i categoritzacions. De fet, la inclinació
oriental és dictada per dos factors primordials: Israel
i l’energia (Golf). Així doncs, no hi ha una estratègia
única, sinó diverses estratègies de suport, segons
el perfil de cada país i quins són els interessos nordamericans del moment. La focalització en l’est
(Afganistan) impulsada per la nova Administració permet suposar que la Mediterrània continuarà sent
una mera via de pas, sobretot tenint en compte que
hi ha un cert «seguidisme» europeu que no incita gens
els nord-americans a «mediterraneïtzar» les seves
prioritats.
Les quatre grans línies de la conducta dels Estats
Units a la Mediterrània continuen sent la seguretat
d’Israel; la seguretat dels recursos energètics; l’alta seguretat (proliferació de les ADM i el terrorisme);
els mercats econòmics i, incidentalment, la democratització –sempre que els imperatius estratègics
no s’hi oposin. I per aconseguir-ho, es basen en un
cert nombre d’estats, seguint una lògica «d’àrea temàtica». Un mateix país pot combinar dues i fins i tot
tres «àrees temàtiques» (lluita antiterrorista, energia,
etc.).
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és un conjunt de subregions que, malgrat certs trets
comuns, continuen sent diferents, i fins i tot molt
diferents, com ho demostren les diferències existents entre totes dues ribes, i la diferència entre un
Orient Pròxim i un Orient Mitjà estructuralment inestables i un Magreb relativament estable. Per als
Estats Units el més important és la naturalesa de
les zones mediterrànies i la de les contigües a la
Mediterrània: l’Orient Mitjà (Israel i el Golf), Europa,
i molt recentment el Magreb, així com el Sahel.
Aquestes zones són les que la converteixen en una
via d’importància estratègica. I atès que tant les
amenaces com els interessos van evolucionant, certes regions limítrofes poden esdevenir importants i
contribuir a donar valor a la Mediterrània. Aquest és
el cas del Sahel, que, atès que s’ha convertit en un
punt focal de la lluita nord-americana contra el terrorisme i del desplegament a l’Àfrica, «dóna més valor»
al Magreb i, de retruc, a la Mediterrània. La deslocalització militar nord-americana des d’Europa fins
al Magreb i el Sahel, demostrada per la creació de
l’AFRICOM –encara sense «domicili fix» perquè no
hi ha cap país que n’aculli el quarter general–, dóna
testimoni d’aquest «cop d’ull» estratègic de la
Mediterrània. Així doncs, els Estats Units es mostren interessats per les zones perifèriques de la
Mediterrània, com ho estaven per Europa durant la
Guerra Freda i en el període immediatament posterior (estabilització de l’Est i ampliació de l’OTAN).
Alhora, Washington ha continuat preocupant-se per
la seva perifèria est, en especial pel Golf. Com a
resposta als atemptats de l’11 de Setembre, la seva
reorganització es va concentrar una mica en la Mediterrània per mediació de l’OTAN (Active Endeavour),
però l’excessiva tendència a veure la Mediterrània
a través de les seves perifèries es manté intacta
(Sahel).
Respecte a les línies de demarcació bilaterals altament sensibles a la Mediterrània, els Estats Units
s’han anotat un punt en aconseguir l’estabilització
de la relacions grecoturques, ajudats per l’OTAN i
la Unió Europea (en part, per la pertinença de Grècia
i Turquia a l’OTAN, així com la seva pertinença a la
UE i al seu estatus de candidat respectivament).
La pacificació grecoturca no és, doncs, un èxit exclusivament nord-americà. Però en l’altre extrem,
respecte a Algèria i el Marroc, no es pot dir que
Washington hagi aconseguit la mateixa «proesa».
La seva adhesió a la posició del Marroc pel que fa
al Sàhara Occidental, i la seva concessió a aquest
país de l’estatut d’aliat principal fora de l’OTAN, rati-
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Dues funcions de la Unió per la Mediterrània
(UpM)
Encara que el suport nord-americà a la UpM arran
de la cimera de la seva fundació (juliol de 2008)
hagi estat força moderat, la dimensió araboisraeliana escenificada d’una manera exagerada durant aquesta cimera no pot deixar indiferents els EUA. Però la
seva posició sembla ambivalent. D’una banda,
Washington valora que la UpM s’impliqui en el procés araboisraelià i que hi inclogui Síria, però, d’altra
banda, no aprova la «rehabilitació» de Síria si aquest
país no es desmarca del seu aliat iranià. Normalitzar
les relacions amb el Líban sembla un preu massa exorbitant per a la seva reintegració perquè caldria, a més,
una concessió estratègica. La seva funció de tribuna de normalització araboisraeliana interessa, doncs,
als Estats Units, a condició que no sigui en detriment del seu monopoli. L’altra funció de la UpM que
els Estats Units desitgen és eminentment estratègica: una actualització de la dependència de la riba sud
respecte de la Unió Europea i, de retruc, una resposta
als grans competidors dels Estats Units i la Unió
Europea (la Xina, Rússia i l’Índia). Admetent el fet que
la Mediterrània és, en principi, una zona d’influència
tradicional d’Europa, els EUA també esperen que
assumeixi, a canvi, el seu paper d’escut contra l’establiment a la Mediterrània d’aquests competidors
globals. Determinats paràmetres estratègics van més
enllà de la problemàtica pròpiament mediterrània.

Una guerra en lloc d’un Estat palestí
Els Estats Units han estat «absents» de l’escena
araboisraeliana el 2008, i la conferència d’Annapolis
de 2007 no va donar cap resultat. Pel que fa al
Full de Ruta, cal dir que es van equivocar de ruta.
La situació s’ha anat deteriorant fins a desembocar en la guerra contra Gaza. Tanmateix, el 2004
Bush s’havia compromès en la creació d’un Estat
palestí abans de finals de 2008, i ho va reiterar a
Annapolis. Ningú no esperava que el seu compromís es veiés materialitzat, però tampoc no preveia
ningú una guerra de tan gran magnitud per clausurar l’any «nord-americà» a l’Orient Mitjà. En lloc
de portar a la creació d’un Estat palestí, totes dues
iniciatives (el Full de Ruta i la conferència d’Annapolis)
han desembocat en una guerra contra els palestins. Moltes conferències i processos, però poca,
molt poca pau!

Durant un any, Washington s’ha acontentat de lluitar
contra les conseqüències de l’ocupació, convertint
Hamàs en el seu blanc i reiterant el dret d’Israel a
defensar-se legítimament, mentre que nega aquest
mateix dret als palestins i oblida, de pas, que Hamàs
és un producte de l’ocupació israeliana. De fet, en
el l’àmbit palestinoisraelià, l’any va començar amb una
operació militar israeliana contra Gaza (al febrer), amb
el resultat de 130 víctimes palestines, i es va acabar
amb una guerra, sempre contra Gaza, que va matar
més de 5.000 palestins i va causar milers de ferits.
Seguint més o menys les petjades del seu predecessor en la qüestió palestina, Barack Obama aplicarà el memoràndum firmat amb Israel per estrènyer
el setge sobre Hamàs a través del bloqueig marítim
de Gaza (ja operatiu) i imposar un desarmament
unilateral.

Les pressions sobre Síria
Les pressions dels Estats Units sobre Síria han prosseguit amb la intenció de provocar –sense aconseguir-ho– una fissura en l’aliança sirianoiraniana i
per tal de neutralitzar definitivament la influència siriana al Líban. En posar Síria en el punt de mira durant
tot un any, els Estats Units pensaven més en l’Iran i
Israel que no en el Líban. Van mantenir les sancions
contra Síria i van donar suport a l’atac israelià contra les seves instal·lacions «nuclears». Però les seves
pressions van ser en part pertorbades per l’ambivalència israeliana i la iniciativa francesa. Israel va establir relacions directes amb Síria sota l’ègida de Turquia,
mentre que l’Administració Bush apostava pel seu
aïllament. De la seva banda, França va organitzar el
retorn de Síria a l’escena mediterrània, en procedir
a una separació entre les vies libanesa i iraniana.
No obstant això, els contactes entre ambdós països no s’han trencat gràcies a la diplomàcia parlamentària (visita de membres del Congrés a Damasc
el 2008).

Les perifèries africanes de la Mediterrània
El 2008 els Estats Units es van ocupar de les perifèries de la Mediterrània més que no pas d’aquesta
última: el Sahel –a causa del terrorisme– i l’Àfrica
subsahariana en general amb vista a instal·lar-hi
l’AFRICOM. Els instruments de la seva presència
són la Iniciativa Transahariana de Lluita contra el

La posició de Washington respecte al tema del
Sàhara Occidental és favorable al Marroc i, per tant,
s’oposa al dret del poble saharauí a l’autodeterminació. Segons Robert Ford, que aquells dies era
l’ambaixador dels EUA a Alger, «el Polisario i els
marroquins han de discutir quina visió tenen de l’autonomia» (Le Quotidien d’Oran, de 23 de juny de
2008). Durant la seva gira pel Magreb el setembre
de 2008, la secretària d’Estat Condoleezza Rice
va declarar a Rabat que els Estats Units donaven
suport a una solució «mútuament acceptable». Pot
ajudar això a fer que el Polisario accepti l’autonomia? Aquesta declaració pretén marcar fites en el
procés de les negociacions a Manhasset, que continuen en punt mort.
L’interès que manifesta Washington per la lluita antiterrorista, i la «valuosa» col·laboració dels països
magrebins, no l’inciten a treballar a favor d’una modificació de la configuració regional. Això es pot explicar perquè l’statu quo satisfà tant els Estats Units
com el Marroc, i perquè el llindar de les exigències
magrebines és tan baix que els nord-americans no
fan cap esforç a favor del Magreb com a regió.

Un Magreb marginal en les prioritats
nord-americanes
El Magreb sempre ha ocupat un lloc marginal en la
política nord-americana, i ni tan sols la lluita antiterrorista i l’energia, dues motivacions supremes del
desplegament dels Estats Units, li permeten competir
amb l’Orient Mitjà en les seves prioritats. Tres elements de primer ordre mantenen el Magreb en un
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estatut de segona. En primer lloc, la posició central
que ocupa la seguretat d’Israel en l’estratègia nordamericana; la zona estratègica contigua a Israel és
pròpiament Orient Mitjà, des de l’Orient Pròxim fins
al Golf (Iran). En segon lloc, com que el Magreb és
més a prop d’Europa, se’l considera la zona d’influència del Vell Continent, si bé això no exclou la rivalitat econòmica. I finalment, contràriament al que s’esdevé a l’Orient Mitjà, la manca de grans reptes
estratègics al Magreb el converteix en una zona relativament «estable». Així doncs, encara que els Estats
Units «es puguin permetre» deixar que Europa «s’ocupi» d’aquesta zona, no poden cedir-la en subcontracte en matèria estratègica. I això explica la perpetuació del monopoli nord-americà en el conflicte entre
israelians i palestins, malgrat la proliferació de les iniciatives europees a la Mediterrània després dels
acords d’Oslo. Al final, els nord-americans són els
que defineixen els contorns estratègics dels projectes regionals europeus.
El Magreb continua sent tributari de certes consideracions extraregionals (interessos a l’Orient Mitjà i
rivalitat amb Europa). Els temes que afecten pròpiament l’Orient Mitjà condicionen la conducta dels Estats
Units al Magreb, tal com, d’altra banda, manifesta la
seva actitud respecte a la democratització. A propòsit d’aquest tema, convé subratllar que el 2008
ha estat marcat per una disminució de la temàtica
democràtica en la política nord-americana per a aquesta zona. Algunes de les seves iniciatives continuen
funcionant, com la Iniciativa del Partenariat amb l’Orient
Mitjà (MEPI), que el 2008 va atorgar diverses subvencions. Però el cert és que els imperatius estratègics nord-americans desbanquen les consideracions
ètiques (com en el cas de Líbia).
Després d’aquesta visió de conjunt, què podem dir
de les vies bilaterals? Les relacions dels Estats Units
amb el Marroc, el seu aliat tradicional, passen per
una convergència estratègica (estatut d’aliat principal, acord de lliure intercanvi) i s’estan reforçant permanentment. Però la dada de 2008 que convé retenir és la reafirmació del suport al Marroc pel que fa
al Sàhara Occidental. Això no és gens sorprenent,
ja que des de la perspectiva marroquina constitueix
la consolidació d’una certa posició estratègica al
Magreb. A més de la lluita antiterrorista, l’energia
està en procés d’esdevenir un element clau de la
cooperació entre els Estats Units i Algèria (Algèria
és proveïdor dels EUA). El tercer element és el paper
estabilitzador que Algèria exerceix al Sahel i en la
lluita contra el terrorisme i contra el tràfic de tot tipus
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Terrorisme (TSCTI), destinada a ajudar i donar suport
als països de la regió, i les bases militars de Djibouti
i São Tomé i Príncipe. Per als Estats Units és prioritària la seguretat de les rutes marítimes a l’Àfrica
(golf de Guinea a l’oest, i golf d’Aden / Corn de
l’Àfrica a l’est), en especial pel que fa a la pirateria
a l’altura de Somàlia. El 2008 els pirates van interceptar prop de 40 vaixells, entre els quals hi havia
un petrolier saudita i una nau que transportava material militar ucraïnès amb destinació a Kenya, i van
obligar els Estats Units i França a mobilitzar les seves
tropes per tal de garantir la navegació en aquesta
zona neuràlgica.
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en aquesta zona. Pel que fa a les relacions entre els
Estats Units i Tunísia, cal dir que els últims anys s’han
desenvolupat especialment en matèria de seguretat (lluita antiterrorista) i economia, però el 2008
l’Administració Bush no va aconseguir tancar dos
elements de primera magnitud relacionats amb aquest
país: subscriure un acord SOFA (Status of Forces
Agreement) i un acord de lliure intercanvi. En canvi,
quant a Líbia, es pot dir que aquest últim any ha estat
el de la culminació del procés d’apropament: visita
de Condoleezza Rice a Trípoli i presa de possessió
de l’ambaixador nord-americà a Líbia. Finalment,
les relacions amb Mauritània es troben més aviat en
un punt mort després del cop d’Estat. S’han suspès els contactes fins al retorn a la vida democràtica. Tot i que els militars havien afirmat que mantindrien les relacions diplomàtiques amb Israel –un fet
que va ser ben rebut pels nord-americans–, han decidit trencar-les arran de la guerra contra Gaza, la qual
cosa complicarà la seva postura.
Quan els EUA adoptin una estratègia clara respecte al Magreb, podran dissenyar una estratègia mediterrània. El paral·lelisme amb Europa és interessant:
les polítiques mediterrànies d’Europa sempre han tingut el Magreb com a punt de referència. Des de la
perspectiva europea, pensar en el Magreb és pensar en la Mediterrània, i pensar en aquesta última
equival, per damunt de tot, a pensar en el Magreb.

Quines perspectives hi ha?
La Mediterrània se seguirà veient com una via de pas,
la seguretat de la qual és un mitjà i no un fi en si mateix.
Res no indica que Obama hagi de canviar una tendència estructural de la conducta nord-americana.
El conflicte araboisraelià continua sent el centre
de tensió transversal per excel·lència perquè les
seves implicacions són multidireccionals. En termes
d’inestabilitat i d’inseguretat, aquest conflicte confereix a la Mediterrània un cert sentit estratègic. És
en aquest nivell d’anàlisi en el qual caldrà preguntar-se per les possibles perspectives. Però el canvi
que predica Obama no sembla que hagi d’afectar

la política nord-americana pel que fa a aquest conflicte, llevat d’eventuals maquillatges purament de
façana. La seva elecció va suscitar certes esperances a la regió, però aquestes esperances es van
esvair davant el seu silenci amb ocasió de la guerra
de Gaza. L’actitud nord-americana respecte a aquest
conflicte va complicar més els reptes regionals, polaritzant la política interàrab i situant els «aliats» àrabs
de Washington en una posició regional molt dolenta, perquè les forces infraestatals (Hezbol·lah el 2006
i Hamàs el 2008) han aconseguit plantar cara a Israel,
mentre que els estats àrabs han fracassat. Aquest
és el principal ensenyament estratègic que s’ha d’extreure de la guerra israeliana contra Gaza.

La Mediterrània se seguirà
veient com una via de pas,
la seguretat de la qual és un
mitjà i no un fi en si mateix
Amb el gir d’Israel cap a la dreta radical i els accents
geogràfics (Gaza versus Cisjordània) de les divisions interpalestines, els esforços de pau s’hauran
d’acontentar amb el mínim requerit (statu quo). En
canvi, és possible que es produeixi una «obertura»
nord-americana respecte a Síria, però aquest tema
corre el perill d’esdevenir una mena de peça de
recanvi, a falta de progressos en l’àmbit palestinoisraelià. La relació amb Síria podria adquirir un
cert tuf estratègic tenint en compte el reposicionament rus a la Mediterrània. Al Magreb, la política
d’Obama es podria resumir en la lluita antiterrorista i en l’energia, cosa que gairebé no la diferenciarà de la de Bush.
El centre de gravetat de la política nord-americana
és a l’Orient (el triangle Iraq-Iran-Afganistan), lluny,
doncs, de la Mediterrània, encara que la inclusió de
l’Iran estigui vinculada a la preservació de l’exclusivitat nuclear israeliana. El prolongat «moment nordamericà» a l’Orient Mitjà contrasta amb la seva «deserció» de la Mediterrània, excepte pel que fa a la
seva accepció de via de pas cap a altres terres.

Crisi econòmica: efectes a la Mediterrània

•

Reformes en sectors estratègics com el de les
telecomunicacions, els transports o el sector
energètic.

•

•

•

•

Reformes als mercats de factors productius, com
el mercat de capitals (on semblen imprescindibles la reforma i el reforç dels mecanismes de
supervisió de les entitats financeres per part dels
bancs centrals) o el de treball, buscant la combinació correcta entre flexibilitat, seguretat i l’adequada assignació dels recursos financers i
humans.
Reformes en àmbits molt sensibles i essencials
per a la competitivitat necessària en un món
global cada vegada més obert i competitiu, com
per exemple en l’àmbit educatiu i el de la formació professional, o en el del funcionament de
l’Administració i els sectors públics.
Reformes en els sistemes tributaris i en el paper
dels diferents impostos, en l’estructura de la despesa pública o en la legislació, que donin seguretat jurídica, marcs estables i incentivin la iniciativa privada.
Reformes que deixin marge a la llibertat de mercat, ben regulada i supervisada, i que privatitzin
tot el que es pugui fer des de l’àmbit privat, sense
que els criteris polítics distorsionin els processos de presa de decisions.
I tantes altres reformes...

Hi ha moltes coses per fer.
I la primera és diagnosticar correctament la situació.
Anem a pams.
La primera reflexió és que ens trobem davant d’una
clara superposició de crisis diferents. Hi ha una crisi
immobiliària evident als països occidentals; hi ha una
crisi derivada de xocs d’oferta, en funció d’una enorme i previsible volatilitat en els preus de les matèries
primeres bàsiques, i hi ha una crisi financera, que
només goso qualificar d’inèdita.
I els que ja tenim una certa edat hem viscut diverses
crisis. Sens dubte, hem viscut crisis immobiliàries.
També és veritat que cap que fos tan profunda com
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Avui ja no discuteix ningú que estem davant d’una
crisi econòmica global que afecta tot el planeta i
que no té precedents des de la de 1929, la pitjor
que mai ha patit el món capitalista. Ja fa vuitanta
anys!
I encara avui seguim discutint sobre les causes d’aquella enorme crisi: les dues tesis principals, contraposades però no necessàriament incompatibles,
indiquen que va tenir el seu origen, segons alguns
(Milton Friedman i els seus seguidors) en una política monetària heterodoxa i poc predictible que no
garantia fluxos estables de liquiditat, i segons uns
altres, en la manca d’una política fiscal prou proactiva per propiciar allò que Keynes va anomenar la
«demanda efectiva», en un context d’ineficàcia de la
política monetària a causa d’allò que ell mateix denominava la «trampa de la liquiditat».
La resposta habitual (que, probablement, és la correcta) és que, davant de crisis tan profundes, el que cal
és una bona combinació de política monetària (estable i predictible) i de política fiscal (expansiva, quan
toca, però estable a mitjà termini, i amb equilibri pressupostari com a tendència).
Però, més enllà de la política macroeconòmica convencional (a la qual podríem afegir la política de tipus
de canvi, als països on encara és possible en les
actuals circumstàncies), unes altres polítiques són
estrictament necessàries.
Estem parlant de les polítiques orientades a dur a
terme reformes estructurals dels nostres sistemes
econòmics.
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aquesta, i amb un estoc d’habitatges acabats i no
venuts tan enorme que farà falta molt de temps per
absorbir-lo. Això va per llarg, parlem d’anys. I en alguns
països, com ara Espanya, més.
Hem viscut també crisis d’oferta. L’any 1973, el 1979...,
i sabem com cal adaptar-s’hi: recomponent la combinació existent de factors productius per acomodarse als nous preus relatius dels factors. Dur, difícil i
costós. Però sabem com es fa i el temps que es
triga a dur a terme aquesta adaptació.
I també hem viscut crisis financeres, locals i globals.
Locals, com per exemple les que hem viscut al meu
país, Espanya. Una enorme crisi bancària, a principis dels anys vuitanta, quan la meitat de les fitxes bancàries existents va desaparèixer literalment (50 de
100, més o menys). I vam veure com desapareixia
un sector sencer (l’anomenada banca industrial, que
anteriorment havia representat un gran paper per salvaguardar el sector industrial a Espanya) i que, d’un
dia per l’altre, va deixar d’existir (com els ha passat,
salvant les distàncies i amb una dimensió molt més
gran, als investments banks).

Més enllà de la capacitat
d’absorció de la crisi
immobiliària al món occidental
i de crisis provocades pels preus,
de matèries primeres
estratègiques, la novetat rau
en la naturalesa i l’abast de
la crisi financera
Una bona lliçó de tot el que està passant: res ni ningú
no se salva del vendaval, ni tan sols coses que semblaven indestructibles i que s’han mostrat en la seva
aparença més fràgil.
I sense remuntar-nos més enllà, aquests últims deu
anys hem viscut, internacionalment, crisis financeres com l’«efecte tequila», la suspensió de pagaments
a Rússia, el corralito argentí, la crisi financera del sudest asiàtic del 1997, la crisi bancària turca de l’any
2000 o la fallida virtual –i real– del sistema bancari
japonès.
En definitiva, múltiples exemples de múltiples crisis.
Nihil novum sub sole: res de nou sota el sol.
Aleshores, per què tanta preocupació i tant pessimisme? La reflexió políticament correcta és que, com
ha passat altres vegades, res no impedeix pensar que,

més enllà de la conjuntura, superarem la situació
una vegada més. Aquest és l’argument dels «optimistes antropològics»: no ens hem de preocupar en
excés perquè tard o d’hora, com sempre, tot tornarà al seu curs normal.
El problema sorgeix si algú pensa que aquesta no
és una crisi més. I, per descomptat, no ho és.
Perquè més enllà de la capacitat d’absorció de la
crisi immobiliària al món occidental (que no respon
a una crisi de demanda d’una necessitat real, sinó
a una crisi d’oferta sobredimensionada, orientada a
l’especulació i desmesuradament afavorida per l’enorme liquiditat als mercats, amb tipus d’interès reals
negatius en molts casos –i que convertien el fet d’endeutar-se en una cosa «racional»–, com a resultat
de polítiques monetàries expansives persistents
durant un llarg període de temps) i més enllà de crisis provocades pels preus, enormement volàtils, de
matèries primeres estratègiques, la novetat –inèdita i insòlita– rau en la naturalesa i l’abast de la crisi
financera.
Aprofundim una mica més en aquesta qüestió.
El principal problema rau en la manca de confiança
en els nostres sistemes financers. Dit d’una altra
manera: en la desconfiança en la qualitat real i, per
tant, en la valoració que cal atribuir als actius continguts en els balanços de les entitats financeres. A
més, sabem el que deuen, que és molt i molt important. Però no sabem el que tenen, i això és pitjor. I,
per tant, desconeixem la seva solvència. No sabem
si seran capaces, en les circumstàncies actuals, de
fer front als seus deutes. I com que parlem del sistema financer, la situació és especialment dramàtica. Perquè no discutim sobre sectors econòmics,
per importants i estratègics que siguin, sinó sobre
alguna cosa més: parlem del nostre sistema arterial. Si no flueix la sang, qualsevol organisme mor,
per molt sans que estiguin els seus òrgans vitals, els
seus músculs i els seus teixits. I aquesta és la qüestió avui.
Aquest és el gran desafiament: què cal fer per recuperar la confiança en el sistema financer internacional. I, en primer lloc, la confiança del sistema financer en si mateix.
Perquè aquest és, probablement, el primer pas: que
les entitats financeres tornin a confiar en si mateixes
i en les altres. I això només és possible si té lloc un
doble procés: primer, una recapitalització bancària
que, com estem veient, requereix forts compromisos
dels poders públics. Dit d’una altra manera: que els
governs (i en la mesura que puguin, els mercats) reca-

Per als països de la riba sud
de la Mediterrània, el seu
paper futur al món, passa
inevitablement per mirar no
només horitzontalment, sinó
també, per mirar verticalment,
és a dir, nord-sud
Des d’una perspectiva geoestratègica, l’eurocentrisme va arribar al seu apogeu a la Primera Guerra
Mundial. I aleshores va començar la seva decadència. Amb la irrupció a l’escenari global de les
que després serien les dues grans superpotències
de la segona meitat del segle passat: els Estats
Units i la Unió Soviètica. Però Europa continuava
sent l’escenari del gran teatre estratègic mundial.
La irrupció dels feixismes i del nazisme a Europa
va portar inevitablement a una confrontació bèl·lica
sense precedents amb les democràcies i, en aliances contra natura, també contra una Unió Soviètica
en què s’havia consolidat el règim totalitari comunista.
I aquestes estranyes aliances es van convertir després en profunds enfrontaments, que van configurar l’escenari geoestratègic bàsic de la segona meitat del segle XX: amb la derrota dels nazifeixismes
entrem en un enorme conflicte, en tots els àmbits,
entre els dos grans blocs, capitanejats pels Estats
Units al capdavant d’Occident, d’una banda, i per
la Unió Soviètica i els anomenats «països satèl·lits»,
de l’altra.
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En tot cas, més enllà de les conseqüències, dramàtiques, de la crisi global que patim, el món evoluciona d’acord amb unes tendències de fons que no hem
d’oblidar.
Em refereixo a les grans tendències geoestratègiques que marcaran les pròximes dècades i, sense
cap mena de dubte, la primera meitat d’aquest segle
XXI turbulent i incert.
I per això és convenient que fem una mica d’història.
Des de la Revolució Industrial el món es va tornar
«eurocèntric». I les grans potències europees es van
creure que tenien el dret natural, avui absolutament inacceptable des d’una perspectiva ètica, de
repartir-se el món. I així va ser: és el que coneixem
com a colonialisme. Però les coses han canviat dràsticament.
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pitalitzin els seus bancs, i això obre un altre debat:
fins on cal recapitalitzar? Fins a la nacionalització pura
i dura? Segon, una clara «neteja» dels balanços
bancaris, reavaluant (amb criteris de mercat actuals)
i proveint el valor dels seus actius, perquè tothom
sàpiga a què atenir-se i pugui calibrar la salut real
de les nostres entitats financeres.
Fins que això no sigui realitat –i, segurament, tots dos
requisits van en paral·lel–, no es produirà la condició necessària –però no suficient– per sortir de la
crisi.
I aquest és el motiu de l’enorme incertesa que ens
envolta.
Perquè, de nou, parlem de la condició necessària,
encara que no suficient, per sortir de la crisi: si no
s’aclareixen els balanços de les entitats financeres,
qualsevol mesura és insuficient i, de més a més, contraproduent, ni que només sigui per la seva inutilitat.
Però avancem una mica més, sense deixar-nos paralitzar pel terror.
És obvi que, si no resolem el tema financer, res no
és possible. Conditio sine qua non.
I, per tant, en això hem de concentrar els nostres
esforços ara, més enllà de condicionants ideològics
o de prejudicis polítics: o salvem el nostre teixit arterial o no sobrevivim. Després ja veurem com reforçarem la nostra musculatura o com millorarem la
nostra salut corporal. Però sense sang, res no funciona.
I sembla que els governs, per fi, ho tenen clar. Improvisen mesures, articulen mètodes de «prova i error»,
però tots comencen a saber que o salven els nostres sistemes financers, o res no funcionarà. Això ho
demostren les anomenades proves d’estrès de les
entitats financeres als Estats Units o, també en aquest
país, la implementació, després d’una sèrie d’intents frustrats de l’anterior Administració (els anomenats plans Paulson), de l’anomenat Pla Geithner,
flamant secretari del Tresor, que busca una combinació atractiva (la complicitat) entre el sector públic
i el privat per recapitalizar els bancs i fixar preus de
mercat realistes per als seus actius.
Ja tindrem temps per valorar i calibrar què ha passat. I, per descomptat, per saber quina pot ser la
responsabilitat dels responsables de les nostres entitats financeres. I alguns d’ells haurien de purgar els
seus excessos, els seus errors i, més enllà, en alguns
casos, les seves decisions doloses.
Però avui la salvaguarda del sistema financer internacional està per damunt de qualsevol altra consideració.
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I aquest escenari va durar fins al 1989. És l’anomenat «equilibri del terror». O en altres termes, el
que es va denominar la doctrina de la «destrucció
mútua assegurada». És cert que vam estar al caire
de l’abisme. En especial, durant la «crisi dels míssils» a Cuba a principis dels anys seixanta. Però, per
primera vegada en segles, els grans poders no van
gosar lluitar directament. I van buscar «vàlvules d’escapament»: a l’Amèrica Central o a l’Amèrica del
Sud, a l’Àfrica o al sud-est asiàtic. S’estava jugant
un enorme repte estratègic global, que sens dubte
va passar pel Vietnam, per Indonèsia o per l’Orient
Mitjà. I tots els conflictes s’emmarcaven en aquesta gran confrontació bipolar, que era política, econòmica, social, ideològica i cultural. Global, en definitiva.
I tot això s’enfonsa, gràficament, amb la destrucció
del Mur de Berlín el novembre de l’any 1989. I
després amb l’enfonsament de la Unió Soviètica i
la seva partició en quinze estats, arran del frustrat
cop d’Estat l’agost de l’any 1991. Un món desapareix i un bàndol es rendeix sense condicions.
La Guerra Freda s’acaba amb un vencedor evident: Occident i, al capdavant, els Estats Units. I,
aparentment, els seus valors.
I alguns eminents politòlegs ho expliciten: ens trobem al davant de «la fi de la història». La victòria dels
valors d’Occident és clara: l’economia de mercat,
la democràcia representativa i la tolerància social
han guanyat estrepitosament la partida. I tot el planeta seguirà aquest camí. Entrem en una mena
d’«Arcàdia feliç» en què els valors occidentals es
difonen per tota la Terra.
Res més lluny de la crua realitat.
Perquè aquest miratge s’esvaeix amb brutalitat un
11 de setembre de l’any 2001. El món occidental
descobreix, amb l’enfonsament de les Torres Bessones de Nova York (i del Pentàgon, a Washington),
que les amenaces a la nostra seguretat col·lectiva
no han desaparegut amb la Unió Soviètica, sinó que,
per primera vegada, a més, són capaces d’atacar el
territori nord-americà. I ho fan amb instruments asimètrics, com la seva amenaça: no són exèrcits, ni
ataquen convencionalment, però els seus atacs es
dirigeixen al «cor»: la moral i la capacitat de resistència democràtica de les nostres societats.
I d’aquí ve la transformació en l’èmfasi de la política exterior dels Estats Units. I, per extensió, dels
països occidentals. Amb més o menys matisos.
La guerra contra el terror passa a ser el frontispici
de la política exterior occidental i, sobretot, nord-

americana. I tot se subordina a aquest fi. Sens dubte,
estem parlant d’una cosa extremament important,
que ho continua sent anys després. Però, mentrestant, han anat passant coses molt importants.

L’aprofundiment, sobretot
en les circumstàncies actuals
de crisi econòmica global
i especialment profunda,
l’espai comú euromediterrani
és més important que mai.
Perquè un cop estabilitzat relativament l’Iraq (tot i que
encara poden passar moltes coses), la guerra contra el terrorisme continua a l’Afganistan. I es dirimeix
en aquesta frontera difusa amb el Pakistan. I el nou
president Obama, que sap que en aquest àmbit es
juga bona part del crèdit internacional dels Estats
Units, sembla disposat a implicar-se plenament en
aquesta partida.
Per tant, ningú no subestimarà el que ens hi estem
jugant ni la importància estratègica de guanyar la lluita contra el terrorisme internacional.
Però és cert que, més enllà del nou escenari, s’obren
altres panorames que ens obliguen a aprofundir en
la història i en la geografia. Perquè, al final, la història sempre torna i la geografia sempre és la mateixa.
I cal recordar que, més enllà de la lluita, solidària, contra el terrorisme internacional, el món es mou. I que
els reequilibris geoestratègics ens porten a una primera –i evident– afirmació: el centre de gravetat del
planeta s’està desplaçant d’una manera evident i, a
més, molt ràpida. I cada vegada és més lluny d’Europa.
Però tampoc no se situa clarament al Pacífic, com
afirmen alguns.
Més aviat l’hem de situar en algun lloc indefinit
entre el Pacífic i l’Índic, prou sensible a «les Amèriques», encara que també prou conscient que Europa
(la Unió Europea) segueix tenint un paper molt rellevant, per pes econòmic i comercial, però també polític i cultural. I, evidentment, estratègic. Si ens arrisquem a concretar, l’ubicaríem en algun indret prop
de l’estret de Malaca, lloc natural de pas entre l’Índic i el mar de la Xina, i equidistant entre Europa i
Amèrica.
Tot està, doncs, per definir, però, precisament per
això, tots podem jugar les nostres cartes. I per a
Europa, la carta de l’espai euromediterrani és vital.

L’aposta per l’enfortiment
del Procés de Barcelona, a través
de la Unió per la Mediterrània,
no ha de ser un simple missatge
polític, més o menys voluntarista
I, sens dubte, la Unió Europea ha d’assumir aquesta realitat. No per raons d’oportunisme polític més o
menys conjuntural, sinó perquè ha de ser una aposta estratègica i, per tant, a mitjà i llarg termini. Sense
miopies. Els uns i els altres serem més importants al
món si anem junts. I junts ho podem fer.
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per al món. Sense oblidar el seu impacte sobre el
secular conflicte a l’Orient Mitjà.
En definitiva: l’espai euromediterrani pot ser, i ha
de ser, molt important per al sud. Però els europeus
hem de saber que és fonamental per a nosaltres.
I hem de ser conseqüents.
L’aposta per l’enfortiment del Procés de Barcelona,
a través de la Unió per la Mediterrània, no ha de ser
un simple missatge polític, més o menys voluntarista. Perquè l’evolució del sud de la Mediterrània
–econòmica, social, política, cultural o energètica–
està indissolublement lligada a la mateixa evolució
dels països del nord.
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I estic convençut que per als països de la riba sud
de la Mediterrània, el seu paper futur al món, juntament amb la seva naturalesa àrab (amb l’excepció
d’Israel, però aquest és un altre tema), i amb la seva
pertinença geogràfica a l’Àfrica, a l’Orient Mitjà i a l’Àsia Menor, passa inevitablement per mirar no només
horitzontalment, sinó també, i d’una manera molt clara,
per mirar verticalment, és a dir, nord-sud.
Aquesta confluència d’interessos vitals i estratègics entre el nord (la Unió Europea) i el sud (els països riberencs de la Mediterrània no pertanyents a
la Unió Europea, i hi incloem, per tant, aquells que,
situats al nord, no formen part de la Unió, bàsicament als Balcans) esdevé absolutament crucial en
el nou escenari geoestratègic global.
Per tot això, l’aprofundiment, sobretot en les circumstàncies actuals de crisi econòmica global i
especialment profunda, l’espai comú euromediterrani és més important que mai.
Primer, perquè aquesta integració progressiva pot
ajudar a afrontar els reptes de la crisi, ampliant mercats, fluxos comercials, inversions i projectes comuns.
Segon, perquè la progressiva creació d’un espai
comú permetrà representar un paper, també comú,
i enfortir la capacitat d’interlocució de tots els països d’aquest espai en el nou equilibri i en la nova
correlació de forces a escala global.
Tercer, perquè tot això contribueix a un escenari
regional de pau i estabilitat especialment important

Crisi econòmica: efectes a la Mediterrània
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L’any 2008: dos punts d’inflexió
El Partenariat Euromediterrani, fundat el 1995, va
avançar a pas lent durant una dècada, amb pocs
esforços autènticament integradors. Però l’any 2008
quedarà registrat com un punt d’inflexió. Amb la
intensificació dels esforços de la Unió Europea, a
la Cimera de París per la Mediterrània, celebrada
el juliol del 2008, es rellança el Partenariat sota
la forma de la Unió per la Mediterrània (UpM), amb
una nova xarxa de relacions aprovada a la Conferència Euromediterrània de ministres d’Afers Exteriors
celebrada el novembre a Marsella. Aquesta renovada iniciativa és més ambiciosa i alhora més pragmàtica.
El Partenariat inclou ara els 27 estats de la Unió
Europea, juntament amb 11+1 socis de la riba sud
de la Mediterrània: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, el
Líban, el Marroc, Mauritània , Síria, l’Autoritat Nacional
Palestina, Tunísia, Turquia i Líbia (aquest últim país
com a observador del Partenariat), a més de cinc
nous estats costaners de la Mediterrània nord: Albània,
Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, Montenegro i Mònaco.
L’augment del nombre dels països socis dóna un
abast més gran al projecte d’una zona de lliure comerç.
Però aquest nou plantejament també està conferint
més vitalitat al Partenariat i eleva el nivell polític de
la relació estratègica entre la Unió Europea i els seus
veïns mediterranis.
Entre les principals innovacions s’inclouen la nova
arquitectura institucional, que contribueix a augmentar

el sentit de propietat i empoderament, amb dues
copresidències rotatòries i una secretaria permanent
establerta a Barcelona, que té la responsabilitat
d’identificar i promoure projectes de valor regional
i transnacional a través de diferents sectors. A més
de mantenir tot el que s’ha aconseguit gràcies al
Procés de Barcelona, la UpM ofereix una governança
més equilibrada, més visibilitat davant dels seus ciutadans i un compromís amb projectes tangibles i
transnacionals.
Tanmateix, la innovació més important rau en el «nou
enfocament funcionalista» en l’àmbit del desenvolupament social i econòmic. Les iniciatives, més que
no pas en objectius polítics, estan «concentrades
en projectes conjunts» que requereixen inversions
específiques.
Uns mesos després, la crisi financera nord-americana derivava en una crisi comercial i portava a una pèrdua de confiança que va sacsejar els mercats de
valors d’arreu del món. Durant les setmanes següents
un considerable nombre de bancs i companyies d’assegurances van fer fallida. Aquest va ser el segon
punt d’inflexió de l’any.

L’impacte de la crisi global
Malgrat els esforços positius de la Unió Europea, la
crisi econòmica i financera ha comportat conseqüències negatives per a la regió.
L’impacte de la crisi ha adoptat la forma de:
•

un alentiment del creixement econòmic global i
una reducció de les pressions inflacionistes, incloent-hi un descens del preu de nombroses mercaderies;

1 Mauritània ha estat inclosa en la Unió per la Mediterrània malgrat que les seves costes no donen a aquest mar, sinó a l’Atlàntic, a causa de la
seva condició de membre de la Unió del Magreb.

Creixement del PIB real
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un descens de la demanda d’energia i uns preus
més reduïts del petroli i el gas a tot el món;
un descens dels fluxos d’inversió directa estrangera;
un descens de les remeses dels treballadors,
especialment al Golf;
un descens de la despesa total, que ha afectat
el finançament de les inversions:
un descens de la demanda d’exportacions i del
turisme a la regió;
un acusat descens dels mercats financers.

És molt el que està en joc per a la regió euromediterrània i, en afrontar la crisi financera global, els governs
nacionals han pres diverses iniciatives i mesures per
mitigar-ne les conseqüències negatives. Una primera
avaluació de les respostes polítiques actuals inclou l’adopció de mesures nacionals a curt termini destinades a estimular la demanda interior, augmentar la inversió, garantir els dipòsits en les institucions bancàries
i reduir els tipus d’interès per estimular els mercats
locals. Es pot dir que les respostes polítiques s’han
concentrat majoritàriament en les qüestions de política interior en detriment de la cooperació internacional específica en el marc del Partenariat Euromediterrani.
Tot i que no hi ha hagut cap país que no s’hagi vist
afectat per la crisi global, no podem determinar amb
antelació la durada i la intensitat que tindrà. En comparació amb altres regions, les economies del sud de
la Mediterrània van continuar mostrant un creixement
més sostenible davant de les condicions macroeconòmiques externes, ràpidament canviants (FMI, 2009).

Només a finals del 2008 la producció es va contraure en sintonia amb la desacceleració global, mentre
que el Marroc i el Líban van experimentar una acceleració del creixement. En conjunt, s’espera que el creixement del PIB als països del sud de la Mediterrània
es redueixi i passi del 5% del 2008 al 3,2% aproximadament el 2009, quan es calcula que la contracció
serà similar a la regió. Les projeccions són moderadament positives, i es preveu que la recuperació es
produirà el 2010 i que serà encapçalada pel Marroc,
Algèria i Tunísia, gràcies en gran part a les seves polítiques anticícliques en suport de la demanda interior.

La resistència de les economies
del sud de la Mediterrània es
deu als mateixos factors que van
limitar-ne l’expansió econòmica
durant la passada dècada
Segons les previsions de les institucions internacionals, sembla que hi ha dos factors que han impactat
en l’economia dels socis mediterranis: la seva dependència de fluxos externs, en especial els seus vincles
comercials amb els països europeus i altres països
de renda alta profundament afectats, i el grau de participació dels bancs estrangers en el sector financer
nacional.
En certa manera, es pot veure que la resistència de
les economies del sud de la Mediterrània es deu als
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GRÀFIC 2

Proporció de les exportacions/importacions de la Unió Europea a/dels països euromediterranis
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mateixos factors que van limitar-ne l’expansió econòmica durant la passada dècada. Llevat del Marroc
i Tunísia, les exportacions o l’obertura comercial
d’aquestes economies en general tenen un baix valor
afegit en termes d’aportació al PIB. Per això, la proporció de les exportacions euromediterrànies a la
Unió Europea (és a dir, importacions europees) es
va mantenir força estable, entre el 4% i el 5%, mentre que les importacions van continuar augmentant
gairebé fins al 6%, tot incrementant el dèficit comercial. Una integració comercial feble i desequilibrada
reflecteix, en bona part, l’escàs rendiment dels acords
preferencials.
Pel que fa al paper dels fluxos d’Inversió Directa
Estrangera (IED) a la regió, la seva contribució no
ha representat una font de creixement econòmic en
la mateixa proporció que a l’Europa central o al sudest asiàtic.
Passant a l’àmbit nacional, l’indicador més optimista és el de la inversió privada total, que durant la
passada dècada va mantenir un rendiment positiu.
Això indica clarament que gairebé no queda marge
per a un posterior deteriorament. En conseqüència,
la situació realista de la regió euromediterrània apunta a una economia resistent que ha sabut suportar
els embats externs adversos.

Problemes estructurals
Tal com s’analitzava en un informe recent de la
Comissió Econòmica i Social per a l’Àsia Occidental

(CESPAO), tot i que en les últimes dècades les activitats d’inversió han transformat les estructures productives en la construcció, la fabricació, les telecomunicacions i els sectors financers i de serveis,
el seu impacte és tan limitat com fràgil (CESPAO,
2009). De fet, les mesures de reforma aplicades
pels bancs centrals van incrementar l’eficàcia del
sector bancari, i la prova d’això és que es van mantenir aïllats dels problemes bancaris registrats en
els mercats internacionals. Tanmateix, la resta de
l’economia dels socis meridionals no és immune a
la crisi; sens dubte, la seva persistent feblesa estructural pot tenir conseqüències negatives per a l’ocupació en els sectors fabrils i per a les activitats
d’exportació, que s’enfrontaran a una major competència.
Podem veure que una part de l’atur ha estat absorbida pel sector informal, que està estretament vinculat al sector formal de diverses maneres a través
dels mercats de productes i factors de producció,
però això no és cap ajuda per a les pressions cròniques de l’atur ni per a la vulnerabilitat del mercat
laboral.
En conseqüència, la pregunta és: com poden els
governs mediterranis mantenir el creixement i evitar la pèrdua de llocs de treball? I com els podria
ajudar el Partenariat Regional?
La qüestió és com la UpM pot abordar la transformació del seu model econòmic i modificar la feblesa estructural subjacent en aquest model. La diversificació de la producció nacional i de les exportacions
continua sent el tema prioritari, com es veu en diver-

La bretxa de l’ocupació estructural és el segon problema de la regió. El 2008, la ràtio entre ocupació i
població era del 46,6% a l’Orient Mitjà i del 45,7%
a l’Àfrica del Nord, davant d’una mitjana del 65%
per a l’OCDE, i els últims deu anys aquests indicadors només s’han incrementat al voltant d’un 2%.
Aquesta reduïda ràtio entre ocupació i població sol
anar associada a una baixa participació de les dones
i els joves en l’ocupació; cal una resposta política per
evitar les diferències creixents i un major deteriorament (OIT, 2009).
La situació dels joves en els mercats laborals continua presentant un dèficit desproporcionat d’oportunitats de treball. L’informe FEMISE instava a
adoptar una visió estratègica més positiva (Institut
de la Méditerranée, 2007). El creixement econòmic
no ha creat llocs de treball per a les cada vegada

La resposta mediterrània a la crisi
econòmica global
La resposta europea és la Unió per la Mediterrània,
que aspira a una major cooperació econòmica entre
regions i països. La UpM emfasitza la necessitat d’una
estreta coordinació entre les dues ribes de la Mediterrània, la qual cosa proporcionarà una major flexibilitat a l’hora d’ajudar els països del sud de la regió
mediterrània a fer costat als sectors de risc que necessitin suport. D’una manera pragmàtica, la UpM ha
identificat cinc projectes prioritaris que configuren
el nucli dels esforços del Partenariat, una part dels
quals ja s’estan executant en el marc del Procés de
Barcelona:

2 FEMISE. Femise Report on the Euro-Mediterranean Partnership 2007, coord. per Ahmed Galal i Jean-Louis Reiffers, Institut de la Méditerranée,
Marsella, febrer del 2008, disponible a www.femise.org/PDF/Femise_A2007gb.pdf; FEMISE. The Euro-Mediterranean Partnership, 10 Years After
Barcelona: Achievements and Perspectives, coord. per Samir Radwan i Jean-Louis Reiffers, Institut de la Méditerranée, Marsella, febrer del
2005, disponible a www.femise.org/PDF/Femise_T2005gb.pdf; BANC MUNDIAL. Export Diversification in Egypt, Lebanon, Jordan, Morocco and
Tunisia, vol. II: Main Report, gener de 2007.
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En el context actual, es pot evitar
que les estratègies orientades
a l’exportació afrontin l’impacte
negatiu de la contracció
de la demanda europea

més nombroses persones acabades d’incorporar
al mercat laboral (Chaaban, 2008). Normalment els
governs de la regió han recorregut a l’ocupació
pública com a mitjà per absorbir les persones acabades d’incorporar, alhora que encoratjaven passivament l’emigració. La desacceleració econòmica no està ajudant precisament la regió, però sí que
pot accelerar les demandes de progrés econòmic
i social.
Finalment, l’alt nivell d’atur constitueix la tercera característica de la regió. Especialment a l’Àfrica del Nord,
aquests últims anys s’han fet progressos a l’hora de
reduir la taxa d’atur, que ha passat d’un màxim del
14,2% el 2000 al 10,3% el 2008, en sintonia amb
unes robustes taxes de creixement del PIB, que s’ha
situat en la forquilla del 4,5% - 6,5%. No obstant això,
en moltes economies de l’Orient Mitjà i l’Àfrica del
Nord les taxes d’atur continuen estancades en els
nivells més alts del món.
A part d’aquests problemes estructurals, les dificultats plantejades per la crisi no són del tot negatives. Normalment, les grans reformes es fan en temps
de crisi i, en conseqüència, la desacceleració econòmica ofereix l’oportunitat de reconsiderar els
actuals paradigmes de desenvolupament i accelerar el ritme de la modernització econòmica i institucional.
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sos documents i recomanacions.2 La qualitat del creixement és la principal preocupació. En les últimes
dècades, el creixement econòmic s’ha basat en el
creixement del consum més que no pas en la inversió física en la composició de la demanda nacional.
Cal corregir aquesta característica concreta en la
pròxima expansió, atès que les remeses dels treballadors i els fluxos de capital, en forma de cartera i
d’IED, són factors externs a la regió que previsiblement esdevindran més incerts en el pròxim període.
El suport extern s’hauria de concentrar més en les
inversions nacionals i en la diversificació cap a exportacions no vinculades al petroli, que han progressat
de manera lenta i desigual en funció del sector i el
país. Així, en el context actual, es pot evitar que les
estratègies orientades a l’exportació afrontin l’impacte
negatiu de la contracció de la demanda europea.
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la descontaminació del mar Mediterrani;
l’establiment de rutes marítimes i terrestres;
diverses iniciatives de protecció civil per combatre els desastres naturals i artificials;
un pla d’energia solar mediterrània, i
la Iniciativa de Desenvolupament Empresarial
Mediterrani, centrada en la microempresa i en la
petita i mitjana empresa.

Els mecanismes per reduir els efectes negatius de
la crisi econòmica global s’estableixen en els projectes prioritaris acordats pels caps d’Estat i de Govern
en la Declaració de París. A través de les relacions
euromediterrànies, la posada en marxa d’aquests projectes promourà, en principi, l’expansió de la demanda entre els països socis, i farà el procés de desenvolupament no sols més sostenible, sinó també més
inclusiu en tota la riba sud.
Els interessos i problemes comuns farien més fàcil
assolir i mantenir acords a través d’un enfocament
cooperatiu. La desacceleració econòmica ofereix
l’oportunitat de promoure el desenvolupament dels
recursos tecnològics i humans necessaris.
S’han identificat altres objectius estratègics que es
poden aconseguir fàcilment en el context de la cooperació regional, en particular els vinculats a l’aigua,
l’energia, el medi ambient, l’agricultura, la comunicació i els recursos educatius. No és casualitat que
el príncep El-Hassan bin Talal de Jordània3 hagi suggerit «un pacte social entre països amb valor d’acord
legal de cara a una distribució equitativa dels recursos i les inversions que permeti passar del consum
a la producció, integrant l’ocupació i la riquesa en
el desenvolupament humà».
En aquest context, l’objectiu originari de crear una
zona de lliure comerç entre els deu països mediterranis i la Unió Europea s’ha de preservar com un fi
estratègic. 4 Des d’aquesta perspectiva regional,
els economistes i els polítics han incrementat les
seves propostes per enfortir i millorar els acords multilaterals establerts a l’empara de la Declaració de
París, en afirmar que «una àrea econòmica eurome-

diterrània comuna requereix, a mitjà termini, la integració de les economies meridionals en l’Estratègia
de Lisboa, ampliant als països mediterranis certes
polítiques sectorials relacionades amb la investigació, el desenvolupament, l’economia i el coneixement».5

La desacceleració econòmica
ofereix l’oportunitat de
promoure el desenvolupament
dels recursos tecnològics
i humans necessaris.
Deixant de banda els conceptes d’integració, superficials o profunds, que han afrontat els investigadors
des de l’inici del Procés de Barcelona,6 avui hi ha una
necessitat urgent de mesures que potenciïn la inversió en infraestructures públiques de caràcter transnacional i treguin els processos d’integració regional
del seu actual estancament.
Per aquestes raons, la UpM continua subratllant la
importància del concepte d’«inversió en la Mediterrània»
amb el propòsit de potenciar les dimensions i la
qualitat de la inversió i el comerç euromediterranis,
crear empreses sostenibles i contribuir al desenvolupament econòmic sostenible de la regió. També
ha instat al desenvolupament d’un pla de màrqueting
per a les oportunitats d’inversió disponibles, amb la
contribució activa i positiva d’empreses públiques i
privades. Es fa especial èmfasi en la inversió en reestructuració industrial orientada a una major eficàcia,
especialment a través del foment de les exportacions
i d’unes majors capacitats humanes, amb la finalitat
de millorar la capacitat d’oferta en tots els països de
la regió. La resistència dels fluxos comercials suggereix que caldria donar suport a unes infraestructures que facilitin el comerç, juntament amb una connectivitat física d’infraestructures. Les inversions
públiques en Partenariat Públic Privat (PPP) també

3 Discurs del príncep El-Hassan bin Talal en la primera reunió anual de Països de l’Àsia Occidental i Nord de l’Àfrica (WANA), Amman, 19 d’abril de 2009, The Jordan Time, 21 d’abril de 2009.
4 Recomanació de l’APEM, per Mohammed M. Abou El Enein, president de la Comissió Econòmica de l’APEM i membre de l’Assemblea Popular
d’Egipte, Brussel·les, 16 de març de 2009
5 Proposta presentada pel nou grup marroquí d’experts Institut Amadeus mitjançant la «Declaració de Tànger» publicada al fòrum MEDays, «El
fòrum del sud per a un nova Mediterrània», 26-28 de novembre de 2008.
6 DESSUS, Sébastien, DEVLIN, Julia, i SAFADI, Raed. Towards Arab and Euro-Med Regional Integration. París: OECD Development Centre, 2001;
COMISSIÓ EUROPEA. The Euro-Mediterranean Partnership and the Single Market, 23 de setembre de 1998, COM 538 final; HOEKMAN, Bernard.
Free Trade and Deep Integration. Antidumping and Antitrust in Regional Agreements. World Bank Policy Research Working Paper 1950, juliol
1988; MOMANI, Bessma. «The EU, the Middle East, and Regional Integration», World Economics, vol. 8, núm. 1, gener-març del 2007.

d’inversions productives, incloent-hi les petites i
mitjanes empreses (PIMES).
Per tal de contrastar els limitats resultats obtinguts
fins ara a través del Procés de Barcelona, el mecanisme necessari per aconseguir l’arrencada posterior a la crisi i encoratjar les inversions transnacionals
a la Mediterrània és la ràpida posada en marxa dels
projectes infraestructurals abans esmentats.

Els renovats objectius de l’acord
de comerç regional s’haurien
de centrar en la demanda
interna com a font clau
de desenvolupament

Claus

aspiren a abordar en particular les necessitats de
reciclatge de residus, tractament d’aigües, eficàcia
hidrològica, energia i inversió en fonts energètiques
alternatives.
El compromís amb els projectes prioritaris pot ajudar
també a fomentar la cooperació comercial i econòmica entre els estats del sud després de la lenta
arrencada de l’Acord d’Agadir. Entre les opcions
per reforçar el comerç sud-sud s’inclou l’increment
del finançament dels bancs de desenvolupament
regionals –o Facilitat Euromediterrània d’Inversió i
Partenariat (FEMIP)– per tal de compensar les pèrdues de fluxos d’IED i la contracció de les exportacions a Europa.

A curt termini, és una mena de mesura keynesiana
per promoure la demanda nacional, però el resultat
que de veritat importa és el desenvolupament socioeconòmic a llarg termini. Tenint present això, l’enfocament pragmàtic de la UpM se centra més en els
quatre problemes bàsics dels socis del sud: PIMES,
atur elevat, creixents tensions mediambientals i
infraestructures de transport ineficients. La prioritat
és reforçar les infraestructures econòmiques i socials,
que constitueixen un factor fonamental per a la modernització de la regió i la potenciació de l’ocupació, i,
en última instància, per a l’increment de la productivitat. Unir els esforços dels governs del sud de la
Mediterrània hauria d’augmentar a curt termini la
seva despesa en inversió, especialment en infraestructures, per compensar l’escassetat d’una inversió privada eficient, la contracció temporal dels fluxos d’IED, i les pèrdues de llocs de treball, que
constitueixen els efectes immediats de l’actual crisi
global. Atès que els inversors estrangers, d’Europa
i el Golf, s’han tornat més selectius i més exigents
pel que fa als rendiments, la regió podria constituir
una oportunitat significativa ja que les expectatives
de la seva taxa de creixement són molt superiors a
les d’Europa. Per a la regió, donar accés a les infraestructures bàsiques serà un ajut per a les PIMES i
promourà potencialment també totes les activitats
relacionades amb infraestructures, i això és la principal prioritat.

7 «La integració econòmica àrab només es pot aconseguir reforçant els acords econòmics i actualitzant-los en sintonia amb les canviants condicions globals i regionals», comentari del ministre d’Economia dels Emirats Àrabs Units, sultà Bin Said Al Mansuri, a la cimera del Consell
Econòmic Àrab celebrada a Doha els dies 29 i 30 de març de 2009, UAE Interact, 26 de març de 2009.
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És evident que la UpM dóna suport als motors nacionals de creixement. En aquest sentit, els renovats
objectius de l’acord de comerç regional s’haurien
de centrar en la demanda interna com a font clau de
desenvolupament. Una de les maneres de fomentar
la demanda nacional és augmentar el poder adquisitiu dels sectors més necessitats de la societat, com
ara els pobres i els petits agricultors, les microempreses, les petites i mitjanes empreses, i les persones adscrites al sector informal, a través de la provisió d’uns incentius al desenvolupament adequats. La
necessitat d’aigua neta, d’aliment assequible i segur,
i d’habitatge són els principals reptes a què s’enfronten aquests països. Òbviament, es tracta d’objectius a mitjà termini, mentre que la desacceleració
econòmica necessita reaccions anticícliques immediates. S’ha suggerit que per respondre a la crisi
caldria generar demanda nacional amb inversions
massives en infraestructures socials, com la sanitat
i l’educació, així com en infraestructures de transports, centrant-se en les activitats d’ús intensiu de
mà d’obra (Handoussa, 2009). Aquesta opció és particularment important si es té en compte que és previsible que els problemes d’atur i treball marginal
s’aguditzin encara més a causa de la crisi actual.
En la mateixa línia, la realitat obliga les economies
meridionals a assegurar l’assoliment d’una governança efectiva que pugui millorar la capacitat d’iniciativa i els esforços per incrementar el finançament
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En conseqüència, en establir l’agenda del 2009, la
UpM hauria de fer l’èmfasi en la necessitat de coordinar la legislació als països socis, especialment en
els sectors d’inversió prioritària. A més, cal continuar el seguiment dels progressos aconseguits en
posar en marxa els projectes de desenvolupament
local i donar suport a les institucions que tenen una
incidència en l’economia real. Per tant, el principal
objectiu de la FEMIP –l’arma financera del Banc
Europeu d’Inversions (BEI) per contribuir al desenvolupament econòmic dels països socis de la
Mediterrània– és convertir-se en l’actor clau a l’hora de donar suport al sector privat amb préstecs i participació en capital per tal de cobrir els dèficits de
capacitat dels països socis.

L’enfocament pragmàtic
de la UpM se centra més en
els quatre problemes bàsics
dels socis del sud: PIMES,
atur elevat, creixents tensions
mediambientals i infraestructures
de transport ineficients
Pel que fa al finançament, després d’haver decidit
descartar qualsevol increment del pressupost de la
UE, els recursos financers disponibles són els compromisos previs del Procés de Barcelona i els recursos de la PEV per als nous estats costaners. En total,
els fons d’ajuda de la Comissió Europea equivalen a
3.200 milions d’euros per al període 2007-2010. Les
intervencions creditícies del BEI (canalitzades a través de la FEMIP) han registrat un nou increment, amb
10.700 milions d’euros assignats al període 20072013, davant dels 6.000 milions invertits entre el
2002 i el 2006. És evident que la magnitud del finançament no cobreix les necessitats de desenvolupament dels socis (Martín, 2009). De manera que la
proposta hauria de traslladar la visió del model de
PPP per tal de mobilitzar finançament addicional i, en
particular, incrementar els recursos financers privats
per a projectes regionals.8

8 El

El segon motor és el sector turístic. Un dels mèrits
del Procés de Barcelona és la incentivació dels viatges i el turisme, que compensen el dèficit estructural dels fluxos comercials registrat a la regió pel que
fa a la Unió Europea. Els ingressos dels turistes que
visiten els països de la Mediterrània s’han multiplicat
per un factor de 2,4 durant l’última dècada, mentre
que entre el 2000 i el 2006 es van multiplicar per un
factor d’1,8. Al final del període, el turisme representava gairebé el 50% dels ingressos totals procedents dels serveis dels països de la Unió Europea
(Eurostat, 2008). El del turisme és un sector d’exportació que representa entre el 8% i el 25% del
PIB depenent del país i, en conseqüència, necessita els incentius adequats. El seu impacte econòmic
en la regió mediterrània és encara visible i tangible,
i es pot considerar en termes de la seva contribució
al PIB amb l’efecte d’incrementar el desenvolupament de les economies mediterrànies i contribuir a
l’estabilitat social, sobretot en proporcionar més oportunitats d’ocupació i millors perspectives per a la creixent i jove força laboral.
Actualment el turisme està passant per una fase
difícil a causa de la recessió econòmica, la qual
cosa implica que els governs han d’emprendre accions
immediates per anticipar-se als efectes negatius a
curt termini sense recórrer a mesures pal·liatives, que
al seu torn podrien tenir efectes igualment negatius
en el delicat medi ambient de la regió.
Els Plans d’Acció de la UpM preveuen diverses iniciatives de suport als diferents sectors, com ara la
iniciativa que preveu la descontaminació de la Mediterrània, així com les de les rutes marítimes i terrestres. El Pla Solar Mediterrani és també un mitjà per
incrementar l’accés a una energia eficient. Així, totes
aquestes iniciatives poden ser molt beneficioses
per al sector del turisme a la regió. En termes d’organització, i seguint la mateixa via de l’ANIMA, una
mena de plataforma que uneix les agències de promoció de la inversió de la Mediterrània, l’Assemblea
Parlamentària Euromediterrània (APEM) també demana la constitució d’un organisme que promogui un
turisme sostenible a la regió mediterrània i actuï també
com un fòrum que uneixi les parts interessades per
discutir problemes comuns i intercanviar les millors

primer capital social s’ha emès a Alexandria el 30 d’abril de 2009. El Fons InfraMed aspira a recaptar més de mil milions d’euros en capital
social i està gestionat per la Caisse des Dépôts de França, la Cassa Depositi i Prestiti d’Itàlia, la Caisse de Dépôt et de Gestion del Marroc, i el
banc d’inversions EFG-Hermes, amb seu al Caire. Aquestes quatre institucions hi han consignat ja 400 milions d’euros. L’objectiu d’InfraMed és
ser un inversor accionista primordialment en solars per construir infraestructures urbanes, energètiques i de transport.
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pràctiques i idees. En última instància, servirà per
coordinar el màrqueting en el conjunt de la regió,
especialment als nous mercats.
El tercer motor és el sector de les PIMES, tal com
s’ha reconegut a la Cimera de París. Les PIMES representen la immensa majoria de les activitats productives a la regió euromediterrània, i la seva competitivitat i capacitat per respondre a la globalització, així
com a l’actual crisi, depenen de la capacitat d’aquestes empreses d’expandir-se i innovar. La crisi ha
canviat les prioritats polítiques, i les PIMES són
finalment reconegudes per la seva rellevant contribució a l’economia, i com una font de creixement sostenible i ocupació.
La Iniciativa de Desenvolupament Empresarial
Mediterrani se centra clarament en els aspectes econòmics i comercials que respondran a aquestes necessitats. En aquest context, establir instruments financers adequats en connexió amb els sistemes financers
locals és una de les maneres d’afrontar el repte del
creixement a la Mediterrània. La iniciativa específica
ajudarà les entitats existents als països socis que
operen en suport de les PIMES avaluant les necessitats d’aquestes empreses, definint solucions polítiques i proporcionant recursos a aquestes entitats
en forma d’assistència tècnica i d’instruments financers. La iniciativa es basa en les aportacions dels països de les dues bandes de la Mediterrània, que es
faran de forma voluntària. Per aquesta raó, és difícil
identificar amb claredat la quantitat de recursos financers que es mobilitzaran.
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Reforma política
i relacions euromediterrànies

Richard Youngs
Fundación para las relaciones Exteriores y el Diálogo
Exterior (FRIDE), Madrid

L’any 2008 va ser problemàtic per a tot el que té a
veure amb la reforma política als països àrabs del
Partenariat Euromediterrani. Les reformes democràtiques van brillar per la seva absència i, en alguns
casos, l’espai polític es va tancar encara més. D’altra
banda, la Unió Europea va evitar exercir cap pressió
o fer cap esforç significatiu per intentar contrarestar
aquesta disminució de l’impuls de la reforma. La Unió
per la Mediterrània va ser un factor important que va
reduir la rellevància de les dimensions polítiques de
les relacions entre la UE i el sud i l’est de la Mediterrània
el 2008.
El 2008 les tendències polítiques van ser decebedores a la majoria dels estats del sud de la Mediterrània. A Egipte es van intensificar les restriccions
sobre els drets polítics. A Algèria, el president,
Abdelaziz Buteflika, va centralitzar cada vegada més
el poder i es va preparar per exercir un tercer mandat inconstitucional. A Síria, Líbia i Tunísia van sorgir pocs espais polítics. Fins i tot als estats reformistes de la regió es van produir certs revessos en
les dinàmiques de reforma. Al Marroc, després de
les eleccions del setembre del 2007, el règim va
intensificar el control sobre el poder durant l’any
següent. El procés de modernització d’aquest país
no va desembocar en una major democratització. Tot
i que es van reforçar diverses disposicions de drets
humans, la Casa Reial i el Majzen (l’elit dirigent) van
continuar sent els guardians del procés de reforma.
El règim va adoptar una postura de major enfrontament amb el Partit de la Justícia i el Desenvolupament
(PJD), el grup islamista moderat de l’oposició. D’altra
banda, a Jordània es van incrementar algunes llibertats civils, tot i que també van augmentar les
restriccions sobre els poders del Parlament, els par-

tits polítics, els tribunals i les ONG. La llei electoral
que es va promulgar per afavorir el règim no ha estat
reformada; el Govern va acceptar en menor grau
l’oposició de la Germandat Musulmana, i Jordània
semblava cada vegada més un «Estat de seguretat».
En termes generals, al sud de la Mediterrània els
drets polítics i civils es van deteriorar en lloc de millorar durant tot aquest any.
En termes formals, el 2008 es van reforçar alguns
compromisos europeus de suport a la democràcia.
En el primer conjunt d’informes d’actualització de la
Política Europea de Veïnatge (PEV) que la Comissió
va donar a conèixer l’abril de 2008, es van observar
crítiques al progrés democràtic de tots els estats, i
aquest aspecte es va identificar com una àrea que
requerirà un esforç prioritari per al futur. El Marroc i
la UE van mantenir discussions sobre qüestions relacionades amb la democràcia en el marc d’un diàleg
polític reforçat i d’un subcomitè sobre drets humans,
democràcia i bona governança. Així mateix, la UE
es va centrar també en qüestions relatives a la reforma a Jordània, d’una manera més sistemàtica i a
través d’un subcomitè de drets humans; en virtut del
document d’estratègia d’ajut al desenvolupament
d’aquest país elaborat per la UE per a 2007-2013,
la Comissió va prometre augmentar el suport al conjunt de compromisos de reforma de Jordània.
Tanmateix, en la pràctica, el 2008 l’esforç europeu
per donar suport a la reforma democràtica al sud
de la Mediterrània va ser rebut d’una manera encara més circumspecta. En el cas del Marroc, es va
destinar a democràcia i drets humans només el 4%
dels fons de l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associació (IEVA) per al període 2008-2013. A Jordània,
la UE ha desplaçat l’ajut cap a objectius econòmics
i d’alleujament de la pobresa, i ha reduït els projectes de reforma de l’Administració pública, tot i que
s’ha compromès a augmentar el percentatge de fons
de l’IEVA destinats a la reforma política en general
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amb «mals resultats en democràcia» del sud de la
Mediterrània.
D’altra banda, altres augments de l’ajuda destinada
a l’Orient Mitjà van anar a parar a estats decididament no reformistes, com Síria, Egipte i Tunísia. Les
crítiques europees a la campanya repressiva a partir de l’any 2005 del president egipci, Hosni Mubarak,
contra figures de l’oposició i els Germans Musulmans
han estat notablement febles, i la cooperació amb
Egipte s’ha mantingut sense interrupcions, amb la
destacada excepció de Dinamarca, que va posar fi
al seu programa d’ajuda. La Comissió va donar un
significatiu impuls a l’ajuda a Jordània i va contribuir
a alleujar el deute per cobrir l’impacte de la invasió
de l’Iraq, precisament quan el Govern jordà feia marxa
enrere en nombroses reformes destinades a la liberalització política i la bona governança.
Una de les principals novetats del 2008 va ser el progrés de la UE en l’intent d’aconseguir una nova associació amb Líbia, malgrat que aquest país continua
tenint un dels sistemes polítics més tancats del món.
França i Espanya van firmar acords bilaterals amb
règims nord-africans en matèria d’energia, cooperació per a la seguretat i vincles empresarials.
El 2008 es va subratllar més el concepte d’associació per tal que aquests governs fossin responsables
d’avaluar els seus propis avenços en la reforma política dintre de la PEV. Va augmentar la cooperació
en matèria d’antiterrorisme entre els serveis de seguretat i d’intel·ligència europeus i els de l’Orient Mitjà.
De fet, aquesta dimensió de la política es va intensificar d’una manera més immediata i concreta que
les polítiques destinades a les causes polítiques subjacents del terrorisme i la inestabilitat, tot i que se
sol afirmar que aquesta última és la principal preocupació europea. La política amb l’Iran, Síria i Líbia,
en concret, va donar prioritat inequívoca a contenir
el desenvolupament de les armes de destrucció massiva; s’ha sacrificat la pressió per promoure les reformes polítiques a canvi del progrés en el que es considera l’objectiu més urgent: obtenir garanties formals
sobre aquestes armes. Cap a finals del 2008, la UE
es va esforçar per mantenir relacions actives amb
Síria, perquè considerava que Damasc podia tenir un
paper important com a mediador de l’Iran.
Al sud de la Mediterrània, la UE va progressar en l’exportació d’alguns acquis relacionats amb la governança, com en els tretze anys transcorreguts des que
es va establir el Partenariat Euromediterrani. Als estats
més reformistes, com ara Jordània, van prosseguir
els esforços per assolir l’Estat de dret mentre el règim
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d’aquest país. Els estats membres han respost millor
que la Comissió quant al suport puntual que presten a organitzacions de la societat civil a Jordània,
tot i que amb pressupostos encara molt reduïts per
a aquests projectes.
El 2008, l’Instrument Europeu per a la Democràcia i
els Drets Humans (IEDDH) només va donar suport,
en termes generals, a un grapat de projectes en cada
país. En cada cas, només un reduït nombre de governs
d’estats membres van lliurar quantitats gens menyspreables per a l’ajut a la democràcia i els drets humans,
i en general es va preferir que aquests projectes
fossin gestionats a través de la Comissió. La tendència general va ser augmentar la part d’ajuda destinada al suport directe al pressupost (és a dir, directament a les arques dels governs), en lloc d’invertir
de manera significativa en suport a la democràcia.
L’Ajut Oficial al Desenvolupament (AOD) bilateral francès i espanyol va destinar una proporció significativament petita de l’ajuda global a objectius relacionats amb la democràcia i els drets humans al Marroc;
el Regne Unit manté la tendència a proporcionar principalment cooperació en matèria de seguretat a
Jordània.
L’ús de la condicionalitat, tant negativa (sancions punitives) com positiva (basada en recompenses), ha
esdevingut insignificant. El 2008, el finançament global al Marroc va augmentar considerablement. Igual
que en el cas d’Ucraïna, es va oferir al Marroc una
recompensa de 28 milions d’euros del fons a favor
de la governança de la Comissió, i aquest país va
començar a negociar un acord d’«estatut avançat»
amb la UE. França, Alemanya, Itàlia i Espanya van oferir al Marroc importants augments de l’ajut a nivell
bilateral. No obstant això, malgrat que el règim marroquí va millorar en alguns resultats en matèria de drets
humans i governança, no ho va fer respecte al procés democràtic general. La divisió del fons per promoure la governança entre el Marroc i Ucraïna es va
negociar entre els estats membres com una divisió
de recursos est-sud a l’antiga manera, sense basarse en criteris democràtics objectius i conseqüents
en diferents països socis. La UE va buscar raons
estratègiques per recompensar el reformisme més
avançat entre els estats àrabs (els quals, en la seva
majoria, no són reformistes); el Marroc va rebre del
fons a favor de la governança una quantia més elevada que Ucraïna, tot i que aquest país estava força
més avançat en qualitat democràtica. Espanya, França
i Itàlia van lluitar per recuperar el control del fons a fi
que la Comissió deixés de desviar diners als països
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bloquejava gran part del suport de la UE a la societat civil, els mitjans de comunicació i la reforma electoral. S’ha centrat l’atenció en el suport a la reforma
administrativa i l’harmonització de la reglamentació,
fins i tot en alguns casos durs, com ara Síria. Al Líban
va estar funcionant un programa de transferència de
normes de governança d’una envergadura raonable,
mentre l’any passat el país travessava una situació
problemàtica.
Al sud de la Mediterrània es va prestar una atenció
creixent a la cooperació cultural com a mitjà per generar una dinàmica de reforma. La dimensió cultural és
un aspecte de les polítiques europees que s’ha reforçat aquests últims anys. Els projectes de reforma busquen cada vegada més combinar l’èmfasi en la «desradicalització» dins d’Europa amb la construcció de
ponts amb el món àrab. Això és el que intenten el
Grup Especial per al Diàleg amb el Món Islàmic del
Govern alemany, el Fons per a les Relacions amb el
Món Islàmic del Govern britànic, les noves iniciatives a l’Orient Mitjà de Suècia i Dinamarca i l’Aliança
de Civilitzacions liderada per Espanya. En països com
Jordània, Síria i Egipte han augmentat els programes sobre mediació en conflictes i sobre sensibilitat cultural, mentre que la reforma de la governança
en aquests estats ha estat decebedora.
Un altre objectiu primordial de les iniciatives europees a l’Orient Mitjà el 2008 va ser el desenvolupament social i la liberalització econòmica. En concret,
en la política relacionada amb Síria i Líbia, hi va
haver un més gran esforç orientat a donar suport a
la reforma econòmica. Part d’aquesta atenció adopta la forma d’exportar normes de mercat intern, però
una altra part, cada vegada més gran, de l’estratègia
es dedica al desenvolupament de capacitats més
generals. En la majoria dels estats veïns, una de les
àrees de suport que augmenta més ràpidament és
la de les petites i mitjanes empreses; els funcionaris
solen argumentar que el tradicional desenvolupament
de capacitats en aquest sector ajuda actors que en
últim terme podrien convertir-se en nodes de poder
independents. A més, afirmen que una de les àrees
de finançament que s’expandeixen amb més rapidesa i que ofereixen possibilitats per a la difusió de normes democràtiques és la dels lligams educatius.
Aquests s’han intensificat, per exemple, mitjançant
l’augment del finançament del programa per a la joventut euromediterrània.
En resum, els esforços europeus per la democràcia
i la governança als estats àrabs abasten tot un ventall d’activitats amb diferents graus d’impacte polí-

tic, que segons els responsables de la formulació
de polítiques representen un ús moderat o indirecte
de la modalitat de governança basada en la creació
de xarxes per fomentar el canvi polític. El 2008 es
va fer encara més palès que aquest enfocament moderat s’ha aplicat d’una manera relativament poc amenaçadora en el cas dels règims autocràtics.
Fins i tot al Marroc, presumptament l’estrella de la
reforma, si s’analitzen amb deteniment la majoria dels
projectes de reforma duts a terme amb l’etiqueta de
donar suport a la modernització dels reglaments i de
la governança a l’estil de la UE, ens adonem que, en
realitat, adopten la forma de fons per a equipaments,
nous ordinadors i edificis, i l’intercanvi d’experiències
sobre la manera de fer més eficaç –encara que no
necessàriament més responsable– la presa de decisions. En un àmbit més polític, un projecte notable
del 2007 va donar suport a la primera comissió electoral d’ONG del Marroc per impartir formació en observació electoral i presentació d’informes. Però el 2008
això no va desembocar en una relació més crítica amb
els resultats de la manipulació electoral. Així mateix,
a Jordània, els programes que portaven l’etiqueta de
suport a les reformes legals per promoure la independència judicial es van limitar, en realitat, a finançar l’estratègia mateixa del Govern per simplificar
els procediments judicials i millorar la capacitat del
sistema per gestionar el volum de casos. A Síria ha
quedat encara més patent que els projectes de reforma administrativa de la UE han contribuït a millorar
la capacitat de l’Estat sense que es produís un augment paral·lel de la rendició de comptes. I al Líban,
el suport que es presta des de fa temps a la governança no ha encoratjat gaire les diferents faccions
del país a crear un sistema més equilibrat de política confessional. En tot l’Orient Mitjà, els projectes en
expansió sobre control de fronteres, migració i antinarcòtics s’han presentat com a «promoció de la
democràcia», un vincle poc convincent en la majoria
de casos.
Al sud de la Mediterrània, l’absència d’una perspectiva d’adhesió va continuar afeblint la capacitat de
negociació de la UE. Aquesta última va buscar una
liberalització de «despressurització» dels règims de
l’Orient Mitjà que contribuís a estabilitzar els governs,
en lloc del tipus de canvi polític sistèmic a curt termini que podria portar els partits islàmics al poder.
Els governs de l’Orient Mitjà que es resisteixen a les
normes democràtiques han seguit beneficiant-se de
diversos aspectes de la cooperació europea. La preeminència dels objectius de «desradicalització» es
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de la cooperació política i s’allunya dels plantejaments
suposadament nous de «donar forma a l’entorn polític». La Unió per la Mediterrània aportarà també més
flexibilitat, perquè hi ha un grup bàsic d’estats del sud
que encapçala projectes. El declivi de la influència
dels Estats Units a la Mediterrània durant el 2008
no ha estat substituït per un reforç del paper d’Europa,
sinó per l’augment de la influència dels mateixos actors
àrabs dintre de la diplomàcia regional. Aquesta ha
estat una de les tendències més destacades del 2008,
i té profundes conseqüències per a les dimensions
polítiques de les relacions euromediterrànies.
El 2008, els funcionaris diplomàtics parlaven de «rebaixar les ambicions» en l’àmbit de la reforma àrab. Un
estudi exhaustiu del Marroc durant el 2008 conclou
que els reformadors marroquins (a l’Administració,
el Parlament, el poder judicial i la societat civil) creuen
que la pressió de la UE a favor de la reforma no ha
estat excessiva, sinó, al contrari, massa escassa, i
que la demanda ha superat l’oferta (Khakee, 2008).
No s’ha exercit fins ara cap influència al Marroc pel
que fa a les negociacions per a l’acord d’estatut avançat d’aquest país. La nova Unió per la Mediterrània,
creada a instàncies de França l’any passat, està marginant qüestions polítiques. Els estats del sud ja se
senten més propietaris de la Unió per la Mediterrània;
tots els líders àrabs van assistir a la seva creació a
París, mentre que havien boicotejat el desè aniversari del Partenariat Euromediterrani el 2005. Això és
degut en gran part al fet que la nova iniciativa no esmenta en cap moment la democràcia ni els drets humans.
Quan el 2008 arribava a la seva fi, les dimensions
polítiques de les relacions euromediterrànies semblaven cada vegada més secundàries davant la crisi
econòmica, les preocupacions en matèria de seguretat i la reactivació de la violència a Gaza. En resum,
durant l’any 2008, el balanç de la reforma política al
Partenariat Euromediterrani va ser molt decebedor.
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reflecteix en la importància d’iniciatives culturals, educatives i econòmiques relativament toves.
La monarquia jordana rep suport com a moderadora i mediadora en el conflicte palestinoisraelià (el Front
d’Acció Islàmica, de l’oposició, és contrari al tractat
de pau amb Israel i manté estrets vincles amb Hamàs
a Palestina), i també en les polítiques antiterroristes
i de «desradicalització». Es considera que el Govern
marroquí és un aliat estabilitzador a la regió i un soci
en assumptes antiterroristes. Tots dos factors es
van fer més patents el 2008, quan el conflicte araboisraelià es va intensificar a finals d’any. Els palestins segueixen rebutjant l’actitud de la UE respecte
a les relacions a la Mediterrània i les qüestions referents a la reforma, perquè consideren que rebaixa la
pressió sobre Israel. Els encarregats de formular les
polítiques donen prioritat a l’objectiu de contenir la
immigració il·legal procedent del Marroc i que passa
per aquest país; opinen que això transcendeix el suport
a la democràcia, tot i que invariablement sense tenir
una noció clara de per què un sistema menys autoritari seria contrari a aquest objectiu.
Atesa l’estructura de les polítiques nacionals dels
estats àrabs, els motius de preocupació estratègics
han fet que la UE promogui la «reforma política amb
excepcions». Estats com el Marroc, Algèria i Jordània
han rebut ajuda per a la incorporació controlada pel
Govern de partits islamistes moderats favorables al
règim. En totes aquestes àrees ha estat difícil determinar l’existència d’una intenció autènticament liberalitzadora després de les reformes de les elits àrabs
i, si som caritatius, podríem dir que la UE ha estat excessivament generosa en concedir als règims el benefici del dubte. Per exemple, la UE ha estat ambigua
amb el PJD, islamista moderat, del Marroc; quan el
règim marroquí va controlar autoritàriament les eleccions de setembre del 2007 per desplaçar el PJD
del lloc que molts esperaven que ocuparia en el
Govern, la UE no va oferir cap suport als drets democràtics d’aquest partit, cada vegada més afeblits en
el curs del 2008. Tampoc no ha intentat qüestionar
el paper de la Casa Reial, la influència de l’obscur
Majzen ni el repartiment bàsic de poders al Marroc.
Amb la Unió per la Mediterrània, la UE està desplaçant-se de nou cap a una forma més tradicional de
relacions internacionals, que gira molt més al voltant
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«Febre electoral» a l’Orient Mitjà àrab

Larbi Sadiki
Departament de Política,
Universitat d’Exeter

L’Orient Mitjà àrab està avui inundat d’electoralisme
i del que jo anomeno fetitxisme electoral.1 De fet,
resulta apropiat parlar de «febre electoral» a l’Orient
Mitjà àrab. Fa més d’una dècada, les eleccions cridaven l’atenció per la seva escassa freqüència. Avui,
en canvi, tenen lloc amb molta regularitat. De fet,
no passa un any sense que n’hi hagi almenys mitja
dotzena. Tenen lloc tant en monarquies i repúbliques
àrabs, en estats religiosos i laics, en països rics en
petroli i en altres que no ho són tant, i en regnes polítics amb ideologies rígides o no. El 2009 ja s’han
dut a terme quatre grans comicis: sengles eleccions
parlamentàries al Líban i Kuwait, i sengles eleccions provincials a l’Iraq i el Kurdistan iraquià. Els
iraquians tornaran a votar a final d’any o al començament de 2010 per escollir els seus representants parlamentaris. Les eleccions parlamentàries de
Iemen, inicialment previstes també per enguany, s’han
posposat a 2011. Més a prop del Mediterrani, les
eleccions presidencials d’abril de 2009 a Algèria van
donar a Abdelaziz Buteflika un tercer mandat després que l’Assemblea Nacional eliminés el novembre de 2008 la disposició constitucional que limitava a dos mandats la permanència en el càrrec.
L’octubre de 2009, els tunisians aniran a les urnes
per escollir un nou Parlament i, simultàniament, se
celebraran les eleccions presidencials en aquest país
magrebí.
Aquest electoralisme, no obstant això, planteja insistentment una pregunta: eleccions, per a què? Al seu
torn, cal subdividir aquesta pregunta en altres de
menor calibre que facilitin una investigació coherent
i clara d’una qüestió que és summament complexa. I
1

això perquè aquesta investigació ha de donar compte de l’«especificitat». L’Orient Mitjà àrab no és un bloc
monolític. La diversitat de temps i d’espai apunta a
un mosaic divers d’experiències electorals. Amb un
vast paisatge polític que va des de Mauritània a la
costa atlàntica fins a Iemen a la riba del mar Roig,
quan es parla d’electoralisme àrab el risc de generalització pot ser inevitable. Aquesta és una de les raons
per les quals el propòsit d’aquest article és subratllar la diversitat fent èmfasi en els contextos locals
de l’electoralisme. Encara que no hi ha «constructes
ordenats» sobre com analitzar les eleccions en 22
escenaris diferents, la investigació de les experiències locals pot proporcionar una valoració generalitzable sobre els «mals» de la «febre» electoral a l’Orient
Mitjà àrab. És important advertir aquí que, com a estudiós de les transicions àrabs, i tot seguint el meu
estil d’investigació propi, subscric un enfocament que
tracta i concep la «transició democràtica» com a històricament situada, flexible, contingent, fragmentada, matisada, no lineal i variable. En l’actual conjuntura històrica, «transició democràtica» en un context
àrab només pot significar «electoralisme».
Les eleccions constitueixen una important institució
democràtica; però la democràcia no es pot reduir a
un simple exercici electoral periòdic. Les eleccions
representen un pas positiu en la direcció correcta.
Tenen el potencial d’«habituar» els votants en l’art
de la política participativa, la lluita pacifica pel poder,
l’ètica del diàleg i la recerca de consens, i l’afirmació dels drets polítics i civils de representació i responsabilitat a través dels diputats electes. Així doncs,
les eleccions àrabs potencien la democràcia? En
altres paraules, produeixen les eleccions un «efecte
demostració», multiplicant la profunditat i l’abast de
l’ètica democràtica, i les aptituds i els valors de la ciutadania? O són simplement «esdeveniments demos-
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No obstant això, dins d’aquesta mateixa provisionalitat es pot aventurar una sèrie d’observacions examinant les últimes eleccions celebrades enguany a
Algèria, Kuwait, l’Iraq, el Líban i el Marroc. Totes reflecteixen peculiaritats locals. Amb tot, això no impedeix
la presència de «problemes» comuns a altres experiments electorals àrabs.

Algèria
Les eleccions celebrades el 2007 al país van estar
marcades per una tendència a la baixa en la participació electoral, que va passar del 69% el 1997 al
35,6% deu anys després. En el termini d’una dècada, els votants han mostrat un desencís visible pel
que fa a les eleccions. El país es troba enmig d’una
guerra contra el terrorisme. L’altra guerra que l’electorat desitjava que guanyessin els seus polítics
és la lluita contra la corrupció, i el desencantament
és provocat en gran mesura pel fracàs en aquest
front. L’anomenat patronat (una classe empresarial/mercantil amb certa tendència «mafiosa»), els
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En l’actual conjuntura històrica,
«transició democràtica» en
un context àrab només pot
significar «electoralisme».
Les eleccions constitueixen
una important institució
democràtica; però la democràcia
no es pot reduir a un simple
exercici electoral periòdic

membres de la qual provenen tant de l’estament de
la seguretat com de l’aparell del poder, sembla que
està aprofitant la seva posició per guanyar diners,
mentre que el nivell de vida per a la resta de l’electorat amb prou feines millora (l’atur és elevat i els
productes estratègics són cars). La corrupció a
Algèria és una «patata calenta». Una majoria dels
«parlamentaris populars» del país es va oposar el
2006 a una llei que exigia que els funcionaris de
l’Estat i els empleats públics amb alts càrrecs declaressin el seu patrimoni. L’oposició va sorprendre els
algerians, i la baixa participació electoral de 2007
va transmetre el seu desencís. Gairebé un milió de
vots es van registrar com una o altra forma de «vot
nul», de nou com a protesta per un funcionariat corrupte que se situa per sobre de la llei. Malgrat això, les
eleccions algerianes representan un bon exemple
de com el fetitxisme electoral pot desviar-se fàcilment de les realitats socials i polítiques. Fins ara
s’han celebrat al voltant de 13 eleccions des de l’anul·lació dels comicis de 1991 en succeir perquè
l’exèrcit es va anticipar i va anul·lar la segona ronda
electoral. El país compta amb 24 partits polítics legalitzats. Xifres a part, existeixen les realitats polítiques
d’una coalició presidencial que dirigeix la «desfilada» parlamentària en representació del poder executiu, si bé en aquest sistema executiu el president
suggereix i aprova el 80% de totes les lleis. No
obstant això, se celebren eleccions per votar un
Parlament els poders legislatius del qual es veuen
reduïts pel president, que té el suport de l’exèrcit. A
més, no hi ha un sistema sòlid de separació de poders
que potenciï el paper del Parlament.
Buteflika, com era d’esperar, va esmenar la Constitució
el novembre de 2008 a fi de governar durant un
tercer mandat. Amb això seguia l’exemple d’altres
presidents com Bashar Al-Assad de Síria, Hosni
Mubarak d’Egipte o Ben Ali de la veïna Tunísia. I això
malgrat la seva mala salut. L’abril de 2009 va obtenir una victòria decisiva en les eleccions presidencials. Va aconseguir gairebé 13 milions de vots, més
del 90% de les paperetes vàlides. Cal assenyalar
que el milió i escaig de paperetes nul·les (més del
7% del vot total) superaven en nombre les obtingudes per la segona candidata a la presidència, Louisa
Hanoune, del Partit dels Treballadors, que va obtenir 604.000 vots (el 4,2% del vot vàlid). És cert
que se celebren eleccions presidencials a tota la
regió. Però, igual que passa amb els partits governants, els presidents en funcions tenen un avantatge enfront dels candidats rivals: com que disposen
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tratius», exercicis de «relacions públiques» dirigits al
consum extern? Trenquen les eleccions àrabs els
monopolis polítics dels partits dirigents predominants,
de les dinasties governants, i els dogmes sectaris i
ètnics? Produeixen societats i líders polítics futurs?
I, d’altra banda, afebleixen les limitades lleialtats de
tribu, secta, família i ideologia per potenciar els valors
democràtics comuns i l’aprenentatge democràtic?
Totes aquestes preguntes configuren una agenda
d’investigació que requerirà explorar les diferents geografies i els períodes electorals de tot l’Orient Mitjà
àrab a fi de descobrir respostes provisionals sobre
l’essència de l’electoralisme àrab.

dels recursos informatius, financers, logístics i polítics estatals, les eleccions presidencials no són en
cap sentit una contesa entre iguals. Existeix aquí un
cert valor generalitzable de rellevància per a altres
estats àrabs en què aquesta classe d’eleccions s’han
posat de moda.
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Kuwait
Aquest és un país que ha anat més lluny en la dotació de competències parlamentàries. Així mateix, l’historial electoral kuwaitià té arrels profundes, ja que
es va originar en la dècada de 1960 quan les noves
repúbliques socialistes àrabs desmantellaven els
seus parlaments. Aquesta és la part positiva, encara que també té defectes sistèmics. Històricament,
i de manera paradoxal, les eleccions han fet el sistema propens a «reculades», i es podria acusar erròniament els kuwaitians de tenir «massa democràcia».
Celebren eleccions amb regularitat, però desmantellen o dissolen el Parlament no menys regularment.
El problema estructural clau és que no es permet
que el Parlament es converteixi a la pràctica en la
«cambra del poble». Tot i que en gran mesura representen una casa reial tan benigna com providencial, els Al-Sabah continuen sent els «guardians» i
«posseïdors» de l’Estat. Principalment hi ha hagut
tres dèficits: un dèficit relatiu a les qüestions de gènere, un dèficit relatiu als badun (àrabs apàtrides) i un
dèficit relatiu al sistema de partits (encara que els
blocs rivals funcionen molt bé i els fòrums politicoculturals tradicionals, les diwaniyyahs, poden resultar especialment vàlids com a baròmetres i creadors
d’opinió pública). A la resta del món àrab les eleccions produeixen «monotonia», rutina i estabilitat política; a Kuwait generen fervor polític, polèmica i un
ambient de deliberació.
Les eleccions parlamentàries del 16 de maig de 2009
probablement han estat les més «democràtiques» en
la història del país. Van ser les terceres eleccions
en tres anys: 2006, 2008 i 2009. Des de 1992, els
electors kuwaitians han anat a les urnes en set ocasions: els anys 1992, 1996, 1999, 2003, 2006, 2008
i 2009. És un historial electoral que iguala les democràcies consolidades del sud d’Europa com Grècia,
Portugal i Espanya. Les eleccions de 2009 han representat un triomf per a les candidates femenines i el
combatiu moviment de dones del país, que ha encapçalat la lluita pel sufragi. En certa manera, els comicis han reduït el dèficit relatiu al gènere, almenys al

Parlament. Aquesta és una primera i sensacional victòria de les dones; però només les futures eleccions demostraran si es tracta d’una «moda» passatgera entre l’electorat o d’un pas i un canvi polític
duradors. Durant molt temps, la majoria dels parlamentaris del «bloc» islamista i altres d’independents
amb fortes sensibilitats tribals i religioses van bloquejar l’aprovació de lleis que atorgaven el sufragi a
les dones, que finalment va arribar el 2005. Quatre
anys després, el 2009, de 16 dones candidates, quatre van obtenir escons parlamentaris. El 2008 es van
presentar a les eleccions 27 dones, si bé sense
èxit. En qualsevol cas, quatre escons d’un total de
50 representen una fita política. De fet, quatre dones
en un Parlament de predomini masculí pot ser que
no siguin suficients per inclinar la balança del poder,
però aquest assoliment sí que podria modificar el
comportament polític a llarg termini. En un país on
se celebren eleccions amb tanta freqüència, aquest
guany concret ha de resultar el més qualitatiu dels
tres últims comicis. El més notable d’aquestes eleccions és que les dones obtinguessin victòries electorals en el cor d’un electorat fortament conservador –tribal, religiós i tradicional– en cinc districtes.
Per obtenir els seus escons, aquestes candidates
havien de quedar situades entre els deu primers llocs,
és a dir, assegurar-se una de les deu proporcions
més elevades del vot total. Masuma Mubarak, la primera dona nomenada ministra en la monarquia kuwaitiana el 2005, va encapçalar la llista del seu districte amb 14.000 vots. Les altres tres dones, en ordre
de classificació en els seus districtes respectius, són
Asil al-Awadhi (segona; el 2008 va perdre les eleccions per uns 700 vots), l’economista Rula Dashty
(setena) i Salwa al-Jassar (desena). L’apoderament
de la dona a Kuwait és diferent del sistema de quotes –o discriminació positiva– emprat en altres estats
àrabs com Tunísia. Aspectes positius a part, no cal
esperar que les eleccions de 2009 ni les que vinguin després abordin el defecte «estructural» i «sistèmic» de la democràcia electoral kuwaitiana, en què
la prerrogativa reial de l’emir Sabah al-Ahmad alSabah de dissoldre el Parlament i convocar eleccions transmet una forta sensació de déjà vu. La crisi
s’inicia amb l’estancament entorn d’una altra prerrogativa: el dret dels parlamentaris electes a qüestionar o recusar el primer ministre, també membre
de la casa governant, molt sovint amb acusacions
de mala gestió econòmica i de corrupció. En l’última crisi, abans de permetre que el seu primer ministre, el xeic Nasser al-Sabah, fos sotmès a un nou

Malgrat que existeix una societat
civil plural i dinàmica que està
ocupant un espai més ampli
—sindicats, partits polítics laics
i islamistes, i una animada
escena cultural—, el rei regna
al marge i per sobre dels
ornaments «institucionals»
de la política electoral

El Marroc
Juntament amb Kuwait, el Marroc és l’altra monarquia
àrab que ha estat pionera en la política electoral. Com
a tal, el seu historial electoral es troba entre els més
consolidats de la regió euromediterrània àrab. I també
igual que Kuwait, les seves eleccions han conegut
«retrocessos», una situació que va ser predominant
durant l’època del difunt rei Hassan II. Amb el rei Mohamed VI, en canvi, l’electoralisme és més regular.
No obstant això, malgrat que existeix una societat civil
plural i dinàmica que està ocupant un espai més ampli
–sindicats, partits polítics laics i islamistes, i una
animada escena cultural–, el rei regna al marge i per
sobre dels ornaments «institucionals» de la política
electoral. Diem «ornaments» perquè les eleccions o
els polítics electes no poden tocar el majzan (l’aparell de poder monàrquic centralitzat). Ni les eleccions
ni els parlaments que se’n deriven doten els representants del poble a les dues cambres del país de
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que s’alcen contra la corrupció de la reialesa, no siguin
objecte de represàlies ni se’ls condemni a l’ostracisme. Els mitjans de comunicació del país es vanten de comptar amb alguns dels diaris més liberals
del món àrab, cosa que concorda molt bé amb una
veritable transició democràtica a llarg termini. Els drets
humans es respecten més que als estats veïns, si
bé cal matisar que hi ha habitants «apàtrides» sense
drets, i que el sufragi ve determinat per normes d’ascendència ètnica. L’anomalia és que l’electoralisme
planteja limitacions quan hi ha dos sistemes: reialesa i ciutadania ordinària; i aquest tret reflecteix els
esculls de l’electoralisme en altres monarquies àrabs,
incloent-hi, encara que en menor mesura, les del
Marroc i Jordània.
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qüestionament i a un vot de confiança per poder
seguir, l’emir va dissoldre el Parlament. Només al
desembre de 2008 l’emir va tornar a nomenar primer ministre el seu nebot, el xeic Nasser, després
d’una ronda similar de preguntes parlamentàries. La
remodelació del gabinet és un mecanisme per gestionar les situacions de crisi entre el Parlament i la
família reial. No obstant això, per freqüents que siguin,
les remodelacions ministerials no són la panacea per
resoldre aquestes crisis. Ni, per cert, tampoc no ho
són les recurrents eleccions. En un sistema en què
una casa reial controla els afers d’economia, interior,
informació, petroli, seguretat, defensa i ministeris, és
possible que els parlaments electes no facilitin l’existència d’un Govern funcional, i encara menys la democratització a llarg termini. Les cases governants es
basen en la solidaritat tribal i de sang com a principal factor de protecció política i social. A causa
d’això, dues possibles solucions a l’estancament
resulten impensables. La primera seria que l’emir
nomenés un «gabinet popular», un òrgan de Govern
pel poble i per al poble. Això no significaria qüestionar els membres reials, que mai no podrien ser
recusats; però afebliria l’emir, i potser tota la casa
reial. Una taca en la reputació d’un membre es podria
interpretar com una taca en la de tots ells («un per
a tots, i tots per a un»). La segona solució seria que
s’assignés la presidència del Govern al príncep hereu,
el xeic Nawaf al-Ahmad al-Sabah. Els partidaris
d’aquesta línia d’acció ho consideren un mecanisme preventiu contra les tàctiques «d’interrogatori»
dels parlamentaris, ja que la deferència deguda a l’emir i al príncep hereu no es fa extensiva a la resta
de la reialesa. De tota manera, és un risc que fins ara
no s’ha assumit: hi ha massa en joc perquè l’emir
provi aquesta opció. Probablement, almenys per ara,
les seves preferències es decantin per la idea que
l’hereu se situï aparentment per sobre de la contesa política.
L’electoralisme kuwaitià és fort i peculiar del Golf àrab
en particular, i de la regió àrab en general. L’aprenentatge democràtic és gradual, com també ho és la pluralització de la societat civil. La incorporació de les
dones a la política oficial, una tendència iniciada amb
el nomenament d’una ministra el 2005, és probable
que animi l’electorat a donar suport a candidates
femenines en futures eleccions, i al Govern en la prossecució de les seves mesures inclusives i d’eliminació de les diferències de gènere a l’Estat. El que fa
l’electoralisme kuwaitià particularment sa és que els
parlamentaris més combatius, a saber, els islamistes,
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la mínima capacitat de restricció dels poders del rei.
Al món àrab, la monarquia –o, per al cas, la «presidència»– és autoreferencial. La constant «democratització» mantinguda pel rei no significa que en un
futur pròxim el model monàrquic marroquí es basi en
el d’Espanya o Bèlgica, és a dir, en la monarquia constitucional i popular.
Un fet recent dóna fe dels poders que atresora
Mohamed VI. El Partit Autenticitat i Modernitat, que
va guanyar les eleccions municipals de juny de 2009,
no només reflecteix l’afinitat «ideològica» del jove
monarca, sinó que també revela de quina manera
la «benedicció» reial pot obtenir escons i vots. El
partit, que és neòfit en la política marroquina, el va
fundar un amic íntim del rei, Fuad al-Himmah, antic
subsecretari d’Interior. El partit d’Al-Himmah va arrasar amb gairebé el 22% dels escons i al voltant del
18% del vot total. En canvi, l’arrelat Istiqlal (o Partit
de la Independència), en si mateix un partit «lleial»
dirigit pel primer ministre, va quedar segon amb el
19% dels escons. Malgrat tot l’enrenou dels mitjans
de comunicació i els experts en política sobre la victòria «segura» del principal partit islamista legalitzat
del país, el Partit Justícia i Desenvolupament (PJD),
aquest només va aconseguir al voltant d’una quarta part dels escons obtinguts pel Partit Autenticitat
i Modernitat (el 5,5%). Els islamistes, no obstant
això, semblen superar altres partits a les grans ciutats, on obtenen una mitjana del 15% del vot urbà.
Les polítiques «porta a porta» del PJD entre les campanyes i durant aquestes expliquen una gran part
del seu electorat urbà. En aquest sentit, el PJD s’assembla en les seves estratègies polítiques al seu
homòleg islamista de Turquia, l’AKP. Provisionalment,
podem qualificar el Partit Autenticitat i Modernitat
com el «partit de palau», una nova força que proporciona al monarca un major control sobre el partidisme «popularitzat» i els parlaments. Així mateix,
en cas que el partit repetís la mateixa gesta política en les eleccions parlamentàries de 2012, AlHimmah es podria trobar amb un «ascens» inesperat i passar de tenir la cartera d’Interior a la presidència
del Govern.
Hi ha aspectes positius. Les dones van obtenir prop
de 3.000 regidories i els marroquins van guanyar
capacitats addicionals en registrar els seus vots en
l’àmbit local, considerat al món àrab més important
que el Parlament. És precisament en aquest àmbit
on han augmentat les expectatives quant als serveis
a ciutats i pobles i la vinculació popular amb els
governadors locals. No obstant això, les eleccions

marroquines, tot i que regulars, també tenen anomalies. Així, per exemple, dotzenes de persones estan
vinculades a un important frau relacionat amb les
eleccions parlamentàries de setembre de 2006. El
que sorprèn, encara que no és pas peculiar del
Marroc, és que entre els presumptes culpables s’incloguessin persones de les cambres alta i baixa
(l’Assemblea de Consellers i l’Assemblea de
Representants). Malgrat la regularitat, la participació electoral, molt probablement a causa del desencís davant un sistema en què les eleccions reprodueixen les mateixes elits de poder, assenyala una
tendència a la baixa. La xifra del total de vots registrats del país sembla que està subjecta a una certa
«elasticitat». Pot variar entre 13 i 15 milions, però
és un «secret» que només coneix el poderós Ministeri
de l’Interior. Lògicament, és possible que aquesta
xifra se sobreestimi, almenys en teoria, per exemple
si els càlculs del poder requereixen evidències d’una
major participació electoral. Així, els ministeris de
l’Interior del món àrab poden operar de manera completament arbitrària. D’altra banda, els vots es poden
vendre per quantitats de fins a 20 dòlars. De quina
manera els candidats aconsegueixen les grans quantitats de diners necessàries per pagar milers de persones segueix sent un altre «secret» de l’electoralisme marroquí. La corrupció i els suborns són
galopants, i, lamentablement, és així com es llança
la carrera d’un «honorable» representant del poble.
Però no es tracta d’un fet específic del Marroc:
Egipte, Jordània i Kuwait també s’han precipitat
per aquest pendent relliscós de la compravenda
de vots.

L’Iraq i el Líban
Metodològicament, té sentit aparellar l’Iraq i el Líban.
Són dos estats que comparteixen diverses característiques que demanen un atent examen comparatiu. L’anterior conjunt d’«estudis de cas» representa
països on els factors externs són totalment absents.
A Algèria, Kuwait o el Marroc no hi ha ingerències
en les eleccions. A Kuwait hi ha un «bloc» xiïta, i no
hi ha dubte que les forces panxiïtes de la regió segueixen atentament els resultats d’aquest bloc. Però amb
prou feines hi ha evidències, si és que n’hi ha, que
ni els iranians ni els seus veïns els iraquians interfereixin en les eleccions kuwaitianes. En canvi, el Líban
i l’Iraq són estats on la política es «cou» tant des de
dins com des de fora. L’Iraq es troba sota una ocu-

Hi ha una similitud i una dissimilitud entre ambdós
països: no s’ha fet un cens oficial des de fa cinquanta anys o més. Això és vital per conèixer els
recursos humans i la configuració demogràfica d’una
democràcia. En el cas de l’Iraq, amb cens o sense,
el tsunami polític que va seguir a la invasió de 2003
va situar la majoria xiïta al poder. Caldria un tsunami similar per dotar de poder la majoria «demogràfica» xiïta, encara que aquesta configuri una minoria «política» sota els obsolets acords de repartiment
del poder existents. Cal observar que els xiïtes de
l’Iraq segueixen fent un ple ús dels seus nous poders
per reivindicar el seu lloc apropiat en el sistema
polític, tant a nivell local com federal. Per la seva
banda, els xiïtes del Líban, almenys de moment, proposen el que jo anomeno un «intercanvi normatiu»:
el dret a mantenir les seves armes i la seva muqawamah, o resistència, a canvi de no elevar les seves
demandes, és a dir, de no insistir en un nou cens,
una nova Constitució i unes noves lleis electorals
que impedeixin les manipulacions descarades del
país. Aquestes, espero, seran les aspiracions xiïtes al Líban sempre que deposin les armes i s’aconsegueixi un acord de pau amb Israel. No obstant això, falta encara molt per arribar a aquest
escenari. Hezbol·lah, en particular, no està interessat en el «joc democràtic» de la consecució d’escons. Per a ells, onze escons és tot el que els cal,
en coalició amb els seus aliats –inclosos els cristians–, per projectar la seva única agenda normativa: la resistència sostinguda. Si participen en eleccions, és per «protegir» la resistència. És una tesi
que postulo aquí amb tota claredat i convicció. A
canvi del respecte pel desavantatge «democràtic»
que l’actual sistema polític els «ofereix», Hezbol·lah
busca el respecte per les seves armes i la seva
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Com voten els libanesos
i iraquians ve determinat
per les seves diverses «capes»
d’identitat; de fet, la política
coincideix aquí, en gran mesura,
amb l’esfera de la política
identitària
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ticapa és la recerca de la coexistència. Aquesta és
una condició sine qua non de qualsevol democràcia genuïna.
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pació, la qual cosa el converteix en un «escenari»
natural per a les ingerències externes. Tot el «carro
de la democràcia» és empès per la potència ocupant, els Estats Units. Els iranians han adquirit un
nou «escenari» en el qual maximitzen la seva ràtio
de poder a costa dels rivals sunnites com l’Aràbia
Saudita i Egipte. L’Iraq ha estat un complet «desastre» des de la perspectiva sunnita, però no des de
la xiïta. La revolució de Khomeini va triomfar en penetrar en el món àrab el dia que els nord-americans
saquejaven Bagdad. Resulta excessivament simplista
reduir la política iraquiana a una polaritat sunnitaxiïta. No obstant això, el sunnisme i el xiisme segueixen sent patrons rígids que motiven i condicionen
el comportament polític dels estats veïns, i sobretot
de les «potències» regionals. La qüestió de com els
vagi als sunnites en el «nou Iraq» incumbeix inevitablement els saudites, els jordans (que comparteixen frontera amb l’Iraq) i els egipcis. Turquia, Síria i
l’Iran, de la seva banda, s’hi juguen molt en relació
amb el tipus d’entitat política que sorgeixi a la llarga al Kurdistan. De manera que les eleccions a les
províncies kurdes ocupen un lloc preponderant en
els seus «radars» polítics.
Com l’Iraq, el Líban és un Estat fragmentat. Aquí el
sectarisme competeix amb el nacionalisme, i a vegades el precedeix com a principal patró d’identitat.
Com voten els libanesos i iraquians ve determinat
per les seves diverses «capes» d’identitat; de fet, la
política coincideix aquí, en gran mesura, amb l’esfera de la política identitària. En tots dos països, el
gran repte a què s’enfronta la «racionalització» de la
construcció de l’Estat i el nacionalisme es troba inextricablement lligat a la manera de relegar la identitat sectària a un nivell secundari. No obstant això, es
tracta d’entitats polítiques que s’han beneficiat precisament de les seves diversitats sectàries. És cert
que una vegada i una altra es produeixen crisis, i que
el vessament de sang taca l’avanç del nacionalisme
i de la construcció de l’Estat als dos països. Però
en la part positiva hi ha el fet que l’Iraq i el Líban
compten amb les societats civils més pluralitzades
de la regió àrab. L’escena mediàtica és plural; els
partits polítics són nombrosos; abunden les idees i
ideologies polítiques; la formació de coalicions, positiva o negativa, és un fet en la vida política, i a més
mai no hi ha manca de líders que comuniquin les
diferències polítiques. Per descomptat, l’únic problema és que, quan es tracta del pastís «cívic», no
hi ha valors comuns. L’únic valor que sembla conjuminar les entitats subnacionals i les identitats mul-
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resistència. Els dos partits xiïtes que competeixen
en les eleccions, Amal i Hezbol·lah, només poden
obtenir menys d’una sisena part dels escons al
Parlament unicameral de 128 membres. Això no
es correspon amb el pes demogràfic dels xiïtes, que
una estimació bastant conservadora situaria entre
el 35% i el 40%. Si a això s’afegeix el nombre de
sunnites, que es calcula en poc més del 30%, llavors cal dir que en una democràcia autènticament
majoritària els musulmans libanesos haurien de tenir
al voltant del 70% de representació. Però lluny de
centrar-se en la democràcia «religiosa» i les seves
nombroses imperfeccions, la qüestió clau avui al
Líban és que l’assignació d’escons exigeix la remodelació del sistema electoral. En un sistema proporcional, els resultats de les eleccions, celebrades el 7 de juny de 2009, tenen una lectura diferent.
L’Aliança del 14 de Març, dirigida per Saad Hariri,
va obtenir 71 escons. L’oposició, liderada per
Hezbol·lah i el maronita Moviment Patriòtic Lliure,
o Aliança del 8 de Març, de Michel Aoun, va obtenir 57 escons. En el diccionari polític del Líban no
existeix la victòria simple, ja que, en termes de xifres,
pes polític, lideratge, elits, etc., les últimes eleccions parlamentàries no han canviat gens el país.
Hezbol·lah no s’ha vist reduït políticament. Ni tampoc els seus rivals, incloses les Forces Libaneses,
també maronites, de Samir Geagea. Però el bàndol perdedor, en nombre d’escons, en la pràctica
és el guanyador quant a percentatge del vot popular. L’Aliança del 14 de Març va aconseguir un 10%
menys que el seu rival, l’Aliança del 8 de Març,
que va obtenir el 55% del vot popular. Les eleccions van ser bastant pacífiques. I van ser uns comicis en què els diners saudites –centenars de milions–
es van gastar a assegurar que Hezbol·lah, el suposat «client» del rival Iran, no canviés l’equació política. És una qüestió de «més val prevenir»: els saudites consideren que han «perdut» l’Iraq, mentre
que l’Iran exerceix una gran influència.
Queda fora de l’abast d’aquest article entrar en
detalls sobre les recents eleccions provincials iraquianes. No obstant això, i a manera de resum, direm
que les eleccions provincials de gener de 2009, així
com les celebrades a les províncies del Kurdistan
al juliol, tenen manifestacions positives i negatives. Hi ha problemes de «demografia», «identitat»,
«etnonacionalisme» i política «religiosa», a banda de
nombroses imperfeccions representades per l’as2

sassinat, el frau i la competència entorn de qui obté
què, o qui «posseeix què», o «qui és qui», com a
Kirkuk, on kurds, turcs i àrabs mantenen reivindicacions enfrontades pel que fa a la ciutat. La tensió és tan gran que no cal esperar que les eleccions
resolguin aquest enorme problema, i pot ser que
el vessament de sang resulti inevitable. Les urnes
podrien cedir davant les bales. La religió determina el comportament de l’electorat. Segons un polític laic i liberal que va participar en les eleccions,
la major part dels grans líders polítics van atreure
els votants a través de l’«edicte» popular que un vot
per als diversos partits islamistes, sunnites i xiïtes,
constitueix un «deure religiós». Bàsicament, aquí no
hi ha «cèsars», i tots els votants ho fan per «Déu».2
Al-Hakim, el partit del qual té el suport de l’Iran, no
ha tingut bons resultats. Ni tampoc l’exprimer ministre Ibrahim al-Jaafari. L’actual primer ministre sembla que ha sortit beneficiat gràcies a una modificació de la seva retòrica política, en reclutar votants
sobre la base d’una plataforma «nacionalista» i moderada, i reduir el to de sectarisme que va dominar les
eleccions de 2005. Però els seus guanys vénen
també determinats per la seva «possessió» de l’Estat.
Ell, que dirigeix l’Estat, és també qui obté una major
proporció del «botí» electoral. Els sunnites no van
boicotejar les eleccions, conscients que un desert
polític no servirà al seu futur en un nou sistema
dominat per xiïtes i kurds. Tots els grups, polítics,
sectaris, ètnics o religiosos, estan dividits. En el nou
Iraq no hi ha una única plataforma de valors comuna. El futur del país penja d’un fil. L’animositat és
tan gran entre el centre federal i el Govern del
Kurdistan presidit per Barazani, per exemple, que
aquest i Nuri al-Maliki ni tan sols es parlen. Queda
molt per arreglar, inclosa la Constitució, les lleis
electorals, les fronteres definitives, el petroli, Kirkuk,
la demografia i la seguretat, abans no es pugui esperar un mínim de normalitat. Caldran moltes eleccions i imperfeccions per dominar la política com
l’art del possible a través de les urnes, i no de les
bales.

Observacions finals
Només una forma de «transició democràtica minimalista» sembla que s’albiri a tot l’Orient Mitjà àrab.
I aquest minimalisme democràtic de moment s’es-

Entrevista de l’autor amb Hamid al-Kifaey, membre fundador de la Societat Iraquiana pro Democràcia, 23 de juliol de 2009, Londres.
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Per als estudiosos de la transició democràtica, les
dades electorals poden constituir un mètode per
verificar el major o menor grau de democratització.
Les xifres i els nombres que es produeixen en totes
les eleccions de l’Orient Mitjà àrab enlluernen els
investigadors. Tot i això, les eleccions són encara
imperfectes, noves i parcialment cosmètiques. I com
passa amb totes les xifres, també aquestes es presten a la manipulació. Són eleccions en les quals no
hi ha cap lògica que asseguri que un més un sigui
igual a dos. I entre elles, hi ha dos comicis que es
consideren equivalents en el «trànsit» dels «profetes» de la democràcia com Huntington en tant que
fites que assenyalen la transcendència d’un cert llindar democràtic. Kuwait ha celebrat tres eleccions en
els últims dos anys; Egipte, una dotzena des de finals
de la dècada de 1970; l’Iraq en porta quatre, amb
unes cinquenes en l’horitzó. Però per ara, l’únic número que ve a la ment quan se sumen les eleccions a
la democràcia és sifr (o sigui, el terme àrab per designar el «zero»).
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Només una forma de «transició
democràtica minimalista» sembla
que s’albiri a tot l’Orient Mitjà
àrab. I aquest minimalisme
democràtic de moment s’està
«produint» a través de
l’electoralisme
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tà «produint» a través de l’electoralisme. Es tracta
d’un minimalisme democràtic suficient perquè la regió sigui «inclosa» en l’anomenada «marxa de la
democràcia» global. Es dóna en diferents estats per
raons diverses, i segons diferents regles i arguments
polítics. Es calcula que, potser, als estats més poblats
i empobrits, l’electoralisme els farà creditors a la
«simpatia» de la comunitat donant global: la Unió
Europea, els Estats Units, el Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial, etc. Per als països amb
abundància de petrodòlars, que es troben cada cop
més sota el paraigua de la seguretat dels Estats
Units, les eleccions representen un mínim mecanisme
de concessió orientat a gestionar la vulnerabilitat
al patrocini i la tutela nord-americans (promoció
democràtica). Per d’altres, l’era de la «providència»
material ha passat ja fa temps. Ni les arques públiques ni la consolidació del «consens de Washington»
permeten subvencions. Així, la funció distributiva de
l’Estat ha canviat: de distribuïdor de «pa» a distribuïdor de «democràcia». Però aquest canvi de distribució no significa que la regulació sigui «democràtica». Aquesta regulació continua sent en gran
part coercitiva, encara que amb algunes millores en
la regulació judicial en algunes parts del món àrab.
L’electoralisme és també un mitjà pel qual els «clients»
àrabs de la Unió Europea podrien assegurar-se el
«patrocini» o la «bona voluntat» dels seus benefactors polítics com, per exemple, França, Alemanya i
Espanya per als estats àrabs amb associacions euromediterrànies.

Dossier:
Del Procés
de Barcelona
a la Unió
per la
Mediterrània

Del Procés de Barcelona a la Unió per la Mediterrània

La declaració que van signar vint-i-set països europeus i mediterranis el 28 de novembre de 1995 a
Barcelona va plantejar un nou paradigma de la màxima ambició conceptual i política per a la cooperació
euromediterrània, després de més de vint anys de
polítiques europees vers la Mediterrània de caràcter
gairebé exclusivament econòmic i d’extraordinària
limitació.
Ja el 1972 la Comunitat Econòmica Europea (CEE)
va posar en marxa l’anomenada política global mediterrània. Però a aquesta, malgrat el nom, li mancava ambició conceptual i una dotació financera
prou significativa, i no va produir els efectes econòmics esperats. El Comitè Econòmic i Social concloïa el 1985 (CES 92/85) que el dèficit comercial dels Països Tercers Mediterranis (PTM) amb
la CEE no només no s’havia reduït, sinó que s’havia incrementat.
La idea d’una nova política mediterrània renovada,
llançada el novembre de 1989, poc després de la
caiguda del Mur de Berlín, per l’aleshores comissari europeu Abel Matutes, plantejava un canvi de rumb
pel que fa a la política anterior. Segons la Comissió
Europea es feia necessària una nova política d’àmbit regional, que reprengués en profunditat els desafiaments econòmics i polítics dels països del sud
i de l’est mediterranis. A més, els estats membres
mediterranis temien que la Comunitat s’interessés
cada cop més per les noves democràcies en construcció de l’est d’Europa en detriment dels països
tercers mediterranis.

Acabada la guerra freda, els conceptes de seguretat i desenvolupament s’amplien, la qual cosa comportarà conseqüències importants per al futur de les
relacions i la cooperació a la Mediterrània. En primer lloc, el caràcter de l’amenaça passa de ser purament i exclusivament militar (hard security) a no
militar (soft security). Així, a la regió mediterrània
aquest nou tipus de seguretat inclou, a més dels
conflictes entre estats o col·lectius nacionals definits de l’Orient Mitjà, el Sàhara Occidental i el contenciós de Xipre, una nova zona de convulsa inestabilitat als Balcans després de la implosió de l’antiga
Iugoslàvia i un ampli ventall de noves amenaces com
el terrorisme i el fonamentalisme islàmics, ultranacionalista o de qualsevol altre signe, les violacions
dels drets humans, la competència en matèria de
recursos escassos, la degradació mediambiental,
el crim transnacional organitzat, la concentració i el
tràfic armamentístics, l’explosió demogràfica i la inestabilitat econòmica i política.
Quant al concepte de desenvolupament, passa de
significar creixement econòmic a convertir-se en un
«procés» econòmic, polític, social, cultural i mediambiental. A més, l’objecte del desenvolupament residirà en el dret de la persona al desenvolupament del
seu benestar i en la responsabilitat de l’Estat per crear
aquestes condicions de benestar.
Aquestes noves percepcions de la seguretat i el desenvolupament faran donar un gir de cent vuitanta
graus a la política internacional i mediterrània de la
Unió Europea i els seus països membres. La cooperació al desenvolupament forma part d’una estratègia més àmplia de cooperació política, econòmica i
de seguretat. En efecte, a la dècada dels noranta sorgirà una plètora d’iniciatives de diàleg i cooperació

Med. 2009

La Mediterrània abans de Barcelona

Repensar la Mediterrània després
de la guerra freda
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Senén Florensa
Director General
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Barcelona

Dossier

De la Barcelona clàssica a la Unió
per la Mediterrània: la consolidació
del Partenariat

al Mare Nostrum –Diàleg 5+5 (1990), ForoMed
(1994), Diàleg Mediterrani de l’OTAN (1994), etc.–,
que culminarà en el Procés de Barcelona o Associació
Euromediterrània.
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1995-2005: posada en marxa de l’Associació
Euromediterrània. La construcció de la
Barcelona clàssica
Tres esdeveniments addicionals van ser necessaris
perquè sorgís l’Associació Euromediterrània. D’una
banda, la progressiva construcció de la UE i, sobretot, de la Política Exterior i de Seguretat Comuna
(PESC). Amb aquest nou sistema de cooperació internacional, a partir de l’entrada en vigor del Tractat de
Maastricht l’1 de novembre de 1993, la UE política
acabada d’estrenar assumia competències per celebrar conferències i cimeres amb països tercers. D’altra
banda, l’Associació Euromediterrània es va gestar gràcies a un gran pacte europeu entre Alemanya i els
països del nord de la UE i els països europeus del
sud (Espanya, França, Itàlia i Portugal). Els primers,
més interessats a integrar i aproximar els països de
l’Europa central i de l’est després de la caiguda del
Mur de Berlín, van acceptar dotar l’Europa comunitària d’una política de cooperació a la Mediterrània.
Finalment, els acords d’Oslo de 1993 assentaven les
bases per a una pau duradora a l’Orient Mitjà que
semblava a l’abast, la qual cosa va propiciar un ambient
de confiança i d’optimisme que, malauradament,
avui costaria imaginar.

L’Associació Euromediterrània
representa un salt qualitatiu
sense precedents en la política
mediterrània de la UE: s’assenta
en uns valors i principis
compartits (diàleg, democràcia,
pau, prosperitat compartida,
respecte dels drets humans, etc.)
i no en criteris purament
econòmics i comercials
El 28 de novembre de 1995 començava, doncs,
un camí de llarg recorregut per establir una àrea
de pau, estabilitat, prosperitat i comprensió mútua

entre els diferents pobles i cultures de la Mediterrània.
Un gran repte, atès que la regió mediterrània es percebia com un escenari especialment conflictiu amb
focus de tensió que fàcilment es podien agreujar,
on es concentrava una gran asimetria econòmica
(fractura nord/sud) i on el procés de descolonització i la tensió bipolar s’havien fet sentir amb una
gran intensitat.
La Declaració de Barcelona va inaugurar una nova
era de relacions entre els europeus i els països socis
mediterranis. L’Associació Euromediterrània representa un salt qualitatiu sense precedents en la
política mediterrània de la UE: s’assenta en uns
valors i principis compartits (diàleg, democràcia,
pau, prosperitat compartida, respecte dels drets
humans, etc.) i no en criteris purament econòmics
i comercials; es basa en el «partenariat», és a dir,
en el fet que tots els socis de l’Associació Euromediterrània tenen el mateix estatus i participen en
peu d’igualtat en el si d’aquest marc de cooperació multilateral; i té el valor afegit de ser l’únic fòrum
de diàleg compartit per Israel, els països àrabs i
els europeus. A més, cal esmentar una altra novetat, la participació de la societat civil mitjançant el
Fòrum Civil Euromed, que es reuneix cada dos anys
i que aglutina associacions, xarxes i autoritats locals.
Després de la Primera Conferència Euromediterrània
de Barcelona es va celebrar tot seguit el Fòrum Civil
Euromed, organitzat per l’Institut Català de la Mediterrània (avui IEMed) de Barcelona, destinat a enriquir el procés amb les recomanacions dels actors
de la societat civil de les dues ribes del Mediterrani.
Posteriorment, aquesta participació es va institucionalitzar amb la creació de la Plataforma Civil Euromed
el 2005.
La intencionalitat del Procés de Barcelona era eminentment política, en el més noble sentit de l’expressió, però el seu motor havia de ser fonamentalment
econòmic. De fet, s’inspira en el model de construcció europea ja que el progressiu establiment d’una
àrea euromediterrània de lliure canvi, gràcies al creixement de la demanda i el poder d’atracció del gran
mercat europeu, ha de provocar un cercle virtuós de
prosperitat amb l’augment del comerç, de les inversions i la creació d’ocupació als països socis mediterranis. Tot això, sense deixar de costat els aspectes d’acompanyament social necessaris per no caure
en un model de creixement neoliberal que impliqui
excessos de desregulació i privatització de privilegis.
Amb aquesta finalitat, es posa a disposició dels països socis mediterranis el programa MEDA, un siste-

Així, en aquest primer període que podem anomenar clàssic del Procés de Barcelona o d’Associació
Euromediterrània (de 1995 a 2005), s’assentaran
les bases per aconseguir els objectius de pau, prosperitat compartida i comprensió mútua. En primer
lloc, es van negociar i adoptar els Acords d’Associació
entre la UE i cada soci mediterrani. Certament,
l’entrada en vigor d’aquests acords no va ser immediata, ja que hi va haver un llarg procés de ratificació (els Acords d’Associació havien de ser ratificats pel Parlament Europeu, pel Parlament del país
soci i pels parlaments de tots els estats membres
de la UE). Però també cal dir que no tots els països socis mediterranis es van decidir ràpidament a
signar un acord d’associació. En els casos d’Egipte,
Algèria i el Líban, els acords van ser signats el juny
de 2001, l’abril de 2002 i el juny de 2002 respectivament. Síria, malgrat haver iniciat les negociacions
per a la conclusió d’un acord el març de 1998, més
de deu anys després segueix sense haver arribat a
cap compromís. No obstant això, els països que no
van dubtar a aplicar les reformes estipulades amb
el suport polític i financer i l’assistència tècnica europea, són els que més i millor han progressat econòmicament.
El camí cap a la integració regional euromediterrània no està sent fàcil. Però si bé en aquesta trajectòria hi ha hagut i hi ha obstacles nombrosos i profunds, l’orientació i la via empresa són les correctes.
Seguim «convençuts que per aconseguir l’objectiu
general de fer de la conca mediterrània un àmbit de
diàleg, intercanvi i cooperació que garanteixi la pau,
l’estabilitat i la prosperitat, cal consolidar la democràcia i el respecte dels drets humans, aconseguir

2005-2008: consolidació de l’Associació
Euromediterrània
A partir de 2005, el Procés de Barcelona es veurà
reforçat per dues noves iniciatives, la Política Europea
de Veïnatge (PEV) llançada el 2003 per l’aleshores
president de la Comissió Europea, Romano Prodi, i
la Unió per la Mediterrània (UpM), impulsada pel president francès Nicolas Sarkozy a partir del seu dis-
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Els canvis en les institucions
i en les mentalitats,
les transformacions socials,
no es poden mesurar en anys,
sinó que es mesuren més aviat
per generacions

un desenvolupament econòmic i social sostenible i
equilibrat, lluitar contra la pobresa i fomentar una
major comprensió entre les diferents cultures, tots
ells elements essencials de la col·laboració» (Primera
Conferència Ministerial Euromed, Barcelona, 27-28
de novembre de 1995). Aquest procés, no obstant
això, exigeix perseverança i temps. Els canvis en les
institucions i en les mentalitats, les transformacions
socials, no es poden mesurar en anys, sinó que es
mesuren més aviat per generacions.
Així i tot, la situació a la Mediterrània s’ha complicat
terriblement des de 1995. Els vents bufen en contra
des de l’esclat de la segona Intifada el 2000, però
els valors de Barcelona fan que l’Associació es mantingui vigent. Contra vent i marea, el Procés de
Barcelona ha resistit enfront d’un context internacional i regional que ha impactat profundament en
les relacions euromediterrànies. Parlem dels atemptats de l’11 de Setembre, les guerres d’Afganistan i
l’Iraq, l’expansió del terrorisme internacional, la crisi
de les caricatures de Mahoma, l’atac israelià al Líban
(2006), la destrucció de Gaza (2007-2008) i la crisi
econòmica i financera internacional.
El Procés de Barcelona, de la mà de la presidència
espanyola de la UE el 2002, va aconseguir col·locar
els primers maons de l’arquitectura institucional de
l’Associació Euromediterrània més enllà de les conferències ministerials o sectorials i del comitè d’alts
funcionaris. En efecte, la Declaració de la V Conferència Euromed de 2002 va establir la creació de
tres institucions: en l’àmbit polític, l’Assemblea
Parlamentària Euromediterrània; en el cultural, la
Fundació Anna Lindh per al diàleg entre cultures i,
finalment, en l’econòmic, la Facilitat Euromediterrània
d’Inversió i Associació (FEMIP, en les seves sigles
en francès), que tot i que no és pròpiament una institució, ha de ser considerada com a tal perquè seguim
pensant que en un futur hauria de desembocar en
un veritable Banc de Desenvolupament Euromediterrani.
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ma d’ajuda financera que permetrà l’estabilització
macroeconòmica en coordinació amb les organitzacions financeres internacionals i la posada en marxa
de reformes institucionals, legislatives, la modernització del sistema judicial, la millora de la qualitat formativa, etc.

curs de Toló de febrer de 2007. Es tracta de dos nous
impulsos que reforçaran tant el vessant bilateral de
l’Associació Euromediterrània (és el cas de la PEV),
com el multilateral (mitjançant la UpM).
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Reforç bilateral
Encara que concebuda entre 2003 i 2004, la PEV
es va posar en marxa en el període 2005-2007.
Aquesta nova iniciativa, inspirada en els èxits de la
política d’ampliació de la UE, neix com a resposta
al procés d’ampliació més important de la seva història, el de 2004. Efectivament, amb l’adhesió de la
República Txeca, Estònia, Xipre, Letònia, Lituània,
Hongria, Malta, Polònia, Eslovàquia i Eslovènia, les
fronteres de la UE es desplacen cap a l’est i la
Comissió Europea decideix establir, amb alguns dels
seus nous països veïns, una política basada en l’estratègia de preadhesió. La PEV oferirà als socis mediterranis «tot menys les institucions», és a dir, l’accés al mercat interior i la participació en les agències
europees però no en les institucions comunitàries
(tot i que no s’exclou la possibilitat que algun país
veí que compleixi amb les disposicions del tractat
pugui desenvolupar un altre tipus de relacions amb
la UE). En efecte, segons el document estratègic
Una Política Europea de Veïnatge Forta de 5 de
desembre de 2007, «L’Associació Euromediterrània
segueix sent la pedra angular de la interacció de la
UE en relació amb els seus veïns meridionals. La
PEV i l’Associació Euromediterrània es reforcen
mútuament: els marcs bilaterals de la PEV estan més
ben adaptats a l’avanç de les reformes internes mentre que el marc de cooperació euromediterrània constitueix el context regional.».
Una de les aportacions de la PEV a l’Associació
Euromediterrània serà l’Instrument de Veïnatge i
Associació (IEVA), instrument financer que, a partir
de l’1 de gener de 2007, va substituir els programes
MEDA i TACIS. Respecte als programes MEDA I
(1995-2000) i MEDA II (2000-2006), el nou IEVA
permet disposar d’un instrument únic per als països
socis de l’est i del sud, i aporta una millora en la gestió i el desemborsament dels fons, ja que l’Instrument
Europeu de Veïnatge i Associació (IEVA) està pensat perquè sigui més flexible. Aquests nous fons,
com l’antic MEDA, es dediquen sobretot al programa bilateral de modernització pactat amb cada país
a través del respectiu Pla d’Acció i tindran també
l’objectiu de millorar la cooperació transfronterera
(CTF) (fronteres terrestres i marítimes de la UE)

per tal de configurar aquest ring of friends entre la
UE i els seus veïns i, per tant, fer de les fronteres
divisòries entre la UE i els seus països veïns línies
territorials de cooperació. L’originalitat de la CTF
és que els països tercers mediterranis accediran a
programes de CTF que no només seran finançats
per l’IEVA sinó també, eventualment, pels fons estructurals de la UE, que s’han revelat particularment
eficaços per desenvolupar els països de recent incorporació a la UE.
A més dels fons IEVA, la Comissió posarà a la disposició dels països associats l’assistència tècnica de
preadhesió que es destinava únicament i exclusivament als països candidats de la UE com a ajuda per
adoptar el patrimoni comunitari. És el cas de l’Oficina
d’Intercanvi d’Informació i Assistència Tècnica (TAIEX),
els agermanaments entre administracions locals, regionals o nacionals dels estats membres de la UE i els
dels països tercers mediterranis.
Reforç multilateral
La Unió per la Mediterrània proposada pel president
francès Nicolas Sarkozy el febrer de 2007 es convertia el 13 de juliol de 2008 en el Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània a la cimera de París
i en Unió per la Mediterrània, en la Ministerial de
Marsella del 4 de novembre del mateix any. El que
havia de ser una nova política mediterrània que substituís un Procés de Barcelona, per a alguns malalt per
falta de resultats, va acabar impulsant l’Associació
Euromediterrània ja clarament més enllà del període
clàssic del Procés de Barcelona. El resultat no podia
haver estat un altre. La gran implicació de la Comissió
Europea i els estats membres en el Procés de Barcelona estava motivada per criteris que van més enllà
de la cooperació i la solidaritat amb l’Europa del
sud. Efectivament, països com Alemanya i el nord
d’Europa havien arribat al profund convenciment del
seu interès directe a mantenir una zona de pau i prosperitat compartida a la Mediterrània. Al llarg d’aquesta dècada, temes com el terrorisme, els fluxos migratoris, el diàleg intercultural arran de la crisi de les
caricatures de Mahoma i els interessos comercials
amb els països tercers mediterranis han creat interès i preocupació per l’estabilitat mediterrània al nord
d’Europa. Per tant, no es podia crear un altre marc
de cooperació que els exclogués de l’Associació Euromediterrània. El projecte francès d’Unió Mediterrània
no podia prescindir de l’Europa no mediterrània pel
simple fet de no tenir costes al Mare Nostrum.

Visibilitat, coresponsabilitat, una certa dosi de pragmatisme i realisme i implicació del sector privat
s’erigeixen com les grans aportacions de la UpM al
Procés de Barcelona. En efecte, el resultat final és
un Procés de Barcelona reforçat, enriquit.
La UpM aporta una major coresponsabilitat mitjançant
el desenvolupament d’una arquitectura institucional
euromediterrània en què tant els països europeus com
els mediterranis seran coresponsables dels seus èxits
i dels seus fracassos. Una nova estructura institucional que aprofundeix en la vocació de l’Associació
Euromediterrània de Partenariat. El secretariat permanent de la UpM a Barcelona, que es posarà en marxa
a finals d’any, veritable organització internacional de
la qual són part tots els països euromediterranis a més
de la Lliga Àrab i de la Comissió Europea, aportarà
iniciativa, impuls i les sinergies necessàries per impulsar no solament els projectes UpM, sinó les relacions euromediterrànies en el seu conjunt.
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El taló d’Aquil·les de la Unió
per la Mediterrània, és sens
dubte l’escassetat dels fons
destinats a una empresa titànica

La UpM aporta igualment una vocació de més pragmatisme, de realisme i de més visibilitat; per començar, quant als sis projectes iniciats a la cimera de
París: Descontaminació del Mediterrani, Autopistes
del Mar i Terrestres, Energies Alternatives, Pla Solar
Mediterrani, Protecció Civil i Ensenyament Superior
i Investigació així com la iniciativa mediterrània de
Desenvolupament Empresarial. Els avenços en projectes concrets donaran a l’Associació Euromediterrània més visibilitat entre la població, la societat
civil i el sector privat. És a dir, la dotaran de més efectivitat i també d’un major impuls polític.
La implicació del sector privat en el finançament de
projectes no pot sinó accelerar el procés d’integració regional. Però cal reconèixer, ara com ara, que el
taló d’Aquil·les de la Unió per la Mediterrània, com a
vessant multilateral de l’Associació Euromediterrània,
és sens dubte l’escassetat dels fons destinats a una
empresa titànica. El sector privat és cridat a representar un paper decisiu aportant nous fons per a la
inversió en grans projectes estructuradors de la regió
euromediterrània. En aquest sentit, la inversió en sectors com les infraestructures, l’energia i la gestió de
l’aigua pot induir una millora de l’entorn empresarial,
la creació d’ocupació i la millora de les condicions
de vida de les poblacions de les ribes sud i est del
Mediterrani. Però de nou convé afirmar que el procés euromediterrani és un gran projecte a llarg termini, en què la cooperació bilateral per a la millora
interna dels països seguirà tenint un paper principal,
però en el qual la reforçada cooperació regional a
través de la Unió per la Mediterrània pot donar grans
fruits. Sens dubte, exigirà un esforç financer ingent,
de cooperació tècnica i de cooperació política en el
sentit més profund de l’expressió, però el premi serà
un avanç decisiu per aconseguir els grans ideals que
ja ens vam fixar a Barcelona el 1995: la progressiva
creació a la Mediterrània d’una àrea de pau i estabilitat, de progrés econòmic compartit i de comprensió i diàleg intercultural i social entre els diferents
pobles que compartim aquest ideal.
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El llançament de la Unió per la Mediterrània, una evolució en tota regla del Procés de Barcelona, ha aportat i aportarà a les relacions euromediterrànies un nou
impuls en el desenvolupament regional. La iniciativa
francesa va provocar un debat important en el si
dels països euromediterranis, un debat indispensable per fer convergir la iniciativa francesa amb el camí
de llarg recorregut que és l’Associació Euromediterrània. A més, la Unió per la Mediterrània va suscitar un interès regional i fins i tot internacional que
va dotar l’Associació Euromediterrània de més visibilitat. En aquest sentit, cal destacar les noves incorporacions de Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, Montenegro i Mònaco a la UpM.

Del Procés de Barcelona a la Unió per la Mediterrània
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De Barcelona a la Unió per la
Mediterrània. Evolució ideològica
i política de la visió mediterrània
de la Unió Europea
Hassan Abouyoub
Ambaixador del Regne del Marroc

La política mediterrània d’Europa està inspirada, i
sovint dictada, per l’evolució de la crisi al Pròxim
Orient. És a dir, segueix el ritme de les peripècies
del diàleg transatlàntic.
Barcelona és tan sols l’eufòrica etapa d’un llarg camí
que té l’origen en l’ampliació de la Comunitat Econòmica Europea (CEE) a nou membres (1 de gener
de 1972). En efecte, cal recordar que durant les
negociacions de la primera ampliació d’Europa, la
qüestió de la «cooperació política» en els àmbits que
no quedaven coberts pel Tractat de Roma era al centre dels debats. La gestió de la crisi al Pròxim Orient,
la preparació d’una política comuna sobre l’energia, la gestió de la crisi monetària, la preparació de
la conferència d’Hèlsinki, així com altres temes, reclamaven un mecanisme de concertació més profunda, i fins i tot d’acció comuna, que el Tractat de Roma
no permetia posar en pràctica. En efecte, la guerra
araboisraeliana de 1967 havia dividit la CEE: mentre França i Itàlia es mostraven favorables a les tesis
àrabs, els Països Baixos s’alineaven amb Israel i la
República Federal d’Alemanya es mantenia en una
posició de neutralitat gens còmoda. Aquesta divisió apartava Europa de l’escena del conflicte, ocupada exclusivament pels Estats Units i la Unió
Soviètica.
L’informe Davignon (1969), que proposava un ambiciós enfocament sobre la «cooperació política» dins
de la futura CEE dels 9, va tenir el suport, principalment, del Regne Unit, aleshores candidat a l’adhesió. Aquest país manifestava el fervent desig que la
CEE exercís un paper més important en l’escena
internacional i per fer-ho possible donava suport a
les posicions francoitalianes a l’Orient Pròxim. La
idea que el soft power europeu havia de contribuir
al sorgiment d’un nou ordre internacional havia con-

vertit el naixement de la CEE-9 en un esdeveniment
de primer ordre que suscitava un interès considerable i grans esperances, sobretot al món àrab. Els
treballs preparatoris de la Conferència d’Hèlsinki i
la voluntat de mantenir una postura d’autonomia política respecte als Estats Units havien causat sensació. En el transcurs d’aquell any (1972) la Comissió
Europea va elaborar en el Consell un primer informe que preconitzava l’adopció d’una política mediterrània global i equilibrada. Aquesta política havia
de contribuir a la pau i l’estabilitat a la regió, i promoure una cooperació privilegiada amb els països
tercers mediterranis.
La degradació de les relacions transatlàntiques, l’aproximació estratègica entre els Estats Units i la Unió
Soviètica, la decepció del món àrab davant l’immobilisme europeu i la desconfiança d’Israel davant el
comportament de certs estats membres posaven la
CEE entre l’espasa i la paret.
La guerra d’octubre de 1973 constituiria l’última
prova per mesurar la solidesa de la construcció
econòmica dissenyada pel Tractat de Roma, la credibilitat de l’Europa política i la seva capacitat d’alliberar-se de l’espai atlàntic. Fins a la cimera de Copenhaguen a mitjan desembre de 1973, la CEE havia
perdut la seva veu i es trobava totalment paralitzada enfront de la confrontació militar araboisraeliana. L’embargament petrolífer decretat per l’Organització de Països Àrabs Exportadors de Petroli
(OPAEP) contra els Països Baixos i la reducció de
l’aprovisionament d’Europa (que depenia en un 75%
de l’Orient Mitjà), la convocatòria de la cimera energètica de Washington (febrer de 1974) per crear el
càrtel de consumidors, la frustració de la política
comuna de l’energia, etc., van posar en relleu que els
mitjans de la CEE no estaven a l’altura de les seves
ambicions; a la cimera de Copenhaguen es va arribar, finalment, a un consens mínim sobre el conflicte araboisraelià i es va abandonar el somni de
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nava la Unió Europea perquè revisés les restriccions
imposades al sector tèxtil i als productes agrícoles
importats pels PTM.
La necessitat que la política mediterrània evolucionés cap a uns esquemes de col·laboració més ambiciosos es percebia tant al nord com al sud. El Marroc
i Espanya eren les puntes de llança d’aquest moviment. El rebuig per part del Parlament Europeu dels
protocols financers entre el Marroc i la CEE, i entre
Síria i la CEE, en nom de l’incompliment dels drets
humans va servir per accelerar la dinàmica regional.
La congelació per part del Marroc de les negociacions sobre la pesca amb Espanya, en un moment
en el qual el Govern de Felipe González es preparava per a unes eleccions en què el partit d’Aznar figurava com a favorit, contribuïa a augmentar la voluntat espanyola perquè el dossier mediterrani seguís
avançant.
Els atemptats terroristes comesos a París en aquesta mateixa època reclamaven urgentment que en
endavant es dugués a terme una revisió de les
opcions mediterrànies d’Europa. La conclusió dels
Acords d’Oslo i la imminent elecció del president
Chirac creaven les condicions favorables per aconseguir-ho.
Després de l’amenaça el 1973 de la interrupció del
subministrament del petroli àrab, i de la imminència d’inestabilitat política i social consecutiva a la
crisi del deute, l’amenaça terrorista islamista va acabar donant a l’extrema dreta europea els arguments
per redoblar els seus violents atacs contra els valors
socials europeus i per posar en risc l’equilibri del
panorama polític d’Europa. Es feia urgent actuar
enfrontant-se a les bosses de pobresa i exclusió
que podien constituir una font d’inestabilitat dels
sistemes polítics i alimentar les files dels terroristes que havien fixat el seu domicili a Europa per
després passar a Afganistan, l’Iraq, etc. Aquest enfocament, que no estava mancat d’ingenuïtat, va
marcar profundament la gènesi del Procés de Barcelona.
Així doncs, amb aquestes amenaces com a teló de
fons, Abel Matutes va posar tota la seva obstinació a arrencar (al març-abril de 1992) a la Comissió,
al Consell i al Parlament els mandats necessaris
per impulsar de nou el projecte mediterrani sobre
la base dels assoliments obtinguts per l’ampliació
dels acords subscrits amb els principals actors implicats. Aquests acords es van posar en marxa a Rabat
durant una reunió entre Abel Matutes i Abdelatif
Filali, en el transcurs de la qual es van esbossar
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convertir-se en un actor de referència en l’escena
internacional.
En aquest context va néixer la política global mediterrània. Aquesta política era l’expressió de la voluntat francesa promoguda pel president Pompidou i per
Michel Jobert, el seu ministre d’Afers Exteriors. Responia a les imposicions nord-americanes sobre l’evolució de l’Aliança Atlàntica, el Pròxim Orient i les
concessions comercials unilaterals previstes per als
Països Tercers Mediterranis (PTM) i els països ACP
(països d’Àfrica, del Carib i del Pacífic). (Em permeto recordar que el Nixon Round es va posar en marxa
en l’Acord General sobre Aranzels i Comerç [GATT]:
els nord-americans posaven en qüestió la legalitat de
la Política Agrària Comunitària (PAC) i les preferències comercials unilaterals).
Gràcies al suport d’Alemanya primer i del Regne Unit
després, França es va replegar estratègicament entorn
dels seus països veïns per tal de reequilibrar la
CEE cap al sud, i així va promoure la llatinitat advocant per la incorporació d’Espanya, mantenint el vincle privilegiat amb el Magreb i conservant el lloc
secundari d’Europa a l’Orient Mitjà. Per rematar aquest
projecte, França havia aconseguit l’adopció d’un
document sobre la identitat europea que pretenia
posar el punt final a la discussió entre Europa i els
Estats Units.
Després d’aquesta remembrança històrica, s’haurà observat que la política mediterrània d’Europa
s’ha basat en una doctrina que fa prevaldre la seguretat energètica i manté vincles econòmics amb les
antigues colònies. Aquesta doctrina ha anat evolucionant a mercè de les amenaces exteriors i de
l’equilibri intern entre atlantistes i euròfils. Les inflexions sofertes (Barcelona n’és una) es devien a evolucions exògenes o als avatars de la història.
A manera d’exemple, la caiguda del mur de Berlín,
la crisi del deute i la immigració clandestina van motivar que Europa adoptés la Política Mediterrània Renovada (PMR). Aquesta etapa d’aprofundiment del
diàleg mediterrani, impulsada per Abel Matutes, coincidia amb el temps dels ajustos estructurals, del consens de Washington i de les amenaces d’inestabilitat social al sud. També era l’època en què el
Parlament Europeu va començar a treballar a favor
de la defensa dels drets humans, les llibertats universals i la democràcia. La inclusió del diàleg polític en l’agenda de la PMR responia a aquesta preocupació expressada pel legislador europeu. Així
mateix, l’avanç de les negociacions comercials multilaterals en el marc de la Ronda Uruguai pressio-
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les bases del Procés de Barcelona. En efecte, calia
trobar el revestiment polític necessari perquè el
Parlament Europeu pogués retractar-se del seu vot
negatiu relatiu al protocol financer i permetre que el
Marroc reprengués les negociacions sobre la pesca
amb Espanya. D’altra banda, en aquesta ocasió el
Marroc va proposar reiniciar les negociacions per
arribar a un acord de lliure comerç. La primera vegada que s’havia esmentat aquest projecte es remuntava a octubre de 1983, en ocasió de les negociacions exploratòries per a l’adaptació dels Acords
de Cooperació de 1976 referents a l’adhesió d’Espanya i Portugal.
El que va seguir és ben conegut: el Consell de Corfú,
la cimera de Lisboa, el relleu passat a Manuel Marín,
la cimera de Canes, etc., fins a arribar a Barcelona.
Aquesta retrospectiva de l’euromediterraneisme ens
permet extreure uns ensenyaments molt valuosos per
analitzar la gènesi de la política mediterrània i per
entendre, en particular, l’etapa que ens ha portat de
Barcelona el 1995 a París el 2008:
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La centralitat del conflicte palestinoisraelià.
Aquesta centralitat marca el ritme dels terminis
del diàleg mediterrani i determina el to de les
negociacions, i no s’utilitza només com una coartada per alentir la dinàmica de les reformes i un
pretext per guanyar temps, sinó també, i sovint,
com una raó legítima per qüestionar la finalitat
del diàleg sobre pau i seguretat.
El paper dels actors no mediterranis en la influència positiva o negativa del futur dels esdeveniments: ahir, els Estats Units i la Unió Soviètica;
avui, a més, la Xina i l’Iran.
L’energia com a principal repte, encara que sovint
implícit, de les posicions dels diferents actors del
diàleg mediterrani: la solidaritat àrab, real o fictícia, no permet estancar el que succeeix entre
la Unió Europea i el Consell de Cooperació dels
Estats Àrabs del Golf (CCG), d’una banda, i la
riba sud del Mediterrani.
La dificultat d’Europa per arribar a una posició
comuna respecte als seus veïns del sud. no només
quant al conflicte de l’Orient Pròxim, sinó també
respecte d’altres que amenacen l’estabilitat regional i sobre qüestions comercials, com l’agricultura, la fiscalitat en el sector del petroli, els serveis, les polítiques migratòries, etc.
L’heterogeneïtat del món àrab, que es mesura per
opcions molt diferenciades en matèria de governança política, econòmica i social, en matèria d’a-

•

•

•

•

•

liances i d’obediència estratègica (posicionament
pel que fa als Estats Units), de voluntat d’integració regional, etc. Aquest factor explica que
sigui gairebé impossible imaginar una posició
comuna de la riba sud respecte a la Unió Europea
per a un projecte creïble de vinculació estratègica i col·lectiva a Europa.
En conseqüència, el projecte euromediterrani
té dificultats per canviar cap a un enfocament
multilateral i per acabar amb l’hegemonia del
bilateral. Les reminiscències de l’època colonial, els malentesos pel que fa a l’islam i la sensibilitat de les conflictivitats bilaterals entre els
veïns del sud obliguen Europa a mantenir postures defensives o de neutralitat formal en nom
dels sacrosants principis de l’equidistància i
l’statu quo.
L’absència de condicionaments en la posada en
pràctica de les cistelles econòmiques del Partenariat Euromediterrani i la dificultat d’imposarles en nom del principi de no-ingerència, amb
gran perjudici per a l’esquerra europea al Parlament.
El poder de negociació d’Europa és significatiu
en els àmbits en què pot mantenir polítiques
comunes. Això és el que passa amb la cistella
comercial dels Acords d’Associació, de finançament del desenvolupament. Però en altres terrenys, Europa ha tingut dificultats perquè el seu
estatut de potència econòmica es tradueixi en
una capacitat d’influència contrastada. Poc
importa que això afecti les polítiques migratòries, els compromisos en nom de la seguretat
regional, l’antiterrorisme o el desenvolupament
sostenible: la veu d’Europa explica menys que
altres veus. La tragèdia de Gaza i la destrucció
per part d’Israel d’infraestructures palestines
finançades per la Unió Europea il·lustren bé
aquesta situació.
Durant totes les fases del procés, Europa sempre ha pres la iniciativa. Sovint, la riba sud
s’ha mantingut a la defensiva, acontentant-se
de reaccionar i adherir-s’hi per veure què passa.
Les poques iniciatives àrabs (proposta per part
d’Algèria d’un acord energètic plurianual el
1974, plans de pau de la Lliga Àrab, etc.) no
han tingut el ressò desitjat. I aquesta mateixa
situació era la que prevalia quan es va crear la
UpM.
Els actors no governamentals només s’havien
associat esporàdicament per iniciativa de les
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1. La política global mediterrània es basava en la
idea que la dependència energètica d’Europa
és tan gran que per a ella és prioritari seguir ocupant-se de l’estabilitat política de les seves tradicionals fonts d’aprovisionament. Per tant, era
essencial mantenir la dependència comercial de
certs membres de la Lliga Àrab i assegurar els
vincles comercials heretats de l’època colonial,
preservant les rendes adquirides. I el millor instrument per aconseguir-ho està clarament indicat: mantenir les preferències comercials unilaterals. Aquestes preferències no s’estendrien
al sector agrícola més enllà del que el Protocol
1/7 (annex del Tractat de Roma) havia autoritzat. El vot del lobby agrícola tenia, i encara té,
una força tan gran que el marge de maniobra
dels estats membres productors era simbòlic.
D’altra banda, les preferències unilaterals eren
a l’ordre del dia. La teoria de Singer i Prebish
(fundador de la Conferència de Nacions Unides
per al Comerç i el Desenvolupament [CNUCED])
sobre la degradació dels termes del comerç
entre el nord (el centre) i el sud (la perifèria) inspirava, en aquells dies, en gran manera l’eurocràcia de la DG VIII (Direcció General de Desenvolupament). Els compromisos en matèria
d’ajuda al desenvolupament es van veure materialitzats en protocols financers decidits unilateralment per Europa. No cal dir que aquesta
ajuda estava vinculada a la compra de béns i
serveis col·lectius.
2. La PMR prenia nota dels límits d’aquest model
de les relacions entre el nord i el sud dominat
per una visió tercermundista fomentada per les
conseqüències de la guerra freda. El naixement del consens de Washington, el progrés
en les negociacions de la Ronda Uruguai, etc.,
havien dut Europa a donar una nova dimensió

Med. 2009

Aquests aclariments i observacions permeten veure
millor els fonaments ideològics dels passos fets per
Europa des del seu origen. Se sustenten en principis relativament simples:

a la seva visió sobre la col·laboració amb el sud.
Si ens ho mirem de prop, comprovem que els
paradigmes no han evolucionat de manera significativa. Europa s’ha acontentat d’anticipar els
resultats de les negociacions comercials multilaterals per suavitzar les restriccions imposades als intercanvis amb els socis preferents de
la riba sud. D’altra banda, ha sabut esquivar
les condicions imposades pel Fons Monetari
Internacional (FMI) i el Banc Mundial (BM), tot
finançant programes d’ajust estructural i introduint-se així en el procés de formulació de les
polítiques econòmiques i financeres dels seus
socis del sud. Aquest és el motiu pel qual va
augmentar la seva contribució financera a les
balances de pagament dels socis que tenien
dificultats (Turquia, el Marroc i Algèria), com a
conseqüència dels successius impactes causats pel sector del petroli. L’estat de l’opinió
política dominant a Europa no permetia anar
més enllà. L’atur provocat per la crisi econòmica, així com el seu corol·lari, la reducció dels fluxos migratoris, no permetien que els estats membres s’avancessin a les reivindicacions del sud.
Com a màxim s’ha ampliat l’espectre de la cooperació al desenvolupament per incloure-hi nous
sectors (medi ambient, desenvolupament urbà,
projectes energètics, etc.). No obstant això, tant
en l’una com en l’altra riba del Mediterrani imperava el sentiment que l’herència de l’era postcolonial havia de passar a formar part de la
història.
3. El Procés de Barcelona, en una continuïtat ideològica notable, va intentar travessar el Rubicó
bilateral i imprimir una nova dinàmica al projecte mediterrani. D’altra banda, Europa s’havia apartat una mica de la seva posició de no lesionar
directament les susceptibilitats de les nacions
sobiranes. En nom de la lluita contra l’islam violent i en nom de la preparació de l’era de la pau
mediterrània, va tenir l’audàcia d’incloure, a la
Declaració de Barcelona, uns compromisos polítics clars per una governança democràtica respectuosa amb els drets humans, amb les llibertats fonamentals, etc. Malgrat no comptar amb
sancions o condicionaments concrets, aquesta
nova línia d’acció constitueix un progrés evident en el landernau mediterrani. Especialment,
respon a les veus reivindicatives que es van alçar
en el fòrum civil reunit a Barcelona abans de la
cimera dels caps d’Estat i de Govern. I encara
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cancelleries. El sector privat, la societat civil i les
instàncies escollides veien la política mediterrània com una cosa llunyana. Aquest dèficit democràtic i popular tindrà un important efecte per a
l’evolució de la política esmentada, així com per
al seu contingut i el nivell de les seves pretensions.
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que és cert que les teories de Wallenstein, de
Chomsky i de tots els ideòlegs de l’altermundialisme imperaven en les reivindicacions, ningú no
podia ser insensible davant la forta demanda
de modernitat i reformes expressada pels representants civils de la comunitat mediterrània, amb
les dones al capdavant. També és veritat que
l’eufòria posterior a Oslo autoritzava totes les
utopies i permetia especular il·limitadament sobre
els dividends de la pau. En definitiva, l’oferta de
lliure comerç contra un compromís de liberalització política, combinada amb el consegüent
suport financer, constitueix la base del Procés
de Barcelona.
La interrupció del procés de pau va congelar el
diàleg polític a favor de la pau i de la seguretat regional. La cistella econòmica va donar lloc a experiències positives: la situació macroeconòmica va millorar de manera significativa a la riba sud. No obstant
això, aquests progressos continuen sent insuficients
en el capítol de les diferències sobre el desenvolupament humà entre ambdues ribes i els reptes que
cal superar quant a l’ocupació; és a dir, durant les
dues properes dècades cal crear 40 milions de llocs
de treball, per la qual cosa la qüestió és saber si la
base del Procés de Barcelona és pertinent. En altres
paraules, amb l’obertura recíproca dels mercats n’hi
haurà prou per generar postures virtuoses de governança econòmica i política dels països del sud?
Permetrà augmentar el nivell de competitivitat de
les seves economies i posar en marxa les seves
energies internes, que es troben en una relativa
hibernació, per tal d’accelerar el seu ritme de creixement?

En definitiva, l’oferta de lliure
comerç contra un compromís
de liberalització política,
combinada amb el consegüent
suport financer, constitueix la
base del Procés de Barcelona
I encara queda per respondre la qüestió subsidiària
següent: la Unió Europea ha finalitzat la seva construcció institucional i està en condicions de passar
a ser un actor global en un món multipolar? ¿N’hi
haurà prou amb la ratificació del Tractat de Lisboa

perquè Europa tingui una nova veu en el concert de
les nacions i sàpiga gestionar la seva maltractada
economia per una crisi sense precedents amb les
teràpies adients (efectes de l’aturada demogràfica,
finançament del model social, etc.)?
Les respostes a aquestes preguntes i a moltes d’altres determinaran la capacitat de la UpM perquè el
Mediterrani pugui fer front a tots aquests desafiaments.
La Unió per la Mediterrània, tal com la va exposar
el president Sarkozy en el seu discurs de Tànger
(octubre de 2007), ha constituït probablement la
primera ruptura ideològica en la llarga trajectòria de
les polítiques mediterrànies d’Europa. Aquesta ruptura era encara més audaç en la mesura en què es
produïa en un context històric en el qual les conseqüències de l’11 de Setembre encara no s’han
esborrat. Parafrasejant M. Arkoun, «l’islam i Occident
han polaritzat el treball de construcció de l’imaginari de l’Altre. A la demonització islàmica i araboislàmica d’Occident, respon, en una dialèctica polemològica, la construcció imaginària de l’enemic
islam».
El discurs europeu dominant sobre els temes migratoris encara porta els estigmes de les invasions àrabs
i otomanes, i tendeix a acreditar la idea que les poblacions musulmanes no són assimilables per part
d’Europa.
Així doncs, el president Sarkozy es va dirigir a dues
comunitats amb referents culturals diferents i que
interpreten conceptes com els de la seguretat o la
prosperitat compartida de maneres diferents.
Per Europa, que malgrat tot ha passat la pàgina de
les croades i de la colonització, i ha separat la religió de l’Estat, aconseguir l’objectiu de seguretat a la
Mediterrània depèn d’una acció cooperativa basada
en una responsabilitat comuna.
Al sud, tal com assenyala Georges Corm, «els models
de l’imaginari col·lectiu segueixen ancorats en un
passat de glòries i sofriments, idealitzats o convertits en mites; només es concep el futur tornant a
les grandeses perdudes […] El Pròxim Orient s’ha
replegat en un model de “temporalitat regressiva”». La conflictivitat històrica segueix sent el referent que permet interpretar les guerres del Golf, la
creació d’Israel i el temor cap a una universalització dominada per l’imperialisme cultural dels Estats
Units.
Així doncs, en opinió del sud, Europa s’ha de convertir en una potència política, abandonar la seva «tendència a emprar una doble vara de mesurar» i impli-

•
•
•

Un espai d’acció geogràfica que transcendeixi el
Mare Nostrum amb la voluntat de crear Euràfrica.
Una Unió pragmàtica que serà de geometria variable segons els projectes.
La Unió començarà amb el desenvolupament sostenible, l’energia, els transports i l’aigua.
Les seves prioritats seran la cultura, l’educació,
la salut, el capital humà, la lluita contra les desigualtats i la injustícia, i es convertirà en el laboratori més gran del món del codesenvolupament.

Analitzada detalladament, aquesta visió constitueix
una ruptura metodològica i una esmena a la forma de
decisió institucional de la Unió Europea. És a dir, deixem de banda els conflictes i dediquem-nos a la
realització de projectes comuns comptant amb aquells
països que hi estan interessats. En línies generals,
preconitzem l’statu quo polític, treballem amb els
règims vigents i no ens arrisquem al més mínim per
no desestabilitzar l’equilibri existent, ja que tot això
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car-se més al Pròxim Orient per restablir la legalitat
internacional. Així mateix, s’ha de penedir dels errors
comesos durant l’era colonial.
Conscient de tots aquests malentesos i de les desconfiances recíproques, Sarkozy ens proposava
no construir la Unió per la Mediterrània «sobre l’expiació per part dels fills de les culpes dels seus
pares. No edificarem la UpM sobre el penediment
[...] Construirem la UpM, tal com es va fer amb la
Unió Europea, sobre una voluntat política més forta
que el sofriment, sobre la convicció que el futur
compta més que el passat. No es tracta d’oblidar
[…]».
Aquesta visió constituïa en si mateixa una ruptura psicològica «amb comportaments, amb maneres de pensar, amb precaucions i amb un estat d’ànim que gira
l’esquena a l’audàcia i el coratge».
Aquesta ruptura s’havia de fer perquè sorgís un nou
projecte que s’articularia entorn dels següents objectius:

El 3 de desembre de 2003 va quedar instituïda a Nàpols l’Assemblea

comissió econòmica i financera, d’afers socials i educació; la comissió

Parlamentària Euromediterrània (APEM), convocada per decisió de la

per a la promoció de la qualitat de vida, els intercanvis humans i la cul-

Conferència Ministerial Euromediterrània. L’APEM va veure la llum en

tura; la comissió per als drets de les dones als països euromediterra-

el Fòrum Parlamentari Euromediterrani que el març de 1997 van iniciar

nis, i la comissió ad hoc sobre energia i medi ambient.

els representants del Parlament Europeu (PE) amb la finalitat de des-

Dotada de competències consultives, en un primer moment l’APEM

envolupar les relacions interinstitucionals d’àmbit parlamentari. Els seus

permet impulsar, contribuir i donar suport als diferents parlaments en

tres primers fòrums es van celebrar a Brussel·les i el quart a Bari (Itàlia),

la consolidació i el desenvolupament del Partenariat Euromediterrani;

el juny de 2002, amb l’objectiu de preparar una veritable APEM, així

posteriorment es pronuncia sobre tots els temes relatius al Partenariat,

com d’elaborar-ne les regles de procediment. La conversió del Fòrum

inclosa l’aplicació dels acords d’associació, i en últim lloc adopta reso-

en Assemblea va ser proposada per una resolució del PE i aprovada a

lucions o recomanacions no vinculants jurídicament destinades a la

València en la V Conferència Euromediterrània. Després de la seva ins-

Conferència Euromediterrània.

titució, l’APEM va començar a treballar a Vouliagmeni (Grècia) els dies

Finalment, diverses entitats poden obtenir l’estatut d’observador per-

22 i 23 de març de 2004.

manent en les reunions: els representants dels parlaments nacionals

Organitzada en delegacions nacionals i delegacions del PE, es reuneix

dels països mediterranis que no formen part de la UE ni del Procés

una vegada a l’any en sessió plenària ordinària. En total, la componen

de Barcelona: Unió per la Mediterrània; els representants dels parla-

280 membres, la immensa majoria dels quals pertanyen a la UE, bé del

ments nacionals dels països no mediterranis i els no candidats a la

PE o dels parlaments nacionals dels estats membres de la UE, i dels

UE, amb la condició que les negociacions o discussions amb vista a

parlaments dels països mediterranis socis fundadors. La Mesa de l’APEM

la seva adhesió estiguin obertes oficialment; els òrgans de caràcter

està constituïda per quatre membres, dels quals dos són nomenats

consultiu i financer del Procés de Barcelona, i les organitzacions par-

pels parlaments nacionals dels països mediterranis, un altre pels par-

lamentàries i intergovernamentals de caràcter regional que ho sol·lici-

laments nacionals de la UE i el quart pel PE. El seu mandat és de qua-

tin. Per la seva banda, els observadors permanents tenen dret de

tre anys i cadascun assumeix, per torns d’un any de durada, la presi-

paraula.

dència de l’Assemblea amb la finalitat de garantir la paritat entre els

Segons la Declaració comuna de la cimera de París per la Mediterrània

dos components. Els altres tres membres s’encarreguen de la vicepre-

celebrada el 13 de juliol de 2008, l’APEM és la legítima expressió par-

sidència.

lamentària del Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània. Els caps

Entre el 2008 i el 2012, la Mesa estarà integrada pels parlaments

d’Estat o de Govern donen suport sense reserves a l’enfortiment del

d’Alemanya, Jordània, Itàlia i el Marroc. De març de 2008 a març de

paper de l’APEM en les seves relacions amb els socis mediterranis.

2009 va assumir la presidència l’alemany Hans-Gert Pöttering, i Jordània,
Itàlia i el Marroc es van encarregar de gestionar la vicepresidència.
Estructuralment, comprèn quatre comissions permanents i una comis-

Per a més informació:

sió ad hoc: la comissió política, de seguretat i de drets humans; la

www.europarl.europa.eu/intcoop/empa
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constitueix l’única muralla eficaç contra els extremismes i les derives de l’islam polític. D’altra banda,
la UpM està oberta a l’adhesió dels països riberencs.
Els altres, especialment els països membres no riberencs de la Unió Europea, seran observadors. La
Comissió s’unirà a aquesta iniciativa.

Donant la prioritat a la cistella
econòmica i comercial,
aprofundint en els diàlegs
sectorials, es busca, potser de
manera inconscient, donar temps
al temps. El de la maduració
cultural i ideològica de la riba
sud, el de la pacificació de les
seves relacions internes i de la
posada en pràctica del procés
d’integració regional
El que ha passat entre octubre de 2007 i la cimera
del 13 de juliol celebrada a París fins als nostres dies
ens mostra els límits de les estratègies de ruptura,
les resistències a les reformes i la persistència dels
malentesos.
El retorn a la ideologia que ha dominat el mateix
procés mediterrani a partir de la guerra de 1967, s’ha
imposat en la Unió per la Mediterrània. Els tràgics
esdeveniments de Gaza ens recorden, una vegada
més, que les paraules i els conceptes no sempre tenen el mateix significat ni la mateixa càrrega emocional a les dues ribes.

Els treballs d’elaboració ideològica duts a terme per
Europa continuen xocant contra un mur fet de sospita i desconfiança. Associar-se amb un Occident
demonitzat no es pot fer sense certes condicions prèvies que el converteixen en «freqüentable» als ulls
de certes franges de l’opinió pública del sud.
Donant la prioritat a la cistella econòmica i comercial,
aprofundint en els diàlegs sectorials, es busca, potser de manera inconscient, donar temps al temps. El
de la maduració cultural i ideològica de la riba sud, el
de la pacificació de les seves relacions internes i de
la posada en pràctica del procés d’integració regional.
La resolució del conflicte palestinoisraelià sembla,
d’una manera lancinant, la condició prèvia i la via real
per posar en marxa la visió de Sarkozy, una visió audaç
i valenta, i no privada d’una utopia necessària.
En un moment en què les institucions de la UpM
són a punt de posar-se en marxa, cal esperar que la
Unió Europea i els seus socis del sud concedeixin a
les estructures que es crearan (la secretaria) el mandat polític i els mitjans humans i materials que permetin començar a enderrocar el mur de sospita que
separa ambdues ribes. Organitzar la catarsi mediterrània en un context de crisi econòmica mundial, de
crisi de valors, de dubtes geopolítics i de decadència de l’Estat-nació és més saludable que mai. Aquest
és el context en el qual diversos esperits independents han reclamat una conferència mediterrània inspirada en la d’Hèlsinki per tal de gestionar els nostres malentesos recíprocs i propiciar la pau. Aplicada
en paral·lel al projecte econòmic de la UpM, facilitaria la seva materialització i posaria en marxa aquesta dinàmica popular de la qual tan mancades han
estat les iniciatives europees dutes a terme a la
Mediterrània.

Del Procés de Barcelona a la Unió per la Mediterrània

•

La persistència, a la zona, de «la desigualtat entre
homes i dones», i de la «discriminació per raó de

•

•

Així doncs, per als actors civils, el PEM és lluny d’haver complert les seves promeses. I fins i tot estaria,
tenint en compte totes aquestes queixes, allunyantse’n perillosament, si més no en alguns aspectes relatius a la governança, els drets humans i la mobilitat
de les persones.
Ara que han passat catorze anys des del seu llançament, el balanç que es podria fer d’aquest Partenariat
mereix, però, una matisació més detallada. Perquè no
s’han de subestimar els èxits aconseguits per la societat civil en termes d’apropiació del Procés Euromed
i de la contribució activa a un cert nombre dels seus
programes. A més, perquè aquest balanç sigui just i
equilibrat, convé recordar la creació i evolució del
Procés de Barcelona, identificar-ne els èxits, i també
subratllar-ne les dificultats, mancances i disfuncions
i, finalment, examinar els mitjans per rellançar-lo
amb la finalitat d’aconseguir una millor implicació de
la societat civil en un Partenariat global i equilibrat.
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Reunits en l’últim Fòrum Civil Euromed, celebrat a
Marsella (30 d’octubre / 2 de novembre de 2008),
per discutir sobre «la mobilitat dels actors» i sobre
el tema «viure junts a l’espai Euromed», 250 representants d’organitzacions de la societat civil del
nord i del sud del Mare Nostrum es van reafirmar
amb força respecte a la seva «vinculació al Partenariat
Euromediterrani (PEM)». Tanmateix, no per això es
van abstenir de transmetre els seus «interrogants»,
«perplexitats» i «inquietuds» pel que fa a la creació
de la Unió per la Mediterrània (UpM), l’última transformació que ha sofert aquest procés durant la
Cimera de París, el 13 de juliol de 2008. Aquests
«interrogants», «perplexitats» i «inquietuds» es refereixen tant als objectius i a les modalitats de governança d’aquest nou marc del Partenariat com als
riscos que podria generar. Segons ells, el principal risc consisteix en «el qüestionament de la participació dels representants de la societat civil en
les institucions del Partenariat», especialment als
països del sud del Mediterrània, en els quals la
societat civil autònoma i independent és «objecte
d’una desconfiança inacceptable» i els seus membres es troben «sotmesos a una repressió intolerable».
A més de la creixent marginació de la societat civil
en les instàncies del Partenariat, els participants en
el Fòrum de Marsella també van posar l’accent en moltes altres dificultats que coarten el desenvolupament
del Procés Euromed i la consecució del seu objectiu inicial: crear «una zona de pau i prosperitat compartida». En especial van subratllar:

•

l’origen, la religió, l’absència de religió o l’orientació sexual».
La dificultat que troben els actors civils del sud,
i del sud de la Mediterrània en general, per aconseguir visats per a estades curtes i entrar a Europa,
cosa que obstaculitza el manteniment dels vincles familiars i els intercanvis humans, i atempta
contra els intercanvis artístics, científics i educatius entre totes dues ribes.
L’actitud de certs governs del sud, que impedeixen que els actors independents de la societat
civil puguin participar en les reunions organitzades en el marc del Procés Euromed.
I, last but not least, la creixent proliferació, especialment per part dels responsables polítics,
tant al nord com al sud, dels «discursos obertament xenòfobs, i fins i tot racistes, en nom d’una
identitat que exclouria qualsevol enriquiment
extern».
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De Barcelona a París:
esperança i desencís
A Barcelona, el 28 de novembre de 1995, 27 països de la Unió Europea i de l’entorn mediterrani es
van implicar, mitjançant una declaració solemne, el
PEM, en un procés original de cooperació i integració regionals. Partint del reconeixement dels vincles privilegiats entre Europa i la Mediterrània, «forjats pel veïnatge i per la història», aquest Partenariat
es va plantejar, com a objectiu general, «convertir la
conca mediterrània en una zona de diàleg, intercanvis i cooperació». Per materialitzar aquest ambiciós desig, els 27 signants de la Declaració de
Barcelona van elaborar un programa comú ple de
promeses.
En el seu capítol polític i de seguretat, destinat a
promoure la creació d’un «espai comú de pau i d’estabilitat», la Declaració incitava els països signants
a respectar un cert nombre de principis continguts
en la Carta de les Nacions Unides i en la Declaració Universal dels Drets Humans. En conseqüència, els països tercers mediterranis (PTM) havien
de desenvolupar uns sistemes polítics respectuosos amb les normes internacionals admeses en
matèria de drets humans i de democràcia, introduir
les reformes necessàries i prendre mesures concretes per a l’efectiva aplicació de les llibertats fonamentals, i també per al respecte de la diversitat i el
pluralisme.
El capítol econòmic del Partenariat preveia donar un
nou enfocament, més global i multilateral, als acords
comercials bilaterals existents fins aleshores a la zona.
Es buscava aconseguir, a finals del 2010, la implantació d’una zona de lliure comerç entre la Unió Europea
i els països del sud i l’est de la Mediterrània per afavorir el desenvolupament econòmic i social, i donar
suport a la integració d’aquests països en l’economia mundial.
En el seu tercer capítol, el Partenariat assumia la missió de promoure «una millor comprensió entre les
cultures» i millorar el coneixement mutu acostant
les poblacions d’una banda i l’altra de la Mediterrània.
A més de les qüestions relatives a l’educació, els
mitjans de comunicació, els intercanvis culturals, el
diàleg i la mobilitat de les persones –un problema
que es van comprometre especialment a resoldre
«millorant els procediments administratius», i que
en el transcurs dels anys ha esdevingut una autèntica poma de la discòrdia–, els 27 van posar l’accent en el paper de la societat civil, la contribució

de la qual va ser qualificada, per primera vegada,
d’element essencial per a l’acostament dels pobles
mediterranis.
Sorgit en el context favorable del final de la guerra
freda, i marcat per un acord sobre els grans principis de democràcia, pau i diàleg entre les cultures i,
sobretot, per la perspectiva de pau entre israelians i
àrabs propiciada pels acords d’Oslo, el PEM va alimentar moltes esperances a una banda i l’altra de la
Mediterrània. Però de seguida va quedar clar que la
seva posada en pràctica era molt difícil i estava farcida d’obstacles. Entre els nombrosos obstacles que
es van trobar, cal esmentar:
•

•

•

•

•

•

El bloqueig del procés de pau al Pròxim Orient
després de l’assassinat del primer ministre israelià Yitzhak Rabin, i les seves conseqüències: la
continuació de la colonització israeliana dels territoris palestins, i la guerra d’Israel contra el Líban
el 2006 i després contra Gaza el 2008.
L’immobilisme polític als països del sud, en
què les transicions democràtiques es veuen ajornades per la persistència de sistemes autoritaris i per la feblesa crònica dels partits de l’oposició i les organitzacions de la societat civil, els
quals es troben sota control o simplement prohibits.
L’auge dels moviments islamistes fonamentalistes, que amenacen els escassos progressos assolits en matèria de democràcia i de respecte de
les llibertats i dels drets de les persones, especialment de les dones.
Els atemptats de l’11 de setembre de 2001 i les
seves conseqüències: la guerra contra el terrorisme, les guerres de l’Afganistan i l’Iraq, i l’exacerbació dels replegaments identitaris.
Els perjudicis provocats per l’increment de la
mundialització: crisis econòmiques i socials, augment de l’empobriment de les poblacions del sud,
ampliació de la bretxa entre les ribes nord i sud
de la Mediterrània.
I, finalment, l’arribada a la regió d’altres potències desitjoses d’estendre-hi la seva influència
(Estats Units, Xina).

A aquestes dificultats objectives originades per una
conjuntura internacional i regional poc favorable, i
que sovint han servit per justificar les restriccions
de les llibertats civils, s’hi van sumar altres dificultats subjectives relacionades amb l’escepticisme
que a poc a poc va anar guanyant terreny als paï-

Avui, tant al nord com al sud,
s’alcen veus en contra del
que es considera un intent de
«donar un nou look» a un procés
regional que no funciona
La UpM, impulsada a la Cimera de París el 13 de juliol
de 2008, va buscar imprimir una nova dinàmica política a les relacions euromediterrànies, especialment
«integrant un millor repartiment de la responsabilitat
en el marc de la cooperació multilateral i proporcionant avantatges concrets als ciutadans de la regió».
Però com que es va centrar massa en projectes estructurals i col·lectius que pertanyen a àmbits concrets,
com els de l’aigua, «les autopistes del mar», el medi
ambient, l’energia solar, el transport, la formació i l’en-

Les sospites dels governs respecte
a la societat civil
Per tal de tornar al tercer capítol de la col·laboració, el del «diàleg intercultural»–que concentra la
part essencial de les accions dutes a terme per i
per als actors civils de totes dues ribes–, cal constatar que, malgrat que és veritat que s’ha avançat,
també ho és que el balanç global continua sent
pobre.
Aquest capítol té per missió millorar el coneixement
mutu, acostant les poblacions d’una banda de la
Mediterrània i l’altra, i afavorir la creació de vincles i
xarxes entre la societat civil. Malgrat que, com veu-
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senyament, aquest nou enfocament de la col·laboració no sembla haver dissipat les inquietuds i les
sospites dels pobladors del sud de la Mediterrània.
Molt al contrari: avui, tant al nord com al sud, s’alcen
veus en contra del que es considera un intent de
«donar un nou look» a un procés regional que no funciona. A propòsit d’això, citarem Hassan Abouyoub,
ambaixador itinerant del rei Mohammed VI, que ha
qualificat d’«inadequada» la gestió iniciada per la UpM.
«Quan parlem d’unió, a qui volem enganyar? No hi
ha cap institució comuna, ni un pressupost comú.
L’origen del mal funcionament de la UpM no és per
la crisi financera, sinó a les nombroses desigualtats
existents entre els països de les ribes nord i sud, o
fins i tot a la situació dels països àrabs. Com a prova
d’això, n’hi ha prou de dir que cap país del sud no
ha proposat ni un sol projecte a la UpM», ha assenyalat el diplomàtic marroquí en una recent conferència impartida a la Facultat de Ciències Jurídiques,
Econòmiques i Socials de Casablanca, abans de criticar «la manca de voluntat política existent entre els
països membres de la Unió Europea que permetrien
sancions en contra dels països del sud que no respecten la democràcia, l’Estat de dret o fins i tot els
drets humans més elementals» (www.yabiladi.com,
20 d’abril de 2009).
Hédi Djilani, president de l’UTICA (sindicat de la patronal de Tunísia), també s’ha mostrat escèptic en declarar, el 24 d’abril de 2009, davant el primer ministre
francès, François Fillon, durant el Fòrum econòmic
entre Tunísia i França, que creu molt més en la cooperació bilateral, és a dir, en el diàleg «5+5» (Unió
del Magreb Àrab, França, Espanya, Itàlia, Portugal i
Malta) que no en la UpM. Si més no, «fins que la UpM
hagi trobat el seu lloc».
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sos del nord –més preocupats per l’ampliació de
la Unió Europea o per les crisis als Balcans–, i
amb la decepció dels països del sud, els quals, ajornant indefinidament la implantació de les reformes
estructurals promeses, demanaven a la Unió Europea
més finançament i menys procediments administratius i controls excessivament meticulosos. D’altra
banda, aquesta manca d’entesa va empitjorar quan
la Unió Europea, ampliada a 27 països, va semblar
més preocupada pels seus veïns de l’est que pels
del sud.
La Política Europea de Veïnatge (PEV), posada en
marxa el 2004 per atorgar un nou dinamisme al Procés
Euromed, no sembla haver tranquil·litzat els PTM. Al
contrari, en ampliar el Partenariat al conjunt de «veïns»
de la Unió Europea –és a dir, als països candidats
a l’adhesió i als 16 «veïns», incloent-hi els nou PTM–,
ha eliminat l’especificitat geogràfica del Partenariat,
i la seva visió respecte a la seva identitat i cohesió
(assignació de pressupostos i recursos, el lloc que
ha d’ocupar de Turquia, orientacions de les polítiques exteriors, etc.) s’ha enterbolit encara més. La
implantació d’aquesta nova política en plans d’acció negociats i adaptats a les necessitats (i prioritats) de cada país ha afavorit que, al sud de la Mediterrània, cada vegada hi hagi més inquietud pel
desplaçament de l’interès de la Unió Europea cap
als seus «veïns» de l’est i del nord del continent europeu, i per la reducció, en benefici d’aquests últims,
dels mitjans econòmics promesos per la Unió en el
marc de la col·laboració.
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rem més endavant, en aquest marc s’han impulsat
nombrosos programes, dedicats especialment al patrimoni cultural, el món audiovisual, la joventut, els mitjans de comunicació o la situació de les dones, el seu
impacte ha estat força limitat, especialment a causa
de la insuficiència dels mitjans que els han estat assignats i, en molts països del sud, per les sospites dels
governants respecte a la societat civil, destinada a
participar en la posada en marxa d’aquests programes, i que es converteix d’aquest manera en un repetidor de les idees democràtiques.
No obstant això, convé destacar que, malgrat aquestes reserves, que alimenten sentiments de decepció
i frustració a una banda i l’altra de la Mediterrània, la
immensa majoria dels PTM han vist com el nombre
de les seves associacions i ONG creixia molt sensiblement durant els últims catorze anys: prop de 30.000
associacions al Marroc; 16.000 a Egipte; 9.000 a
Tunísia i 4.000 a Jordània.
Gràcies a aquesta dinàmica, a la qual no és aliè el
Procés Euromed, també s’han pogut assolir alguns
progressos. Les associacions, les organitzacions de
la societat civil i altres col·lectius locals han pogut,
en efecte, participar en activitats de tota mena, així
com impulsar projectes, proposar diàlegs, organitzar trobades i construir xarxes, amb o sense el reconeixement o intervenció dels estats i dels fons dedicats al Partenariat.
En el capítol dels èxits, podem citar, per exemple, la
Fundació Anna Lindh. Inaugurada l’abril del 2005 a
Alexandria, aquesta organització intergovernamental està finançada pels estats membres del PEM i
per la Comissió Europea (CE). Guiada pels valors
del Procés de Barcelona, treballa a sobretot per
l’«aproximació entre els pobles gràcies a una col·laboració social, cultural i humana». Actuant com una
xarxa de xarxes nacionals, actualment agrupa més
de 1.500 organitzacions pertanyents a tots els àmbits
de la societat civil, dedicades en la seva totalitat a
la promoció del coneixement i el respecte mutu a la
regió.
Un altre element important de dinamització de la societat civil mediterrània és l’Institut Europeu de la
Mediterrània (IEMed), amb seu a Barcelona, un think
tank especialitzat en les relacions euromediterrànies. A través d’activitats d’investigació i estudi, la
celebració de col·loquis i seminaris, l’edició de llibres i altres publicacions, i l’organització d’exposicions i festivals culturals, l’IEMed funciona, alhora,
com un centre de reflexió i debat sobre les societats mediterrànies i com un grup de pressió medi-

terrani davant de les institucions i opinions públiques de la regió.
EuroMeSCo és una xarxa no governamental d’investigadors, catedràtics d’universitat i experts. Creada
el 1996 amb el suport financer de la CE, la seva
missió consisteix a afavorir el diàleg polític i de seguretat en l’àmbit de les societats civils. Reunint els instituts independents de política exterior dels 39 països membres del PEM, aquesta xarxa té actualment
58 instituts membres, 30 instituts observadors i dos
membres internacionals associats.
Podem citar també el Fòrum Euromediterrani d’Instituts
Econòmics (FEMISE). Aquesta xarxa, encarregada
de l’anàlisi econòmica del Procés de Barcelona i de
l’estudi dels temes considerats prioritaris per al futur
de la regió euromediterrània, aglutina en aquests
moments més de 70 instituts representants dels 27
socis del Procés de Barcelona.
En el marc del tercer capítol del Partenariat també
s’han impulsat nombrosos programes que han permès compartir i comunicar les anàlisis dutes a terme,
com ara MEDSTAT, que té la missió de fer accessible la informació estadística útil per al seguiment dels
progressos del Partenariat Euromediterrani. Després
de MEDSTAT I, engegat entre el 1996 i el 2003
amb un pressupost de 20 milions d’euros, el 2006
es va llançar MEDSTAT II, amb una durada prevista
de tres anys i un pressupost de 30 milions d’euros.
Llançat el 1999, el projecte EUMEDIS va comptar
amb un pressupost de 65 milions d’euros per a una
durada de vuit anys (1999-2007). Dedicat al desenvolupament de la societat de la informació als PTM,
a través de la promoció de les tecnologies de la informació i la comunicació, EUMEDIS ha permès posar
en pràctica 20 projectes pilot regionals que apliquen
les tecnologies de la informació en diversos sectors, des de l’educació a la salut, passant per la investigació, la indústria, el turisme i el patrimoni cultural.
En el transcurs de l’any 2009 es preveu llançar un
nou programa, EUMEDIS II, dotat d’un pressupost
de 5 milions d’euros.
El Programa Euromed Audiovisuel, que comptava
amb una partida de 18 milions d’euros, tenia la missió de reforçar als PTM els sectors audiovisual i cinematogràfic, considerats vectors essencials de cooperació i de comprensió mútua entre els països
mediterranis. Aquest programa va arrencar el 2000
amb una primera sèrie de sis projectes, que es van
cloure el 2005, entre els quals cal destacar la coproducció de 26 pel·lícules d’animació i documentals
basats en els personatges de llegenda que han con-
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zacions artesanals i del PEM amb la finalitat d’impulsar accions comunes, així com cursos, seminaris i conferències anuals; un diàleg permanent entre
els diferents agents econòmics dins de l’Associació
de Cambres de Comerç i Indústria de la Mediterrània
(ASCAME), i entre les cambres d’oficis, cambres
agrícoles, o altres organitzacions professionals, com
les pertanyents a l’àmbit de l’advocacia, o col·legis
o associacions tant de juristes com de professionals liberals, sense oblidar l’economia social i la
seva Xarxa Euromediterrània d’Economia Social
(ESMED).
Els col·lectius locals i territorials mostren la mateixa vitalitat que el Partenariat, bé donant suport a les
seves associacions locals, o bé comprometent-se
a fer-ho. Esmentem els agermanaments entre ciutats o regions de totes dues ribes, la posada en
pràctica de programes MEDA (Eurocités, programa pilot de cooperació entre ciutats impulsat per
la Comissió el 2003, fòrums Euromed de col·lectivitats territorials, etc.); en fi, les iniciatives es multipliquen i mai no n’hi ha dues d’iguals. I fins i tot
algunes vegades donen lloc a una sana competència entre regions o ciutats euromediterrànies, com
Marsella i Barcelona, igual que Alexandria, tres
ciutats que, respectivament, reivindiquen l’estatut
de capital euromediterrània.
La societat civil s’ha mostrat particularment activa
en el sector de la joventut. Els programes clàssics
orientats a l’educació i la formació professional han
mobilitzat crèdits importants (més de 700 milions
d’euros). Aquests programes han estat complementats per accions a càrrec de diferents ONG, que, per
exemple, treballen per eradicar l’analfabetisme o per
l’escolarització i l’accés a la formació professional
de les joves. Els programes adreçats als catedràtics d’universitat i els estudiants dels PTM, els programes europeus Tempus i Erasmus, així com tots
aquells que propicien els intercanvis entre joves de
les dues ribes (Euromed Joventut, Euromed Salto,
o el llançament el 2003 de la Plataforma d’Organitzacions de la Joventut), sovint són només la part
visible dels esforços fets a les dues ribes amb la
intenció de transformar la Mediterrània en una comunitat de veritat, i de construir-la a partir dels nens i
els joves.
Per completar aquest panorama, també hem de parlar de l’Assemblea Parlamentària Euromediterrània
(APEM), la creació de la qual el 2004 va constituir
un gir en la consolidació i el desenvolupament del
PEM. Composta per 280 membres, 140 dels quals
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figurat la història de la Mediterrània (com ara Visca
Cartago!, el finançament europeu del qual va ascendir a 3,98 milions d’euros). Euromed Audiovisuel II,
impulsat el 2005 amb un pressupost de 15 milions
d’euros, es va acabar el mes de desembre passat.
Ha finançat 12 projectes suplementaris que implicaven el conjunt dels professionals de la indústria
audiovisual, i abastaven tot el procés de desenvolupament, distribució, promoció i explotació de les
pel·lícules.
Per contribuir a l’harmonia mútua i al diàleg entre les
cultures mediterrànies a través de la valoració del
patrimoni cultural, el programa Euromed Heritage
ha concedit una partida de 57 milions d’euros a finançar la col·laboració entre institucions del patrimoni de
la regió mediterrània, i a experts en la seva conservació. Prop de 400 socis dels estats membres de la
Unió Europea i dels PTM es van beneficiar d’aquest
programa en el transcurs de les seves tres fases anteriors: entre el 1998 i el 2004, el 2002 i el 2007, i el
2004 i el 2008. Euromed Heritage IV, que cobreix el
període 2008-2012, ofereix als pobles de la regió
noves oportunitats perquè aprofundeixin en el coneixement del seu patrimoni cultural i desenvolupin un
sentiment d’«apropiació» en aquest sentit.
Podem enumerar altres iniciatives, programes i accions
duts a terme a les dues bandes, al nord i al sud de
la Mediterrània, sota formes diverses i amb actors
diferents a les dues ribes, en els diferents àmbits dels
drets humans, la lluita per les llibertats, la supressió
de la tortura (Xarxa Euromediterrània de Drets Humans
[REMDH]), la promoció de l’estatut de les dones i
dels seus drets (Conferència Ministerial Euromediterrània sobre el reforçament del paper de les dones
en la societat, Istanbul, novembre del 2006 ), o la
protecció de la infància, com les accions efectuades per reformar les institucions judicials (Programa
EuroMed Justice), per esmentar-ne tan sols alguns
exemples.
Trobem la mateixa diversitat i la mateixa abundància
en accions més directament relacionades amb el món
econòmic; per exemple, en els clubs de negocis entre
països de totes dues ribes (com el Club de Negocis
Francoegipci CAFE), agrupacions d’empresaris (com
la Unió Mediterrània de Confederacions d’Empreses,
UMCE) o associacions de dones empresàries (com
la Federació d’Associacions de Dones Empresàries
de la Mediterrània, AFAEMME).
D’altra banda, s’observa una aproximació entre els
diferents sindicats, en el marc del Fòrum Sindical
Euromed (FSE); una interconnexió entre organit-
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són parlamentaris dels PTM, l’Assemblea té poder
consultiu. Presidida en alternança per un PTM o per
la Unió Europea, es pronuncia sobre tots els temes
relatius al Partenariat, incloent-hi l’aplicació dels
Acords d’Associació, i adopta resolucions o recomanacions –no vinculants– adreçades a la Conferència
Euromediterrània. Dotada de tres comitès permanents que recullen els tres capítols del Partenariat,
l’Assemblea constitueix un marc privilegiat per promoure el diàleg i contribuir a trobar una solució pacífica, justa i duradora per al Pròxim Orient. No obstant
això, tot i que havia de contribuir a millorar la credibilitat del Partenariat i, per tant, ajudar a trobar una
resposta per a les necessitats de legitimitat democràtica dels pobles, l’APEM s’ha limitat a transmetre
d’una manera força mediocre, i a nivell parlamentari,
les problemàtiques del Partenariat, però no podem
dir que expressi, amb la força necessària, el punt de
vista dels pobles de la regió. I amb raó, ja que els
membres del sud són poc representatius perquè
sovint són designats i/o mal elegits.
D’altra banda, no podem deixar d’esmentar els Consells
Econòmics i Socials (CES), els quals, des del 1995,
també es reuneixen habitualment en cimeres euromediterrànies. En aquestes cimeres, organitzades per
iniciativa del Consell Econòmic i Social Europeu
(CESE), i finançades mitjançant fons MEDA amb un
import de 50.000 euros l’any, els actors socioeconòmics aborden diferents temes treballats en comú
i emeten recomanacions. L’última cimera s’ha celebrat a Rabat (Marroc) del 14 al 16 d’octubre de 2008.
Des del 2000, els CES de la Mediterrània disposen
d’un programa específic, el Tresmed, finançat també
amb fons MEDA i destinat a dotar els sindicats, les
organitzacions patronals i altres actors econòmics i
socials euromediterranis d’un marc de diàleg institucional enfocat a millorar la governança i promoure
la democratització de la regió. El programa Tresmed
III, que va arrencar el 2008, té un pressupost de
907.000 euros.
A diferència d’aquestes dues últimes instàncies, el
Fòrum Civil Euromed és una iniciativa no institucional per a la coordinació i el debat entre organitzacions de la societat civil mediterrània. Ha donat lloc
a la plataforma no governamental Euromed, composta per xarxes temàtiques, regionals i subregionals,
ONG i plataformes locals i nacionals que treballen
en els àmbits de la defensa dels drets humans, la
democràcia, la igualtat entre homes i dones, la prevenció de conflictes, la salvaguarda del medi ambient
i el diàleg cultural.

Organitzat anualment al marge de la Conferència
Euromediterrània de ministres d’Afers Exteriors, aquest
Fòrum permet que la societat civil de la regió es pugui
trobar i dialogar, malgrat els desacords i conflictes
que divideixen la regió i formular recomanacions als
governs. Per aquesta raó constitueix una ocasió privilegiada per compartir informació i idees, alhora
que per debatre propostes d’actuació en tots els sectors que interessen al PEM. Integrat per sessions plenàries, tallers temàtics, tallers autogestionats, una
àgora i activitats culturals, el fòrum posa en relleu
«la capacitat d’autoorganització de la societat civil,
així com la seva vitalitat».
Tant si es tracta de la plataforma no governamental
Euromed i del Fòrum Civil Euromed, com del Fòrum
Social Mediterrani i del Fòrum Social Magrebí, nascuts després dels passos dels dos primers amb l’objectiu de reagrupar les organitzacions i els moviments
implicats en la lluita contra el neoliberalisme, aquests
espais de diàleg intenten, cadascun a la seva manera, reunir els actors civils perquè les seves veus es
puguin fer sentir i per organitzar les seves aportacions als estats i a la Unió Europea. Espais tant de
polèmica com de propostes, aquests fòrums intenten inventar, sobre la marxa, respostes col·lectives
per afrontar els reptes i amenaces que pesen sobre
el futur de la regió. Tanmateix, els seus promotors se
senten frustrats en veure que, en realitat, els responsables polítics no els escolten. I amb raó, perquè en alguns casos el que està en qüestió és, precisament, la consideració i el paper que es concedeix
a les seves paraules. En altres casos, la mateixa
definició de la societat civil és massa vaga, o massa
restrictiva, ja que sovint es veu limitada als moviments
socials, a les organitzacions no governamentals i
fins i tot als sindicats.

Dificultats que cal superar en el camí
d’un Partenariat igualitari
Al final d’aquest balanç s’imposa una primera constatació. Tot i que el PEM implicava que els seus tres
capítols, el polític, l’econòmic i el sociocultural, es
desenvolupessin igual, encara que no al mateix ritme,
al llarg dels anys la primacia del segon àmbit respecte al primer, i molt més encara respecte al tercer, ha esdevingut un principi estructurador del
Partenariat. Tot i que sempre s’ha considerat que
l’àmbit social, cultural i humà és important, no és
menys evident que, per als socis mediterranis tant

I també hi ha una altra dificultat. La diversitat que
caracteritza el món associatiu no facilita gaire que
aquest món capti l’atenció dels donants de fons, ja
propensos per la naturalesa mateixa del Partenariat
a centrar-se des d’un primer moment en els sectors socioeconòmics clarament identificats, i en les
estructures representatives que constitueixen els
parlaments, els CES i altres institucions similars.
En aquest sentit, n’hi ha prou d’estudiar el repartiment dels fons concedits pels MEDA, principal marc
financer de cooperació de la Unió Europea amb els
països tercers mediterranis, per l’Instrument Europeu
de Veïnatge i Associació (IEVA) que el va succeir, i
també per mitjà de préstecs concedits pel Banc
Europeu d’Inversions (BEI), per adonar-se que hi ha
una clara concentració de fons en el capítol econòmic i, en menor grau, en el polític. Les accions
dutes a terme a favor del «suport a la societat civil»
(incloent-hi les ONG) encara representen només un
percentatge molt baix. Una de les raons d’això és
que les organitzacions més petites nascudes en
l’àmbit de la societat civil sovint es troben excloses
del finançament del Partenariat perquè estan poc
organitzades entre si i, en general, no disposen de
mitjans per redactar dossiers ni del temps necessari per esperar-ne uns resultats. Això explica l’evi-

•

•

•

La monopolització del Partenariat per part dels
estats; aquest fet ha estat la causa que progressivament anés perdent credibilitat i llegibilitat als ulls d’aquells per a qui va ser instaurat:
els homes i les dones de les dues ribes de la
Mediterrània.
La gran diferència existent entre els compromisos dels estats i l’efectiva posada en pràctica de les reformes socials, entre els discursos
i la realitat, sobretot pel que fa a la governança
política.
L’afirmació del relativisme cultural per mitjà del
«respecte a les especificitats», sovint reivindicat pels països del sud, obre el camí al discurs
sobre la impossibilitat de transposar determinats
valors basats en el respecte a les llibertats i els
drets, un respecte que en cap cas no pot ser
negociable.
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Tot i que sempre s’ha considerat
que l’àmbit social, cultural
i humà és important, no és
menys evident que, per als socis
mediterranis tant del nord com
del sud, el desenvolupament
econòmic segueix constituint
una prioritat

dent frustració que tantes vegades podem sentir de
boca dels seus membres durant els fòrums civils
mediterranis.
Aquestes reunions, que a vegades pequen de falta
d’organització, mai no han tingut el reconeixement
i el pes necessaris per tirar endavant les seves propostes. A més, sempre han posat l’accent en la
necessitat que la societat civil participi no sols en
les consultes prèvies i en els debats organitzats en
el marc del Partenariat, sinó també en la presa de
decisions, que encara és essencialment intergovernamental.
D’altra banda, el Partenariat inclou estats europeus
democràtics clarament compromesos en un procés
de descentralització, mentre que, en la seva immensa majoria, els seus homòlegs mediterranis continuen preocupats per validar la seva legitimitat, adoptant actituds bastant porugues respecte a les
iniciatives de cooperació descentralitzada que els
proposen, en especial les que provenen d’ONG
independents. Això explica les dificultats que tenen
aquestes últimes per exercir un paper protagonista en la vida i l’evolució de les societats mediterrànies.
Què cal fer per reforçar el paper dels actors de les
societats civils dels PTM i per propiciar que el Partenariat adquireixi tot el seu sentit en el conjunt dels
països implicats, retornant-li la visibilitat perduda al
llarg dels anys?
La resposta es troba en les solucions que es podrien
aportar a aquesta sèrie de problemes, sovint subratllats pels actors civils i relacionats amb:

93

del nord com del sud, el desenvolupament econòmic
segueix constituint una prioritat.
Així doncs, en anteposar la dimensió econòmica, és
natural que molt sovint les organitzacions patronals,
les federacions industrials, les cambres de comerç,
etc., siguin les més beneficiades per l’elaboració i
posada en marxa dels programes. Però el món associatiu té més dificultats per treure profit d’uns programes als quals li resulta molt difícil accedir perquè
es regeixen per uns procediments molt complexos,
per no parlar de la manca de voluntat dels respectius governs, particularment al sud.
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LA PLATAFORMA CIVIL NO GOVERNAMENTAL EUROMEDITERRÀNIA
En els marges del Fòrum Civil Euromed de València (2002) i en un

el Fòrum Euromediterrani de la Cultura (FEMEC), la Xarxa Àrab d’ONG

context que tenia en compte la participació de la societat civil en el

per al Desenvolupament, l’Associació de Dones del Sud, la Xarxa

Procés de Barcelona, xarxes i actors de la societat civil euromedite-

Palestina d’ONG, etc.

rrània van convenir a posar en marxa el 2003 la Plataforma no

La direcció de l’oficina de la Plataforma corre a càrrec d’Abdelmaksoud

Governamental Euromediterrània. Aquesta Plataforma es va constituir

Rachdi des del seu nomenament a Casablanca el 13 de gener de 2008.

amb la tasca principal de reformar el fòrum civil, una trobada anual de

Organitzats sobre la base de la Carta de Valors i Principis adoptada a

la societat civil euromediterrània amb l’objectiu d’influir sobre el Procés

Limassol (Xipre) els dies 25 i 26 de juny de 2004, els membres de la

de Barcelona a través de les contribucions de la societat civil. En efec-

Plataforma actuen moguts per uns mateixos objectius (la democratitza-

te, el 1995, en el primer Fòrum Civil Euromed, la idea d’implicar acti-

ció de les societats i els estats, la lluita contra la corrupció política, finan-

vament la societat civil en el Procés de Barcelona i de promoure el

cera i administrativa, la promoció del diàleg social com a factor essen-

reconeixement de la societat civil com a interlocutor dels diferents paï-

cial de desenvolupament i justícia social…). Les seves accions comunes

sos del Partenariat va estar en l’ordre del dia. La Plataforma dota la

consisteixen a treballar a favor del respecte dels drets humans i la demo-

societat civil de la Mediterrània d’una interfície més permanent amb

cràcia, de l’equilibri i la renovació dels intercanvis entre les societats de

els poders públics i assegura la continuïtat, l’eficàcia i la legitimitat del

la regió euromediterrània, i de l’enfortiment de la societat civil i la seva

Fòrum Civil.

implicació activa en el Procés de Barcelona, posat al dia en el marc de

La Plataforma es compon de 120 organitzacions independents de la

la «política de veïnatge» de la UE. La signatura de la Carta és una con-

societat civil, d’àmbit internacional, euromediterrani, nacional i local, i

dició prèvia a qualsevol adhesió.

compta amb una seu social a París, així com amb un equip operatiu

L’última funció de la Plataforma és l’organització de fòrums civils. A tra-

dirigit per un coordinador general que assegura el desenvolupament

vés de consultes locals, la Plataforma prepara el desenvolupament del

de les seves tasques. Inclou xarxes regionals, subregionals i locals que

Fòrum Civil, reunió anual dels actors de la Societat Civil Euromed (el

actuen sobre el terreny per a la defensa dels drets humans, la demo-

2008, el tema del Fòrum Civil ha estat «La mobilitat dels actors i viure

cràcia, la pau i la prevenció dels conflictes dels emigrants, la conser-

junts en l’espai Euromed»). Des dels seus inicis la Plataforma es va fixar

vació del medi ambient, la igualtat entre homes i dones, el desenvolu-

l’objectiu d’organitzar un fòrum civil en un país del sud. L’oportunitat es

pament sostenible, la promoció dels drets econòmics i socials, el diàleg

va presentar al Marroc, gràcies a la proposta de la plataforma marroqui-

cultural, etc.

na d’ONG Euromed. Per a la preparació d’aquest fòrum, el CA es va reu-

Responent a la seva voluntat de basar-se en una dinàmica democràti-

nir a Rabat al juny de 2006. El Consell va aprovar la idea d’organitzar un

ca interna, la Plataforma ha decidit constituir-se en associació de dret

Fòrum Civil Euromed al Marroc designant un comitè organitzador i un

francès (llei de 1901). Així, la junta general no s’ocupa només dels

programa de treball, en estreta col·laboració amb la Plataforma no Gover-

temes fonamentals, com l’estratègia, els estatuts i les finances, sinó

namental Marroquina.

també de l’elecció del Consell d’Administració (CA), l’actual president

La Plataforma és, doncs, un actor del bon desenvolupament i l’organit-

del qual va ser escollit en el curs de la segona assemblea general cele-

zació dels debats, de l’elecció dels temes i els participants, però és sobre-

brada a Madrid els dies 10 i 11 de novembre de 2007. El president

tot un motor per a l’enfortiment dels actors de la societat civil en tant que

s’encarrega de prendre totes les decisions relatives a la vida de la pla-

interlocutors clau als seus respectius països i en el marc del Partenariat

taforma durant el temps que intervé entre dues assemblees generals.

Euromediterrani.

El CA està integrat per 16 organitzacions (xarxes locals, regionals i

•

•

•

temàtiques), entre les quals hi ha la Federació Internacional dels Drets

Per a més informació:

Humans (FIDH), el Caire Institute for Human Rights Studies, la Xarxa

www.euromedplatform.org

Euromediterrània de Drets Humans (EMHRN), el Fòrum Sindical Euromed,

www.euromedplatform.org/spip/IMG/doc/Charte_de_la_Plate-forme.doc

La manca de reconeixement oficial, al sud de la
Mediterrània, de certs sindicats, associacions i
ONG no afavoreix el desenvolupament d’un teixit associatiu dinàmic que pugui contribuir eficaçment a les accions bilaterals i multilaterals de
Partenariat entre les societats civils d’una riba i
l’altra de la Mediterrània.
El qüestionament per part d’alguns PTM del principi mateix de la participació dels representants de la societat civil en les institucions del
Partenariat.
La prohibició que impera en aquests mateixos
països i que impedeix que determinades associacions, d’altra banda legals, rebin finançament

•

•

•

de l’estranger, fins i tot en el marc del Partenariat
Euromediterrani.
La poca quantia dels ajuts econòmics destinats
a iniciatives per impulsar el desenvolupament i
la dinamització de la societat civil, tenint en
compte les necessitats existents en aquesta
matèria.
El desconeixement d’aquests ajuts, quan existeixen, per part de les organitzacions de la societat civil del sud de la Mediterrània, les quals, d’altra banda, són sovint bastant petites.
Les limitacions tècniques i econòmiques dels programes, i la importància dels pressupostos que
se’ls concedeixen, sovint els confinen a l’àmbit

•

•

•

D’una manera general, convé assenyalar clarament,
i amb més força que mai, el vincle existent entre els
valors compartits, tal com s’ha posat en relleu en la
Declaració de Barcelona, i els programes econòmics
i de desenvolupament social elaborats amb cada
PTM, especialment en matèria de democràcia, drets
humans, bona governança i consolidació de l’Estat
de dret. D’aquesta manera, establint un fort vincle
entre els aspectes democràtics, la bona governança, el progrés econòmic i social i la liberalització dels
mercats, estarem obrint unes perspectives millors
per a la participació de la societat civil en el Procés
Euromed.
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•
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als PTM constitueixen la prova que als països
d’Europa continua havent-hi una manca de voluntat perquè el Partenariat es desenvolupi en tots
els seus aspectes, incloent-hi el relatiu a la circulació de les persones.
El manteniment del règim de visats, imposat en
particular a tots els naturals dels països de la ribera sud quan pretenen entrar a Europa; aquest
règim es troba en flagrant contradicció amb l’esperit de la Declaració de Barcelona, i amb molta
freqüència és un impediment perquè els actors
del sud de la Mediterrània puguin travessar les
fronteres, fins i tot en el marc de projectes euromediterranis de cooperació.
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•

dels especialistes i fan que no tinguin cap impacte tangible ni visible en les societats.
L’accés a aquests programes amb freqüència
es converteix en una veritable cursa d’obstacles, a causa dels seus procediments administratius (formularis, terminis, estatut jurídic dels
sol·licitants, etc.), excessivament complexos i
coercitius.
La gairebé monopolització de l’organització dels
programes Euromed pels agents del nord; els
seus homòlegs dels PTM, que poques vegades
tenen dret a l’estatut de coorganitzadors i moltes, en canvi, s’han d’acontentar amb el paper
de «socis col·laboradors», si no amb el de simples valedors necessaris per a l’execució dels
programes.
La concepció dels programes des d’una lògica
europea i no des d’una òptica de Partenariat; això
confina els països del sud de la Mediterrània a
una posició subalterna i no igualitària.
El domini, en els fluxos d’intercanvis entre les
dues ribes, de les produccions del nord en tots
els sectors, incloent-hi els de la investigació o la
creació.
Les difícils situacions viscudes i les discriminacions sofertes pels immigrants, així com les rigoroses polítiques de regulació dels fluxos migratoris, unes polítiques que, amb freqüència, per

Del Procés de Barcelona a la Unió per la Mediterrània
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El diàleg polític
i de seguretat euromediterrani

Ahmed Driss
Director
Centre Études Méditerranéennes Internationales (CEMI),
Tunis

Amb el llançament de la Unió per la Mediterrània,
l’any 2008 ha estat el del gran debat sobre la
Mediterrània, i també sobre la seva importància i
sobre la complexitat que caracteritza les relacions
entre els habitants de totes dues ribes. Efectivament,
des de 1995 el projecte mediterrani no havia passat mai per un moment tan eufòric; més aviat tot al
contrari, l’ambient havia estat força tenyit de mediocritat, especialment després de la cimera dels deu
anys de Partenariat, una cimera que gairebé semblava el final d’un procés que, segons els seus detractors, durant molt de temps havia tingut moltes mancances.
En un principi, el llançament de la idea d’una «Unió»
va representar una font de desconfiança i d’inquietud respecte al futur del Procés de Barcelona; la seva
evolució en funció de les reaccions, la seva transformació i la seva adaptació al Partenariat Euromediterrani
(PEM) van ser les raons per les quals al final va passar a ser considerada com el salvavides d’aquest
últim. Amb la Unió per la Mediterrània, el 2008 ha
estat l’any en què finalment s’ha treballat per oferir a
la Mediterrània un marc millor per al PEM. Però ho
ha estat de veritat? Hi haurà més oportunitats d’obrir millors perspectives per als diferents diàlegs, i en
especial per al diàleg polític i de seguretat, sabent
sempre que es tracta del PEM, amb les seves prioritats i les seves pressions? El PEM donava al diàleg polític i de seguretat euromediterrani el contingut
adequat, i tractava aquest contingut de la millor manera possible?
El llançament el 1995 del Procés de Barcelona,
que instituïa el Partenariat Euromediterrani entre la
Unió Europea i els països del sud i de l’est de la

Mediterrània, va ser, per diverses raons, portador
d’una gran esperança. Finalment el Mediterrani, un
mar considerat durant molt de temps com la frontera entre dos mons, aspirava a esdevenir un espai
comú de pau, estabilitat i prosperitat compartides,
un espai de diàleg en què seria possible resoldre tots
els conflictes. Així, el llançament d’aquest procés
es va produir enmig d’una gran onada d’entusiasme
respecte del conflicte més antic que la Mediterrània
ha conegut durant l’època moderna, és a dir, les hostilitats entre palestins i israelians. El procés de Pau
de Madrid acabava d’alçar el vol, i l’esperança tenia
via lliure; la Unió Europea es veia exercint un paper
destacat en aquest conflicte i a la regió en general.
Se sentia forta i poderosa, i engegava en paral·lel la
seva política de seguretat i de defensa, intentant desmarcar-se del poderós aliat nord-americà. Segons
alguns experts, el Partenariat havia estat concebut
com un mecanisme de prevenció de conflictes a
través del diàleg, l’entesa i l’intercanvi de riqueses i
valors.
Aquesta visió massa optimista i gairebé utòpica en
gran part no ha funcionat. El PEM no ha aconseguit
resoldre ni preveure cap dels conflictes que s’han
produït i que se segueixen produint a la regió, ni
tampoc ha aconseguit crear un clima de comprensió fonamentat en un seguit de valors comuns relatius a la democràcia, els drets humans i l’Estat de
dret; d’altra banda, alguns temes, com els vinculats
al terrorisme o a la immigració, continuen generant
discòrdia.
A propòsit dels conflictes a la riba sud de la Mediterrània, ni la Unió Europea ni el PEM en particular no
han tingut cap mena d’influència ni cap paper en la
sagnant crisi que va patir Algèria durant tota una dècada, ni en el conflicte del Sàhara Occidental, ni tan
sols en un conflicte menor com el de l’illot de Leila/
Perejil entre el Marroc i Espanya; el mecanisme de
tractament de conflictes establert en el marc del
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cle 2, que establia el principi de condicionalitat,
una condicionalitat que al final es revelaria negativa
i ineficaç.
Amb la Política de Veïnatge (PEV), la Unió Europea
proposa una nova forma de condicionalitat, qualificada ara de positiva, ja que es basa més en la persuasió i l’estímul que no pas en les sancions; s’adopten plans d’acció amb determinats països tercers
mediterranis, que veuen de bons ulls aquesta política, perquè finalment els prometen més obertura
dels mercats i de les fronteres europees.
De la seva banda, els països del sud de la Mediterrània
mai no s’han adherit veritablement al projecte de canvi,
perquè les reformes hi han tingut una importància
desigual, i han estat diferents segons els àmbits i
els països.
I malgrat que els països àrabs del sud de la Mediterrània comprenen la importància i la necessitat del canvi
i de les reformes, insisteixen que el procés hauria de
sorgir de l’interior, sense cap intervenció externa,
rebutjant d’aquesta manera el concepte de condicionalitat, tant si és positiva com si és negativa. En el
seu afany per portar la iniciativa, o com a mínim en
un intent d’aparentar-ho, els caps dels estats àrabs
que havien de reunir-se a Tunísia el març de 2004,
en la Cimera de la Lliga d’Estats Àrabs, havien previst impulsar una iniciativa de reforma per al món àrab.
Tot i així, en aquesta primera temptativa aquest fet no
va tenir lloc, perquè Tunísia, el país amfitrió, havia
decidit traslladar la cimera per manca de convergència en el tema de la reforma, ja que algunes proposicions que feien referència a la necessitat d’introduir canvis polítics i socials en el món àrab no van
aconseguir desvetllar l’entusiasme de tots els participants. Finalment, després d’un segon intent, que
també va tenir lloc a Tunísia al maig de 2004, en la
declaració final de la cimera es pot llegir el compromís dels caps dels estats àrabs per impulsar reformes i permetre una major participació de tothom en
la vida política i en la vida pública, així com per obrirse a tots els elements de la societat civil. La Cimera
d’Alger d’abril de 2005 confirma aquesta tendència,
i el mateix es pot dir de les cimeres següents. Però,
per a la majoria dels observadors, res no canvia realment al món àrab: tot i que s’hi poden observar retocs,
no s’hi produeix cap canvi profund.
És evident, doncs, que la condicionalitat, tal com
era prevista en la versió inicial del PEM o en la Política
de Veïnatge, ni ha funcionat ni ha propiciat que aquest
tercers països mediterranis fossin més democràtics.
Però, malgrat les seves limitacions, cal constatar que
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Partenariat ha fracassat sempre que ha calgut la seva
intervenció.
Pel que fa a la conflagració del Pròxim Orient, ja
abans de la segona Intifada i que es qüestionés el
procés d’Oslo, els aliats àrabs solien considerar que
el compromís europeu era insuficient i poc ferm; després d’aquesta Intifada els esforços europeus es van
esvair, i Israel i els Estats Units van fer tot el possible perquè la Unió Europea no hi tingués cap paper,
o com a mínim, que aquest paper fos d’allò més insignificant.
Aquest fet està motivat essencialment per la feblesa de la posició europea, que havia de fer front en
el seu si a la divisió dels seus membres pel que fa
a l’actitud que calia adoptar davant determinades
qüestions internacionals, i a la seva incapacitat per
instaurar una política exterior comuna i homogènia.
Aquesta fragilitat, ja present en l’època de l’Europa
dels Quinze (per exemple, en el conflicte dels Balcans,
l’escenari del qual no va ser precisament un èxit
per a la Unió Europea, ja que tan sols es va poder
posar punt i final a l’enfrontament mitjançant la intervenció de l’OTAN el 1999), s’ha posat novament
de manifest a partir de l’ampliació de la Unió i de
l’ingrés dels nous països, entre els quals també es
poden comptar nous membres de l’OTAN. Així doncs,
surten a la llum les divergències entre els «europeistes» i els «otanistes», més pròxims a les posicions
dels Estats Units. La guerra de l’Iraq ha fet evident
la gran divergència entre la «vella» i la «nova» Europa,
i sobretot ha posat de manifest l’envergadura del
paper dels Estats Units en una regió que Europa
–o, si més no, algunes potències europees– considera seva.
Pel que fa als problemes polítics estructurals vinculats a la democratització arran del llançament
del PEM, l’entusiasme que distingia els futurs socis
anava de la mà dels ambiciosos objectius del procés amb què s’havia posat en marxa. Malgrat que
les agendes no eren les mateixes, tots els participants en el procés creien que podien assolir els
seus objectius.
De la seva banda, la Unió Europea tenia l’esperança d’arribar a convèncer els pobles del sud de la Mediterrània, mitjançant el concepte de lliure intercanvi,
perquè compartissin els seus valors; en altres paraules, volia conduir els socis mediterranis pel camí de
la democratització i de les reformes dels sistemes
polítics i jurídics. En aquella època van veure la llum
els Acords d’Associació, bàsics per a la posada en
marxa del Procés de Barcelona, amb el famós arti-
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el PEM no ha estalviat esforços per millorar la situació en tot allò que es refereix a l’Estat de dret a la
regió; així, gràcies al PEM, un bon nombre de països
àrabs mediterranis s’han hagut d’implicar en àmbits
en què es mostraven molt reticents. Per exemple, en
el marc dels Programes Indicatius Nacionals (PIN),
es va assignar un pressupost a la millora de la qualitat de la governança amb l’objectiu d’afavorir l’Estat
de dret, impulsant, especialment, la modernització de
la justícia i el desenvolupament dels mitjans de comunicació, àmbits que encara estaven molt endarrerits
i que aquests països es negaven a posar al dia; avui,
aquests temes formen part de les grans obres pendents de dur a terme.
Des de sempre, la consolidació de la societat civil
ha estat un objectiu molt important en el marc del
PEM. És més, el PEM ha encoratjat diversos països
àrabs a fer un pas endavant i acceptar el principi de
suport a la societat civil que proposa la Unió Europea,
tant a escala local respecte a temes com el gènere, el medi ambient, els recursos forestals o la salut
reproductiva, com pel que fa a afers de caràcter més
general que afecten l’àmbit del desenvolupament i
la consolidació dels drets humans i de la democràcia. L’objectiu és contribuir al suport i a l’enfortiment del teixit associatiu independent que treballa
en l’àmbit de la consolidació de l’Estat de dret i del
suport als grups socials més vulnerables. Així, s’han
dut a terme, o s’estan portant a terme, diversos
projectes relacionats amb aquests temes. Però encara queda molt a fer, sobretot si, seguint l’exemple del
Marroc, sovint citat com a model d’èxit de la política europea en la matèria, altres països aspiren a
assolir allò que avui s’anomena, amb molt d’entusiasme, «l’estatut avançat».
No obstant això, sigui en el marc del PEM en el seu
format original o en el format de la Política Europea
de Veïnatge, els problemes estructurals persisteixen; segons l’opinió d’alguns experts, aquests problemes hi són per la manca de concreció del diàleg polític euromediterrani, molt sovint tergiversat
per consideracions irracionals vinculades a percepcions exageradament negatives, provocades tant
al nord com al sud pel fonamentalisme i el terrorisme de caire islàmic i per la immigració; aquests
dos factors dificulten el diàleg i el condemnen a la
ineficàcia.
Des de fa temps, a les dues ribes mediterrànies s’ha
considerat que el fonamentalisme islàmic és una
amenaça per a la seguretat i per a l’estabilitat de la
regió. Com a factor desestabilitzador de la política

interna, el fonamentalisme ha estat combatut pels
règims del sud de la Mediterrània, que compten amb
l’estímul dels països occidentals, amb Europa al capdavant.
Des d’aquesta perspectiva, l’actitud de la Unió
Europea és força ambivalent, perquè, encara que en
principi fomenta «la vigilància» i les accions de prevenció contra el terrorisme, accions que necessàriament atempten contra els drets humans i contra
les llibertats dels individus –en especial contra els
dels islamistes o, de vegades, contra els de les
persones que senzillament mostren signes externs
de religiositat–, més tard s’adona que aquesta estratègia d’exclusió antiislamista constitueix un obstacle
per a qualsevol tipus de projecte de reforma, i adopta una nova postura, pressionant els governs interessats perquè s’avinguin a dialogar amb els anomenats islamistes «moderats» i els obrin la via de la
participació política. Aquesta postura nova no es
basa tan sols en el desig de posar fi als conflictes
mitjançant la inclusió, sinó que també es basa, principalment, en la convicció que aquests «islamistes
moderats» mostren molt d’interès per les reformes
que tenen a veure amb l’Estat de dret i amb la bona
governança. Les peticions de la Unió Europea relatives a les reformes constitucionals, a les lleis electorals, a las lleis anticorrupció i a les reformes econòmiques s’acosten més a les exigències dels
islamistes que a les de les elits governants. Aquest
canvi d’opinió per part d’Europa molesta els règims
del sud de la Mediterrània, que encara es neguen a
acceptar aquesta lògica i que argumenten que els
islamistes adoptaran posicions diferents respecte
del drets de la dona, l’aplicació de la xara, tant en
l’àmbit penal com en el de l’estatut personal i en
molts d’altres. La resposta dels europeus és que
no s’han d’emetre judicis sobre les seves suposades intencions ocultes, sinó que s’han d’emetre sobre
les seves postures públiques i els seus actuals plantejaments. Així doncs, no sembla que hi pugui haver
una solució a curt termini per a aquest diàleg de
sords.
Tanmateix, malgrat que les posicions pel que fa a la
participació dels islamistes en l’escena política siguin
divergents, quan es tracta de la lluita contra el terrorisme hi ha un acord perfecte, o gairebé perfecte.
Des de finals de 2005, els socis han arribat a un
acord sobre un codi de conducta per a la lluita contra el terrorisme, per tal de garantir alhora l’eficàcia
de la lluita i el respecte als drets humans. Aquest
codi de conducta ha mostrat per sobre de tot la

PROGRAMES I PROJECTES EUROMED A DESTACAR: DIÀLEG POLÍTIC I EN MATÈRIA DE SEGURETAT
Els projectes que depenen d’aquest sector estan agrupats en les cate-
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• Euromed Migration I (2004-2007), 2 milions d’euros MEDA i
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Partenariat Euromediterrani i constituint una comunitat interprofessio-
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reforçant les capacitats institucionals i administratives dels països del

legal en un instrument de desenvolupament econòmic, social i cultural
entre la Unió Europea i els països MEDA.

Per a més informació:

www.euromed-migration.eu

www.enpi-info.eu

determinació dels membres del Partenariat d’utilitzar tots els mitjans possibles per combatre el terrorisme a la regió. Tant la declaració final de la Cimera
de París del juliol de 2008 per al llançament de la
Unió per la Mediterrània com la declaració final de
la reunió de ministres euromediterranis d’Afers
Exteriors, celebrada al novembre de 2008 a Marsella,
han reiterat la necessitat d’implantar aquest codi
de conducta, la qual cosa significa que es tracta
d’una prioritat del diàleg polític i de la seguretat euromediterrània.
Pel que fa a la immigració, diversos experts han
provat d’establir des de fa com a mínim dues dècades un vincle directe entre la seguretat pública i la
immigració. En canvi, són pocs els analistes que han
intentat delimitar una diferenciació entre la realitat
d’una amenaça potencial inherent a la immigració i
les percepcions subjectives sobre el que la immigració podria arribar a ser.
En el context euromediterrani i partint de la Declaració
de Barcelona, queda clar que en aquesta declara-

ció l’objectiu de limitar la immigració procedent
dels països del sud estava ben establert. La percepció de la immigració com una amenaça predominava en la política europea, que tractava aquesta qüestió únicament des de la perspectiva de la seguretat.
És possible que, a causa dels cinc milions de persones provinents de països del sud de la Mediterrània
(especialment de Turquia i del Magreb), la inquietud d’Europa estigui justificada. La situació de pobresa en què viuen la gran majoria d’aquests immigrants
podria afavorir que optessin per la violència (com,
per exemple, s’esdevé a França amb els habitants
dels suburbis, que expressen el seu malestar a través de mobilitzacions); de la mateixa manera, però,
l’exclusió social podria afavorir una mena de comunitarisme que podria servir de viver per als partidaris del terrorisme.
Malgrat tot això, aquesta por no es pot convertir en
una xenofòbia sistemàtica ni en una total negligència respecte als drets del immigrants, és a dir, d’aquestes mateixes persones que Europa ha necessitat, i
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que segueix necessitant, tant per raons econòmiques
com demogràfiques. En efecte, les necessitats europees en termes de treballadors generaran noves
onades d’immigracions que contribuiran a pal·liar el
dèficit demogràfic i l’envelliment de la població (alguns
països europeus, com Itàlia, Alemanya, Portugal i
Espanya van optar per abandonar la política «d’immigració zero» impulsada a principis dels noranta i
han optat pel sistema de les quotes). En un context
com aquest, els països del sud de la Mediterrània
han continuat insistint en la importància de crear una
Carta dels drets dels immigrats, una mena de codificació d’aquests drets; tot i així, els fets de l’11 de
Setembre i de l’11 de Març no han permès avançar
en aquest camí.

Europa es mostra tan
preocupada per la lluita contra
la immigració il·legal i contra
les xarxes de tràfic d’éssers
humans que tan sols dóna
importància als aspectes
que es troben estretament
relacionats amb les qüestions
de seguretat
I si certament el context no sembla gaire propici per
iniciar un diàleg euromediterrani sobre la qüestió de
la immigració, encara ho és menys per abordar la
inquietant transformació de la regió de l’Àfrica del
Nord en una àrea de trànsit per als candidats a la
immigració subsahariana; actualment els fluxos migratoris es caracteritzen per una gran mobilitat, i la
regió del sud de la Mediterrània i en especial el Magreb
són a camí de convertir-se en el centre dels diferents
moviments humans que van des de l’Àfrica subsahariana fins a Europa. Això implica un creixement de
la immigració il·legal com a resultat de la intensa activitat de les xarxes d’immigració que actuen en països com el Marroc o Algèria. D’alguna manera, aquest
fenomen contribueix a la transformació del contingut de les negociacions entre el nord i el sud sobre
la qüestió.
El Partenariat Euromediterrani hauria d’haver constituït un marc de resolució per a aquests problemes, i
encara que en l’apartat dedicat a la cultura del Procés
de Barcelona es preveia una certa col·laboració en

l’àmbit de la circulació i instal·lació de persones a l’àrea euromediterrània, els habitants del sud de la
Mediterrània han considerat insuficient l’atenció que
la Unió Europea ha prestat a aquesta matèria. Europa
es mostra tan preocupada per la lluita contra la immigració il·legal i contra les xarxes de tràfic d’éssers
humans que tan sols dóna importància als aspectes
que es troben estretament relacionats amb les qüestions de seguretat.
De la mateixa manera, es diria que Europa intenta
desplaçar les seves fronteres per instal·lar-les en el
territori dels seus veïns del sud, demanant-los que
assumeixin el paper de guàrdies fronterers no sols
contra els intents dels seus propis ciutadans de traspassar clandestinament aquestes fronteres, sinó
també, i especialment, contra els fluxos d’immigració subsaharians. Diverses conferències euromediterrànies, en especial la de Nàpols de 2003 i la de
Dublín de 2004, han insistit en la necessitat d’adoptar un punt de vista global pel que fa a la immigració. Tot i així, amb la nova Política de Veïnatge de la
Unió Europea, el PEM sembla haver adoptat una nova
actitud sobre la qüestió, en oferir, entre altres drets,
un eventual accés a la llibertat de circulació, encara
que aquesta perspectiva es contradigui amb la voluntat de reduir els fluxos migratoris en les polítiques
europees. Això deixa intacte el problema entre les
dues parts.
És evident que la qüestió de la immigració és d’una
importància cabdal per als socis de les dues ribes;
és un tema indiscutiblement polític i, per tant, ha de
ser tractat com a tal i figurar en el marc del diàleg
polític (molt sovint s’inclou en l’apartat de la cooperació social, humana i cultural, com, per exemple, en
la declaració final de la Reunió de ministres euromediterranis d’Afers Exteriors celebrada a Marsella del
3 al 4 de novembre de 2008), amb l’objectiu d’arribar a solucions de caràcter global.
Assistirem en el futur pròxim a un millor enfocament
de totes les qüestions que hem tractat aquí? Oferirà
la Unió per la Mediterrània, considerada una nova
oportunitat, més bones perspectives per al diàleg
polític i de seguretat euromediterrani? És difícil donarhi una resposta afirmativa. Els ministres euromediterranis d’Afers Exteriors es van reafirmar en el fet
que, en el marc de la Unió, el diàleg polític i de seguretat continuaria posant l’accent en la situació política al Pròxim Orient, la implantació del codi de conducta en matèria de lluita antiterrorista, l’aprofundiment
del diàleg sobre la Política Europea de Seguretat i
de Defensa (PESD) i les qüestions de seguretat, l’en-

Naturalment, tot això és molt positiu, però sembla
com si la Unió per la Mediterrània estigués ja des de
bon començament condemnada a estar paralitzada
i com si actualment es trobés en un compàs d’espera. Tal com va passar amb la versió inicial del Procés
de Barcelona, la Unió per la Mediterrània ha caigut
en el parany del conflicte entre Palestina i Israel, i s’ha
convertit, com alguns diuen, en la seva víctima col·lateral. Sobre la guerra iniciada per Israel a Gaza contra
la palestina Hamàs i les diferents reaccions que això
ha suscitat en els països àrabs mediterranis, tant entre
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com alguns diuen, en la seva
víctima col·lateral

l’opinió pública com en els dirigents, el to era més
de condemna que no de comprensió davant l’actitud laxa d’Europa, la qual ha estat fins i tot acusada
de còmplice i de massa pròxima a les posicions d’Israel,
basant-se en les declaracions de la presidència europea arran de la guerra. Tot això ha servit per demostrar que no hi ha cap motiu per alimentar gaires esperances. A la copresidència no se li ha acudit res de
millor que anunciar que «totes les reunions previstes
a títol de la Unió per la Mediterrània seran ajornades
fins a una nova notificació», i Egipte, amb l’objectiu
d’assegurar-se la copresidència, ha demanat formalment la suspensió de la Unió per la Mediterrània,
assumint la negativa dels estats àrabs membres de
la Unió a seure novament a la mateixa taula que els
israelians. Quina serà la solució? Possiblement, les
setmanes o els mesos vinents ens donaran la resposta. Mentrestant, el procés està congelat i, alhora, també el diàleg.
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fortiment de la democràcia i del pluralisme polític mitjançant el desenvolupament de la participació en la
vida política i el respecte dels drets humans i les llibertats fonamentals, elements clàssics del diàleg, als
quals es pot afegir la intensificació del diàleg regional sobre la cooperació comuna; les bones pràctiques i els intercanvis d’experiències en l’àmbit de
les eleccions sobre una base voluntària a petició d’algun soci i, finalment, la prevenció, reducció i gestió
de les catàstrofes naturals i d’origen humà.

Del Procés de Barcelona a la Unió per la Mediterrània

Dossier

Mentre les integracions regionals semblaven reforçar-se, la Mediterrània continuava representant el
paper d’orfe fins a la creació del Procés de Barcelona
el 1995. Aleshores es va signar l’acord per crear un
equilibri entre les dues ribes de la Mediterrània amb
l’objectiu de garantir una zona de pau i seguretat.
Però, en el transcurs d’una dècada, aquest projecte, tan celebrat al començament, ha posat de manifest les seves limitacions.
Nicolas Sarkozy en pren bona nota i el 2007 proposa un ambiciós projecte d’associació euromediterrània. Davant l’oposició expressada per certs països
membres de la Unió Europea, la iniciativa francesa
«s’europeïtza» i s’inscriu de nou en la continuïtat del
projecte de Barcelona. Així doncs, la vocació d’aquest nou projecte passa a ser poc llegible, especialment perquè els obstacles que van conduir al fracàs del projecte de Barcelona no han desaparegut,
sinó ben al contrari. Què queda del projecte francès?
L’hem de considerar una utopia passatgera, o un veritable desafiament que cal afrontar perquè els reptes
per edificar aquest espai són importants?
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La Unió per la Mediterrània:
dificultats per «gestionar la proximitat»

La necessitat de superar
el Procés de Barcelona
Quan parlem de la necessitat de superar l’acord
signat el 1995 a la capital catalana, no pretenem renegar dels èxits que ha aconseguit, ni tampoc de les
seves aportacions.
No obstant això, concebut en el context de la dècada del 1990 i arran dels acords d’Oslo (1993), l’evo-

lució d’aquest projecte ha posat en relleu els desequilibris cada vegada més importants existents primer entre les tres cistelles i, en segon lloc, entre els
socis de totes dues ribes. Les decisions es prenen
a Europa i tenen valor de normes per al conjunt dels
signants.
Aquesta manca de simetria es va fer visible en el
context de la dècada del 2000, arran dels atemptats de l’11 de setembre de 2001 als Estats Units.
Tres raons essencials expliquen aquesta major visibilitat: la cada vegada més important presència nordamericana a la regió; la implantació d’una política de
veïnatge que sovint és perjudicial per als països del
sud, i l’estancament dels conflictes regionals de primera fila, entre els qual figura el conflicte palestinoisraelià.
Així, el projecte sembla ajornat per partida doble: respecte a la seva vocació inicial i amb relació a les
expectatives de la gent, en particular les dels habitants del sud.
Atesa aquesta decepció evident, el projecte de
Nicolas Sarkozy, que ambicionava «donar un nou
impuls al Procés de Barcelona», semblava oportú
pel que fa al fons, encara que el mètode fos maldestre.
En efecte, aquest nou projecte podia tenir com a raó
de ser la necessitat de reduir l’enorme desfasament entre els països de les dues ribes en matèria
de desenvolupament. Després de la caiguda del mur
de Berlín, Europa es va girar cap a l’est, negligint el
sud. En conseqüència, el projecte francès pretenia
corregir aquest desequilibri i impedir un conflicte
entre l’islam i Occident, en particular pel que fa a la
definició dels valors universals.
Per aconseguir aquests dos objectius, els ideòlegs
del projecte francès, els consellers del cap d’Estat,
al capdavant dels quals figura Henri Guaino, van
pensar que la seva proposta aconseguiria evitar els
principals obstacles amb què havia ensopegat el

Però més enllà d’aquests factors, ben coneguts i
sovint profusament utilitzats, n’hi ha d’altres de menys
reconeguts que també han dificultat de la mateixa
manera el Procés de Barcelona. En primer lloc, els
estats del sud no estaven disposats a modificar el
seu estil de governança. Per les elits, no hi havia
vinculació entre el desenvolupament econòmic previst en el marc d’aquest projecte i les seves pràctiques polítiques. En segon lloc, molt pocs països havien
concebut veritablement un projecte de desenvolupament. I en tercer lloc, pels estats del sud de la
Mediterrània, el Procés de Barcelona no constituïa el
marc apropiat per trobar una sortida als conflictes
regionals.
Davant d’aquest estat de coses, també és cert que
la Unió Europea ha continuat fracassant en el seu
intent de construir una veritable política comuna
respecte al sud, malgrat la proximitat geogràfica, els
lligams històrics i culturals, i la presència d’una forta
comunitat immigrada al seu territori. Pels estats de
la Unió Europea, el tancament de la frontera meridional hauria de protegir forçosament la riba nord

1

França i el seu sud
Nicolas Sarkozy va proposar un nou projecte i en va
exposar les grans línies a Tànger, amb ocasió de la
seva visita oficial al Marroc a la tardor del 2007,
amb el rerefons d’una crisi en les relacions entre els
països de totes dues ribes. Tanmateix, és innegable
que el primer esbós del projecte se centrava en un

Jean-Robert Henry. «La nouvelle question méditerranéenne». Questions Internationales, núm. 31. París: La Documentation Française, maig-juny
del 2008.
2 Khadija Mohsen-Finan. «L’Union pour la Méditerranée: une ambition française de reconsidérer le Sud». Policy-paper, Europe Vision, 3. IFRIBrussel·les, desembre del 2008. www.ifri.org.
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És cert que la Unió Europea
ha continuat fracassant en el seu
intent de construir una veritable
política comuna respecte al sud,
malgrat la proximitat geogràfica,
els lligams històrics i culturals,
i la presència d’una forta
comunitat immigrada
al seu territori

de l’arribada d’immigrants clandestins i del terrorisme. Aquesta postura política no tenia gens en compte l’antiguitat i la intensitat de les relacions que han
creat unes xarxes de solidaritat que traspassen les
fronteres.1
A més dels retrets que es poden imputar tant als
estats del nord com als del sud, cal comptar amb
el fet que, en tots dos casos, les elits polítiques
han estat incapaces d’abandonar les seves relacions bilaterals a favor de les relacions multilaterals preconitzades pel Procés de Barcelona. En
aquest nivell concret, el que es qüestiona no és el
procés en si mateix, sinó més aviat la seva aplicació. Tant en una part com en l’altra, les elits polítiques no van tenir audàcia política per a l’aplicació
de les clàusules perquè temien que, si es produïa
un canvi radical, les seves relacions podrien resultar alterades.
No obstant això, aquestes raons, que van obstaculitzar el procés, han estat curosament ocultades.
Per comoditat política i intel·lectual, l’argument que
se sol esgrimir per explicar el bloqueig és l’estancament del conflicte palestinoisraelià i la impossibilitat
de fer que s’asseguin a la mateixa taula israelians i
àrabs.2
Per totes aquestes raons, reals o esgrimides, deu
anys després de la seva implantació el projecte
de Barcelona ja no responia a les expectatives dels
estats membres. Els dies 27 i 28 de novembre de
2005, la cimera que havia de commemorar-ne el
desè aniversari es va veure boicotejada per la
immensa majoria dels caps d’Estat i de Govern del
sud de la Mediterrània. Només el cap de Govern
turc i el president de l’Autoritat Palestina es van
posicionar al costat dels membres de la Unió
Europea.
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procés impulsat el 1995: la manca de compromís
en la recerca d’una sortida als conflictes regionals
(palestinoisraelià, sahrauí, turc i siriolibanès); problemes de governança política en gairebé tots els
països de la riba sud; dificultats per contenir el terrorisme; escassa circulació de persones i productes,
en particular dels agrícoles, dins d’aquest espai, i
manca d’implicació de les societats civils en el projecte.
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cert nombre de preocupacions específicament franceses. I també és indubtable que, amb més motiu
que altres països europeus, França no pot ignorar el
seu sud per diverses raons: la proximitat geogràfica,
un passat comú vinculat al colonialisme i la presència d’una forta comunitat magrebina implantada des
de fa molt de temps a la seva terra, la meitat dels
membres de la qual són avui dia francesos (prop de
3 milions). A això cal sumar-hi els lligams d’ordre cultural que acosten encara més el Magreb a França,
així com unes relacions econòmiques molt importants.
Aquests diversos factors han creat un vincle especial i molt fort entre les dues zones.

Aquesta neutralitat que esdevé
força difícil, perquè qualsevol
acció diplomàtica enfocada
a un d’aquests dos països
i considerada per ells
condescendent s’interpreta
com una agressió. Aquesta
«paranoia política», les arrels
de la qual provenen de la
descolonització, complica
les relacions polítiques
França necessitava redefinir la seva relació amb els
països d’aquesta regió per passar la pàgina del colonialisme, conservant la seva influència sobre una zona
molt cobejada, en particular pels Estats Units. Així
doncs, París havia de reconsiderar la seva ambició i
la seva política preguntant-se com podia preservar
els seus interessos en un sistema universalitzat, que
posava en escena nous actors, com ara la Xina o el
Japó.
Ara bé, en els inicis de l’actual segle XXI, i malgrat la
intensitat dels vincles històrics, les relacions entre
París i els països del Magreb han estat marcades per
les crisis amb Alger i per una mena de «paternalisme» respecte de la família reial marroquina, difícilment concebibles des del punt de vista de les relacions internacionals. Per tant, calia sanejar l’ambient
i reposicionar aquestes relacions amb els dos grans
països del Magreb en un marc més neutral. Una
neutralitat que esdevé força difícil, perquè qualsevol
acció diplomàtica enfocada a un d’aquests dos països i considerada per ells condescendent s’interpre-

ta com una agressió. Aquesta «paranoia política»,
les arrels de la qual provenen de la descolonització,
complica les relacions polítiques.
Les tensions que han anat apareixent de manera recurrent durant aquests darrers anys entre França i Algèria
estan essencialment vinculades a la història i a les
divergències existents sobre la idea del projecte
d’amistat proposat per Jacques Chirac el 2003, que
no va tenir continuació.
Aquest episodi és revelador de la incapacitat de totes
dues parts per posar-se d’acord i associar-se per
escriure, desapassionadament, un passat comú. Els
historiadors que han iniciat aquesta labor han vist
obstaculitzada la seva tasca perquè els dirigents polítics creien que ells podien substituir-los. Segons la
lectura oficial dels fets, la narració francesa del període colonial no té en compte els colonitzats, com
ho demostra la llei de 23 de febrer de 2005 sobre
el caràcter positiu de la colonització, percebuda com
la glorificació d’un període terriblement fosc i difícil
per a Algèria.
En realitat, aquesta llei no era més que un pretext
revelador de la degradació de les relacions entre
tots dos països. Des de fa molt de temps, aquestes males relacions s’han intensificat encara més
pel problema dels visats, considerat com el més
important ja que impedeix la circulació de les persones, mentre que, en canvi, s’ha promocionat
força la circulació de les idees i, sobretot, dels productes.
Sense necessitat de mostrar penediment ni de formular excuses a Alger, París estava obligat a redefinir les seves relacions, i el marc regional li semblava
ideal per superar l’enfrontament francoalgerià.
Aquest primer replantejament del projecte era fort i
ambiciós alhora. Fort perquè tenia en compte la història, l’espai prioritàriament implicat i les mancances
del procés en curs. I ambiciós perquè tenia per objectiu equilibrar dues regions properes i interdependents
per moltes consideracions.
Tot i això, ha estat percebut com un projecte que
tradueix la voluntat francesa de corregir la imatge
atlantista atribuïda a Nicolas Sarkozy, i com un senyal enviat per França al món àrab –més enllà del
Magreb– per transmetre-li que l’amistat de França
amb Israel no implica de cap manera una desvinculació respecte d’aquest món, ja es tracti de la crisi
sirianolibanesa o del conflicte palestinoisraelià.
Finalment, aquest projecte constitueix per a molts
un marc polític per a Ankara, en el cas que Turquia
no s’integri a la Unió Europea.

«L’europeïtzació» del projecte francès

Per Alemanya, i també per a
altres països com Dinamarca,
si aquest projecte era europeu,
havia de concernir tots els països
de la Unió Europea
Sigui quina sigui la força del seu projecte, actuant
en solitari França imposava implícitament el seu lideratge en el conjunt de la zona implicada. La manca
de concertació amb Madrid, i fins i tot amb Berlín,
s’ha vist com un desig de marginar els actors del
Procés de Barcelona i apartar Alemanya de l’espai
mediterrani, per tal d’impulsar un projecte competidor i liderat per París. Per evitar acusacions i crítiques adverses, Espanya ha proposat immediatament inscriure la iniciativa francesa en la prolongació
del Procés de Barcelona, considerant-la com un
«Barcelona Plus». En lloc de la diferència de naturalesa, imaginada i desitjada pel Palau de l’Elisi,
Miguel Ángel Moratinos, ministre d’Afers Exteriors,
preconitzava una diferència de grau. Però al final la
posició alemanya seria determinant per al destí del
projecte.
Berlín es va oposar al projecte per dues raons essencials: perquè excloïa els països europeus que no pertanyien a la Mediterrània, i perquè podria contribuir
a dividir la Unió Europea. Per Alemanya, i també
per a altres països com Dinamarca, si aquest projecte era europeu, havia de concernir tots els països
de la Unió Europea. França, que no podia guanyarse l’enemistat dels països europeus en vigílies del
seu mandat al capdavant de la presidència de la Unió
Europea, no va tenir altre remei que arribar a un acord.
Després d’una trobada a Hannover, celebrada al març
del 2008, es presenta al Consell Europeu un text
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Més enllà de les raons específicament franceses
per redefinir les relacions entre totes dues àrees geogràfiques i culturals, també hi ha altres factors que
afecten el conjunt dels països de la Unió Europea, i
que han estat tinguts en compte en la implantació
d’aquest nou projecte.
La Mediterrània és, en efecte, l’única zona del món
en què el contrast entre les dues ribes és tan important. En termes del PIB, la diferència va d’un a deu,
amb 30.000 dòlars per habitant de mitjana a la riba
nord i només 3.000 a la riba sud. Segons els analistes de l’Organització per a la Cooperació i el
Desenvolupament Econòmic (OCDE), caldria crear
uns 40 milions de llocs de treball des d’ara fins al
2020 perquè la taxa d’atur actual no augmentés,
tenint en compte el creixement demogràfic d’aquests
països.
Naturalment, aquestes xifres, que mostren el desequilibri entre totes dues ribes, són prou conegudes, i per pal·liar la situació s’han adoptat diverses
polítiques a través de la creació d’institucions; en
una primera fase, el diàleg euroàrab (Comunitat
Econòmica Europea [CEE] i Lliga Àrab) fins al 1980
i la concertació dels 5+5 impulsada el 1990 per a
una cooperació multilateral sobre temes de seguretat a la Mediterrània occidental; després, la Conferència sobre Seguretat i Cooperació a la Mediterrània el 1991, el Fòrum Mediterrani el 1994 a iniciativa
de França i Egipte, el Procés de Barcelona el 1995
i, finalment, la Política Europea de Veïnatge (PEV),
creada el 2002 per accelerar la integració dels països de l’Europa de l’Est, abans que fos ampliada
als països mediterranis per reforçar les iniciatives de
cooperació bilateral.
Segons Nicolas Sarkozy, encara que aquestes institucions van ser útils en el seu moment, avui són insuficients, i d’aquí ve la idea de canviar de mètode per
anar més lluny i tornar a situar el conjunt mediterrani al cor de la geopolítica europea, amb el suport dels
països riberencs, que són els primers implicats per
la necessitat de dur a terme un reequilibri entre els
països de totes dues ribes.
En la seva forma inicial, el projecte semblava força
seductor, sobretot si pensem que pretenia associar
els països del sud amb la definició d’un contingut que
deliberadament s’havia mantingut imprecís. Però més
enllà de la seducció, l’aplicació d’aquest projecte
remetia a dos paràmetres que, pel que sembla, París
no havia tingut en compte. D’una banda, França es

dessolidaritzava dels països de la Unió Europea
amb què s’havia compromès en el Procés de
Barcelona, i de l’altra, el projecte no prenia prou en
consideració la capacitat dels països del sud per
ser socis de ple dret.
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Noves relacions nord-sud
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comú. Aquest document, que ha rebut l’adhesió dels
27 estats membres i de la Comissió Europea, proposa la creació d’una Unió per la Mediterrània (UpM),
concebuda, segons la cancellera alemanya, «com
un projecte de la Unió Europea amb els països del
sud de la Mediterrània».
Es tracta, doncs, d’una clara prolongació del Procés
de Barcelona, però amb un nou impuls. Del projecte francès només queda la voluntat d’organitzar d’una
altra manera l’espai euromediterrani. El principal canvi
entre tots dos projectes rau en una millor simetria
entre els socis del nord i del sud de la Mediterrània.
Aquests últims han estat convidats a definir el seu
contingut i s’han creat dues noves instàncies per concretar la seva participació: la presidència i la secretaria de la UpM.
Aquesta secretaria, que estava destinada a ubicarse en un país del sud i a càrrec d’una personalitat
del sud, hauria de tenir un paper molt important en
el nou dispositiu. És, efectivament, l’encarregada de
seguir els projectes de cooperació i la substitució
del comitè Euromed per una reunió d’alts funcionaris i un comitè permanent conjunt. Té la missió de
negociar «projectes concrets», en comptes d’una
definició d’àmbits de cooperació global. Aquests
projectes fan referència a la descontaminació del
mar Mediterrani, al desenvolupament d’autopistes
marítimes i terrestres, i a l’establiment d’un mercat
mediterrani de l’energia. Algunes activitats ja estan
cobertes pel PEM, com el programa Horitzó 2020.
Així, en comptes de fer taula rasa dels programes
existents, s’ha optat per la continuació d’activitats
que ja es preveien en el Procés de Barcelona, encara que en el futur les activitats estaran reunides en
un programa únic.
Si els projectes no són completament nous, i si els
àmbits coberts són més o menys els mateixos, el
marc institucional ja no ho és. Les conclusions de
les últimes conferències ministerials euromediterrànies ja els preveien, i la qüestió de la copresidència és un desig francès que data de fa ja alguns
anys.3
En aquest cas, fins a quin punt ens trobem realment davant d’un projecte nou? La prolongació d’un
projecte sobre les ruïnes del qual havia de néixer el
projecte francès crea un veritable problema de comprensió. Com, per explicar el naixement del projecte francès des d’una perspectiva pedagògica, podem
3

dir a les societats civils dels països d’ambdues ribes,
unes societats a les quals es vol associar, que aquest
projecte no és fonamentalment diferent del que ja
era a la llista negra? Què preveu el nou projecte
per superar els obstacles trobats pel Procés de
Barcelona?

Evitar els esculls de Barcelona
Per superar el bloqueig i crear un espai de pau i prosperitat semblen necessàries diverses condicions.
Sigui quina sigui la naturalesa dels afers que s’han
de tractar (descontaminació del mar, formació, etc.),
cal comptar amb el suport d’una voluntat política i
promoure un debat popular a una banda i l’altra del
mar, cosa que mai no ha succeït en el marc del Procés
de Barcelona.
En l’àmbit econòmic, sabem bé que el desafiament
és enorme, més encara pel fet que la diferència del
nivell de desenvolupament entre els països de la
riba nord i els de la riba sud és molt important. Per
reduir aquests desfasaments, que afecten el nivell de
vida, la Unió Europea atorga una ajuda substancial
al desenvolupament, en el marc de la política col·lectiva o a través de les relacions bilaterals, però sense
fer cas de la bona governança dels estats implicats.
Si hi ha clàusules en matèria de condicionants, mai
no s’han aplicat.
Tanmateix, l’ajuda al desenvolupament en matèria
de bona governança no es pot reduir a una simple
ajuda financera. Als països del sud no es qüestiona
forçosament, ni en tots els casos, la manca de recursos, sinó més aviat la governança (mala distribució
de les riqueses, clientelisme, corrupció, etc.). Sobre
aquesta qüestió fonamental, la UpM no preveu cap
clàusula en particular.
Aquestes qüestions de governança contribueixen a
fer més complexa la simetria entre els països de totes
dues ribes. Els països del sud experimenten nombroses dificultats a l’hora de ser socis de ple dret,
susceptibles de pesar en les decisions i de definir,
juntament amb els europeus, el contingut d’un projecte regional. Aquest paper de soci implica que
alhora siguin cofinançadors, productors d’idees o de
contraprojectes. Llevat d’un o dos països, els restants estan en una situació molt precària: economies
en fase de canvi, poblacions majoritàriament com-

Vegeu les conclusions i recomanacions de la IV, VII i VIII conferències euromediterrànies organitzades a Marsella els dies 15 i 16 novembre de
2000, a Luxemburg el 30 de maig de 2005, i a Tampere els dies 27 i 28 novembre de 2006.

D’altra banda, en aquests països s’observa una feble
mobilitat social, absència d’Estat de dret i una supremacia de la idea nacional que els impedeix percebre
els avantatges de construir una regió integrada. Mentre
no existeixi un Estat de dret, el món dels negocis continuarà sancionant la mala governança d’aquests països negant-se a invertir en mercats en què no hi ha
seguretat per a les transaccions econòmiques.
Aquestes dificultats també estan vinculades a la mala
qualitat dels aparells judicials i de les polítiques de
suport i estímul a la inversió.
També hi ha altres raons que dificulten la posada en
pràctica d’aquesta unió: les relacionades amb la manca
de confiança entre els països d’una riba i l’altra. Per
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Mentre no existeixi un Estat
de dret, el món dels negocis
continuarà sancionant la mala
governança d’aquests països
negant-se a invertir en mercats
en què no hi ha seguretat per a
les transaccions econòmiques

a les elits polítiques del sud, els països de la Unió
Europea només es preocupen pels seus interessos.
Ho demostra el fet que els projectes acceptats per
la Comissió Europea el 20 de maig de 2008 no es
corresponguin amb les seves prioritats immediates,
sigui la descontaminació marítima, el desenvolupament de l’energia solar o fins i tot la cooperació en
matèria de protecció civil contra les catàstrofes naturals. Per ells, la prioritat dels europeus se centra a
fer circular els seus productes, per consolidar els
mercats dels països del sud i jugular la immigració i
el terrorisme.
Però, per desgràcia, aquest clima de confiança també
és absent entre els mateixos països del sud, ja que
tant les divergències com els conflictes continuen
pesant en les relacions polítiques.
Tot i que sovint s’esmenti el conflicte palestinoisraelià, el cert és que no és l’únic. No sols la qüestió de
Xipre continua sense estar resolta, sinó que també
el conflicte polític entre Damasc i Beirut, el problema del Sàhara Occidental i, des d’una perspectiva
més àmplia, les relacions entre Alger i Rabat constitueixen altres esculls que poden posar en perill el
funcionament de la UpM.
Però, malgrat tots aquests obstacles, cal no perdre
de vista que aquesta dinàmica regional és completament necessària per a les dues ribes. El sud no té
cap més projecte per inscriure’s en la universalització i esmenar el seu retard en relació amb altres regions. Pel que fa a Europa, també ha de preocuparse pels estats de la seva frontera sud, com han fet
Alemanya amb l’Europa de l’Est i els Estats Units amb
l’Amèrica Llatina.
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postes per joves cansats de no ser capaços de trobar el seu lloc en la mundialització, i fins i tot a
vegades ni tan sols al seu propi país . D’altra banda,
amb la consolidació de l’islamisme radical, que es
va aliar amb Al-Qaida al Magreb, en aquests països
han aparegut noves modalitats que atempten contra la seguretat.

Del Procés de Barcelona a la Unió per la Mediterrània
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El 2008 va ser important per a les relacions euromediterrànies. Va ser l’any en què va culminar el
desarmament aranzelari del primer país de la riba
sud, Tunísia, en el marc de l’Àrea de Lliure Comerç
Euromediterrània, sense que s’hagin verificat els escenaris catastrofistes (ni tampoc, cal dir-ho, els
voluntaristes) sobre el seu impacte econòmic. A més
a més, es va avançar substancialment en alguns
aspectes de les negociacions sobre comerç de serveis i de productes agrícoles amb diversos països
de la riba sud, tot i que els progressos continuen
sent lents i dispars. Aquesta és una constant del
procés de liberalització comercial euromediterrani,
que avança amb molts entrebancs i retards, és cert,
però que almenys avança.
En l’àmbit institucional, es va aprovar la Unió per
la Mediterrània (UpM), la Secretaria de la qual té
com a seu Barcelona, tot un reconeixement als
orígens de l’Associació Euromediterrània i a la continuïtat dels seus principis fonamentals. Entre aquests,
el lliure comerç és una punt eminent, fins al punt
que al Procés de Barcelona se li retreu una excessiva polarització en els aspectes comercials i, dins
d’aquests, les mesures de política comercial.
Finalment, l’octubre es va llançar l’estatut avançat
per al Marroc com a següent pas de la Política de
Veïnatge i eventual relleu de l’Acord d’Associació
Marroc-UE. Sembla, per tant, adient analitzar l’evolució recent de les relacions comercials euromediterrànies, que constitueixen un vector fonamental dels interessos geoeconòmics d’ambdues ribes
de la Mediterrània, a la llum d’aquells darrers desenvolupaments.
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L’evolució del marc comercial
euromediterrani

A títol expositiu, en l’evolució de la integració comercial euromediterrània es poden distingir tres eixos de
política: la seva extensió, els seu aprofundiment i la
necessitat de completar-los. El primer es refereix a
l’extensió a més Països Socis Mediterranis (PSM) i,
en cadascun, a les diferents llistes de productes contemplats d’acord amb el calendari de reducció aranzelària. L’aprofundiment dels Acords de Lliure Comerç
(ALC) euromediterranis és el darrer mantra comunitari que, com s’exposa més endavant, no necessàriament té els efectes lineals implícits en el discurs
de la Comissió. En les pàgines següents s’argumenta que en ambdós àmbits l’evolució ha estat positiva, tot i que sens dubte els progressos són molt
graduals i seria molt desitjable intensificar els esforços, especialment pel que fa als aspectes institucionals relacionats amb el comerç. Finalment, el procés més complex és completar els acords vigents
amb la plena inclusió del comerç agrícola i de serveis. En les respectives seccions d’aquest article s’analitzen tots i cadascun d’aquests eixos, que suposen un nombre similar de reptes.

L’extensió i aplicació de l’Àrea de Lliure
Comerç Euromediterrània
Les crítiques al procés de liberalització comercial
euromediterrani sorgit del Procés de Barcelona se
centren que aquest no ha assolit els seus objectius,
en part a causa de la preponderància del lliure comerç
sobre la resta de les cistelles de l’Associació Euromediterrània. Aquest darrer punt es pot matisar en el
sentit que, tot i que els avenços tangibles s’han materialitzat bàsicament en la conclusió d’ALC amb els
PSM, això no s’ha d’entendre com un desmèrit de la
cistella econòmica, sinó més aviat com l’atonia de
la resta de les dimensions reunides a Barcelona.
Així matisat, sobre aquest aspecte també hi ha un
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sitori, però també defensada sobre la base de la conveniència de possibilitar un ajustament progressiu de
la indústria dels PSM.
En l’actualitat, només Síria, l’acord del qual sembla
més proper a l’hora d’escriure aquestes línies, i Líbia,
que no forma part formal de l’Associació Euromediterrània, no tenen ALC. A més, fins a la data, els PSM
no han recorregut a mesures de salvaguarda per alentir o bloquejar el procés. Tot i que lentament, i amb
importants desfasaments entre la signatura dels acords
i la seva aplicació, aquests s’han anat estenent arreu
de la riba sud de la Mediterrània.
El gener de 2008 es va completar l’ALC amb Tunísia
sense necessitat de cap mena de mesures de salvaguarda. El Marroc també ha avançat d’acord amb
el calendari previst en el seu ALC i actualment és a
la darrera, i més costosa, fase del procés, desmantellant els aranzels d’aquells béns produïts localment, per la qual cosa sembla previsible que l’ALC
es completarà l’any 2012. Altres països, com Egipte
i Jordània, també han avançat, tot i que amb menys
celeritat, en la liberalització comercial amb la UE.
Fins i tot el Govern algerià, un dels darrers a aplicar el seu ALC i que és només a l’inici del procés
de reducció aranzelària, es mostra satisfet amb els
resultats de la seva aplicació fins a la data. Síria,
tot i que a la cua de la liberalització comercial com
a únic país membre del Procés de Barcelona que
en el moment d’escriure aquestes línies no ha ratificat el seu Acord d’Associació, ha enregistrat progressos importants, com la signatura de l’Acord
d’Associació (desembre de 2008) que modifica l’esborrany acordat l’any 2004, i que es preveu que serà
ratificat el 2009.
Finalment, una qüestió central rau en la manca d’integració econòmica entre els països de la riba sud.
La incapacitat de l’Associació Euromediterrània de
promoure una integració subregional de més abast
a la riba sud ha estat una de les principals crítiques
que se li han formulat. L’augment de la integració dels
sistemes productius dels PSM és sens dubte molt
desitjable, però potser més a títol polític que econòmic. Atès que el potencial comercial entre economies
petites com les dels PSM en relació amb l’atracció
que suposa el volum del mercat de la UE és reduït,
no es pot esperar una gran intensificació dels fluxos
comercials intrarregionals, que a més afronten seriosos obstacles polítics. Els models de gravitació mostren que el potencial econòmic més notable es dóna
entre Algèria i el Marroc, d’una banda, i Israel i els
seus veïns, de l’altra.
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ampli consens, tot i que cal plantejar el contrafactual de què hauria passat amb les relacions euromediterrànies en un període tan convuls a la regió com
el transcorregut des de l’any 1995 sense l’Associació
Euromediterrània.
És cert que els ALC assolits, molts dels quals no
han arribat encara a la fase en què la liberalització
comença a ser substancial, no han fet prendre
embranzida a les economies dels PSM, ni han catalitzat un procés generalitzat de reformes econòmiques i institucionals, ni molt menys han conduït a la
democratització de la regió. Però no es pot confiar
que el lliure comerç per si sol podrà resoldre una
equació tan complexa com la del desenvolupament
i la democratització als PSM. Com a molt, el lliure
comerç pot contribuir al desenvolupament econòmic i la modernització d’algunes institucions directament relacionades amb l’activitat comercial, especialment quan els ALC són clarament incomplets
atès que no inclouen plenament el comerç agrícola ni el de serveis.
Una anàlisi més pausada mostra que, malgrat les mancances i els retards del procés de liberalització comercial, els països de la riba sud de la Mediterrània sí
que han fet progressos en la matèria. Els aranzels
s’han anat reduint progressivament a mesura que
els ALC han entrat en vigor i el comerç euromediterrani ha guanyat en dinamisme. En el període 20002006, les exportacions dels PSM vers la UE han crescut al 10% anual, comportament que no s’explica
només per l’augment dels preus dels hidrocarburs
(en el cas d’Algèria i Egipte, amb taxes de creixement
de les seves exportacions del 17%), sinó també pel
bon comportament de les exportacions de manufactures dels PSM més diversificats (per exemple,
Tunísia i Jordània, les exportacions dels quals en el
mateix període van créixer al voltant del 6% anual).
Les importacions dels PSM procedents de la UE,
en canvi, van augmentar a un ritme més modest del
4% anual.
Aquest dinamisme comercial és en gran manera el
resultat de la liberalització comercial i de la modernització de les infrastructures i institucions relacionades amb el comerç exterior. Ambdós vectors s’expliquen bàsicament per l’efecte d’ancoratge de les
reformes comercials que comporten els diferents
ALC. L’aplicació de les seves provisions s’ha dut a
terme d’acord amb uns calendaris acordats que destaquen pel seu caràcter deliberadament gradual, la
qual cosa ha estat criticada atès que permet un
augment de la protecció efectiva en el període tran-
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És el punt que aglutina més iniciatives, agrupades en les categories

peus associats per mitjà d’inversions en infraestructures, i especial-

Economia, Energia, Medi ambient, Societat de la informació i Transport.

ment per estimular el creixement del sector privat.

L’objectiu és arribar a implantar unes condicions econòmiques favora-

www.eib.org/projects/regions/med/index.htm

bles per al desenvolupament i la reforma de sectors clau, principalment

• MED-ADR – Reglament alternatiu dels litigis comercials (2005-

per a la instauració d’una zona de lliure comerç des d’ara fins al 2010.

2008), 1,1 milions d’euros MEDA: Reforça els mètodes de resolu-

Per aconseguir aquests objectius, el programa regional finança diversos

ció dels litigis comercials tot parant una atenció especial als PMA per

projectes: 27 en total. En la categoria d’Economia, el programa regional

tal de facilitar els intercanvis comercials internacionals sud-sud i les

finança una desena de projectes que permeten crear i promoure opor-

inversions estrangeres.

tunitats d’inversió, definir prioritats i mantenir bones estadístiques a Algèria,
Egipte, Israel, Jordània, el Líban, el Marroc, Síria, els Territoris Palestins
Ocupats, Tunísia i Turquia.

www.adrmeda.org
• Medibtikar – Innovació i tecnologia (2006-2009), 7,25 milions
d’euros MEDA: Ofereix als països del Partenariat Euromediterrani
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nous instruments per estimular la innovació a les empreses públiques
• Acord d’Agadir – Projecte de suport de la Unió Europea (20042008), 4 milions d’euros MEDA: És un projecte col·lectiu de suport

www.medibtikar.net

als esforços de quatre països del Partenariat Euromediterrani, Egipte,

• MEDSTAT II – Cooperació estadística (2006-2009), 30 milions

Jordània, el Marroc i Tunísia, amb vista a la creació d’una zona de lliu-

d’euros: Reforça la capacitat de les autoritats competents dels paï-

re comerç. Es preveu que el 2009 s’iniciï un projecte Agadir 2 amb un

sos del Partenariat Euromediterrani pel que fa a disposar d’estadísti-

pressupost de 4 milions d’euros.

ques actualitzades, adaptades i pertinents que garanteixin la fiabilitat i

www.agadiragreement.org

la coherència.

• ANIMA – Promoció de les inversions (2002-2007), 3,95 milions

Www.ec.europa.eu/eurostat/medstat

d’euros MEDA: Aquesta plataforma multinacional fomenta les inver-

• EAMGM – Mercat euroàrab del gas al Maixreq (2005-2008), 6

sions a la regió Euromed per augmentar l’eficàcia de les Agències de

milions d’euros MEDA: Dóna suport al desenvolupament d’un mer-

Promoció de les Inversions (API) a través de conferències internacio-

cat integrat del gas entre quatre països (Egipte, Jordània, el Líban i

nals, estudis i esdeveniments itinerants.

Síria) per crear un mercat regional del gas, una primera etapa per a la

www.animaweb.org
• INVEST in MED 2008-2011, 9 milions d’euros IEVA a favor de
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i privades, i per propiciar la creació de xarxes.

integració al mercat del gas europeu.
www.eamgcc.org

la regió sud: El programa organitza reunions B2B per desenvolupar

• Desenvolupament d’un mercat integrat de l’electricitat (2007-

la col·laboració a llarg termini entre els PMA de les dues ribes del

2010), 4,9 milions d’euros MEDA: Dóna suport al desenvolupament

Mediterrani, així com tallers per consolidar els vincles institucionals

d’un mercat integrat de l’electricitat entre Algèria, el Marroc i Tunísia, i

entre les xarxes de les organitzacions d’empreses amb la finalitat de

entre aquests tres països del Magreb i la Unió Europea, a través de

promoure les inversions i facilitar els intercanvis comercials entre la
Unió Europea i la regió Euromed.
www.invest-in-med.eu

l’harmonització del seu marc jurídic i reglamentari.
• MED-EMIP – Mercat euromediterrani de l’energia (2007-2010),
4,1 milions d’euros MEDA: És una plataforma de diàleg i inter-

• Euromed Qualitat (2004-2008), 7,26 milions d’euros MEDA:

canvi en matèria energètica, amb la finalitat d’aconseguir una inte-

Aquest programa de sensibilització imparteix formació a especialistes

gració dels mercats de l’energia i una millora de la seguretat i la sos-

de la regió mediterrània en les diferents etapes del control de quali-

tenibilitat.

tat per tal de facilitar el desenvolupament i la comercialització de productes de qualitat; és a dir, capaços de competir en el mercat de l’ex-

www.medemip.eu
• MED-ENEC – Eficàcia energètica en el sector de la construc-

portació.

ció (2005-2008), 4 milions d’euros MEDA: Fomenta l’eficàcia ener-

www.euromedquality.org

gètica i la utilització de l’energia solar en el sector de la construcció,

• Euromed Market (2002-2008) , 9,2 milions d’euros MEDA:
Afavoreix una millor comprensió del marc reglamentari necessari per
a la posada en pràctica dels Acords d’Associació entre la Unió
Europea i els països socis europeus, i reforça la cooperació econò-

reforçant les capacitats, els instruments fiscals i econòmics, i els projectes pilot.
www.med-enec.com
• MED-REG – Reguladors de l’energia (2008-2009), 300.000 euros

mica.

MEDA: Dóna suport a l’elaboració d’un marc reglamentari modern i

www.euromedmarket.org

eficaç en matèria d’energia als països del Partenariat Euromediterrani,

• FEMISE – Investigació (2005-2009) socioeconòmica, 4,9 milions
d’euros MEDA: Finança una xarxa d’instituts d’investigació per ajudar els països del Partenariat Euromediterrani a emprendre reformes

i reforça la seva cooperació amb els reguladors de l’energia de la Unió
Europea.
www.remep.org/medreg

des d’un punt de vista econòmic i social. No es tracta només de posar

• SEMIDE – Cooperació en el sector de l’aigua (2004-2008), 3,3

en marxa una transició econòmica amb la finalitat d’establir una zona

milions d’euros MEDA, Espanya-Itàlia-França: És un instrument

de lliure comerç, sinó també de progressar en matèria de política

d’intercanvi d’informacions i de posada en marxa de programes de coo-

social.

peració en l’àmbit de l’aigua als països del Partenariat Euromediterrani,

www.femise.org

i entre aquests últims.

• FEMIP 2007-2013, 32 milions d’euros: Suport als esforços de la

www.emwis.net

FEMIP, fundada el 2002 pel Banc Europeu d’Inversió. El seu objectiu

• MEDA Water – Gestió dels recursos d’aigua (2003-2008), 40

és promoure un desenvolupament econòmic durador als països euro-

milions d’euros MEDA: Fomenta la cooperació regional i formu-

PROGRAMES I PROJECTES EUROMED A DESTACAR: COOPERACIÓ ECONÒMICA I FINANCERA (continuació)
la propostes sobre la gestió de l’aigua, mitjançant l’enfortiment de

• Programa Euromed Transport (2003-2008), 9,7 milions d’euros

les capacitats, la formació, la informació i els intercanvis d’expe-

MEDA: Pretén millorar els enllaços a la regió euromediterrània per afa-

riències.

vorir el desenvolupament econòmic i social, i contribuir a la seguretat

www.medawater-rmsu.org

dels sistemes de transport.
www.euromedtransport.org

ble, 15 milions d’euros MEDA: Promou el desenvolupament soste-

• Projecte Euromed Aviation (2007-2010), 5 milions d’euros MEDA:

nible i dóna suport a activitats ecologistes prioritàries per mitjà de l’as-

Aspira a promoure l’emergència d’un espai aeri euromediterrani, i la

sistència tècnica i financera.

implantació d’un mercat obert i segur d’aviació als països del Partenariat

www.smaponline.net

Euromediterrani.
www.euromedtransport.org

suport al desenvolupament d’un sistema euromediterrani de reducció,

• Autopistes del mar – Interconnexions (2006-2008), 4 milions

prevenció i gestió de les catàstrofes naturals o causades per l’home,

d’euros MEDA: Promou el concepte d’autopistes del mar i la millora

per mitjà de l’assistència tècnica i de la millora de les capacitats.

de la interconnexió al Mediterrani a través del finançament de projec-

www.euromed-protection-civile.eu

tes pilot, la sensibilització, modelització i difusió d’informacions.

• Preparació per a la grip aviària i les pandèmies mundials de

www.euromedtransport.org

grip (2006-2009), 10 milions d’euros MEDA: Intenta minimitzar l’im-

• SAFEMED – Seguretat marítima i prevenció de la contamina-

pacte socioeconòmic de la crisi de la grip aviària als països del Partenariat

ció causada pels vaixells (2006-2008), 4,5 milions d’euros MEDA:

Euromediterrani.

Pretén desenvolupar la cooperació amb els països del Partenariat

• EUMEDIS – Tecnologies de la informació i la comunicació

Euromediterrani en l’àmbit de la seguretat marítima i en el de la pre-

(1999-2007), 65 milions d’euros MEDA / Nou projecte:

venció de la contaminació.

EUMEDRegNet 2008-2011, 5 milions d’euros: Afavoreix el desen-

www.safemed-project.org

volupament de la societat de la informació als països del Partenariat

• Projecte Euromed de navegació per satèl·lit - METIS (2006-

Euromediterrani, a través de la promoció de les tecnologies de la infor-

2008), 4,5 milions d’euros MEDA: Té per objectiu definir una polí-

mació i la comunicació.

tica comuna per implantar els serveis GNSS (sistema global de nave-

www.eumedis.net

gació per satèl·lit) als països del Partenariat Euromediterrani.

• NATP II – Política en matèria de telecomunicació (2005-2008),
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• Protecció civil (2004-2008), 1,9 milions d’euros MEDA: Dóna
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• SMAP III – Desenvolupament (2005-2008) ecologista sosteni-

www.aui.ma/gnss/metis/metis_project/

4 milions d’euros MEDA: Ofereix assistència de regulació a les auto-
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ritats dels països del Partenariat Euromediterrani, en els seus esforços
per aconseguir l’alliberament dels seus mercats de telecomunicacions,
a través d’assistència tècnica i visites d’estudi.

Per a més informació:

www.natp2.org

www.enpi-info.eu

La història de la integració a la riba sud de la Mediterrània és poc encoratjadora, i la iniciativa d’Agadir
promoguda per la UE ha estat la darrera a mostrar
els límits d’estratègia en la mera extensió i addició
de nous acords comercials. A diferència de l’Associació Euromediterrània, que sí que incloïa la integració intrarregional entre els seus objectius (certament, de manera una mica possibilista), la Política
de Veïnatge no diu res al respecte, i aquesta absència de la dimensió meridional de la integració ha estat
una de les crítiques més fortes que ha rebut per part
dels economistes. La UpM, en canvi, aborda el tema
de manera diferent, seguint un enfocament d’integració física mitjançant la construcció d’infrastructures energètiques i de transport de dimensió regional. Probablement, la solució passarà per superar
l’obstacle que suposen les regles d’origen i les normes tècniques, però aquest aspecte és un dels objectes de l’apartat següent.

L’aprofundiment de l’Àrea de Lliure Comerç
Euromediterrània
A part de l’element de reducció d’aranzels per part
dels PSM, els darrers anys s’ha emfasitzat el component institucional de la liberalització comercial.
Els elements més rellevants són el tractament de
les regles d’origen, els estàndards industrials i els
mecanismes de solució de diferències. Tot i que
es tracta de temes molt tècnics, i no especialment
apassionants en una primera aproximació, són molt
rellevants per la seva connexió amb l’argument
del desenvolupament institucional com a factor
cabdal del desenvolupament econòmic als PSM.
I, de manera més precisa, amb la visió europea de
promoure la modernització institucional dels PSM
mitjançant la convergència selectiva envers el cabal
comunitari en matèria de mercat interior (Escribano,
2005).
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L’acumulació de l’origen permet a les parts signants
d’un ALC utilitzar els inputs originaris d’un altre soci
en la producció de béns que obtindran l’origen del
país on es dugui a terme la darrera transformació.
L’acumulació es fonamenta en una xarxa d’acords
preferencials, els protocols d’origen dels quals han
d’incloure regles idèntiques. El projecte d’acumulació paneuromediterrània d’origen va ser llançat a
la reunió de ministres de Comerç euromediterranis celebrada a Toledo el març de 2002 durant la
presidència espanyola de la UE, i comporta l’extensió de l’acumulació diagonal paneuropea a tots els
socis mediterranis. Perquè això fos possible va caldre adoptar un Protocol Paneuromediterrani sobre
Regles d’Origen (2003) i canviar tots els protocols d’origen dels ALC, un procés que s’ha anat
completant gradualment. En l’actualitat, la Comissió
Europea treballa en el disseny d’una «convenció
regional» única en substitució del complex garbuix
de protocols, la qual cosa pot reduir considerablement els costos de transacció del comerç euromediterrani.
Un altre vector important de l’aprofundiment de l’ALC
rau en la negociació d’acords bilaterals d’avaluació
de conformitat i acceptació de productes industrials.
Alguns PSM s’han mostrat interessats en l’aproximació de la normativa tècnica sobre estàndards i
procediments d’avaluació de conformitat a la de la
UE, però es tracta d’un procés molt costós fins i
tot per als països amb recursos institucionals més
grans, com ho demostra el cas de Turquia (Togan i
Dogan, 2009). Gran part de l’argument institucional a favor de l’aprofundiment de l’ALC es basa
precisament en la convergència normativa. A hores
d’ara, només Israel sembla disposat a assolir aquest
compromís de manera imminent, tot i que les normatives israelianes estiguin més orientades al model
nord-americà que al comunitari (Sadeh, 2004); és
a dir, l’obstacle no són les diferències en les normes, sinó les capacitats institucionals i les infrastructures per aplicar la normativa. A títol d’exemple,
la conclusió d’Acords d’Avaluació de Conformitat i
Acceptació (ACAA, en terminologia anglesa) en
determinats sectors no té efecte a causa de la inexistència d’una xarxa de laboratoris, personal i mitjans
adients.
El tercer factor d’aprofundiment consisteix a establir un mecanisme de solució de diferències comú.
La Comissió Europea va presentar una proposta
en aquest sentit el gener de 2006, i arran de la
seva aprovació pel Consell s’ha començat a nego-

ciar bilateralment amb Algèria, posteriorment amb
el Marroc, i s’espera que en breu s’iniciaran les negociacions amb el Líban, Jordània, Tunísia i l’Autoritat
Palestina. Simplificant-ho molt, les negociacions presenten dos problemes i una limitació. El primer problema rau en les mesures de defensa comercial i els
procediments antidumping, que no estan, per definició, coberts per aquest tipus de mecanismes. El
segon problema és que els procediments inclouen
audiències públiques en virtut del principi de transparència, la qual cosa sembla comportar resistències per part dels països menys transparents, que
són precisament els que més necessiten aquests
mecanismes
Finalment, la gran limitació d’aquest tipus de mecanismes és que només afecten els contenciosos bilaterals; és a dir, una empresa europea pot quedar
més protegida en la seva activitat en un PSM determinat que una empresa del mateix país. Aquest
aspecte és important perquè no resulta consistent
amb l’argument de la modernització: els drets de
propietat dels ciutadans dels PSM no queden més
ben protegits i, per tant, el seu impacte com a factor de modernització institucional és limitat. En resum,
els diferents aspectes d’aprofundiment de l’àrea
de lliure comerç només aborden el repte de la modernització institucional en el seu vessant comercial
(cosa lògica), però a més ni tan sols ho fan de forma
operativa, ja que no es preveu explícitament la millora de les capacitats institucionals, que requereix una
línia de finançament pròpia i suficient.

Completar l’Àrea de Lliure Comerç
Euromediterrània amb l’agricultura
i els serveis
En qualsevol cas, la progressió en la liberalització del
comerç de manufactures és l’element més desenvolupat del procés, especialment en els seus aspectes d’extensió i aplicació de la reducció aranzelària
a nous països i grups de productes industrials. En
canvi, en matèria de liberalització del comerç agrícola i de serveis, els progressos han estat menors
que en l’aprofundiment institucional de l’activitat
comercial internacional. Les pàgines que segueixen
es dediquen a exposar breument les tendències en
ambdós aspectes.
Els Acords d’Associació compten amb unes clàusules de revisió de les provisions en matèria de liberalització del comerç agrícola, els productes agrí-
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trials i pesqueres bilaterals. La revisió estableix uns
productes sensibles per a ambdues parts (de la
banda de la UE, tomàquets, alls, carbassons, cogombres, carxofes, raïm i maduixes; per a Egipte, els productes hortofrutícoles transformats), manté el sistema de preus d’entrada en la UE per a tots els
productes i preveu una trobada als dos anys de la
seva entrada en vigor per seguir avançant en la
liberalització.
La voluntat de la Comissió és concloure acords similars amb la resta de PSM tan aviat com sigui possible. Les negociacions amb el Marroc estan bastant
avançades i ja s’han iniciat amb Tunísia. Algèria representa un cas diferent, atès que la recent entrada en
vigor de l’ALC (2005) ja incorpora concessions importants i un examen de situació per avançar en els compromisos als cinc anys. En el cas del Marroc, les posicions de partida reflecteixen la diferent concepció del
que constitueix «completar» l’ALC amb l’agricultura.
Així, l’oferta comunitària estipula sis productes sensibles (carbassons, alls, maduixes, cogombres, clementines i, sobretot, tomàquets) per als quals es milloren les condicions d’accés al mercat comunitari tant
en matèria d’augment dels contingents com d’una
flexibilitat més gran d’aquests, mantenint-ne els preus
d’entrada. El Marroc, en canvi, ha lligat la revisió de
l’acord agrícola a l’extensió de l’estatut avançat a
l’agricultura en base al Pla Marroc Verd i pretén la
seva inclusió en l’Organització Comuna de Mercats
(OCM) de fruites i hortalisses.
No obstant això, sembla que les diferències se centren en el grau de reciprocitat que el Marroc està disposat a atorgar a la UE, considerat insuficient per la
Comissió Europea. En l’actualitat, la pràctica totalitat de les exportacions agrícoles marroquines es beneficien d’un tractament preferencial a la UE (el 96%),
la qual considera que el Marroc hauria d’obrir encara més el seu mercat (el 62% de les exportacions
agrícoles comunitàries reben un tractament preferencial al Marroc), especialment pel que fa a productes
continentals, com els cereals i els lactis. També hi
ha desacords en el calendari de liberalització per part
del Marroc, que ha proposat períodes de cinc a deu
anys, considerats excessivament llargs per la Comissió
Europea.
Independentment del descens més o menys intens
o prolongat de les barreres aranzelàries, sembla que
la Comissió és conscient de la importància de les
barreres tècniques, especialment la normativa en
matèria de mesures sanitàries i fitosanitàries (SPS
en terminologia anglesa) i que ens remet a la qües-
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coles transformats i els productes pesquers. El novembre de 2005, el Consell de la UE va aprovar un mandat negociador per avançar en la liberalització comercial dels fluxos d’aquest tipus de productes agrícoles.
En principi, el Full de Ruta de Rabat d’aquell mateix
any preveu la liberalització comercial recíproca i
asimètrica de tots aquests productes, excepte en
el cas d’una llista negativa de productes sensibles,
definits en funció de la coincidència de calendaris
de producció, l’impacte local i regional, i el nivell de
desenvolupament i competitivitat per sectors. Aquest
nou enfocament és prometedor atès que incorpora
els conceptes de reciprocitat, gradualisme i asimetria (Lorca et al., 2006), però s’ha revelat lent i molt
costós políticament. Les negociacions van començar a la Conferència de Ministres de Comerç de Marràqueix (març de 2006), i en el moment d’escriure
aquest article la UE havia conclòs nous acords agrícoles amb Israel, Egipte i Jordània.
Les negociacions amb Jordània van culminar el 2005,
abans de la Conferència de Marràqueix, van entrar
en vigor el 2006 i és previst de reprendre-les el 2009
per seguir avançant en la liberalització. Per part de
la UE, des de l’any 2006 es produeix la plena obertura del mercat europeu als productes agrícoles
jordans, amb l’excepció de set productes sensibles
la liberalització dels quals és de caràcter parcial i
s’instrumenta mitjançant contingents (flors tallades,
patates noves, alls, cogombres, llimones, maduixes
i oli d’oliva verge). Aquests contingents augmenten
progressivament fins al 2010, any en què se’n permetrà l’accés lliure a la UE (excepte flors tallades i
oli d’oliva). Es mantenen els preus d’entrada, si bé
es redueixen per a alguns productes en determinats
períodes de l’any. Per a Jordània suposa una obertura més gradual (asimetria), però la major part del
comerç agrícola, excepte en el cas de dotze productes es liberalitza l’any 2013.
La revisió dels protocols agrícoles de l’acord amb
Israel es va signar el juliol de 2008 i suposa una liberalització més gran dels productes agrícoles i agroindustrials entre les parts, preveient una anàlisi de la
situació als tres anys de la seva entrada en vigor
per ampliar-ne les concessions. Conté una llista limitada de productes sensibles per ambdues parts que
reben, no obstant això, tractament preferencial i que,
en el cas de la UE, s’instrumenten mitjançant contingents aranzelaris amb dret nul, calendaris d’entrada i preus d’entrada. La revisió del protocol agrícola amb Egipte es va signar el juny de 2008 i suposa
un avenç en les concessions agrícoles, agroindus-
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tió de les capacitats institucionals dels PSM, no tant
per promulgar-les, sinó per aplicar-les. Com han
apuntat Lorca et al. (2006), les simples mesures
comercials no poden abordar de manera comprensiva un assumpte tan complex com l’agricultura mediterrània, el desenvolupament del qual als PSM requereix un compromís polític entre ambdues ribes i en
el si de la mateixa UE, per adoptar mesures de desenvolupament rural i modernització agrícola que
requereixen un enfocament més global i mesures de
suport importants al sector.
La segona peça necessària per completar els ALC
és la liberalització del comerç de serveis, en el qual,
en línia amb l’Acord General de Comerç de Serveis
(AGCS), s’inclou el dret d’establiment. Les negociacions van començar l’any 2006 a la Conferència
de Marràqueix sota els principis de compatibilitat
amb l’AGCS, el respecte al desenvolupament econòmic dels PSM i el comerç de serveis entre els
mateixos PSM. El novembre de 2005 el Consell
de la UE ja havia aprovat un mandat que establia
les directrius a seguir per part de la Comissió
Europea. L’enfocament de la Comissió té una dimensió doble: un vessant regional consistent a acordar una plantilla comuna amb elements acceptables per a totes les parts i, posteriorment, i sobre
aquesta base, afrontar la negociació d’acords bilaterals amb llistes de compromisos específics per
PSM.
Els Acords d’Associació es veurien així completats
amb uns protocols addicionals sobre comerç de serveis. Des d’aleshores s’està negociant amb el Marroc,
Egipte, Tunísia i Israel, i la Comissió espera que la
fase bilateral es clourà abans no acabi l’any 2009.
Aquest enfocament diferenciat permetria reflectir les
preferències de cada PSM, amb l’objecte de garantir que el desenvolupament econòmic de cada país
no es veurà perjudicat per l’obertura d’aquells serveis en què a hores d’ara no són competitius, si bé
podrien ser-ho en el futur.
Respecte al foment de la dimensió subregional (liberalització dels serveis entre els mateixos PSM), s’apliquen dos mecanismes. Primer, les negociacions
preveuen l’aplicació de la clàusula de Nació Més
Afavorida (NMA) a nivell subregional, per la qual cosa
les concessions entre la UE i un PSM s’estenen automàticament a la resta de PSM. En segon terme, la
clàusula NMA regional possibilita que els PSM es
facin concessions addicionals entre ells, sense que
hagin d’estendre-les a la UE (Aparici i Betés, 2009).
El juliol de 2008, a Marsella, els ministres de Comerç

van acordar continuar amb la celebració de les reunions regionals i preparar aquells PSM que encara
no les havien iniciat. Malgrat aquesta voluntat per
part de la Comissió, les perspectives liberalitzadores són limitades. L’atzarosa experiència comunitària amb la directiva Bolkenstein mostra les dificultats
de liberalitzar els serveis en l’àmbit euromediterrani
quan ni tan sols es va aconseguir tirar endavant
aquesta directiva a la UE. D’una banda, els PSM
temen danyar irreversiblement les capacitats nacionals d’un sector de serveis que té dificultats per competir amb la UE, especialment en serveis avançats
com les telecomunicacions i els serveis financers,
entre d’altres.
D’altra banda, els PSM insisteixen a incloure la mobilitat de la mà d’obra sota el mode 4 de l’AGCS, que
consolidaria la liberalització de la prestació de serveis per part de ciutadans dels PSM desplaçats a
la UE. Això permetria als professionals dels PSM
beneficiar-se dels seus avantatges comparatius
davant dels comunitaris.

D’una banda, els PSM temen
danyar irreversiblement les
capacitats nacionals d’un sector
de serveis que té dificultats
per competir amb la UE
Ara per ara, la UE es mostra molt reticent a acceptar aquesta demanda, i especialment a estendre-la,
més enllà dels serveis professionals d’alt valor afegit que la UE podria acceptar, fins a serveis menys
qualificats, tot i que no menys necessaris, com els
temporers agrícoles o de l’hostaleria. Un pas d’aquestes característiques pot implicar un canvi qualitatiu
important i un incentiu molt fort per a un dels col·lectius menys afavorits fins a la data per l’Associació
Euromediterrània, el dels emigrants procedents del
medi rural. Fins i tot sense afectar els temporers, un
mecanisme que contribuís a legalitzar els fluxos de
la mà d’obra pot tenir un impacte significatiu. De
fet, la cerca de vies legals per als fluxos laborals és
un dels vectors a promoure en l’emergent política
europea d’immigració, tot i que les dificultats econòmiques el facin molt costós políticament en l’actualitat, com il·lustra la manca de definició del tractament rebut al respecte en la figura de l’estatut
avançat amb el Marroc.

El debat consisteix a
analitzar quines mesures
d’acompanyament són
necessàries perquè el lliure
comerç i la integració dels
mercats tinguin un efecte
més favorable sobre els
ciutadans dels PSM
És important tenir clara la doble dimensió, convergència de les normes i millora institucional, de la
modernització del marc comercial dels PSM. La simple adopció de normes no implica la seva immediata aplicació si les institucions encarregades de durla a terme són disfuncionals per a la nova tasca. La
convergència normativa vers el cabal comunitari en
matèria de mercat únic comporta un esforç important atès que proporciona els recursos institucionals necessaris per a la seva aplicació. Aquestes mancances exigeixen més cooperació tècnica, però també
suport pressupostari quan es donin les condicions.
És, en certa manera, necessària una segona transició des d’un model emergent basat en l’aprofundiment normatiu a un altre que proveeixi els recursos
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Aquest breu repàs a l’evolució recent dels ALC euromediterranis il·lustra la transició d’un debat basat en
els efectes estàtics del lliure comerç, entès com a
simple desarmament aranzelari, a un altre referit a la
millor forma d’acompanyar-lo amb un altre tipus de
mesures. És a dir, el debat en termes de formulació
de polítiques consisteix a analitzar quines mesures
d’acompanyament són necessàries perquè el lliure
comerç i la integració dels mercats tinguin un efecte més favorable sobre els ciutadans dels PSM i, dins
d’aquests, sobre els més desafavorits. D’una banda,
hi ha la transició des d’una liberalització comercial
basada en mesures aranzelàries a un enfocament
basat en la convergència de les normes i la millora
institucional que permetin aprofitar les oportunitats
que ofereix el lliure comerç. D’altra banda, com aconseguir que el procés de liberalització sigui inclusiu,
en el sentit que millori les condicions de vida dels
més desafavorits.

perquè aquesta sigui aplicable i tingui els efectes que
la norma, per si mateixa, no pot desencadenar.
Respecte a la qüestió fonamental de com millorar la
qualitat de vida dels segments més pobres de la
població dels PSM, completar l’ALC amb l’agricultura i, a mig termini, amb els serveis sembla la política més consistent. De nou, la participació plena de
l’agricultura en l’ALC requereix de la cooperació
tècnica i financera per modernitzar les estructures
agrícoles dels PSM. Fins a la data, les mesures de
liberalització comercial han tendit a ser capturades
en gran manera per les elits econòmiques dels PSM.
Això ha causat la total indiferència de bona part dels
PSM envers el Procés de Barcelona i la liberalització comercial (parlar de desafecció implicaria l’existència d’un impacte rellevant en les seves vides). En
aquest context pot plantejar-se si els tres eixos de la
política comercial comunitària envers els PSM són
igualment prioritaris. Si el criteri fos la inclusivitat, potser aquests eixos podrien resumir-se en completar,
completar i completar.
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Convergències i divergències
econòmiques dels països del sud de la
Mediterrània amb la Unió Europea

CREMed,
Center for Research on the Economies
of the Mediterranean, Barcelona

Un dels objectius principals del Partenariat Euromediterrani és la millora de la cooperació econòmica i
financera entre els països, així com la creació d’una
àrea de prosperitat compartida a través del desenvolupament socioeconòmic sostenible. Amb aquesta finalitat, una de les estratègies del Partenariat és
potenciar les condicions econòmiques que afavoreixin el creixement.
A continuació, analitzarem els processos de transformació econòmica dels països que van integrar el
partenariat de l’Associació Euromediterrània al Procés
de Barcelona 19951 fins ara per veure si aquests processos han afavorit a la convergència de les economies del sud de la Mediterrània amb els socis de la
Unió Europea.
Per això, cal observar fins a quin punt les economies
de la costa sud del Mediterrani s’estan apropant a
les dels països que conformen la Unió Europea i si
tendeixen a l’homogeneïtzació.
D’altra banda, també és interessant comprovar si l’entrada de nous països el 2004 i el 2007 fins a arribar
a formar la Unió Europea dels vint-i-set ha tingut algun
efecte en la convergència o la divergència econòmica entre els països de les dues ribes del mar
Mediterrani.

1

Convergència real
La convergència de les economies durant un període determinat indica que tendeixen a apropar-se,
és a dir, que les rendes per habitant dels països que
a l’inici d’un període eren més baixes han crescut
més que les que inicialment estaven millors condicions.
Per analitzar la convergència real de les economies
dels països de les dues ribes del mediterrani des
del moment de creació del Partenariat Euromediterrani
fins ara, ens fixarem primer en l’evolució del Producte
Interior Brut per capita de les economies del sud en
funció de les dels països de la Unió Europea, tant
dels quinze països que la conformaven el 1995 com
de l’actual conjunt dels vint-i-set.
A continuació, hem representat el PIB per capita
(PPA)2 des de 1995 fins al 2007 dels països del
sud de la Mediterrània que conformaven el Procés
de Barcelona3 respecte la mitjana normalitzada de
la UE-15. És a dir, si comptem que la mitjana de la
renda per habitant dels quinze països de la Unió
Europea és 100, estudiem quin percentatge en representen les rendes dels mediterranis del sud.
El més destacable és la gran diferència que hi ha
entre el PIB per capita dels EU-15 i els països del
sud de la Mediterrània (exceptuant Israel). Cap de
les rendes dels del sud no representa ni el 40%
del PIB de la UE15 durant tot el període analitzat.

El 1995 formaven part del Partenariat Euromediterrani els països de la Unió Europea (Alemanya, Bèlgica, França, Itàlia, Luxemburg, Països
Baixos, Dinamarca, Irlanda, Regne Unit, Grècia, Espanya, Portugal, Àustria, Finlandia i Suècia), 10 països del sud de la Mediterrània
(Algèria, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Marroc, Autoritat Palestina, Síria, Tunísia i Turquia) i dos països que el 2004 entrarien a la UE: Xipre
i Malta.
2 Producte Interior Brut (PIB) per capita basat en la Paritat de Poder Adquisitiu (PPA) expressat en Current International Dollars. Font: Fons Monetari
Internacional – Base de dades «World Economic Outlook» del 22 d’abril de 2009.
3 Falta l’Autoritat Palestina per no disposar de dades comparables.

Evolució de la relació del PIB per capita (PPA) dels països del sud de la Mediterrània amb la UE-15
durant el període 1995 - 2007
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A més a més, veiem que durant els tretze anys observats les proporcions es mantenen quasi iguals, cosa
que indica que pràcticament no hi ha hagut tendència a la convergència econòmica. Les economies més
baixes segueixen representant un percentatge més
petit de les de l’Europa dels quinze, i s’hi apropen
només en dos o tres punts.
S’observen tres grups clarament diferenciats:
•

•

•

4

D’una banda, Israel es manté entre el 85% i el
75% durant tot el període. Cal assenyalar, però,
que tot i que no es produeixen grans diferències, aquest país tampoc no tendeix a acostarse al 100% de la renda europea, sinó més aviat
el contrari.
Un segon grup el formen Turquia i el Líban.
Aquestes dues economies oscil·len amb petits
alts i baixos entre el 30 i el 40% del PIB per capita europeu durant els anys observats.
I a l’últim, tenim el grup de països restants format per Algèria, Tunísia, Egipte, Jordània, Marroc
i Síria. Aquests es mouen a la franja del 10-20%,
pujant fins a 22-23% els últims anys en el cas
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Turquia

de Tunísia, però també sense canvis significatius.
Observem ara el comportament de les economies de
dos grups de països:
1. D’una banda, els països del sud de la Mediterrània
que conformaven el Partenariat Euromediterrani el 1995, però que es troben fora de la Unió
Europea.
2. D’altra banda, veiem un grup de països de la ribera sud (menys Israel i Palestina), que n’incorpora dos més que, si bé no eren socis del Partenariat
Euromediterrani durant el període analitzat, cal
tenir-los en compte per analitzar el comportament de les economies del sud de la Mediterrània:
Líbia i Mauritània.4
Els dos grups es mouen una mica per sobre del 20%,
però pràcticament es mantenen al mateix nivell durant
tot el període 1995-2007.
El grup format pels països del partenariat Euromediterrani de fora de la Unió Europea se situa entre un

Líbia no és un país soci, si bé ha estat invitat a les Conferències Euromediterranis d’Afers Exteriors des d’Sttutgart 1999 i actualment té l’estatus d’observador a la Unió per la Mediterrània. Mauritània, que actualment és membre de la Unió per la Mediterrània, també ha estat convidada
a les conferències de ministres euromediterranis en qualitat de membre de la Unió del Magreb Àrab (UMA), que estava convidada juntament amb
la Lliga dels Estats Àrabs.
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Evolució de la relació del PIB per capita (PPA) de dos grups de països del sud de la Mediterrània
amb la UE-15 durant el període 1995-2007
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i dos punts per sobre del grup del sud de la Mediterrània. Això mostra la influència de Israel, el país
amb el PIB per capita més elevat del grup, a una bona
distància dels altres.
El segon grup es queda per sota ja que, tot i que
inclou Líbia, un país que manté un PIB per capita al
voltant del 40% del de la Unió Europea-15, també
inclou el país amb les rendes més minses: Mauritània.
Observem que Mauritània és a una distància considerable (4-5 punts) del segon per la cua, el Marroc.
L’ampliació de la Unió Europea no es produeix fins
al 2004 i el 2007, però observem què passa si prenem la mitjana normalitzada de la Unió Europea ampliada a 27 països des de 1995. Com mostra el gràfic
5, tampoc no s’observa una tendència clara a l’apropament de les economies del sud amb la nova
mitjana europea, tot i que hi estan més a la vora.
Encara que quasi la meitat dels països de la Unió
Europea dels 27 no van entrar-hi fins al 2004 o el
2007, les diferències de tendència de les rendes dels
països del sud de la Mediterrània respecte dels europeus no varien gaire de la comparació amb la mitjana d’UE-15 que vèiem abans. El comportament és
bastant estable durant tot el període, però amb l’entrada dels nous països de la Unió Europea, les ren5
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des del sud es troben uns quants punts més a prop
de la mitjana normalitzada.
La distància entre les economies segueix sent considerable. Turquia i el Líban són els dos únics països (al marge d’Israel) que arriben al 40% i només
Tunísia i Algèria superen el 20%. Així doncs, potser
encara és massa aviat per poder veure un apropament del PIB per capita clar dels països del sud
amb els de la Unió Europea.
En qualsevol cas, cal tenir en compte que aquestes
tendències no ens aporten informació sobre si les
rendes per capita han crescut molt o poc durant
aquest període. El que ens mostren és que el seu
comportament de creixement del PIB per capita ha
estat similar, només amb una lleugera tendència a
créixer més els que inicialment tenien rendes més
baixes.
Una altra perspectiva interessant per veure les tendències de les economies de les dues riberes del
Mediterrani és si considerem els països que conformen el Partenariat Euromediterrani com a grup.5 Al
gràfic 6 veiem quin percentatge de la mitjana del grup
representa cadascun dels països del sud, i quina és
la tendència a apropar-s’hi durant el període de 1995
a 2007.

Tot i que els països de l’ampliació de la Unió Europea no formen part del Partenariat Euromediterrani fins a la seva entrada a la UE (excepte
Malta i Xipre, que en formaven part des de l’inici), per a aquesta observació considerem els UE-27 des de 1995.

Evolució de la relació del PIB per capita (PPA) dels països del sud de la Mediterrània amb la UE-27
durant el període 1995-2007

GRÀFIC 5
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El Líban i Turquia, com ja es veia en la comparativa
amb els països de la Unió Europea, són els països
del grup del Procés de Barcelona de fora de la UE
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que tenen rendes per habitant més elevades6. Els
dos països mostren alts i baixos durant el període,
amb una forta baixada el 2001, que després recu-

Excepte Israel, que no surt al gràfic, ja que el seu PIB per capita és més elevat que la mitjana del Partenariat Euromediterrani.
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Evolució de la relació del PIB per capita (PPA) dels països del Partenariat Euromediterrani durant
el període 1995-2007
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peren per arribar a uns PIB per capita al voltant del
53% i el 57%, respectivament, de la mitjana euromediterrània.
La resta dels països del Procés de Barcelona, Algèria,
Egipte, Jordània, Marroc, Síria i Tunísia tenen una evolució bastant estable dins del conjunt, sense variacions gaire destacables. D’una banda, Algèria i Tunísia
tenen les més elevades dins del grup, que arriben a
superar el 30% des de principis dels anys 2000 en
el cas de Tunísia. Síria és l’únic país que té una tendència inversa i que el seu PIB per capita a finals
del període es troba en una situació més allunyada
de la mitjana que al principi. Finalment, cal destacar
el cas del Marroc. És l’únic país de l’Associació
Euromediterrània que, tot i que millora uns punts
durant el període, l’any 2007 encara no arribava al
20% del PIB per capita del conjunt.
D’altra banda, també s’han inclòs en el gràfic 6 els
comportaments de Líbia i Mauritània, així com la mitjana del conjunt del sud de la Mediterrània (menys
Israel i Palestina), que es manté gairebé tots els anys
per sobre del 30%, excepte una baixada entre 1998
i 2001.
En el cas de Líbia (únic país que a la recent creada
Unió per la Mediterrània hi està en qualitat d’observador) el comportament que ha tingut el seu PIB per
capita és destacable. El 1995 es trobava pràcticament a un 70% de la mitjana euromediterrània. En
canvi, al final del període, després d’haver passat per
algun moment en què no representava gaire més
del 40%, acaba tenint un 60% del PIB per capita
del grup.
Mauritània és clarament el país que es troba més lluny,
ja que té una renda per habitant que no arriba al 10%
de la mitjana euromediterrània i tampoc no mostra
cap augment entre 1995 i 2007.
Finalment, hem inclòs en el gràfic 6 l’evolució d’un
país candidat a entrar a la Unió Europea: Croàcia. A
diferència dels altres, on vèiem només petits augments, aquest té una clara tendència a apropar-se a
la mitjana del conjunt euromediterrani, ja que ha aconseguit de reduir les diferències en quasi 20 punts
durant el període. El 2007 representava pràcticament
el 80% de la mitjana. Pel que fa a la seva tendència
a apropar-se a la mitjana normalitzada d’EU-27,
Croàcia també arribava quasi al 60% el 2007 (a diferència dels països del sud de la Mediterrània, que
no arribaven al 50%). Per tenir una idea compara-

7

ble, el PIB per capita d’Espanya va tenir un augment
del 70% al 80% del PIB per capita de la UE-15 des
de finals dels anys vuitanta fins al1995.

Velocitat de convergència i dispersió
Hem pogut comprovar als gràfics anteriors que no
hi ha una tendència destacable a la convergència real
de les economies mediterrànies amb els països de
la Unió Europea. Per valorar ara fins a quin punt les
rendes per capita dels països inicialment més pobres
han crescut més que els que inicialment tenien unes
rendes més altes, observarem la velocitat d’aquesta
convergència (beta-convergència)7.
Com més gran és la velocitat de convergència, les
rendes més baixes tendeixen més ràpidament a apropar-se a les més elevades. La velocitat serà menor
com més a prop es trobin les rendes per capita dels
diferents països.
D’altra banda, valorarem també l’evolució de la dispersió (sigma-convergència)7 i les desigualtats entre
els PIB per capita dels diferents grups de països.
El gràfic 7 presenta la relació entre la taxa de creixement anual per capita entre 1995 i 2007 i el nivell
del producte interior brut per capita de l’inici del període (1995) pels països de la Unió Europea-15, els
països del sud de la Mediterrània de fora la Unió Europea que formaven part del Partenariat Euromediterrani des de 1995, així com també Líbia i Mauritània.
La relació entre les dues variables, la taxa de creixement anual del PIB per capita i el seu valor inicial,
mostra un coeficient de correlació pràcticament igual
a zero. En tot cas, la mínima tendència positiva que
s’hi pot observar indica que no hi ha convergència
entre aquestes economies. Amb altres paraules,
que els països que inicialment tenien un PIB per capita més baix (els del sud de la Mediterrània), no han
tingut taxes de creixement més elevades que els
que tenien un PIB més alt (els quinze de la Unió
Europea). Per tant, segons aquesta observació, les
diferències de rendes per habitant dins d’aquest conjunt de països no tendirà a igualar-se, sinó més aviat
a mantenir-se estable.
Si considerem tots el països que actualment formen
la Unió Europea i els del sud de la Mediterrània ens
trobem amb la relació següent entre el creixement i
el PIB inicial:

Beta-convergència i Sigma-convergència van ser proposades per Xavier Sala i Martín el 1990.

GRÀFIC 7
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En aquest cas, en canvi, veiem que es produeix una
relació inversa entre el creixement de les rendes per
habitant i la situació en què es trobaven inicialment
cadascun dels països. En aquest conjunt, per tant,
sí que es podria considerar que els països convergeixen en sentit beta. De totes maneres, la velocitat
de convergència en què els diferents països s’apro-

Països ampliació UE-27

pen és molt baixa. Per tant, de la mateixa manera
que vèiem quan hem observat el percentatge que
representaven els del sud respecte la mitjana euromediterrània, els països es van acostant molt a poc
a poc.
El fet que amb el primer grup de països euromediterranis (només amb UE-15) no hi hagués convergèn-

Dispersió del PIB per capita entre els països EU15 i els del sud de la Mediterrània entre 1995 i 2007
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cia i amb el segon grup (tots els EU-27) sí que n’hi
hagi és degut, principalment, al fort creixement del
PIB per capita que han tingut algunes de les economies dels països que s’han adherit a la Unió Europea
els últims anys. Concretament, dels vuit països que
han tingut un creixement anual més important de la
renda per habitant entre 1995 i 2007 trobem que n’hi
ha set que formen part de l’ampliació de la Unió
Europea (Letònia, Estònia, Lituània, Eslovàquia, Polònia,
Eslovènia i Hongria) i un del primer grup de països
de la UE (Irlanda). En novè lloc, trobem el primer del
sud de la Mediterrània, Tunísia.
Que existeixi una convergència en el sentit beta, però,
no implica necessàriament que hagi disminuït la dispersió del PIB per capita. Per això, haurem de veure
si convergeixen en el sentit sigma. És a dir, es tracta de veure si les economies es mouen més a prop
unes de les altres durant el període analitzat. Evident-
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ment, si no es produeix la primera (si les economies
més pobres no creixen més que les més riques) no
es reduirà la dispersió.
Així doncs, els gràfics 9 i 10 mostren la dispersió dels
PIB per capita entre 1995 i 2007 per al grup de països euromediterranis formats per la Unió Europea dels
quinze i els països del sud de la Mediterrània primer,
i afegint els de la Unió Europea ampliada després.
En el gràfic 9 (sense els països de l’ampliació de la
Unió Europea), veiem que la dispersió augmenta
durant la segona meitat dels anys noranta i després
comença a disminuir, sense arribar, però, a la posició inicial de dispersió de l’any 1995. Tal com s’ha
vist al gràfic 7 (beta-convergència), les rendes més
baixes no havien crescut més que les més elevades,
per la qual cosa és impossible que l’evolució de la
dispersió durant aquest període sigui negativa. La
dispersió dins d’aquest grup ha augmentat una mica

Evolució de l’atur dels països EU15 i els del sud de la Mediterrània entre 1996 i 2003
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durant aquests tretze anys; per tant, no han convergit en el sentit sigma.
En canvi, en el cas del conjunt de països del Procés
de Barcelona (EU-27 i no europeus), si que s’ha
vist (gràfic 8) que el fort creixement dels nous països de la Unió Europea havia afavorit la convergència de les rendes per capita. Les economies que inicialment tenien un PIB per capita més petit han crescut
més que les que el 1995 tenien un PIB per capita
més elevat. Al gràfic 10 es pot comprovar que, a més
a més, també disminueix la dispersió.
La dispersió inicial d’aquest segon grup és ja força
més baixa que la que vèiem al primer grup, ja que hi
entren les economies de l’ampliació de la UE, que
en general es troben en posicions inicials del PIB per
capita més elevades que els països del sud de la
Mediterrània, però més baixes que la UE-15. Tot i que
també augmenta la dispersió durant els últims anys
noranta, després es redueix força i arriba a un nivell
una mica més baix del que hi havia el 1995. Per
tant, hi ha un apropament dels PIB per capita reals.

Taxa d’atur
Per valorar la convergència real d’un conjunt de països, hi ha altres variables a tenir en compte, a més
8
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del PIB per capita. Algunes d’aquestes variables
són l’atur, la renda nacional disponible per capita, les
dotacions en capital humà o en capital tecnològic,
les despeses en protecció social, etc. A continuació
ens fixarem en l’evolució de la taxa d’atur8 en el conjunt dels països euromediterranis i veurem si, en aquest
cas, les taxes tendeixen a convergir o, si pel contrari, la distància hi ha augmentat.
Molts dels països del sud de la Mediterrània no tenen
dades disponibles per a tots els anys del període que
estem observant. De totes maneres, hem agafat les
dades entre els anys 1997 i 2003 d’alguns països
per comparar-les amb les de la mitjana dels quinze
països de la Unió Europea durant aquell període.
S’observa que les dades dels de la riba sud són totalment heterogènies i que varien molt durant aquests
set anys observats.
Països com el Marroc, Jordània o Tunísia es troben
durant tot el període amb taxes d’atur molt per sobre
de la mitjana de la Unió Europea; fins i tot en alguns
moments de finals de la dècada dels noranta, el
Marroc té taxes que doblen la UE-15, si bé és veritat que aquestes taxes es redueixen força a principis dels 2000.
Egipte, Israel i Turquia tenen un comportament diferent. Les taxes d’atur fins a l’any 2000 estaven per
sota de la mitjana europea. En canvi, a partir de 2001,

Fonts: Fons Monetari Internacional - Base de dades «World Economic Outlook» del 22 d’abril de 2009; Organisme Internacional del Treball i OECD.
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comencen a superar-la i a seguir una tendència a
allunyar-s’hi.
Vegem a continuació l’evolució del període següent
(2004-2006), amb l’entrada dels nous països a la
Unió Europea el 2004 (República Txeca, Polònia,
Hongria, Eslovàquia, Lituània, Letònia, Estònia,
Eslovènia, Xipre i Malta):
Tal com mostra el gràfic 12, tot i l’entrada dels deu
països a la Unió Europea, els del sud de la Mediterrània segueixen tenint taxes molt elevades i heterogènies. No s’observa cap tendència clara a l’apropament de les taxes d’atur dels dos costats del
Mediterrani tot i que, tal com s’ha indicat, la manca
de dades disponibles del sud dificulten fer una observació clara de la convergència o divergència d’aquesta taxa.

Convergència nominal
Una altra perspectiva per valorar la convergència
entre països és el de la convergència nominal, que
es refereix a conceptes macroeconòmics bàsics,
principalment de tipus monetari. Per veure si hi ha
hagut convergència nominal entre els països de les
dues costes del Mediterrani des de 1995 fins a l’actualitat, habitualment es fan servir els requisits de
convergència del Tractat de la Unió Europea per
valorar l’entrada a la Unió Econòmica i Monetària.
Aquestes dades són la inflació, el tipus d’interès a
llarg termini, el dèficit públic, el deute públic i el tipus
de canvi.
9
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Analitzarem l’evolució de la inflació9 dels diferents
països, tenint en compte el requisit que exigeix el Tractat de la Unió Europea: «Els estats membres hauran
de tenir un comportament de preus sostenible i una
taxa mitjana d’inflació, observada durant un període
d’un any abans de l’examen, que no excedeixi en més
d’un 1,5% de la, com a màxim, dels tres estats membres amb millor comportament en matèria d’estabilitat de preus».
El gràfic 13 ens mostra que durant el període observat les taxes d’inflació han tendit a apropar-se.
Els països de l’EU-15 en tot moment tenen taxes d’inflació dins dels criteris estipulats per formar part de
la Unió Monetària. Quan ampliem el grup amb els restants països que formen l’EU-27, veiem que és a principis dels anys 2000 quan comencen a acostar-se,
i que arriben a coincidir amb el criteri del TUE a partir de 2006.
Cal assenyalar que les taxes d’inflació als països mediterranis han estat molt heterogènies durant tot el període i que, per tant, la mitjana de la regió del sud de
la Mediterrània pot estar molt allunyada d’alguns dels
països que conformen el grup.
Però si tenim en compte els dos grups de països
de fora de la Unió Europea, veiem que tenen una
evolució pràcticament igual tant si considerem el
grup de mediterranis que formaven part del Procés
de Barcelona el 1995 com si valorem els del sud
incloent-hi Líbia i Mauritània (però sense Israel ni
Palestina).
Observem que els del sud de la Mediterrània parteixen de taxes d’atur molt altes, principalment per causa

Fonts: Fons Monetari Internacional - Base de dades «World Economic Outlook» del 22 d’abril de 2009; Banc Mundial.

Evolució de la inflació dels països EU-27 i els del sud de la Mediterrània entre 1998 i 2007 en relació amb el criteri
de convergència de la Unió Econòmica i Monetària europea
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de les elevades taxes d’atur de Turquia (el segon país
més poblat després d’Egipte) que no es recuperen
fins a mitjan anys 2000.
A partir de 2004 les distàncies es fan més petites i
passen a mantenir-se uns 4,5 punts per sobre, aproximadament, del criteri per valorar l’entrada a la Unió
Monetària, és a dir, 1,5 punts per damunt de la mitjana de les tres inflacions més baixes de l’Eurozona.

Conclusió
La convergència real de les economies del sud de la
Mediterrània i els països de la Unió Europea durant
aquest temps és inexistent si considerem el grup dels
primers quinze països que van formar la Unió Europea.
Les rendes per capita del sud no han crescut més
ràpidament que les de l’EU-15 durant aquest període i, per tant, la dispersió també ha augmentat. En
canvi, considerant el conjunt de països del Partenariat
Euormediterrani, incloent-hi els vint-i-set països de la
Unió Europea actual, sí que es produeix un apropament pausat de les economies per capita. I es confirma que això és degut, precisament, al fort creixement que han tingut molts dels nous europeus els
últims anys.
Pel que fa a la inflació, una de les variables principals
per mesurar la convergència nominal, s’ha produït un
acostament dels països del sud de la Mediterrània
amb els de la Unió Europea, però el 2007 encara hi
havia una distància considerable.
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Per tant, queda un camí per recórrer per poder veure
els resultats de les estratègies de cooperació econòmica i financera dels països que formen el Partenariat
Euromediterrani i poder observar, així, una tendència clara a la convergència econòmica.

Med. 2009

1999

Referències

125

1998

Dossier

10

BARRO, Robert J., i SALA I MARTÍN, Xavier, Economic
Growth, Londres: McGraw-Hill, 2003, 2a edició.
ESCOT, Lorenzo, i GALINDO, Miguel Ángel. «Evidencia
empírica de la convergencia real». P.T, núm. 3/00.
Madrid: Universidad Complutense de Madrid.
LÓPEZ MARTÍNEZ, I. «Convergencia nominal y convergencia real de España y Portugal con la Unión
Europea (1986-1999)», Estudios de Economía
Aplicada. Madrid: Asociación de Economía
Aplicada (ASEPELT), 2001.
BANC MUNDIAL www.worldbank.com
Declaració de Barcelona i Associació Euromediterrània
http://europa.eu/legislation_summaries/external_relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/index_es.htm
FONS MONETARI INTERNACIONAL www.imf.org
ORGANITZACIÓ PER A LA COOPERACIÓ I EL DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC (OECD) www.oecd.org
ORGANITZACIÓ INTERNACIONAL DEL TREBALL www.ilo.org
Portal de la Unió Europea http://europa.eu

Del Procés de Barcelona a la Unió per la Mediterrània

126

Med. 2009

Dossier

El Fòrum Sindical Euromed:
per una dimensió social
i una cooperació duradora

Peter Seideneck
Coordinador
Fòrum Sindical Euromed

El Fòrum Sindical Euromed aplega els sindicats membres de la Confederació Europea de Sindicats (CES),
així com els sindicats dels països socis de la Unió
per la Mediterrània (UpM). Fundat l’any 1999 a Stuttgart, en ocasió d’una conferència ministerial en el
marc del Procés de Barcelona, el Fòrum es va crear
com una plataforma d’intercanvis i cooperació, sense
ànim d’establir les bases d’un nou sindicat. El Fòrum
és una iniciativa de la CES en associació amb la
Confederació Sindical Internacional (CSI), la Confederació Internacional de Sindicats Àrabs (CISA) i
la Unió Sindical dels Treballadors del Magreb Àrab
(USTMA). Les activitats del Fòrum i el posicionament respecte a la UpM són el resultat d’una consulta duta a terme en un comitè de coordinació compost en peu d’igualtat per sindicats europeus i
sindicats àrabs. Les llengües de treball són el francès i l’àrab.

Uns inicis difícils abans no es refermés
la confiança mútua
Abans de 1999 no hi havia una cooperació profunda entre els sindicats europeus i les organitzacions del món àrab. A part d’alguns contactes «més
aviat diplomàtics» i rutinaris en el context de les activitats de les organitzacions internacionals o en el
marc de l’Oficina Internacional del Treball i en l’àmbit d’alguns projectes bilaterals bastant escassos,
hi havia un gran buit. El gran obstacle inicial era «la
política»: que la Histadrut israeliana formés part
del Fòrum provocava fortes reaccions entre els
sindicats àrabs, fins i tot si la majoria d’aquests sindicats (Tunísia, Algèria, Marroc, el Líban, Jordània

i Palestina) ja feia temps que coexistien amb la central sindical israeliana en el mateix sindicat internacional, la Confederació Internacional d’Organitzacions Sindicals Lliures, CISL (actualment, CSI).
Però, malgrat tot, el Fòrum ha pogut consolidar-se
sobre la base del consens i s’han celebrat tres juntes generals amb una àmplia participació, que incloïa
la Histadrut. Excepte el 2001 a Marsella, on, tot i
comptar amb la presència de les delegacions àrabs,
aquestes van boicotejar l’assemblea; no obstant
això, aquella assemblea va donar lloc a una clara
declaració sobre la situació existent al Pròxim Orient.
Aquesta declaració es va actualitzar l’any 2005 a
l’Assemblea General de Barcelona i va ser adoptada per unanimitat, fins i tot amb els vots de la delegació israeliana.
Extracte de la declaració del Fòrum Sindical sobre el Conflicte al Pròxim Orient
(Barcelona, 2005)
El Fòrum condemna totes les formes de xenofòbia i de racisme, d’extremisme i d’integrisme,
de terrorisme i d’autoritarisme, i d’ocupació militar il·legal. La superació d’aquests problemes
requereix la reconstrucció d’un projecte social
solidari, la democràcia, el respecte al dret internacional i el diàleg intercultural entre els pobles.
Els sindicats demanen als governs que resolguin els conflictes oberts a la regió, d’acord amb
el dret internacional i les resolucions de Nacions
Unides. En aquest context, la resolució del conflicte al Pròxim Orient només es pot dur a terme
mitjançant el respecte a la legalitat internacional, l’aplicació sense reserves de les resolucions de l’ONU, la retirada de les tropes militars de tots els territoris ocupats l’any 1967 i el
reconeixement al poble palestí del dret a establir un Estat independent al costat de l’Estat

Per una «Realpolitik» respecte a la situació
dels sindicats del món àrab i contra el
«paternalisme europeu»
Els sindicats no són una ONG. Són organitzacions
de masses amb un considerable poder social. No
obstant això, la capacitat d’acció i la influència en
la vida econòmica i social depenen, en gran mesura, de la independència i la autonomia. En economies que depenen molt de l’aparell de l’Estat corren
el perill de veure’s reduïts a simples corretges de
transmissió dels sistemes polítics vigents, com succeeix a Síria o a Sudan. En economies «liberals» i
en un context autoritari com el d’Egipte, la capacitat dels sindicats per dur a terme la funció princi-

En certs països del món àrab, com el Marroc, el Líban,
Palestina i Mauritània, existeix un pluralisme sindical
dins d’un marc legal. Però altres països s’enfronten
a obstacles legals gairebé insuperables, i, en el millor
dels casos, només es pot percebre una certa pluralitat d’opinions en l’única central sindical existent, com
succeeix amb la UGTT tunisenca. A Algèria, juntament amb la central «històrica», la UGTA, conviuen
altres organitzacions sindicals sectorials i representatives, sobretot en els sectors de l’ensenyament i la
sanitat.
Allà on el pluralisme compta amb una base legal cal
constatar que, en la majoria dels casos, es tracta
d’un pluralisme «partidista»; és a dir, creat pels
partits polítics o els corrents polítics, que compten
així amb una corretja de transmissió, que corre el
risc de degenerar en un «sindicalisme al servei de
la política». Aquest fenomen es produeix amb molta
força al Marroc, país que té gairebé una desena de
confederacions sindicals, que –amb l’excepció de
la central «històrica», la UMT– estan vinculades d’una
manera o altra a estructures polítiques. L’exemple
més flagrant és el de Mauritània, amb sis centrals
sindicals que en la seva immensa majoria actuen
comptant amb unes condicions materials ínfimes,
però que, a partir del cop militar del 8 d’agost de
2008, a poc a poc han anat gaudint d’un context
més favorable. El resultat de tot plegat és una segmentació considerable del sindicalisme, que passa
a ser més un element de feblesa que una expressió democràtica. Tanmateix, cal destacar que, cada
vegada més, en un context de considerables tensions socials, es va desenvolupant una cultura de
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Partint d’aquestes precisions, el Fòrum ha pogut establir un marc de cooperació basat en una agenda estrictament sindical.
Arran d’una profunda avaluació de l’activitat i del paper en la Plataforma no governamental Euromed, el
Comitè de Coordinació del Fòrum Sindical Euromed
va decidir retirar-se d’aquesta plataforma.
Després de reconèixer la importància de la cooperació entre les organitzacions de la societat civil en el
marc de les xarxes Euromed, el comitè indica que
aquesta retirada no qüestiona la voluntat de cooperar amb xarxes i organitzacions no governamentals
sobre temes d’interès comú.
Així mateix, subratlla la necessitat que el fòrum sindical centri els seus esforços i els mitjans a posicionar-se com a membre del Partenariat social i en els
temes econòmics i socials.

pal –la defensa dels interessos dels assalariats i
dels aturats– és bastant limitada a causa del control polític existent. Però fins i tot en aquests casos,
el sindicalisme, dins de les condicions específiques, gaudeix d’un cert marge de maniobra gràcies
a la força quantitativa, i obté de vegades resultats
positius.
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d’Israel. Els sindicats insisteixen en la fi immediata de l’ocupació de l’Iraq, així com en el paper
fonamental que ha de tenir l’ONU en el procés
de la recuperació de la sobirania, la reconstrucció i la garantia d’unitat d’aquest país. També
donen suport als esforços fets per la CISL i la
CISA per tal d’ajudar a la reconstrucció i a la
unitat de les forces sindicals de l’Iraq, sobre
les bases de la democràcia i de la independència, perquè aquestes forces puguin desenvolupar plenament el paper de la defensa dels
interessos dels treballadors i participar eficaçment en la reconstrucció d’un Iraq lliure, sobirà i democràtic.
www.etuc.org/IMG/pdf/DeclaracionBCNFrancais
Final-revised1-2.pdf
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cooperació sobretot a nivell de les empreses i les
institucions del servei polític.
El sindicalisme reflecteix de manera general les situacions socials existents. Té poca elecció. Ha d’acomodar-se i inserir-se en la «lògica vigent» per obtenir resultats. Però és evident que el sindicalisme
disposa d’un potencial de canvi –tot i que en estat
letàrgic– perquè existeix malgrat la contradicció que
regna entre l’autoritarisme i el control estatal i la necessitat de democratització, que és l’única que li permetrà expressar lliurament els interessos socials i
econòmics dels seus associats. Precisament aquest
potencial és el que anima certs poders vigents a exercir una intervenció sistemàtica en els afers interns
d’alguns sindicats. Aquesta tendència corre el perill
de reforçar-se en el context de la crisi financera i econòmica global que aprofundirà encara més la crisi
social i la pobresa. Però tot plegat no exclou un altre
escenari: el de l’afebliment de l’autoritarisme i el desenvolupament de la democràcia.
No obstant això, en ambdós casos els sindicats
seguiran sent considerats «blancs». Certs poders
tractaran d’instrumentalitzar el sindicalisme per tal
de controlar determinades postures socials explosives, i certes estructures de l’oposició buscaran
la protecció dels sindicats per arribar a les masses
populars.
Els sindicats europeus haurien de deixar de donar lliçons i abandonar la seva actitud paternalista en les
relacions amb els seus socis del sud de la Mediterrània.
Encara amb massa freqüència, els projectes de cooperació –gairebé sense excepció finançats amb fons
públics– estan impregnats d’un esperit eurocentrista i es basen en la filosofia de la transferència del
«model europeu» als països del sud. En aquest context, el terme «donant» és revelador i descriu de manera caricaturesca el desequilibri que existeix en les
relacions. Els subsidis públics per a projectes de cooperació no són mai completament virginals, atès
que en principi reflecteixen els interessos dels
«donants» i no sempre els interessos dels qui els
reben. Així doncs, cal combinar els interessos d’ambdues parts i centrar-se en la realitat existent i no en
la transferència d’un «model».

Reforma sindical i adaptació del
sindicalisme
En aquesta situació, i no sense dificultats, el Fòrum
Sindical Euromed, amb els fons de la Comissió

Europea i de la Confederació Europea de Sindicats
(CES), ha elaborat amb els sindicats àrabs del Fòrum
un projecte sobre «la reforma del sindicalisme» que
abasta dos anys (2008-2009). La direcció del projecte ha anat a càrrec de la Unió Sindical dels
Treballadors del Magreb Àrab (USTMA) i l’equip de
suport està compost, gairebé sense excepció, per
sindicalistes i experts àrabs. Entre els objectius del
projecte destacaven renunciar a la tutela europea,
mobilitzar la competència i els experts de la regió sud
de la Mediterrània, i reduir el paper de la CES al
d’un simple agent de suport logístic.
Els temes tractats concernien «la columna vertebral» de l’organització sindical: els estatuts que regulen la vida interna i determinen els drets i les obligacions, les negociacions col·lectives i les relacions
industrials que constitueixen la raó de ser del sindicat, la gestió financera i la gestió interna, les relacions
públiques, la qüestió del pluralisme sindical i el paper
de la dona en els sindicats.
La conferència de dones sindicalistes –en aquesta
ocasió acompanyada d’una quota d’homes, celebrada el febrer, a Tunísia, en el marc del projecte, i
preparada, amb total autonomia i sense comptar amb
la tutela europea, per un grup de treball a Casablanca,
Amman i Tunis– mostra el potencial dinàmic que existeix dins del moviment sindical àrab. La conclusió d’aquesta conferència, que s’adreça a les direccions
sindicals del món àrab, presenta una acurada anàlisi i unes proposicions clares i pragmàtiques (vegeu
requadre).

La Unió per la Mediterrània: la gran
esperança o el gran desengany?
Tot i que el «mètode Sarkozy» consistent a gestionar
les qüestions polítiques a base de cops d’efecte, de
vegades inesperats, que sorprenen els seus socis
sigui irritant, el cert és que té un mèrit.
El projecte Unió per la Mediterrània n’és un bon exemple. El Procés de Barcelona, implantat l’any 1995, i
que tenia per objectiu la creació d’un espai de pau i
estabilitat a l’àrea mediterrània havia arribat a un punt
mort i s’havia convertit en una estructura fortament
burocratitzada que agonitzava, una mena de «vagó
llit» de la cooperació entre la Unió Europea i els països de la riba sud.
L’ambició del començament de la iniciativa francesa
era enorme: la creació d’una Unió Mediterrània pilotada pels països del sud de la Unió Europea sota la

ment amb les mateixes possibilitats d’accedir als serveis, als recursos

dona i els sindicats a la riba sud de la Mediterrània» celebrat a Hammamet

i als centres de decisió i una participació en peu d’igualtat en la vida

(Tunísia) del 23 al 25 de febrer de 2009, en el marc del programa

quotidiana;

«Reforma i treball sindical a la Mediterrània»;

Considerant que la igualtat entre les dones i els homes troba el seu

Després d’haver-nos informat sobre la situació de la dona en les estruc-

punt de referència en el marc d’un conflicte que afecta la societat, tant

tures de les organitzacions sindicals àrabs, caracteritzades per la feble-

en el pla econòmic com cultural, entre les forces d’alliberament, d’una

sa de la seva representació, especialment en les esferes decisòries –la

banda, i l’afirmació de la negació de les dones, de l’altra, la qual cosa

qual cosa està en contradicció total amb els progressos enregistrats

implica l’impuls d’una nova visió progressista respecte a les dones i

en la incorporació de les dones en els sindicats i amb la important evo-

l’enfortiment de les legislacions, les polítiques i els drets fonamentals

lució que ha experimentat la presència de les dones en altres organit-

de les dones, així com trencar amb la seva presència merament deco-

zacions de la societat–;

rativa, i tenint en compte el seu paper actiu i influent;

Conscients que el moviment sindical democràtic i representatiu ha de

Basant-se en les nombroses posicions de les organitzacions obreres

reflectir en peu d’igualtat les preocupacions de les treballadores i els

mundials que han vist en l’adopció del sistema de quotes l’únic meca-

treballadors, a més de la presència de la dona en les esferes decisò-

nisme per concretar la posició democràtica;

ries i en les comissions de negociacions, i que constitueix un dels meca-

Considerant tot l’anterior, no cal dir que la presa de consciència de

nismes de defensa de les especificitats i els drets de les dones, i de

les nostres organitzacions sindicals àrabs, que aspiren a una materia-

l’enfortiment de les fites sindicals i socials;

lització de la igualtat efectiva, requereix, de manera urgent, una deci-

Considerant la referència progressista dels sindicats i el seu important

sió que doni suport a la dona treballadora sense que això suposi un

paper en la lluita per la igualtat i la lluita contra la discriminació, parti-

atemptat contra el principi democràtic dins de les organitzacions, que

cularment amb el desenvolupament del fenomen de la feminització de

s’institueixi el principi de les quotes per a les dones a les estructures

la pobresa al món, la primera víctima de la qual és la dona a causa del

sindicals, així com la recerca dels mecanismes necessaris per a l’a-

treball precari, l’acomiadament i el qüestionament de les seves fites;

plicació i la continuïtat activa que representa la contribució de la dona

Considerant la revisió dels eixos de desenvolupament a escala mun-

al treball sindical, i el paper fonamental i necessari de l’acció sindical

dial des de fa tres dècades, i per tal que aquests eixos no estiguin

en la protecció dels drets de la dona treballadora i el treball per a la

basats en les disparitats biològiques que representen obstacles per

materialització de la justícia.
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Nosaltres, les participants en el Fòrum Sindical Euromed sobre «La
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ti a l’evolució de la igualtat entre ambdós sexes, i que permeti que tant

Per a més informació:

les dones com els homes intervinguin en activitats de desenvolupa-

www.euromed-trade-union-forum.org

batuta de França. Als socis europeus de França, en
especial Alemanya, però també la Unió Europea, se’ls
consultava poc o gens. No obstant això, França –que
en aquell mateix moment ocupava la presidència de
la Unió Europea– es va veure obligada a corregir el
tir i moderar les seves pretensions. No era el moment
d’actuar com El llanero solitario, posant en qüestió
el principi d’una política col·lectiva en el context de
la «política de veïnatge».
Els resultats dels tractats interns de la Unió Europea
es reflecteixen perfectament en la denominació «controlada» de la iniciativa: «El Procés de Barcelona: Unió
per la Mediterrània». Tot i que França es va veure obligada a empassar-se un compromís rere un altre, va
poder salvar l’essencial: la perspectiva de poder donar
un nou impuls i una nova dinàmica a una política bastant esmorteïda i ineficaç. Va trobar una aliança de
circumstàncies amb Espanya, país que acollirà la seu
de la Secretaria General a Barcelona i que compartirà durant un període de dos anys la copresidència
de la Unió amb Egipte. Aquest mètode evitarà que
la gestió de la Unió s’hagi de sotmetre al règim de
«rotació» de les diverses presidències de la Unió

Europea, un sistema que es deriva més d’un resultat de compromís de baix nivell que de la racionalitat política.
Gràcies a la proximitat geogràfica i cultural, la gestió dels afers per part dels països del sud d’Europa,
en col·laboració amb els països de la riba sud, es fa
utilitzant el sentit comú. I aquesta mateixa lògica és
en la base d’una iniciativa impulsada de nou recentment per la presidència txeca de la Unió Europea: la
creació d’una «Unió Oriental», la contrapartida «est»
de la UpM. En el fons, això significa que les relacions exteriors de «proximitat» de la Unió Europea
es regionalitzen. Aquesta tendència comporta el
risc d’una articulació més precisa de la política exterior de la Unió Europea.
Quant a la riba sud, les coses tampoc no són senzilles. A falta d’un marc estatal comú, les rivalitats entre
els països del sud en relació amb les seves posicions
en el marc de la gestió de la UpM són considerables. El fet que finalment la Lliga Àrab hagi trobat el
seu lloc ha servit per calmar les controvèrsies. La contrapartida d’aquest compromís serà el nomenament
per part d’Israel d’un secretari general adjunt. Aquest
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a l’evolució de les dones, sinó més aviat un nou enfocament que exhor-
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fet segueix suscitant crítiques i postures de resistència, que corren el perill d’accentuar-se amb la
presa de poder de la dreta nacionalista de l’Estat
hebreu. El conflicte no resolt, i fins i tot agreujat, entre
el Marroc i Algèria continua sent un altre factor de
desestabilització del projecte. I, finalment, la UpM
no podrà dissociar-se del conflicte del Pròxim Orient,
sinó que es veurà obligada a pagar un preu alt a causa
del paper més aviat trist i poc cohesiu de la Unió
Europea.
La cimera de la Lliga Àrab celebrada a Doha a finals
de març 2009 va estar sotmesa a considerables
tensions internes i no va aportar cap progrés. De
moment, la UpM no funciona, i cal témer que els
mecanismes previstos, incloent-hi la cimera ministerial i els diversos grups de treball, es trobin en
suspens.
A les divergències internes àrabs s’afegeix un altre
factor pertorbador: la inclusió dels països dels Balcans,
que són –com Croàcia– candidats a l’adhesió a la
Unió Europea o que disposen d’un estatut d’associació. Tot i que es considera que el mar Adriàtic és
un rellogat de la Mediterrània, resulta difícil detectar
el valor afegit d’aquesta «ampliació».
A la reunió de l’Assemblea Parlamentària Euromed
(Brussel·les, març de 2009), en què no han participat ni Síria ni el Líban, s’ha pogut veure una oposició intransigent (i completament justificada) de les
delegacions àrabs respecte a la presidència de
l’Assemblea, que volia reduir les representacions
dels països àrabs en benefici dels països balcànics.
Tot i que finalment es va arribar a un compromís,
aquest fet demostra clarament que els gestos institucionals i els interessos protocol·laris encara continuen impedint la implantació d’una veritable dinàmica.
No obstant això, la idea de la UpM és senzilla i altament plausible: posar l’accent sobre els problemes
comuns, visibles i greus, i fusionar els aspectes econòmics i ecològics. Les seves contrasenyes fan referència a les infraestructures i al desenvolupament
sostenible (descontaminació del mar, autopistes marítimes i terrestres, protecció civil, pla solar, ensenyament i recerca, desenvolupament empresarial...).
La «filosofia» és ben clara: «despolititzar» el projecte, evitant temes que puguin donar lloc a controvèrsies i aplicant en la realització dels projectes una
obertura a la societat civil des d’una perspectiva de
participació i repartiment. En aquest sentit –i per primera vegada– la presidència de la UpM ha acollit
les propostes i demandes del Fòrum Sindical

Euromed, la qual cosa ha contribuït a omplir un important buit del Procés de Barcelona: el del reconeixement dels seus socis en tant que organitzacions que
han de consultar qüestions que els concerneixen,
sense confondre’ls amb les ONG «clàssiques», i la
presa en consideració de la dimensió social de la
cooperació. Com és lògic, això inclou també qüestions que afecten els drets laborals i els drets d’associació.
En conclusió, cal constatar que:
•

•

•

•

Ja era hora de donar un nou aire a la cooperació
euromediterrània aplicant el mètode de la «realpolitik».
Tot i que la iniciativa francesa s’hagi introduït una
mica «a la valenta», ignorant certes formalitats de
consulta prèvia i donant lloc a reaccions d’irritació a les dues ribes, possiblement es tracta de
l’únic mètode possible per defugir la rutina burocràtica.
No hi ha res que es guanyi a la bestreta, atès que
tot depèn en gran manera del context geopolític. Si no hi ha una evolució positiva, els projectes que es desitgen posar en pràctica corren el
risc de quedar-se a les andanes perquè la locomotora s’espatllarà.
La Unió Europea ha de comprometre’s més i donar
suport a la UpM. Sense la inclusió de la Comissió
Europea, la UpM serà un fracàs. S’imposa actuar
amb urgència i oblidar-se de rivalitats estèrils.

Tot i que a primer cop d’ull la UpM sembli una estructura intergovernamental, el cert és que obre un interessant potencial sobre una efectiva participació de
la societat en projectes amb vocació de promoure no
només el desenvolupament sostenible, sinó també el
progrés social.

Diàleg social? Però, de quin tipus?
La Conferència de Ministres d’Afers Estrangers de la
UpM, de principis de novembre a Marsella, va establir les bases polítiques per considerar de la dimensió social de la UpM:
Definir una veritable dimensió social
El taller dedicat a la política d’ocupació, que va
tenir lloc l’any 2007, va permetre comprendre
millor els reptes actuals dels mercats de treball

La Conferència de Ministres de Treball, a Rabat una
setmana després de la conferència de Marsella, era
la primera d’aquesta mena en la història del Procés
de Barcelona. En vigílies de la conferència, els representants del Partenariat social van ser convidats a
una consulta en profunditat, també la primera en
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aquest context. El Fòrum Sindical hi era present
amb una delegació de sis persones, entre les quals
hi havia representants dels sindicats àrabs. Per part
de la patronal, només hi participava un representant
de BusinessEurope, mentre que l’organització empresarial del sud, BusinessMed, n’era absent, la qual
cosa demostra un interès bastant limitat per part de
les organitzacions empresarials respecte a les qüestions socials, així com una manca de coordinació entre
el món empresarial europeu i el del sud.
La Conferència de Ministres va incloure en la declaració final el principi d’una proposta del Fòrum
Sindical Euromed amb vista a preveure una estructura formal de contacte per als socis, un Fòrum de
Diàleg Social. La proposta sindical consistia a crear
un «espai de consulta» per als membres del Partenariat social.
És evident que, a nivell transversal, és bastant il·lusori un «diàleg social» entre els membres del Partenariat
social perquè aquest diàleg ja existeix –tot i que és
bastant pobre– a nivell nacional als països del sud,
i perquè no s’entreveuen moltes perspectives. Ara
per ara, una «mesa de negociació» continuarà sent
quelcom virtual. En canvi, serà útil efectuar consultes bilaterals entre les estructures governamentals
de la UpM i els membres del Partenariat social, i la
seva implicació en els grans projectes de la UpM
pel que fa al «desenvolupament sostenible» en el marc
del Fòrum de Diàleg Social. En qualsevol cas, per als
sindicats és de vital interès transmetre el seu missatge; o sigui, considerar els temes socials i el treball digne com a factors importants d’un codesenvolupament coherent i fructífer.
A la llarga, aquest procés podria crear les condicions
adequades per a la instauració d’un diàleg social
mereixedor d’aquesta denominació.
Tot plegat depèn de la «posada en marxa» de la Unió
per la Mediterrània, que ara per a ara corre el risc de
continuar presonera de la inestabilitat política de la
regió i de l’absència d’una veritable pau al Pròxim
Orient.
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i les polítiques d’ocupació en un context d’universalització, d’evolució tecnològica i de canvi
demogràfic.
La primera Conferència de Ministres d’Ocupació
i Treball, que tindrà lloc a Marràqueix els propers 9 i 10 de novembre, serà una ocasió única
per definir una veritable dimensió social en el
Partenariat, basada en un enfocament integrat
que uneixi el creixement econòmic, l’ocupació
i la cohesió social. Els ministres analitzaran l’evolució de la situació socioeconòmica a la regió
i examinaran iniciatives i proposicions concretes per promoure la creació de llocs de treball,
la modernització dels mercats laborals i el treball digne. Haurien d’aprovar un marc d’acció
que definís els objectius clau en matèria de política d’ocupació, d’ocupacionalitat i de perspectives d’ocupació dignes. Alhora, aquest marc
concernirà qüestions horitzontals essencials,
com l’enfortiment de la participació de les dones
en el mercat de treball, la no discriminació, la
integració dels joves en el mercat laboral, la transformació del treball informal en feines regulars
i l’emigració professional. Els ministres encarregats de l’ocupació i el treball també haurien
d’aprovar la creació d’un mecanisme de control eficaç que inclogui informes sobre els progressos realitzats a nivell nacional, així com els
intercanvis de pràctiques. L’èxit de les polítiques
socials i de les polítiques d’ocupació necessita el concurs de totes les parts implicades, i en
particular el dels membres del Partenariat social.
En aquest context, cal intensificar la cooperació
entre els socis a la regió euromediterrània.

Del Procés de Barcelona a la Unió per la Mediterrània
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La mobilitat humana a la conca
mediterrània, un element integral
del Partenariat Euromediterrani

Catherine Wihtol de Wenden
Directora d’investigació
Centre National de la Recherche Scientifique
(CNRS/CERI), París

Una vintena d’estats voregen el Mediterrani, o estan
envoltats per aquest mar, i compten amb un total de
prop de 400 milions d’habitants. Quatre pertanyen
a la Unió Europea (França, Itàlia, Espanya i Grècia),
amb una renda deu vegades superior de mitjana a la
dels seus veïns de la riba sud. A partir de 2025, la
població d’aquests quatre estats europeus amb prou
feines haurà augmentat, mentre que la dels altres
haurà crescut un 70%. El Mediterrani actua en certa
manera com una línia de fractura geopolítica entre
Àfrica i Europa. El tancament de les fronteres s’hi
conjuga amb l’absència d’una veritable alternativa a
la immigració, de manera que el projecte d’integració regional euromediterrània impulsat el 2008 esdevé ambigu.
Avui, el Mediterrani és un lloc de pas per a la immigració, que comença a les mateixes fronteres d’Europa:
Bulgària, Romania, Croàcia, Macedònia, Turquia,
Ucraïna, el Magreb i Albània són, alhora, països de
sortida, de trànsit i d’acollida. Malgrat la mundialització dels fluxos, la proximitat històrica, geogràfica i
cultural (la llengua, vehiculada especialment pels mitjans de comunicació) continua explicant l’interès d’anar a Europa i de triar-la com a punt de destinació.
Això és el que succeeix a Espanya, on els marroquins
constitueixen la segona nacionalitat entre els immigrats; a Itàlia, on els romanesos, els albanesos i els
marroquins són els més nombrosos; a Grècia amb
els albanesos i a França amb els procedents del
Magreb.
Les ciutats frontereres guanyen en importància i veuen
com la seva destinació es transforma. Melilla, enclavament espanyol a la costa marroquina, viu en part
del contraban, dels emigrants potencials i dels nens

del carrer que intenten travessar l’estret de Gibraltar.
Des de fa vint anys, ha vist la llum una autèntica
economia basada en el pas de la frontera, més pròspera com més difícil és aquest pas per causa de les
barreres institucionals, que fan que els preus pugin
i que estiguin en l’origen de les diferents modalitats
de l’esclavatge modern i la prostitució.
Els països situats a les portes d’Europa s’han convertit en llocs de trànsit (Turquia, el Marroc), i la política de la Unió Europea tendeix a assignar-los una
funció de control. El sud del Mediterrani constitueix, malgrat el tancament de les fronteres, una regió
d’emigració considerable: el Marroc (3,1 milions d’emigrats), Turquia (3,3 milions), Egipte (2,7 milions),
Algèria (un milió). Al Marroc, l’emigració s’ha duplicat en 11 anys. Aquesta situació s’explica per l’existència d’una important desviació demogràfica en
termes de la piràmide d’edats, per un atur massiu i
per la subocupació, incloent-hi els més qualificats,
i per l’existència de polítiques d’emigració centrades en les divises i destinades a alleujar la pressió
sobre el mercat de treball i, a vegades, fins i tot l’oposició política i social. Hi ha migracions en cadena a Turquia, país que s’ha convertit en una zona
d’immigració i trànsit per a les migracions de veïnatge procedents de l’Iraq, Moldàvia, l’Iran i l’Afganistan, i al Magreb, zona de sortida i d’acollida, o
de trànsit, per a la migració subsahariana. El tancament de les fronteres posat en pràctica pels països
del Magreb, en aplicació dels dispositius europeus
d’externalització de fronteres, porta els emigrants
il·legals a canviar els seus trajectes i a optar per
sortir de les costes africanes per mar cap a les illes
Canàries abans que cap a Gibraltar, o per travessar el desert intentant arribar a les illes sicilianes
abans que a Bríndisi, la qual cosa fa que el viatge
sigui més perillós i ha estat la causa que, a partir de
2000, a les zones d’accés a Europa hi hagi hagut
uns quants milers de morts.
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Entre aquests nous tipus d’emigrants hi ha alguns
perfils dominants: homes joves i titulats de classe mitjana urbana, alimentats per unes aspiracions un pèl
difuses respecte a la modernitat occidental; dones
soles i escolaritzades, que, malgrat gaudir d’independència econòmica i personal, de vegades també aspiren a gaudir de la llibertat d’expressió; menors, sovint
víctimes d’explotacions de tota mena; elits altament
qualificades a la recerca d’una realització professional a la mesura de les seves capacitats o del seu
talent; homes disposats a oferir els seus braços per
millorar les seves condicions de vida, i grups acostumats a la mobilitat, com succeeix amb els romanesos. Excepte els refugiats i la immigració com a conseqüència del matrimoni, molts d’aquests nous
emigrants aspiren més a la mobilitat que a la instal·lació
definitiva. I fins i tot de vegades consideren que la
seva estada no és sinó un pas cap a altres destinacions més desitjades (els Estats Units, el Canadà...),
o un viatge d’anada i tornada entre «aquí» i els seus
propis països.
Als països on s’instal·len, s’observen dos perfils dominants d’emigrants: les «parelles migratòries» i els
«quasidiàspores». Entenem per parella migratòria la
presència d’una única nacionalitat en un sol país d’acollida, una situació que sovint és una herència del
passat colonial: el 95% dels algerians a Europa
són a França i el 70% dels tunisencs també, mentre que el 80% dels grecs, el 72% dels turcs, el 68%
dels polonesos i dels exiugoslaus viuen a Alemanya,
i el gruix dels naturals de la Commonwealth ho fan
al Regne Unit. Els albanesos es concentren gairebé només a Itàlia i Grècia, de la mateixa manera
que els brasilers a Portugal. L’altra configuració és
la de «quasidiàspores»; és a dir, una nacionalitat present en nombrosos països europeus i que teixeix,
entre els seus diferents grups, poderoses xarxes
transnacionals econòmiques, culturals, religioses,
familiars i matrimonials. L’exemple més emblemàtic
és el dels turcs, dels quals n’hi ha prop de tres milions
a Europa, i que, encara que formen «parella migratòria» amb Alemanya, també són presents a Àus-
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Excepte els refugiats i la
immigració com a conseqüència
del matrimoni, molts d’aquests
nous emigrants aspiren
més a la mobilitat que a la
instal·lació definitiva
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Però Europa només atreu la meitat dels emigrants
de la riba sud del Mediterrani, ja que aquests viatgen també als estats àrabs, com Líbia i els països
del Golf, així com als Estats Units i al Canadà (un
10%, dels quals el 60% són titulats universitaris).
Alguns països de la riba sud del Mediterrani són
també zones d’immigració: 3,6 milions de persones han nascut a l’estranger. És el cas d’Israel,
Turquia, els Territoris Palestins i Jordània. A això cal
afegir-hi un nombre desconegut d’emigrants il·legals
o en trànsit, dels quals al voltant de 100.000 són
emigrants subsaharians que s’estan al Magreb i
emigrants sudanesos a Egipte. La immensa majoria dels països de la riba sud del mar Mediterrani,
que tenen polítiques d’emigració, no tenen polítiques d’immigració, excepte les que penalitzen la
immigració il·legal (el Marroc: llei de 2003; Tunísia:
llei de 2004), ni, evidentment, polítiques d’integració. De vegades, en aquests països als immigrants se’ls veu com a competidors i no com a futurs
ciutadans.
Mentre que als països del Golf l’aparició de l’atur
entre els nacionals fa que la situació comenci a canviar, el Marroc continua sent, juntament amb Egipte,
un dels principals països d’emigració de la regió.
Algèria, Líbia, Tunísia, Mauritània, Síria, el Líban,
Egipte i Iemen també s’han convertit en països de
pas per entrar a Europa. L’emigració està destinada a continuar mentre es mantinguin les diferències
entre els països productors i no productors de petroli, i la pressió a favor de l’emigració perdurarà ja que
una part dels joves del Magreb, Egipte, Iemen,
Jordània i els Territoris Palestins continuen estant
subocupats. Però en la immensa majoria dels països àrabs s’està produint un ràpid descens de la
natalitat, que es tradueix en generacions de joves
que tenen pocs fills i una feble càrrega familiar pel
que fa als seus pares, perquè ells mateixos pertanyen a famílies nombroses. Així doncs, estan perfectament disponibles a curt termini per dur a terme
els seus projectes a l’estranger. Països com el
Marroc, Egipte, Tunísia o Iemen insten la seva població a emigrar, afavorint la conservació dels vincles
familiars, donant facilitats per a les remeses de fons,
donant suport a les associacions enfocades al desenvolupament, i atorgant més importància al dret
de sang per conservar la nacionalitat del país d’origen. Algèria, a causa del seu passat colonial, i el
Líban, per causa del dany que ha afectat el fràgil
equilibri de les seves comunitats, han adoptat unes
posicions més ambigües.

tria, Bèlgica, Països Baixos, França, Suïssa i Europa
del nord com a quasidiàspores. Els segueixen els
marroquins, un altre cas de quasidiàspora, ja que,
tot i que arriben al mig milió a França, també constitueixen una de les primeres nacionalitats estrangeres a Espanya, Itàlia, Països Baixos i Bèlgica. En el
passat, els italians encaixaven en aquest perfil i, en
menor mesura, els exiugoslaus.
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L’Europa mediterrània: de l’emigració
a la immigració
En vint anys, Itàlia, Espanya, Portugal, Grècia i Malta,
antics països d’emigració, han passat a ser països
d’immigració. Aquesta brusca transició està vinculada a la conjunció de factors diversos: la proximitat
dels seus propis territoris amb les fronteres exteriors d’Europa, que converteixen aquests països en
llocs de pas molt apreciats pels clandestins (Gibraltar,
illes Canàries, illa de Lampedusa, illes gregues) ja
que el Mediterrani és la frontera més desigual del
món; la posada en pràctica, a vegades diferida, dels
dispositius europeus de control de les fronteres; el
ràpid envelliment de la població; la demanda de mà
d’obra en sectors que no es poden deslocalitzar (turisme, restauració, pesca, agricultura, atenció a la gent
gran, servei domèstic no només per als nacionals,
sinó també per a la tercera edat i per als jubilats europeus, etc.); l’existència d’un mercat negre de treball,
i el recurs freqüent a les regularitzacions «massives»
per absorbir una part dels il·legals. L’opinió pública
encara està poc acostumada a la idea d’una immigració de llarga durada, que, no obstant això, és
part integrant de les seves societats.
Itàlia
La immigració sobrepassa avui els 2,6 milions d’emigrants legals, dels quals 556.000 són romanesos
(15,1%), 387.000 marroquins, 381.000 albanesos,
195.000 ucraïnesos i 186.000 xinesos. Amb un flux
net d’immigració legal de 222.400 persones el 2006
(entrades menys sortides incloses), Itàlia va ser el primer país europeu a adoptar una política d’admissió
activa i a experimentar el que es qualificaria, impròpiament, com a sistema de quotes (amb un sostre
fixat en 350.000 immigrants no europeus com a màxim
el 2006), un sistema que no ha donat els resultats
esperats. Les possibilitats d’inserció professional
en un mercat de treball molt segmentat van atreure

nombrosos il·legals, legalitzats per mitjà d’àmplies i
massives campanyes de regularització (anomenades
de «sanejament»). La caiguda brutal de la natalitat en
una generació i l’entrada de les dones en la vida activa han donat lloc a nous oficis vinculats a l’àmbit del
care (assistència i cures paramèdiques, poc valorades pel sistema hospitalari i les institucions). La resposta dels poders públics ha consistit en una adaptació cas per cas, responent als desitjos dels
empresaris (que també són electors), malgrat el populisme de certs partits polítics antiimmigració. El 2005
es va efectuar l’última gran regularització orquestrada per Silvio Berlusconi.
Una altra forma de flexibilitat és la que resulta de la
transposició a Itàlia del sistema suís d’acords bilaterals de mà d’obra, sovint amb països veïns com
Albània, per lluitar contra la immigració clandestina
i respondre a les necessitats estacionals de l’agricultura i la construcció. Aquesta modalitat es combina, per limitar l’efecte crida, amb acords de readmissió amb països «tap» com, per exemple, Líbia. Així
mateix, certes polítiques socials i culturals de caràcter associatiu i religiós han acollit les poblacions afeblides i han iniciat un diàleg constructiu amb l’islam
(com en el cas de la comunitat de Sant Egidi). Tot i
que Itàlia continua tenint un dret de nacionalitat essencialment regit pel dret de sang, la veritat és que
gràcies a això manté uns estrets vincles amb els
italians de l’estranger, presents als països europeus (França, Alemanya, Suïssa, Bèlgica) i als grans
països d’immigració (els Estats Units, Argentina,
Brasil, Xile, Austràlia), els quals voten en les eleccions legislatives.
Espanya
Amb gairebé 4,2 milions d’estrangers legals el 2008,
Espanya és el país on la població estrangera ha
experimentat un creixement més elevat els deu últims
anys. També és el país que compta amb un major
nombre de persones procedents de la Unió Europea
(1,9 milions, o sigui, el 46,8%), entre els quals hi
ha molts jubilats. Entre els 2,2 milions de no europeus (53,19%), el 80% correspon a deu nacionalitats: marroquins (675.900), equatorians (500.000),
romanesos (380.000, colombians (270.000), bolivians (135.000), dominicans, peruans i argentins
(és a dir, 1,2 milions de llatinoamericans), xinesos
(126.000) i ucraïnesos (65.000). Les regions que
compten amb una major presència estrangera són
la costa est i la capital: Catalunya (907.000), Madrid

Dels 432.000 estrangers amb què Portugal comptava el 2005, la meitat procedien de les seves antigues colònies (dels PALOP, països de llengua i origen portuguès), entre els quals hi ha Brasil (30%),
Cap Verd (12%), Angola i Moçambic. Amb una manca
crònica de mà d’obra per causa de l’envelliment de
la seva població, deguda a una important emigració
a l’estranger (el 10% del total de la població), i al
paper de l’agricultura, el turisme i els jubilats europeus al país, Portugal ha signat acords de mà d’obra amb països d’Europa de l’Est (Ucraïna, Moldàvia
i Romania) i ha efectuat regularitzacions successives. La seva política de viure junts, inspirada en el
multiculturalisme, avui dia se centra en una integració més inclusiva.
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Espanya és el país on el procés d’immigració s’ha
produït d’una manera més ràpida (hi havia 1,3 milions
d’estrangers legals el 2002), i el país europeu que
ha acollit un major nombre d’estrangers els últims
deu anys, per davant d’Alemanya. La política d’immigració ha consistit, essencialment, en una sèrie de
regularitzacions massives (les dues últimes el 2001
i el 2005). L’epicentre de les tensions vinculades a
l’arribada d’immigrants clandestins en «cayucos» i
pasteres –embarcacions improvisades– se situa a
Gibraltar, Ceuta i Melilla (enclavaments espanyols al
Marroc), les illes Canàries, el Sàhara Occidental i,
més lluny, a Mauritània i el Senegal; entre l’1 de gener
i el 30 de setembre de 2006, van desembarcar a les
Canàries 27.000 persones; és a dir, cinc vegades
la xifra de 2005 i el triple del rècord de 2002, dada
a la qual s’han de sumar les gairebé 3.000 persones que van morir ofegades al llarg dels 1.400 quilòmetres que separen el Senegal de les Canàries. Es
calcula que el 2007 el nombre de persones que van
arribar en 800 embarcacions va ser de 20.000. El
sistema de quotes, implantat per proveir els sectors
demandants de mà d’obra (agricultura i turisme), s’ha
vist modificat. El 2006, la immigració clandestina s’estimava en unes 800.000 persones. El 2005, es van
regularitzar 600.000 sense papers, dels quals el 40%
eren llatinoamericans (sobre un total de 692.000 peticions). Aquesta última va ser la quarta regularització; des de 1990, s’han regularitzat 1.145.000 immigrants sense papers.
En el curs dels cinc darrers anys, l’arribada de tres
milions d’estrangers ha estat en l’origen de la meitat
del creixement del PIB del país. El novembre de 2006,
una llei que concedia els mateixos drets als espanyols a l’estranger que als espanyols a Espanya va afavorir el reconeixement dels vincles amb la diàspora i
va obrir la possibilitat que els descendents dels republicans refugiats polítics a l’estranger adoptessin la
nacionalitat espanyola. A Espanya, la cinquena nacio-

Portugal
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En el curs dels cinc darrers
anys, l’arribada de tres milions
d’estrangers ha estat en l’origen
de la meitat del creixement
del PIB del país

nalitat quant al nombre d’estrangers està formada per
britànics, que a Portugal són els sisens. Aquest fenomen s’estén també a França. Es coneix com a
«Britishland».

Grècia
Dels 553.000 estrangers amb què comptava el país
el 2005 (el 7% del total de la població), la majoria
procedeixen de països veïns (entre els quals Bulgària
i Albània, país a què pertany el 60% de la població
estrangera). Els anomenats grecs «pòntics», el retorn
dels quals es va efectuar a partir de 1989, van arribar procedents de Geòrgia, Kazakhstan, Rússia,
Armènia i Ucraïna, i se’ls va permetre adoptar la nacionalitat grega. Els anys 2005 i 2007 van tenir lloc dues
regularitzacions. En aquest país colpejat per l’envelliment demogràfic, el nombre de la població immigrant va experimentar un ràpid creixement en diverses onades migratòries: els albanesos a principis dels
anys noranta; els emigrants dels Balcans, l’Índia i el
Pakistan a partir de 1995, i els búlgars, subsaharians,
romanesos i asiàtics, a partir de 2001. Grècia destina els seus emigrants a l’agricultura, la pesca, la
construcció i el turisme. El 2000, 500.000 eren
temporals, i es va produir un creixement de la immigració clandestina. Els nous emigrants són oriünds
de Polònia, Lituània, Letònia, Estònia, Hongria, la
República Txeca, Eslovènia i Eslovàquia. En la Grècia
rural, caracteritzada per una gran diversitat migratòria, els estrangers contribueixen al desenvolupament de l’activitat local. El 70% dels immigrants viu
a Grècia des de fa més de deu anys.
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(759.000), la Comunitat Valenciana (543.000) i
Andalusia (530.000).

Diversos espais d’immigració al Sud
Distingim diverses zones d’immigració: l’oest (Magreb/Europa), els Balcans, i l’est (Maixreq/Pròxim
Orient). També es produeixen intercanvis d’est a oest
(Romania, Moldàvia i Ucraïna/Portugal, Espanya i
Itàlia) i sud-sud (Algèria/Líbia, Egipte/països del Golf).
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Magreb-Europa
La línia de fractura més profunda és la formada per
l’enfrontament entre Europa i el Magreb; mentre que
els països de la riba nord del Mediterrani han vist
com la seva població creixia aproximadament un
terç entre 1950 i 2000, passant de 158 a 212 milions
d’habitants, els països de la riba sud han experimentat un creixement multiplicat per tres, passant
de 73 milions el 1950 a 244 milions el 2000. La
taxa de l’increment natural de la població a la riba
nord durant la dècada del 1990 va ser de l’1,5%,
contra el 20,2% de la riba sud, malgrat el descens
demogràfic que es pot observar als països de l’est
i el sud del Mediterrani en aquest període.
Pel seu context econòmic i demogràfic, la riba sud
del Mediterrani ofereix condicions propícies per a una
circulació migratòria intensa en l’espai euromediterrani. El 50% de la població té avui menys de vint-icinc anys, mentre que la població del nord registra
un estancament o fins i tot una disminució segons
els països. L’evolució de la urbanització és una conseqüència d’això: el 2000, a excepció d’Albània,
Bòsnia i Egipte, la població urbana sobrepassava el
50%, i les megàpolis constitueixen l’avantsala de
la immigració clandestina. Des d’ara fins a 2025, la
població del Magreb hauria de créixer un 48% per
un 3% de la Unió Europea.
L’ocupació constitueix una altra línia de fractura: el PIB
per habitant a la Unió Europea és 14 vegades més
alt que als països del Magreb. És 20 vegades més
important a Alemanya que al Magreb; 19 vegades a
França, i 12 vegades a Espanya. Les remeses de fons
vinculades a l’emigració representen el 6,3% del PIB
del Marroc; el 2,3% d’Algèria, i el 4,1% de Tunísia. Els
estrangers no només van a Europa per treballar, sinó
també per trobar una altra forma de vida.
Prop de les illes sicilianes i gregues, algunes vegades
es «pesca» clandestins. Amb més de 2.500 morts
anuals, aquesta tradicional zona de pas, d’intercanvi,
d’enfrontaments i de diàleg s’ha convertit en un punt
negre del tràfic d’éssers humans per causa de l’existència de fronteres semimilitaritzades per als no euro-

peus. Encara que els països de la riba sud del Mediterrani segueixen sent països de sortida, també s’han
transformat en nous països d’immigració i trànsit per
a la població subsahariana. Així doncs, quan aquests
últims no aconsegueixen franquejar el Mediterrani, es
troben com atrapats en una mena de «resclosa».
Tots els països de la riba sud del mar Mediterrani
aspiren a la flexibilització del règim dels visats instaurats per Europa el 1986, i desitgen que les seves
economies s’adaptin a les necessitats de mà d’obra
dels països del nord. Per a ells, la immigració és un
recurs econòmic (remeses), social (exportació de l’atur) i un factor de modernització (política i cultural).
El discurs sobre la «caça de cervells» està començant a canviar perquè aquests països s’estan adonant dels beneficis que els pot reportar l’exportació
del seu personal qualificat, i de la seva incapacitat
per donar-los feina a tots.
Maixreq: immigracions sud-sud
Les migracions cap a la península Aràbiga s’inscriuen
en una lògica regional dominada, d’una banda, per
la renda petrolífera i, de l’altra, per una població jove
i subocupada. Però els països productors de petroli no donen feina exclusivament a la immigració àrab
i musulmana (els asiàtics són sovint més nombrosos)
i aquesta no s’encamina únicament cap a aquests
països, ja que, mentre que la dels països del Maixreq
té com a destinació els països del Golf, la dels del
Magreb (a excepció de Líbia, que és un país d’immigració) s’inclinen més cap a Europa, el Canadà i els
Estats Units.
Els països costaners del Mediterrani Oriental (Turquia,
Síria, Líban, els Territoris Palestins, Israel, Egipte i,
per extensió, Jordània) s’enfronten, des de fa unes
quantes dècades, a nombrosos conflictes, que constitueixen la font de gran part de l’exili. L’elevada diàspora palestina, entre 4 i 5 milions de persones, està
instal·lada essencialment als països àrabs limítrofs,
als països del Golf, així com a Europa i als Estats
Units. Des de 2000, s’estima que el nombre de palestins que van deixar Cisjordània per dirigir-se a Jordània
i a Occident és d’uns 100.000. Un milió i mig de persones viu a la franja de Gaza, una de les zones més
densament poblades del món. Mentre Egipte segueixi limitant la presència dels palestins al seu territori,
Jordània és l’únic país àrab que concedeix la nacionalitat jordana als palestins. Una àmplia afluència de
jueus de la Comunitat d’Estats Independents (CEI)
entre 1990 i 2000 (1,4 milions) ha modificat els equi-

El món turc
Al principi, a partir de la dècada del 1960 Turquia
va formar part dels països amb emigració, especial-
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ment cap a Europa, però també a partir de la dècada del 1970 cap a la península Aràbiga (el 2006, 3
milions d’emigrants de primera generació en aquestes dues zones, als quals cal sumar, a Europa, els
de les generacions nascudes en la immigració). El
descens de la natalitat a mitjan anys vuitanta no repercutirà en la reducció de la immigració fins al 2010
o el 2020. Però Turquia també ha passat a ser una
regió de trànsit per als emigrants procedents d’Orient
Mitjà o d’Àsia Central, i un país d’immigració (1,3
milions) per a emigrants que esperen una segona
destinació.
Els treballadors estrangers irregulars eren un total
d’1,5 milions el 2008, ocupats de manera il·legal
sobretot en el servei domèstic, la construcció i l’agricultura. La revolució islàmica de 1979 i la repressió dels kurds, especialment el 1988, van provocar
l’arribada massiva d’iranians i kurds de l’Iraq. Des d’aleshores, a Turquia hi ha hagut un gran increment dels
fluxos d’immigracions forçades (bosnians el 1992,
kosovars el 1999 i albanesos el 2001). A això s’hi
ha d’afegir una forta immigració pendular de treballadors procedents dels antics països soviètics, una
immigració «ètnica» dels turcs residents a Bulgària,
que tornarien a partir de 1990 (mig milió) i la dels
emigrants en trànsit que no aspiren a instal·lar-se a
Turquia. El 2001, s’estimava que el nombre d’entrades a Turquia era de 300.000 anuals.
Turquia presenta diversos avantatges que els emigrants troben atractius. D’una banda, es troba prop
dels països productors de migració i constitueix un
pont cap a Europa. De l’altra, el control de les fronteres és feble i és fàcil circular dins del país. No
obstant això, com que sovint aquests fluxos són clandestins, resulta difícil quantificar-los. Així doncs, mai
no s’ha considerat que Turquia fos un país d’immigració. En ser un país que cuida la seva homogeneïtat nacional i la preservació de la seva sobirania, es
decanta per la tornada de les poblacions immigrades i acompanya fins a la frontera aquells a qui s’ha
denegat l’asil. Situat al cor d’una regió inestable, el
país intenta limitar els fluxos migratoris. En canvi,
per a les poblacions d’origen turc, s’ha disposat una
política d’integració. A Turquia se li ha retret aquesta política discriminatòria, i rep nombroses pressions internacionals, sobretot per part d’Europa. El
seu estatut de candidat per ingressar a la Unió Europea
implica una cooperació i una integració progressives de les pràctiques comunitàries. Així mateix, la
immensa majoria de les iniciatives oficials referents
a la immigració són més fruit de les pressions exte-
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libris culturals entre els diferents components del
poble israelià. A més, Israel s’ha convertit en un país
d’acollida per a treballadors immigrants de tot el món
–el percentatge dels quals supera avui dia el dels treballadors palestins procedents dels territoris ocupats
en els sectors de l’agricultura i la construcció–, als
quals s’ha concedit l’estatut de «residents temporals permanents».
Històricament, Egipte té tradició de país d’immigració, atès que dóna refugi polític a les confessions
minoritàries i protecció als otomans. Per això, a l’Estat
egipci tindria lloc una mobilització migratòria tardana a partir de la dècada de 1970. El Golf constitueix
una destinació privilegiada per causa de la relativa
continuïtat cultural i lingüística i perquè la commoció del petroli dels anys setanta va afavorir una forta
demanda de treball. No obstant això, aquest model
d’emigració temporal cap al Golf és fràgil. La guerra
del Golf de 1991 va donar lloc a un important retorn
dels «repatriats de l’Iraq». Paral·lelament a aquesta
crisi cal afegir que, atès que els egipcis no es refien
de la capacitat de l’Estat per garantir-los ocupació,
l’«ascensor social» sembla que s’hagi aturat. Occident,
i sobretot França i Itàlia, constitueixen una nova destinació immigratòria.
Els candidats a emigrar a Europa són essencialment de zones urbanes, titulats i sovint oriünds de
les comunitats cristianes coptes. Encara que aquesta segona generació d’immigrants es beneficia de
l’experiència dels que van emigrar al Golf i utilitza
les xarxes familiars, locals i confessionals per portar
a bon terme el seu viatge, no s’observa cap implantació comunitària als països d’acollida sinó, al contrari, una ruptura respecte al medi d’origen. D’altra
banda, a diferència de la immigració cap al Golf, la
instal·lació a Occident té sovint un caràcter durador.
A Síria, els iraquians s’han refugiat a Damasc. A
Jordània arriben per afegir-se a una important població de palestins. Segons l’Alt Comissionat de Nacions
Unides per als Refugiats (ACNUR), dels dos milions
d’iraquians que van abandonar el país el 2007, un
milió van anar a Síria, més de 750.000 a Jordània,
més de 150.000 a Egipte, i almenys 40.000 al Líban.
El 2006, 1,9 milions de persones es van desplaçar
dins del seu país i 5.000 van trobar refugi als Estats
Units, igual que el 2007.
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riors que d’una efectiva política nacional sobre immigració.
Turquia és el primer país d’emigració extraeuropea
cap a Europa quant al nombre dels seus emigrants
(3 milions), repartits entre nombrosos països europeus (Alemanya, país amb el qual forma «parella migratòria», Àustria, els països nòrdics, Països Baixos,
Bèlgica, França i Suïssa), que han passat a ser font
de remeses. Els immigrants turcs, gràcies a una vida
associativa col·lectiva, construeixen xarxes transnacionals econòmiques, religioses, matrimonials i culturals. L’accés a la doble nacionalitat en diversos països d’acollida, fins ara reticents (com Alemanya), ha
permès que les segones generacions siguin presents
tant «aquí» com «allà» i que puguin votar en tots dos
països, la qual cosa permet a Turquia exercir una mena
de «diplomàcia de la immigració» gràcies a la diàspora i a les xarxes associatives.

Les respostes europees
Per a Europa, la lluita contra la immigració clandestina al Mediterrani és una prioritat. Des de 1990 s’han
establert normes comunes a escala europea per
lluitar contra les estades il·legals. Així mateix, el Sistema
Integrat de Vigilància Exterior (SIVE), que compta
amb radars entre Espanya i les costes africanes, simbolitza el reforç del control de les fronteres. A Sevilla,
el juny de 2002, els estats europeus van decidir accelerar el procés d’harmonització de les polítiques migratòries amb vista a aconseguir un major «equilibri»,
però sobretot es van centrar en la lluita contra la immigració clandestina i l’abús de les sol·licituds d’asil:
clàusules de readmissió i gestió conjunta dels fluxos
migratoris (operació «Ulisses» coordinada per Espanya
per lluitar contra la immigració il·legal en el mar).
Aquesta tendència securitària es veuria confirmada
a la cimera de Tessalònica de 2003. Els acords de
readmissió entre la Unió Europea i els països del
sud del Mediterrani tendeixen a convertir nombrosos estats «tap» en els «guardafronteres» de l’espai
europeu, i altres estats (sobretot africans) ja es troben vinculats per mitjà d’una clàusula de readmissió
obligatòria. Els agents per a la connexió entre immigració i asil a través del programa Frontex (2005),
formalitzat en una agència especialitzada instal·lada
a Varsòvia, asseguren un major control de les fronteres exteriors, i la repatriació comunitària (és a dir,
duta a terme per diversos països de la Unió, que coor-

dinen els seus esforços) està considerada un poderós senyal dissuasori.

Per a Europa, la lluita contra
la immigració clandestina al
Mediterrani és una prioritat
El 1995, el procés de Barcelona va inscriure la immigració en la problemàtica del codesenvolupament,
posat en pràctica a través d’acords bilaterals i multilaterals. Els programes MEDA I (1995-1999) i MEDA
II (2000-2006) buscaven dur a terme formes de codesenvolupament descentralitzat als països del Sud,
amb el suport d’associacions que treballaven conjuntament a favor del desenvolupament. Però ben
aviat les esperances s’han esfumat a causa de la
implantació del dispositiu de seguretat europeu per
al control de les fronteres i la lluita contra el terrorisme, per l’asimetria de les transaccions comercials (el
55% de les exportacions i el 50% de les importacions dels països de la riba sud del Mediterrani es
realitzen amb Europa, mentre que per a aquesta tan
sols representen el 7% del seu comerç exterior),
per la falta de democratització dels sistemes polítics, per la inestabilitat de la regió, per l’escassa consolidació del Partenariat als països del sud i pel
desigual interès que mostren els països de la riba
nord envers aquest últim.
El 2005, El Llibre Verd europeu proposava crear un
marc global que detallés les condicions d’entrada
dels treballadors no europeus, així com l’adopció de
regles sectorials aplicables a certes categories. Però
la Comissió recomanaria respectar la preferència
comunitària pel que fa a l’ocupació.
El 2006, els ministres d’Afers Exteriors de 57 països
europeus i africans es van reunir a Rabat per adoptar un pla d’acció contra la immigració clandestina,
combinant mesures de seguretat i la posada en pràctica de projectes de desenvolupament. Aquesta va
ser la primera vegada que la lluita contra la immigració clandestina i les polítiques de codesenvolupament
es van prendre en consideració al mateix temps. Es
tractava, sobretot, d’aconseguir que els països africans acceptessin la repatriació dels seus ciutadans.
Després de la conferència de Rabat es va fer una altra
conferència 5+5 a Malta, a la tardor de 2006.
A Trípoli, pel novembre de 2006, va tenir lloc una conferència sobre el control de les fronteres per crear
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Al juliol de 2008, la proposta de França sobre la
creació de la Unió per la Mediterrània (UpM) va mobilitzar tots els països riberencs a l’entorn de grans causes comunes, com la descontaminació del Mediterrani,
el problema de l’aigua i l’energia. Però el projecte
no es posiciona en absolut pel que fa a la circulació
dels immigrants entre ambdues ribes. A poc a poc,
la UpM ha anat retirant de la seva agenda el tema
de les migracions. No obstant això, resulta difícil concebre una Unió de debò si la circulació de persones
hi està fortament restringida i si el «mar d’enmig» es
converteix en un autèntic cementiri de clandestins.

BEN SAAD, Ali (dir.). «Marges et mondialisation. Les
migrations transsahariennes». Maghreb Machrek,
núm. 185, tardor 2005.
DE TAPIA, Stéphane; GUILLOU, Alain i WADBLED, P.M.
(dirs.). Migrations turques dans un monde globalisé. Le poids du local. Rennes: Presses
Universitaires de Rennes, 2007.
LACROIX, Thomas. Les réseaux marocains du développement. Géographie du transnational et politiques du territorial. París: Presses de SciencesPo, 2005.
RITAINE, Evelyne (dir.). L’Europe du sud face à l’immigration. París: PUF, 2005.
WIHTOL DE WENDEN, Catherine. «Bassin méditerranéen: frontières et réseaux». Migrations Société, vol.
20, núm. 120, novembre-desembre de 2008.

Med. 2009

Bibliografia

139

agències de col·locació als països de sortida i la
fixació de quotes per als treballadors temporers. El
febrer de 2007, el comissari europeu responsable
dels afers relacionats amb la immigració i l’asil, Franco
Frattini, va exposar la idea de crear una carta blava
que permetés la mobilitat dels no europeus altament qualificats en l’espai europeu, tot recalcant la
importància de la lluita contra la immigració clandestina. Moltes d’aquestes iniciatives són impulsades per Espanya, primer país de destinació dels sense
papers, i que supera els 4,5 milions d’estrangers, a
raó de 200.000 nous immigrants cada any des de en
fa cinc. Per la seva banda, fa uns quants anys que
sembla que Líbia vulgui exercir el paper de guardafronteres d’Europa.
El 2008, el Pacte Europeu d’Immigració i Asil, impulsat arran de la presidència francesa de la Unió Europea,
de juliol a desembre de 2008, va establir cinc acords:
l’organització de la immigració legal de conformitat
amb la capacitat d’acollida de cada Estat membre; el
control solidari de les fronteres exteriors; l’organització de l’allunyament efectiu dels estrangers en situació irregular; una política d’asil comú, i la promoció del
codesenvolupament i de l’ajuda al desenvolupament.
No obstant això, com que no és un tractat, no té
valor jurídic, sinó que tan sols es tracta d’un compromís per part dels 27 en funció d’una política futura.
Uns mesos abans, al juny de 2008, al Parlament
Europeu es va votar una directiva de «tornada» que
perllonga el temps de retenció en centres per un període que pot arribar fins als 18 mesos, abans de fer
efectives les reconduccions fins a la frontera.

Del Procés de Barcelona a la Unió per la Mediterrània
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Euromediterrani de 1995 a 2008
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La cultura al Partenariat Euromediterrani
Des de sempre, la Mediterrània ha estat un símbol
de coexistència de cultures i tradicions, malgrat tots
els conflictes que han afectat la regió. Avui, com ahir,
els pobles de la Mediterrània no paren de promoure
intercanvis, compartir coneixements i gaudir d’un patrimoni cultural comú. Parlar de la Mediterrània és parlar de conflictes, però és, sobretot, parlar de literatura, filosofia, pensament, ciència; en definitiva, parlar
de Cultura amb C majúscula.
En aquest mosaic de cultures, d’orígens ètnics, de
religions diferents que componen la regió euromediterrània, el desenvolupament humà, social i cultural, el coneixement mutu, la comprensió i el diàleg són
elements essencials per a la coexistència pacífica i
el desenvolupament compartit.
La coexistència intercultural és un dels reptes principals de la nostra època. És un repte al qual els
governs del Partenariat Euromediterrani des del seu
origen han concedit, i encara concedeixen, gran importància.
L’agenda cultural en el marc del Procés de Barcelona
ha sofert, com el procés mateix per se, no només
les fluctuacions de la política internacional, sinó
sobretot l’impacte de la inestabilitat política i els
conflictes de la regió, principalment el del Pròxim
Orient. Les prioritats de les relacions euromediterrànies s’han adaptat al llarg d’aquests anys a les
prioritats mundials: seguretat, medi ambient, dià-

1

Amb el Procés de Barcelona de 1995,1 l’associació en els àmbits social, cultural i humà va constituir
un dels tres pilars centrals del Partenariat Euromediterrani (juntament amb l’associació política i de
seguretat, i l’associació econòmica i financera). Els
27 socis d’aleshores 2 van reconèixer, d’aquesta
manera, la importància i el paper central que la cultura té en les relacions entre els països i el potencial del diàleg entre cultures i els intercanvis humans
per aprofundir la relació entre la UE i els seus veïns
meridionals.
La Declaració de Barcelona defineix clarament com
els països socis en el procés esperen que es posi
en marxa aquest pilar. L’instrument fonamental és la
creació de programes de cooperació conjunta. Al
llarg dels anys, aquests programes han cobert des
de la protecció del patrimoni fins al suport de la producció cinematogràfica, passant per intercanvis d’estudiants i joves en general, el suport a la societat
civil i la creació de la Fundació Anna Lindh per al
diàleg entre cultures.
Alhora, durant els últims 13 anys, el Partenariat Euromediterrani ha fomentat una densa xarxa de relacions polítiques, socials i econòmiques, basada en
una visió comuna del futur. A més, i gràcies a la Política Europea de Veïnatge (PEV) i als plans d’acció
que hem signat amb els nostres socis, disposem

Declaració final de la Conferència Ministerial Euromediterrània, 27 i 28 de novembre de 1995, Barcelona. L’objectiu va ser la creació d’una associació
global euromediterrània amb la finalitat de convertir la Mediterrània en un espai comú de pau, estabilitat i prosperitat, intensificant el diàleg polític i sobre
seguretat i instaurant una associació econòmica i financera, així com una associació social, cultural i humana.
2 15 estats membres de la Unió Europea (Alemanya, França, Regne Unit, Portugal, Grècia, Espanya, Luxemburg, Bèlgica, Països Baixos, Dinamarca, Irlanda,
Itàlia, Suècia, Finlàndia i Àustria), l’Autoritat Palestina, Algèria, Xipre, Egipte, Israel, Jordània, Líban, Malta, Marroc, Síria, Tunísia i Turquia.

El llançament de la Unió per la Mediterrània a París
el juliol de 2008 ha demostrat que la Mediterrània és,
avui més que mai, un espai estratègic. És una cruïlla de cultures lligades per un destí comú. La Unió
per la Mediterrània es presenta com el nou entorn
en què podrem ampliar les nostres relacions i en
què es desenvoluparà el nostre treball en el marc cultural euromediterrani.

Com ha estat el procés
L’agenda cultural ha fet servir els mateixos instruments
de treball que els altres pilars del Procés de Barcelona:
compromisos polítics a través de declaracions adoptades pels ministres dels països socis en reunions
generals (ministres d’Afers Exteriors) o sectorials
(ministres de diferents carteres) i programes de cooperació bilaterals entre socis i biregionals finançats
per la Comissió Europea.

Les reunions ministerials: compromisos reals
o declaracions d’intencions?
La conclusions de les reunions de ministres han
estat de vegades catalogades per una part de la
societat civil com a simples declaracions d’intencions de les quals poques vegades es dedueixen
accions concretes per als ciutadans. Compromisos
polítics que molt sovint ni tan sols els signants
consideren vinculants.
Tot i que és cert que les declaracions de les reunions
de ministres del Partenariat Euromediterrani no són

2. El setembre de 1998, la segona reunió dels ministres euromediterranis de Cultura, que es va fer a
Rodes, va aprofitar la feina duta a terme en el sector cultural des de la reunió de Bolonya, inclosa la
Conferència de Salònica (novembre de 1997), que
va significar la base de la cooperació audiovisual
euromediterrània, i el taller sobre el diàleg entre
cultures i civilitzacions que va tenir lloc a Estocolm
(abril de 1998). Els ministres van acceptar augmentar el diàleg cultural i promoure intercanvis de persones i intercanvis científics i tecnològics per estimular la comprensió mútua i millorar les percepcions
recíproques.
Van ressaltar la importància de l’intercanvi de persones, especialment joves, i l’intercanvi d’idees i activitats culturals com a característica prioritària de projectes futurs. La reunió també va convidar els socis
a presentar idees i iniciatives que havien de dur a
terme als seus propis països sota la dimensió cultural de l’associació, i va ser la base dels programes
de cooperació audiovisual i joventut.
3. El diàleg intercultural, qüestió recurrent des de
la Declaració de Barcelona, es va tractar a fons en
la reunió de ministres euromediterranis d’Afers
Exteriors a Creta (maig de 2003), en què es van
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1. Després de la Cimera de Barcelona, la primera
reunió sectorial de ministres va ser una trobada de
ministres de Cultura, l’abril de 1996, a Bolonya.
Aquesta reunió va marcar l’inici de la posada en marxa
de l’agenda cultural euromediterrània. Tot i que la reunió de Bolonya es va centrar en el patrimoni cultural,
els ministres van acordar que calia ampliar esforços
cap a altres camps i van reafirmar que el diàleg i el
respecte mutu són requisits previs per aproximar els
pobles. Les conclusions van constituir les directrius
per a la creació del programa regional «Euromed
Heritage», destinat a protegir el patrimoni comú de
la regió, que va esdevenir la primera mesura concreta adoptada pel sector cultural de la Declaració de
Barcelona.

Med. 2009

Estem treballant en l’elaboració
d’una estratègia cultural
regional euromediterrània
en la qual podrem emmarcar
totes les accions en el sector
amb un objectiu comú

textos jurídicament vinculants sinó compromisos polítics, en el Procés de Barcelona aquestes declaracions han estat, en la seva immensa majoria, decisives per a l’adopció de mesures legals, la negociació
d’acords vinculants i, sobretot, el llançament de programes de cooperació regional. Vegem quins han
estat els resultats de les reunions de ministres de
Cultura de la regió:
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d’eines eficaces per convertir els nostres projectes
en realitat.
Avui estem treballant en l’elaboració d’una estratègia cultural regional euromediterrània en la qual podrem
emmarcar, per primera vegada, totes les accions en
el sector amb un objectiu comú.
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presentar les directrius per al diàleg entre cultures i civilitzacions. En la reunió de ministres de
Nàpols del desembre de 2003 es va acordar crear
una fundació dedicada al diàleg i el 2005 es va instituir la Fundació Anna Lindh per al diàleg entre cultures.
La Fundació Anna Lindh és una organització que,
en l’actualitat, té el suport i el finançament dels quaranta-tres països membres de la Unió per la
Mediterrània3 per promoure el diàleg entre cultures i el respecte per la diversitat. La Comissió
Europea finança la meitat del seu pressupost.
Des de la seva institució, la Fundació ha promogut i s’ha associat a iniciatives en la major part dels
camps socials i culturals, com ara l’organització de
seminaris de desenvolupament de capacitats i formació, el foment dels festivals culturals i de promoció artística, el suport a la traducció literària, premis i debats públics.
Per a la seva nova fase,entre els anys 2009 i 2011,
la Fundació està posant en marxa una estratègia
basada en l’execució de grans projectes en sis sectors prioritaris: Idees i ideologies; Educació; Producció cultural; Mitjans de comunicació; Religió,
espiritualitat i valors; i Ciutats i diversitat. A més,
està desenvolupant la seva posició com a institució de referència per al diàleg entre cultures de la
Unió per la Mediterrània a través de l’ informe anual
sobre tendències interculturals.
En cadascuna d’aquestes àrees, la Fundació està
treballant amb una perspectiva a llarg termini, desenvolupant projectes sostenibles que contribueixin a una millor comprensió dels processos culturals i polítics, que formin opinions i comportaments,
i que millorin l’acció de les institucions i de la societat civil a favor del diàleg. La Fundació reuneix
experts de la regió, dirigents de mitjans de comunicació, operadors culturals, educadors, líders espirituals, etc., per forjar una xarxa de gran envergadura constituïda per persones que puguin ajudar
amb el seu treball a reduir les rivalitats en opinions i percepcions mútues a través de la Mediterrània.
Per dur a terme aquesta tasca, la Fundació Anna
Lindh és present en tots els països a través de la
xarxa d’actors de la societat civil, 43 xarxes nacionals d’organismes dedicats al diàleg entre cultures (com ara ONG, universitats, associacions, fun-

4 Tots

dacions no lucratives i empreses privades), i en
associació amb institucions regionals i internacionals.

A la tercera conferència
Euromed de ministres de
Cultura els ministres van
adoptar la decisió d’establir
una estratègia cultural
euromediterrània a llarg termini
4. Al maig de 2008, la tercera conferència Euromed
de ministres de Cultura va tenir lloc a Atenes en el
marc del «2008, any europeu de diàleg intercultural» i en el context específic del «2008, any euromediterrani del diàleg entre cultures». La reunió va ser
un punt d’inflexió per a l’enfocament que fins aleshores havia aplicat el Partenariat Euromediterrani al
tema cultural. Per primera vegada, els ministres de
Cultura van adoptar la decisió d’establir una estratègia cultural euromediterrània a llarg termini i van
demanar a un grup d’experts que s’encarregués
d’elaborar-la per tal que pugui ser adoptada formalment en el transcurs de 2010 en la propera reunió
ministerial.
L’èxit d’Atenes no va consistir només en la confirmació del compromís de protegir, compartir i celebrar
la cultura, sinó també en l’èmfasi donat a una visió de
la cultura com a factor estratègic de desenvolupament polític, econòmic i social a la regió.
D’acord amb les conclusions de la reunió, aquesta
estratègia se centrarà en dos pilars, el diàleg entre
cultures i la cooperació en polítiques culturals:
a. En relació amb el diàleg entre cultures, la Fundació
Anna Lindh per al diàleg entre cultures (www.euromedalex.org) hauria de ser l’eix central d’aquesta part de l’estratègia, d’acord amb el paper de
la Fundació en el procés i la decisió dels caps
d’Estat i Govern el juliol de 2008, quan afirmen
que la Fundació ha de contribuir de manera efectiva a la dimensió cultural de la Unió per la
Mediterrània.
b. En relació amb les polítiques culturals, la Comissió
Europea considera de gran importància:

els països membres del Partenariat Euromediterrani més Croàcia, Bòsnia i Hercegovina, Mònaco i Montenegro.

tius, estudiant, entre altres coses, manuals escolars i programes d’en-

La Fundació funciona com una xarxa de xarxes nacionals que en l’ac-

senyament relatius a valors universals, com ara el rebuig a la discrimi-

tualitat aglutina més de dues mil organitzacions de la societat civil

nació. «La nostra diversitat creadora», inspirat en l’informe de la

(ONG, universitats, associacions, institucions públiques o privades,

Comissió Mundial sobre Cultura i Desenvolupament i en l’informe so-

etc.) pertanyents a 43 països euromediterranis que han arribat a un

bre desenvolupament humà, s’enfoca cap a la diversitat cultural i pre-

acord polític. Es tracta, entre altres, de la Unió Europea i dels seus

tén introduir un component euromediterrani en nombrosos projectes

socis del sud del Mediterrani: Algèria, el Marroc, Tunísia, Egipte,

en curs. En tant que mecanisme sinèrgic, el programa «Ciència sense

Jordània, el Líban, Palestina, Israel, Síria i Turquia. Presidida per André

fronteres» treballa en l’intercanvi de dades numèriques a gran veloci-

Azoulay s’estructura amb un director executiu i el Consell d’Ad-

tat destinades als socis del sud de la Mediterrània. «La societat de la

ministració en col·laboració amb els chefs de file de cadascuna de les

informació euromediterrània» insta la societat civil a la modernització

xarxes nacionals.

de les polítiques educatives, culturals, científiques i de la informació.

Els 35 països inicials, que formaven part del Partenariat Eurome-

Finalment, es va endegar el programa «La dona i la igualtat de sexes»

diterrani (PEM), van establir la FAL el 2005 i en van fixar la seu a Ale-

com a element constitutiu de tot el programa de la Fundació.

xandria amb l’objectiu de promoure el diàleg entre les cultures als dos

Mitjançant una convocatòria de propostes, la Fundació concedeix

costats del Mediterrani i fer front al repte de la coexistència intercultu-

cada any diverses subvencions a organitzacions de la societat civil

ral; és a dir, omplir el buit existent a nivell de les percepcions i de la

que tinguin un projecte de millora del diàleg intercultural, com el de

comprensió mútua entre les poblacions d’ambdues ribes. El 2008, les

«La fuga de cervells a la Mediterrània», que busca fomentar la coope-

funcions de la FAL es van ampliar en virtut del seu paper fundador en

ració i l’intercanvi entre els joves investigadors. Però hi ha també altres

la Unió per la Mediterrània, la iniciativa del president francès Nicolas

oportunitats de suport. Un gran nombre d’institucions i agències ofe-

Sarkozy destinada a donar un nou impuls al PEM. A partir d’ara, con-

reixen suport financer als organismes de la societat civil.

sidera la Fundació com un actor central en la cooperació mediterrània,

El 2008, Any Euromediterrani per al Diàleg Intercultural, la Fundació

responsable del desenvolupament de les dimensions socials, huma-

va impulsar el programa «1.001 accions per al diàleg» amb la finalitat

nes i culturals del Partenariat.

de sensibilitzar l’opinió pública sobre la importància del diàleg inter-

Amb la finalitat d’aconseguir una «àrea de cooperació, d’intercanvi, de

cultural en la lluita contra la discriminació.

mobilitat, de comprensió mútua i de pau», les xarxes nacionals abas-

Entre 2009 i 2011, la FAL seguirà incidint especialment en les per-

ten diferents àmbits d’acció: relacions interculturals, patrimoni, religió,

cepcions que no han evolucionat, o no ho han fet prou, malgrat el

investigació, drets humans, democràcia i desenvolupament social,

Partenariat Euromediterrani. D’aquesta manera s’inicia una nova fase

arts, educació i joventut, qüestions de gènere, medi ambient i desen-

del programa, centrada en una millor comprensió dels processos cul-

volupament sostenible i, finalment, els mitjans de comunicació. El pri-

turals i polítics que conformen les opinions i els comportaments, i en

mer programa triennal 2005-2007 va posar en marxa sis grans capí-

el desenvolupament d’accions de gran envergadura en els àmbits que

tols, cadascun amb diferents projectes. «El nostre futur comú» propo-

incideixen en la percepció dels individus (idees i ideologies, educació,

sa implicar la joventut en la cooperació sense fronteres gràcies a pro-

producció cultural, mitjans de comunicació, religió, espiritualitat i

jectes com «Música Popular Euromediterrània» o «Revistes Escolars

valors, i ciutats i diversitat).

Euromediterrànies». Aquest últim aspirava a l’agermanament de les
escoles de les dues ribes del Mediterrani que disposen de revistes

Per a més informació:

escolars o de dossiers anuals. El programa «Avingudes de la multi-

www.euromedalex.org

•

•

•

Aplicar els principis declarats en el conveni de la UNESCO sobre la protecció i promoció de la diversitat d’expressions culturals.
Animar els socis euromediterranis a desenvolupar més polítiques culturals nacionals, tenint en compte les necessitats del
sector.
Prestar una atenció particular a la consolidació de la capacitat dels països socis
en el camp de l’expressió cultural i l’accés
a la cultura; i aspirar a establir intercanvis
culturals equilibrats entre països socis
(administracions públiques i societat
civil).

•
•

•

Subratllar la importància de les indústries
culturals en els nostres sectors econòmics.
Incloure prioritats com el desenvolupament
dels recursos humans, la transferència de
coneixements tècnics, l’establiment de sistemes conjunts d’informació i comunicació,
l’ús de noves tecnologies i la promoció del
desenvolupament econòmic sostenible a través de la cultura.
Lligar la cultura a altres àmbits de la vida (política social, educació, indústries culturals,
etc.) i concebre-la com una activitat transsectorial amb un gran potencial per contribuir al compliment dels objectius de la Declaració de Barcelona.
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perspectivitat» va tenir per objectiu la producció de continguts educa-

aprovar la creació de la Fundació Euromediterrània Anna Lindh (FAL).
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La V Conferència Euromediterrània de València (2002) va impulsar i
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Els programes: passos concrets,
grans de sorra?
La cooperació en el sector cultural ha estat una
constant de les relacions euromediterrànies. Des
del començament, en el sector han sorgit programes amb l’objectiu d’intercanviar idees, apropar els
ciutadans i contribuir a un millor coneixement. En
general, els programes han inclòs molts elements
d’assistència tècnica, desenvolupament de capacitats i intercanvis de persones. Podem, efectivament,
argumentar que els milers de persones que s’han
beneficiat directament dels programes, sigui assistint a cursos de formació, elaborant projectes concrets o participant en intercanvis o voluntariat, etc.,
representen un gra de sorra en l’univers de les
nostres relacions interregionals. Però l’impacte d’aquests programes no s’ha de valorar en termes de
cost-benefici en relació amb el nombre de persones directament implicades, sinó, sobretot, en relació amb l’efecte multiplicador que aquestes persones han pogut tenir en el seu entorn, al reforçament
d’organitzacions, a la millora de les percepcions
en aquests segments de població, a l’obertura generada en els participants. És difícil mesurar tot això
en xifres.

Una de les proves de l’èxit
d’aquests programes és que
han generat unes xarxes
que funcionen en l’actualitat
amb independència dels
programes mateixos
Possiblement, una de les proves de l’èxit d’aquests
programes és que han generat unes xarxes que funcionen en l’actualitat amb independència dels programes mateixos. Han creat una dinàmica de contactes i relacions que continua alimentant el treball
de molts dels seus participants.
Els programes Euromed
A més de la Fundació Anna Lindh per al diàleg entre
cultures i de programes sectorials que beneficien
tots els països amb què coopera la Comissió Europea, com per exemple Erasmus Mundus i Tempus
(més de 160 institucions d’ensenyament superior

estan cooperant per organitzar la mobilitat d’uns
1.800 estudiants i personal acadèmic), des de 1995
es financen una sèrie de programes de cooperació en el sector cultural amb els països de la
Mediterrània beneficiaris de la política europea de
veïnatge.
Euromed Heritage (www.euromedheritage.net)
El programa neix amb la idea de subratllar la bellesa i el potencial de l’extraordinari patrimoni euromediterrani. Les primeres activitats van ser la cartografia de llocs històrics i culturals, l’intercanvi de
tècniques de conservació i la formació en gestió i
en màrqueting del patrimoni. Més encara, el programa proporciona el marc per al desenvolupament
de xarxes i contactes. Euromed Heritage II i III van
completar l’èxit de la primera fase i es van concentrar a destacar expressions de la cultura tangible i
no tangible úniques a la Mediterrània. Es van llançar així projectes de turisme cultural, patrimoni marítim i musical, i artesanies i tradicions culinàries. El
2008, la Comissió Europea va llançar Euromed
Heritage IV, centrat en la promoció i el coneixement del patrimoni de la regió. A través del programa s’ha dissenyat una «estratègia per al desenvolupament del patrimoni cultural euromediterrani fins
a 2013».
Euromed Audiovisual (www.euromedaudiovisuel.net)
La primera fase del programa es va iniciar el 2000
amb l’objectiu de treballar conjuntament per preservar i distribuir documentals i presentar pel·lícules que mostressin la vida i la cultura de la gent de
la regió. Les accions incloïen intercanvi d’experiències i coneixement; formació en escriptura de guions
i coproduccions entre companyies independents;
digitalització de 5.000 documentals per assegurar-ne la conservació; participació de 60.000 persones en el festival itinerant de cinema àrab mediterrani en set ciutats europees i a Amman (Jordània).
A més, s’han realitzat 86 documentals després dels
cursos de formació en redacció de guions, desenvolupament de projectes, màrqueting i distribució. Euromed Audiovisual II va posar l’èmfasi en la
formació, el desenvolupament, la promoció i la distribució i la mostra de cinema mediterrani, amb
especial atenció a la preproducció i la postproducció. El programa deu l’èxit a les activitats de formació i desenvolupament de projectes, que han permès la realització de 478 projectes executats per
joves professionals. D’altra banda, va permetre in-

PROGRAMES I PROJECTES EUROMED A DESTACAR: COOPERACIÓ EN L’ÀMBIT SOCIAL, CULTURAL I HUMÀ
Repartida en diverses categories, en aquest cas en les d’Audiovisual i

possibilitat de col·laborar amb universitats dels països de la Unió

mitjans de comunicació, Cultura, Educació i formació, Cooperació local

Europea.

i regional, Dones, Joventut i Societat civil, el programa regional es con-

www.ec.europa.eu/education/programmes/tempus/index_en.html

centra en la millora de les capacitats institucionals i en la promoció de

• Erasmus Mundus – Capítol de cooperació exterior – (2007-

principis com la modernització, la participació, la igualtat, els drets humans,

2008), 13 milions d’euros: Fomenta la cooperació entre els establi-

la democràcia i la governança. En total, es financen 14 projectes que

ments d’ensenyament superior de la Unió Europea i els països del

afecten els mateixos països del Partenariat Euromediterrani esmentats

Partenariat Euromediterrani per mitjà de col·laboracions i intercanvis

en altres programes.

d’estudiants, investigadors i professors.
www.eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php

mediterrània – (2005-2008), 15 milions d’euros MEDA: Pretén

d’euros MEDA: Pretén aconseguir que els poders públics i les orga-

reforçar els sectors audiovisuals i cinematogràfics als països del

nitzacions no governamentals s’impliquin més per millorar les perspec-

Partenariat Euromediterrani a fi de promoure la cooperació i la com-

tives de les dones pel que fa a la seva participació en la vida econòmi-

prensió mútua entre aquests països i la Unió Europea.

ca als països del Partenariat Euromediterrani.
www.roleofwomenineconomiclife.net/intro.html

• Informació i comunicació (2004-2007 i 2008-2011), 10 milions

• Euromed Joventut III (2005-2008), 5 milions d’euros MEDA:

d’euros MEDA i 12 milions d’euros IEVA: Pretén donar a conèi-

Aspira a promoure el diàleg intercultural i la comprensió mútua entre

xer i aconseguir que s’arribi a comprendre millor el Partenariat

els joves de la regió euromediterrània.

Euromediterrani, i sensibilitzar l’opinió pública, essencialment a través d’activitats enfocades als mitjans de comunicació, la societat civil

www.euromedyouth.net
• Societat civil i autoritats locals (en vigor des de 1995), pres-

i la joventut.

supost fixat per cada presidència de la Unió Europea MEDA:

www.euromedinfo.eu

Ofereix a les associacions de la societat civil una plataforma que els

• Euromed Héritage II-III (2002-2008), 40 milions d’euros MEDA:
Pretén promoure el diàleg cultural mitjançant la valorització i la conservació del patrimoni cultural mediterrani.
www.euromedheritage.net

permeti establir vincles, parlar del seu paper i formular recomanacions
a l’atenció dels poders públics.
www.euromedplatform.org
• Cimera euromediterrània de consells econòmics i socials (en

• Fundació Anna Lindh per al diàleg entre cultures (2005-2008),

vigor des de 1995), 50.000 euros MEDA anuals: Aquest fòrum

5 milions d’euros MEDA: Té la missió d’apropar els habitants i les

s’organitza cada any per discutir sobre temàtiques socials i econòmi-

associacions d’ambdues parts del Mediterrani i promoure el diàleg

ques relacionades amb el Partenariat Euromediterrani.

posant en marxa projectes comuns.

www.eesc.europa.eu/sections/rex/euromed/index_en.asp? Id =

www.euromedalex.org

3020rexen

• Formació de les administracions públiques (2004-2008), 6

• TRESMED – Diàleg amb la societat civil – (2004-2010), 907.000

milions d’euros MEDA: Pretén impartir formació als funcionaris dels

euros: Pretén millorar el paper consultiu dels socis econòmics i

països del Partenariat Euromediterrani sobre temes europeus per aju-

socials, així com valorar-ne la contribució en el Partenariat Eurome-

dar-los en els seus esforços a favor de la implantació dels Acords

diterrani.

d’Associació.
www.eipa.eu//topics/

www.ces.es/tresmed/tresmed_en.html
• MED-PACT – Autoritats locals – (2006-2009), 5 milions d’eu-

• MEDA-ETE – Educació i formació per a l’ocupació (2004-

ros MEDA: Té com a objectiu fomentar el diàleg i la cooperació entre

2007), 5 milions d’euros MEDA: Ajuda els països del Partenariat

les ciutats i les societats civils d’ambdues parts del Mediterrani per

Euromediterrani a treballar i aplicar polítiques d’ensenyament i for-

tal de millorar la comprensió mútua i promoure l’aproximació social i

mació en el camp tècnic i professional per tal de promoure l’ocu-

cultural entre la Unió Europea i els països del Partenariat Eurome-

pació.

diterrani.

www.meda-ete.net

www.med-pact.com

• TEMPUS III (2000-2007) , 98,5 milions d’euros MEDA: Pretén oferir als membres del cos docent i al personal administratiu

Per a més informació:

de les universitats dels països del Partenariat Euromediterrani la

www.enpi-info.eu

crementar la presència de pel·lícules mediterrànies
en cinemes d’Europa i a l’inrevés. La gran novetat
d’aquest programa és que va introduir un element
de suport a les autoritats públiques per desenvolupar el sector.
Com en altres projectes, el seu millor resultat ha estat
l’establiment de xarxes de professionals que perme-

Med. 2009

www.euromedaudiovisuel.net
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• Paper de les dones en la vida econòmica (2006-2008), 5 milions

ten preveure un camp fèrtil per a la cooperació futura. Després de l’elaboració del document estratègic «Cap a una estratègia de desenvolupament de
la cooperació euromediterrània en el sector audiovisual» i responent a les demandes del sector, en
l’actualitat s’està preparant la tercera fase del programa.
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• Àmbit audiovisual – Cooperació audiovisual a la regió euro-
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Euromed Youth (www.euromedyouth.net)
L’intercanvi de joves ha demostrat que és un important mecanisme de promoció de la mobilitat, el coneixement, el respecte i la comprensió mútua a la regió
euromediterrània. Les activitats més importants són
la promoció d’intercanvis que reuneixen joves de
com a mínim quatre països diferents durant dues o
tres setmanes, el servei de voluntariat de joves entre
un i 12 mesos en països de la regió, i mesures d’acompanyament que permeten el suport a organitzacions a través de formació, intercanvi de bones
pràctiques i associacions estratègiques. A més, ha
permès, des de l’any 1999, la participació de més
de 25.000 joves de tots els països de la regió en
programes d’intercanvi amb altres joves, ha facilitat la publicació d’estudis sobre les polítiques de
joventut dels països socis i la formació i el desenvolupament de xarxes de joves a la regió. La Plataforma Euromed Joventut funciona com a promotora d’informació i contactes entre associacions
de joves.
Programa regional euromediterrani d’informació
i comunicació
(www.journalismnetwork.eu i
www.EuromedInfo.eu)
Quan considerem el diàleg intercultural, no podem
deixar de banda la important influència dels mitjans
de comunicació. D’acord amb el «programa regional euromediterrani d’informació i comunicació»,
s’han posat en marxa nombroses activitats per millorar el coneixement del funcionament de la Unió
Europea, de les institucions, les polítiques i programes, i les relacions amb els països mediterranis. El programa ha permès transmetre informació
a través de 170 hores de programes de televisió,
80 programes de ràdio en estacions de ràdios internacionals i suplements de premsa en diaris mediterranis.
Han estat activitats importants els programes de
formació de periodistes, la formació d’una xarxa
de professionals coneguda com a Euromed Media
Task Force i l’establiment de l’Euromed Infocenter,
que recull i difon la informació, produeix material
de divulgació i manté un web en anglès, francès i
àrab.
Més recentment, la Fundació Anna Lindh, l’Aliança
de Civilitzacions i la Comissió Europea han llançat
conjuntament un mecanisme de reacció ràpida
per fer front a possibles crisis des de l’àmbit de la
informació.

Conclusions
En el marc del procés del Partenariat Euromediterrani, la línia divisòria entre el diàleg entre
cultures i la cooperació cultural ha estat sempre
molt permeable i per això l’objectiu final de tota la
cooperació en aquest sector ha estat l’acostament
i els intercanvis per poder-nos conèixer millor i
enfortir les nostres relacions basant-nos en el patrimoni comú. Avui aquest objectiu continua sent prioritari.
Davant l’amenaça de la intolerància, la por, la ignorància i la incomprensió, hem d’oferir l’opció del
diàleg fonamentat en el coneixement, la tolerància
i la voluntat d’obertura. La crisi de les caricatures,
declaracions de personalitats religioses i polítiques, etc., han demostrat la importància del coneixement mutu i el respecte, i l’eficàcia del diàleg
entre cultures com a instrument de prevenció de
conflictes.
Hem d’impedir que, malgrat tots els esforços, els
intercanvis mutus siguin reemplaçats per la incomprensió mútua. N’hi ha que senten un clar ressentiment, enuig i frustració davant la ribera nord
del mar Mediterrani. D’altres estan preocupats
per la violència, la privació econòmica i la frustració política d’alguns països de la ribera sud.
Tanmateix, hem de recordar els elements que ens
acosten.

Si bé l’associació econòmica
i la política són importants,
els nostres esforços conjunts
en favor de la pau i l’estabilitat
s’haurien de cimentar sobre
la dimensió cultural i humana
Els problemes a què les nostres societats s’estan
enfrontant són molt similars, com per exemple conciliar valors tradicionals i moderns, assimilar canvis
demogràfics i econòmics, trobar feina i oportunitats
per als joves, la seguretat, la protecció del món en
què vivim i el mar que ens envolta. És, doncs, lògic
pensar que hauríem de treballar conjuntament per
buscar solucions compartides. Si treballem junts, els
reptes són més fàcils de superar.
Els últims 13 anys d’associació cultural han significat l’establiment de diverses iniciatives encertades
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En aquest sentit, la decisió dels ministres de Cultura
reunits a Atenes el maig de 2008 d’elaborar una
estratègia cultural a la regió euromediterrània és una
oportunitat que cal no menysprear. Per primera vegada s’estableix un marc de treball ampli dintre del qual
es poden crear sinergies entre totes les activitats
portades a terme per tots els socis i es facilita el diàleg sobre polítiques culturals –ara per ara– poc present en el procés.
Si bé l’associació econòmica i la política són importants i els seus objectius són tan pertinents com ho
eren el 1995, els nostres esforços conjunts en favor
de la pau i l’estabilitat s’haurien de cimentar sobre
la dimensió cultural i humana.
El rellançament del Partenariat dins de la Unió per
la Mediterrània i el nou enfocament en la coapropiació i en projectes concrets i visibles han de servir per consolidar cada cop més la confiança entre
els socis i, amb això, els esforços per al desenvolupament, la pau i la prosperitat a la regió. Són objectius del Procés de Barcelona que avui continuen
vigents.
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i en curs, i s’han sembrat les llavors per forjar relacions més profundes en el camp de la cultura. El diàleg entre cultures iniciat en el marc de projectes puntuals i sectorials s’ha anat ampliant i ha incorporat
veus noves, moltes vegades oblidades, com ara les
de la societat civil, les dones, els joves i els mitjans
de comunicació.
El Partenariat Euromediterrani ha permès també una
extensa cooperació entre la societat civil, que ha
donat lloc a nombroses xarxes d’organitzacions de
drets humans, instituts d’investigació, universitats,
medi ambient, etc., que funcionen des de fa anys.
Aquests projectes ens han ajudat a superar alguns
estereotips i malentesos, però encara queda molt per
fer: la llibertat d’expressió, el respecte a l’altre, el respecte als drets de les minories culturals, religioses i
lingüístiques, la mobilitat de professionals, d’obres,
la participació de la cultura en la generació de riquesa i ocupació, el futur de la producció cultural, etc.,
són reptes comuns que necessiten una resposta en
termes de política de cooperació cultural i de col·laboració entre administracions i actors de la societat civil.
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La igualtat de gènere a la Mediterrània

Aicha Ait Mhand
Vicepresidenta de l’Association Démocratique des Femmes
du Maroc, Casablanca
Suplent del president de la Plataforma No Governamental
Euromed, Marroc

La igualtat de gènere constitueix una de les principals preocupacions dels actors de la societat
civil a la Mediterrània i d’alguns responsables polítics que promouen els valors democràtics i el respecte als drets humans reconeguts universalment.
No obstant això, el grau de compromís d’aquests
actors no és el mateix a tots els països, ni els
progressos assolits estan a l’altura d’aquest compromís. L’anàlisi és prou delicada atesa la complexitat de la regió mediterrània, objecte del present
article.
La regió mediterrània forma, al voltant d’un mar
interior carregat d’història, un espai força peculiar en termes de diversitat, pluralisme, interculturalitat i intercanvis, però també en termes de conflictes i de confrontacions múltiples i contínues,
la qual cosa no fa sinó complicar i relegar a un
segon pla les intervencions en les relacions entre
homes i dones.
La presència de les tres religions monoteistes en
aquest espai amb diferents nivells de pràctiques,
que oscil·len entre la laïcitat d’alguns estats i
l’adopció de la religió com a sistema de govern a
altres, complica encara més la tasca dels defensors dels drets humans i la igualtat de gènere.
D’altra banda, l’evolució de les relacions nord-sud
redistribueix la responsabilitat sobre aquests temes
entre diferents instàncies estatals i supraestatals,
la qual cosa fa que l’avaluació i el seguiment de
les accions empreses siguin encara més complicats.

Després de 13 anys de Partenariat
Euromediterrani, quin lloc hi ocupa el tema
de la igualtat de gènere?
Al llarg de la història, els països de la regió euromediterrània han intentat, per diferents motius, reagrupar-se en una regió homogènia, sobretot pel que fa
a la posició geoestratègica de la regió mediterrània
i els temes de seguretat.
El nostre objectiu no és relatar la història de les relacions dels estats membres de l’entorn mediterrani; el
que ens interessa és recordar els fets recents que
han desembocat en aquest Partenariat Euromediterrani
i que en l’actualitat influeixen profundament en la promoció i protecció dels drets humans i la igualtat de
gènere.
De fet, des de la seva integració en la CE l’any 1986,
Espanya va orientar les seves preocupacions en matèria de política exterior europea a la regió mediterrània. A partir d’aquest període, França i Espanya van
ser els principals instigadors de les polítiques europees a la Mediterrània (sobretot al Magreb). Tanmateix,
no es va produir res concret fins al desembre de 1995,
quan 12 països mediterranis, als quals es van afegir
els 15 de la UE, van signar la Declaració de Barcelona
en aquesta ciutat, una declaració que comprèn tres
àmbits considerats prioritaris: un àmbit econòmic i
financer l’objectiu principal del qual és la creació d’una
zona de lliure comerç; un àmbit polític i de seguretat que té com a finalitat definir un espai comú de pau
i d’estabilitat i, finalment, un apartat social, cultural i
humà que engloba els temes relacionats amb la democràcia i la protecció dels drets humans.
Aquesta Declaració, que avui constitueix la base de
la cooperació entre els països de la Unió Europea i
els seus veïns (27 + 12), té per objectiu fer de la
regió un espai comú de pau i estabilitat. Els estats

L’any 2008, l’aparició, a iniciativa del Govern francès, de la Unió per la Mediterrània podria havernos fet pensar que es donaria un nou impuls al
Partenariat Euromediterrani. No obstant això, atesa
l’evolució de la reflexió i la posada en marxa del
projecte, s’ha comprovat que aquesta nova iniciativa, restringida a l’àmbit econòmic i al de la seguretat, ha deixat de banda els drets dels pobles, la
seva aspiració a la democràcia, els respecte als drets
humans i la igualtat d’homes i dones.
Així mateix, atesa l’evolució del Partenariat, veiem
que, si bé el tema de la igualtat de gènere apareix
als documents oficials, no és gens clar que sigui
objecte de l’atenció dels socis euromediterranis.
De la lectura d’aquests documents es desprèn que
la terminologia emprada en la declaració d’intencions és més contundent i precisa que l’emprada
en els documents vinculants: els Acords d’Associació, els plans d’acció de la PEV i el Pla d’Acció
d’Istanbul per promoure el paper de la dona a la
societat.

L’any 2008 ha estat pròdig d’activitats: quin
impacte han tingut en la situació de les
dones a la regió mediterrània?
Les activitats que van determinar l’any 2008 es van
centrar en diferents temàtiques, tant a escala internacional com local.
En l’àmbit internacional, la dinàmica es canalitza a
través de les estructures de l’ONU i les accions de
les seves delegacions a la regió euromediterrània.

Amb una forta presència de les instàncies
internacionals a la Mediterrània, quins
progressos s’han assolit de cara a la igualtat
de gènere?
L’any 2008, el Dia Internacional de la Dona es va situar
sota el signe de «la inversió centrada en les dones i
les nenes». Amb motiu d’aquesta data, el secretari
general de l’ONU, Ban Ki-moon, va subratllar que
invertir en les dones i les nenes té «un efecte multiplicador en la productivitat, l’eficàcia i el creixement
econòmic sostenible».
Per la seva banda, la Comissió de les Nacions Unides
encarregada de la Situació de la Dona ha convertit
el finançament per a la igualtat de gènere i la promoció dels drets de les dones en el tema prioritari
de les reunions de l’any 2008.
A Barcelona, el 8 de març de 2008, els governs
locals d’un important nombre d’estats van celebrar
el desè aniversari de la Declaració Mundial sobre
les Dones al Govern Local, que va ser ratificada
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Tot i ser veritat que a totes
les reunions euromediterrànies
s’esmenta el tema de la igualtat
de gènere, a la vista dels resultats
assolits, sembla evident que
aquests debats se situen en el pla
de la retòrica més que
en el del compromís concret

Tot i ser veritat que a totes les reunions euromediterrànies s’esmenta el tema de la igualtat de gènere, cal assenyalar que, a la vista dels resultats assolits, sembla evident que aquests debats se situen en
el pla de la retòrica més que en el del compromís
concret.
En efecte, un simple recompte del nombre d’activitats organitzades des de l’any 1995 en comparació
amb els resultats aconseguits demostra que l’estratègia per assolir la igualtat de gènere a escala regional no és encara coherent ni clara en relació amb
les ambicions manifestades.
L’any 2008 no ha estat cap excepció pel que fa a
l’elevada quantitat d’activitats ni quant a la insuficiència del seu impacte en la situació de les dones de la
regió.
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signants es van comprometre a respectar la Carta de
les Nacions Unides i la Declaració Universal dels
Drets Humans, així com a promoure estats democràtics de dret.
A continuació, les negociacions multilaterals de la
Declaració de Barcelona es van veure substituïdes
a poc a poc per acords bilaterals, primer en forma
d’Acords d’Associació i més endavant en el marc de
la Política Europea de Veïnatge (PEV) en forma de
plans d’acció. L’objectiu d’aquests plans és la concessió de l’«estatut avançat» als països més respectuosos amb els seus compromisos.
És obligat assenyalar que aquests acords no van
permetre, o ho van fer a molt petita escala, una autèntica evolució democràtica i un respecte més gran
pels drets humans a la regió del sud de la Mediterrània.
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per centenars de governs locals l’any 1998 i que
va servir com a base per a les accions de sensibilització dutes a terme per Ciutats i Governs Locals
Units (CGLU).
D’altra banda, l’experiència pilot de cooperació entre
agències de l’ONU, que va sorgir l’any 2008 gràcies al fons PNUD-Espanya per l’assoliment dels
Objectius de Desenvolupament del Mil·leni (ODM)
quant a l’àmbit temàtic «Igualtat de sexes i capacitació de la dona», va beneficiar un conjunt d’estats
de la regió euromediterrània, sobretot al Marroc i
Palestina. Els set àmbits restants del programa incorporen la qüestió de la igualtat de gènere de manera transversal.1
Aquestes activitats internacionals no poden sinó
millorar la vida de les dones que pertanyen als països objecte dels programes de lluita contra la pobresa i l’exclusió, però seria interessant subratllar, en
aquest sentit, que, tot i que la condició de les dones
estigui estretament relacionada amb el creixement
econòmic, no s’hauria de prescindir de l’enfocament
basat en el dret a fi de millorar les condicions de
vida de les dones de totes les classes socials. Aquest
enfocament considera que els drets de les dones
són part integrant i indivisible dels drets humans i
que la igualtat d’homes i dones s’hauria de considerar independentment de la situació econòmica de
les dones i del grau de desenvolupament dels països objecte de l’ajuda, i independentment de les
repercussions econòmiques de les accions dutes
a terme a favor de la igualtat de gènere. S’entén que
fins i tot als països desenvolupats el gender gap és
encara bastant considerable i que les dones encara són víctimes de vàries formes de discriminació
(vegeu taula 1).
En l’àmbit de la regió euromediterrània, les agències de les Nacions Unides i sobretot el Fons de
Desenvolupament de Nacions Unides per a la Dona
(UNIFEM) intervenen principalment als estats del
sud per millorar la condició de les dones. Aquesta
agència i les seves diferents oficines regionals
col·laboren estretament amb els països de la regió
i amb les instàncies de la Unió Europea per desbloquejar els fons necessaris per al finançament
de projectes destinats a la igualtat de gènere a la
regió. Assenyalem al respecte que l’any 2008 el

1

pressupost de l’UNIFEM va augmentar un 16% en
comparació amb l’any 2007.
Les accions dels organismes s’afegeixen a les organitzades pels actors de la regió euromediterrània.
Aquestes accions regionals varien quant al contingut i també pel que fa a l’impacte.

Les dinàmiques regionals per la igualtat de
gènere: un full de ruta per a la Unió Europea
i un pla d’acció no vinculant per a la regió
euromediterrània
A la regió euromediterrània s’enregistren importants diferències en matèria d’igualtat de gènere
i, en aquest sentit, el balanç de l’any 2008 no és
gaire satisfactori. A través dels informes elaborats
per les ONG, les xarxes regionals i subregionals
de les ONG que actuen a la regió i els organismes estatals percebem un abisme entre les declaracions d’intencions i les accions posades en
pràctica.2
En efecte, la Declaració de Barcelona de 1995, la
declaració i el programa de treball quinquennal adoptats en el desè aniversari de la Declaració de Barcelona
(Barcelona + 10), així com totes les comunicacions
de les reunions ministerials euromediterrànies,
l’Instrument de la Cooperació al Desenvolupament i
els plans d’acció de la PEV, a més d’algunes comunicacions de la Comissió Europea, insisteixen en la
necessitat de garantir el respecte als drets de les
dones a la regió euromediterrània i en la necessitat
de desenvolupar la dimensió de gènere en el conjunt d’àmbits del Partenariat Euromediterrani i la cooperació bilateral.
Tot plegat va desembocar, en la Conferència
Ministerial del PEM de novembre de 2006 sobre
el tema «Reforçar el paper de la dona a la societat», en l’adopció d’un marc d’acció anomenat Pla
d’Acció d’Istanbul. Aquest pla aspira a promoure
el paper de la dona en els àmbits polític, social,
econòmic i cultural, així com a lluitar contra la discriminació.
Tot i no respondre a les aspiracions de la societat
civil que va participar en el debat que va precedirne l’adopció, aquest pla va representar l’any 2006

Per a més informació, vegeu la pàgina web www.undp.org/mdgf.
Vegeu el contingut dels acords del Partenariat en comparació amb les xifres i les estadístiques de la taula 1 i els gràfics 15 i 16 publicats en
aquest article.
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Font: The Global Gender Gap Report 2008, Fòrum Econòmic Mundial, Ginebra: 2008.

un raig d’esperança per als moviments compromesos amb la igualtat de gènere. No obstant això, la
manca d’un pla específic de posada en marxa i les
deficiències del mecanisme de seguiment del Pla
d’Acció d’Istanbul han suposat un obstacle per a la

posada en marxa i per al control dels resultats fins
a la data.
En efecte, el seguiment es limita a reunions d’experts
designats pels estats del Partenariat Euromediterrani
en què participa un únic representant de la societat
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civil en nom de la Plataforma No Governamental
Euromed. Es tracta d’un membre de la Xarxa Euromediterrània de Drets Humans.
A part d’aquestes reunions d’experts, que no han
donat com a resultat la publicació de cap informe del
seguiment ni han proposat accions concretes per dur
a terme algun progrés en la posada en marxa del Pla
d’Acció d’Istanbul, durant l’any 2008 no s’ha dedicat cap activitat regional, en el sentit propi del terme,
al tema de la igualtat de gènere. Això demostra que
la igualtat entre homes i dones encara no ocupa un
lloc prioritari en les preocupacions del Partenariat
Euromediterrani ni de la PEV.
D’altra banda, un nombre limitat d’organitzacions
públiques i governamentals i ONG coneixen l’existència del Pla d’Acció d’Istanbul i els plans d’acció
de la PEV. En conseqüència, només una petita quantitat s’hi han implicat i podran beneficiar-se de les
possibilitats que ofereixen aquests plans per millorar els drets humans i la situació de la dona.
En resum, el valor afegit del Pla és molt restringit, ja
que no se li ha dedicat un pressupost dins del Partenariat Eromediterrani i manca d’indicadors de resultats, calendari de posada en pràctica i de qualsevol
tipus de seguiment i responsabilització per part dels
estats socis.
Davant les llacunes que caracteritzen el Partenariat
Euromediterrani, cal subratllar que els diferents
progressos enregistrats en matèria d’igualtat de
gènere s’han assolit gràcies al Full de Ruta per a
la igualtat de gènere per als ciutadans i ciutadanes
de la UE, i gràcies al dinamisme de la societat
civil d’ambdues ribes de la Mediterrània, sobretot
la sud.

Al nord: una estratègia coherent
en construcció
El Full de Ruta per a la igualtat entre homes i dones
a la Unió Europea es va adoptar l’1 de març de 2006.
La ambició és reafirmar el doble enfocament de la
igualtat que consisteix a tenir en compte la dimensió
de gènere en tots els àmbits i activitats polítiques, i
en l’adopció de mesures específiques.
El Full de Ruta representa el compromís de la Comissió
Europea de fer avançar el programa sobre la igualtat entre homes i dones promovent la cooperació amb
els estats membres i altres actors.
Posa l’èmfasi en sis àmbits prioritaris per a l’acció
de la UE:

•
•
•
•
•
•

Una independència econòmica igual per a homes
i dones.
La conciliació de la vida privada i professional.
Una representació igual en la presa de decisions.
L’eradicació de qualsevol forma de violència per
raó de gènere.
L’eliminació dels estereotips de gènere.
La promoció de la igualtat entre homes i dones
en les polítiques externes i de desenvolupament.

L’any 2008, les diferents institucions que operen a
Europa van contribuir a promoure el debat i actuar
de manera complementària per fomentar la igualtat
de gènere en aquest espai comú.
En aquest sentit, el Consell d’Europa, per la seva
banda, continua mobilitzant les seves estructures per
elaborar normes i organitzar actes amb l’objectiu de
promoure sobretot la igualtat entre homes i dones
mitjançant l’elaboració de normes jurídiques i la posada en marxa de campanyes de conscienciació.
En aquest context, va organitzar a Estrasburg, el 10
i 11 de juny de 2008, la conferència de cloenda de
la seva campanya per combatre la violència contra
les dones. Aquesta conferència es va dedicar a l’avaluació dels esforços realitzats en la campanya 20062008. També es va dedicar a l’elaboració d’unes recomanacions sobre les futures accions del Consell
d’Europa destinades a eliminar la violència contra les
dones.
L’Agència de Drets Fonamentals de la UE, successora de l’antic Observatori Europeu del Racisme i
la Xenofòbia, ha ampliat l’àmbit d’intervenció a un
conjunt de temes, sobretot la discriminació per raó
de sexe. Els nous àmbits d’activitat de l’Agència es
van establir en el seu marc plurianual i van ser adoptats el 28 de febrer de 2008 pel Consell de Justícia
i Afers Interiors de la Unió Europea. La igualtat de
gènere s’esmenta expressament al reglament pel
qual s’institueix l’Agència. Per tant, aquesta darrera
té l’obligació de tractar la igualtat de gènere –i no
només la discriminació per raó de sexe– com a tema
horitzontal i dimensió horitzontal de tots els àmbits
temàtics.
No obstant això, la decisió de suprimir la Comissió
de la Dona amb motiu de la revisió del funcionament
del Parlament Europeu enterboleix el conjunt d’accions de la UE en l’àmbit de la igualtat de gènere.
Aquesta Comissió, principal interlocutor del moviment feminista europeu, ha representat un paper
important en l’adopció d’una sèrie d’accions a favor
de la igualtat entre homes i dones a Europa, entre les

3

Vegeu la campanya 50/50, coordinada pel Lobby Europeu de Dones.

Al sud: estratègies embrionàries amb
diferents graus de desenvolupament
Al sud de la Mediterrània, els progressos assolits en
matèria d’igualtat de gènere difereixen d’un país a
un altre. El pes cultural i els corrents religiosos frenen substancialment l’avenç cap a la igualtat. La majoria dels països del sud de la Mediterrània es caracteritzen per la pràctica insuficient, fins i tot inexistent,
dels principis de l’Estat de dret, la qual cosa facilita
les intervencions en qüestions relacionades amb la
igualtat de gènere.
L’any 2008, les principals activitats organitzades ho
van ser a iniciativa de la societat civil en col·laboració amb els donants que operen a la regió, com la
Comissió Europea, les agències de l’ONU, les representacions diplomàtiques dels països occidentals i
algunes ONG internacionals.
Aquestes activitats es duen a terme en forma de projectes de desenvolupament i accions de proximitat
que aspiren a millorar les condicions de vida de les
dones, però també en forma d’accions de pressió
per incitar els governs a reformar les lleis i integrar
la dimensió de gènere en les seves polítiques públiques.
Els principals temes a reformar són l’estatut de la
família, l’accés als llocs de decisió i la integració de
la dimensió de gènere en els pressupostos públics.
No obstant això, els resultats d’aquest any 2008
són poc significatius i només afecten uns quants països, sobretot Tunísia i el Marroc.
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nua impedint accedir al poder. Els moviments de
dones estan molt mobilitzats al voltant d’aquest tema
davant la perspectiva de les eleccions europees de
2009.3
La qüestió de la igualtat de remuneració entre homes
i dones continua sent també una de les principals
preocupacions dels moviments europeus de dones,
atès que, segons el darrer informe d’Eurostat, la
mitjana dels salaris femenins és encara un 15% inferior a la dels homes. A més, estan infrarepresentades als llocs de decisió de les empreses. Només
el 10% forma part dels seus consells d’administració.
Però aquestes insuficiències són encara més pronunciades als països de la regió sud de la Mediterrània.
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quals destaca la directiva que va donar origen al Full
de Ruta l’any 2006.
Quant a la presidència de la Unió Europea, el 13 i
14 de novembre va organitzar una cimera europea
per a la igualtat professional entre homes i dones,
després que la Comissió anunciés, el 3 d’octubre
de 2008, unes propostes perquè les dones es beneficiessin d’una baixa per maternitat més llarga i
atractiva.
D’altra banda, la Comissió, en la seva condició de
«guardiana dels tractats», analitza contínuament la
legislació de tots els estats membres per assegurar-se que reflecteix les exigències de la directiva respecte a la igualtat de gènere. Si no és així, la Comissió
inicia un procediment d’infracció contra l’Estat o els
estats membres en qüestió.
En aquest context, el 26 de juny de 2008, la Comissió
Europea va enviar dictàmens motivats a la República
Txeca, Grècia i Polònia per manca de transposició
de la reglamentació europea que prohibeix la discriminació en l’accés a béns i serveis i en el subministrament de béns i serveis (Directiva 2004/113/CE).
Aquests estats membres van disposar de dos mesos
per respondre, sota pena de portar l’assumpte al
Tribunal de Justícia Europeu.
El conjunt d’accions de la Unió Europea es desenvolupa d’acord amb el Full de Ruta per a la Igualtat
entre Homes i Dones, el segon programa de treball
del qual es va adoptar el 12 de març de 2008. De
totes maneres, els fets demostren que a Europa les
dones són encara víctimes de la violència i la discriminació, i que la paritat/igualtat es troba limitada per
nombroses dificultats i insuficiències.
Terry Davis, secretari general del Consell d’Europa,
va declarar en el discurs pronunciat amb motiu de
la 6a Conferència Ministerial Europea sobre la Igualtat
entre Homes i Dones: «Les violacions dels drets
fonamentals de les dones continuen sent freqüents
i fins i tot han augmentat els darrers anys en algunes regions d’Europa. Les dones són víctimes de
pràctiques que es podrien qualificar de tortura o
tracte inhumà o degradant. Em refereixo, entre altres
coses, a la violència domèstica, l’assetjament sexual,
la violació, els matrimonis imposats, els crims d’honor, les mutilacions genitals i la tracta d’éssers
humans».
A més, les dones estan molt infrarepresentades en
la presa de decisions. El «sostre de vidre» els conti-

Presència d’homes i dones a la primera cambra o Cambra Baixa dels països de la regió euromediterrània
l’any 2008 (dades de novembre de 2008)
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A Tunísia, el Govern va adoptar el protocol facultatiu de la Convenció Internacional sobre l’Eliminació
de totes les Formes de Discriminació contra la Dona
(CEDAW), tot i que sense aixecar les reserves formulades sobre aquesta convenció.
Al Marroc, a conseqüència de la campanya regional
de la societat civil perquè s’aixequessin les reserves
sobre la CEDAW,4 el rei va anunciar el 10 de desembre de 2008, amb motiu de la celebració del 60è aniversari de la Declaració Universal dels Drets Humans,
la intenció d’aixecar aquestes reserves. No obstant
això, encara no s’ha posat en marxa el procediment
per fer-ho, i el tema és objecte d’un virulent debat
entre els corrents conservadors i els moviments a
favor de la democràcia.

4

En resum, la situació de les dones a la regió del sud
de la Mediterrània continua sent molt preocupant en
tots els àmbits. S’han enregistrat tímids avenços quant
al seu estatut personal i l’accés als llocs de decisió,
però l’analfabetisme, la pobresa i la marginació són
mals que atempten contra la dignitat humana de les
dones en aquesta regió.

La societat civil: un potent vector de les
reformes a la regió euromediterrània
És cert que al Partenariat Euromediterrani s’observen uns límits en la posada en pràctica dels compromisos dels socis en matèria de democràcia, pro-

Vegeu la pàgina web de «coalició, igualtat sense reserves»: http://cedaw.wordpress.com/

Gender gap a la regió euromediterrània

GRÀFIC 15

155

Med. 2009

Dossier

Palestina
Líbia
Líban
Marroc
Egipte
Turquia
Algèria
Síria
Jordània
Tunísia
Malta
Xipre
Grècia
Romania
R. Txeca
Itàlia
Luxemburg
Eslovàquia
Israel
Eslovènia
Polònia
Portugal
Estònia
Hongria
Bulgària
Bèlgica
Lituània
Àustria
Espanya
França
Regne Unit
Alemanya
Letònia
Països Baixos
Irlanda
Dinamarca
Suècia
Finlàndia
0

0,25

0,5

Puntuació

0,75

1

Valor que falta per assolir la igualtat de gènere

Font: The Global Gender Gap Report 2008, Fòrum Econòmic Mundial, Ginebra: 2008.

Presència d’homes i dones a la segona cambra o Senat dels països euromediterranis
que adopten un sistema bicameral
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tecció dels drets humans i igualtat de gènere, però
continua sent un dels mitjans de què disposa la societat civil per assolir els seus objectius. Així mateix, la
societat civil, conscient que les negociacions nordsud estan dominades per objectius d’ordre econòmic i de seguretat, promotora de valors democràtics
i activista a favor de la protecció dels drets humans,
s’esforça sense parar perquè els seus objectius
s’integrin en l’àmbit del Partenariat.
Per aquest motiu, la societat civil dels països de la
regió euromediterrània ha secundat la creació del
Partenariat entre la UE i els estats del sud des de l’inici dels preparatius per a la Declaració de Barcelona
de 1995 fins a l’actualitat.

Gràcies al dinamisme de la
societat civil, la igualtat de
gènere continua sent un tema
de gran actualitat a la regió
euromediterrània
La manca de democràcia, les imposicions lligades a
l’absència de llibertat d’associació5 als països del
sud de la Mediterrània, accentuades per la voluntat
dels governs dels estats del nord de veure els seus
homòlegs del sud reforçar el sistema de lluita contra el terrorisme i la lluita contra la immigració, limiten considerablement el camp d’acció de la societat
civil del sud. A títol d’exemple, diguem que el moviment feminista considera que el tema de la igualtat
de gènere s’utilitza sovint com a moneda de canvi
en les negociacions entre la Unió Europea i els estats
del sud.6
De tota manera, aquest moviment –molt dinàmic i
estructurat en ONG autònomes, en xarxes regionals o subregionals– continua secundant el Partenariat
Euromediterrani mitjançant la participació en els
fòrums civils i l’avaluació dels plans d’acció de la

5
6

PEV (en el cas del Marroc). D’altra banda, gaudeix
del suport financer de la Comissió Europea i de
donants europeus en el context de projectes de desenvolupament i d’accions de conscienciació que
tenen per objectiu millorar les condicions de vida
de les dones.
No obstant això, contràriament al que passa a la
UE, els avenços assolits en matèria d’igualtat de
gènere a la regió sud de la Mediterrània corresponen majoritàriament a iniciatives dels moviments de
dones i de protecció dels drets humans.
Així mateix, per promoure la igualtat de gènere a la
regió euromediterrània, el treball en xarxa, tant a escala nacional com regional (regió sud o regió euromediterrània), continua sent el millor mitjà de què disposen els actors de la societat civil per dur a terme
accions de sensibilització a favor de la igualtat de
gènere en àmbits delicats, com el canvi de l’estatut
personal, però també per incitar els governs a integrar l’enfocament de gènere en les polítiques públiques i promoure l’accés als llocs de decisió.
Al nord, la societat civil no està tan condicionada per
actuar a favor de la igualtat de gènere, atès que evoluciona en un entorn en què la llibertat d’associació
està garantida. No obstant això, altres dificultats li
impedeixen assolir els seus objectius; en aquest cas,
el problema de la cultura del voluntariat, que té
cada vegada menys força en comparació amb el sud
de la Mediterrània. A això cal afegir la resistència
dels moviments conservadors a Europa.
En conclusió, hem de subratllar que, gràcies al dinamisme de la societat civil, la igualtat de gènere continua sent un tema de gran actualitat a la regió euromediterrània. Tanmateix, si bé és fàcil definir els
objectius desitjats –promoure la igualtat–, el disseny
de les polítiques públiques revela certes contradiccions, tant al nord com al sud, i planteja unes dificultats que no sempre són fàcils de resoldre, sobretot en un context en què assistim a la reticència
generalitzada dels estats a comprometre’s en reformes democràtiques.

Vegeu l’informe sobre la llibertat d’associació publicat per la Xarxa Euromediterrània de Drets Humans. (www.euromedrights.net)
Vegeu, sobretot, els diferents informes i declaracions dels fòrums civils euromediterranis.

Balanç:
l’any
mediterrani

Partenariat Euromediterrani

En un document conjunt adoptat l’octubre de 2008,
durant la setena sessió del Consell d’Associació
(CA) entre la Unió Europea i el Marroc, tant la institució europea com el Regne haiximita van anunciar la decisió de reforçar substancialment les relacions de col·laboració des de la perspectiva d’un
estatut avançat sol·licitat per aquest país. La decisió ha ratificat la sèrie de proposicions presentades
i discutides amb motiu de les reunions dutes a terme
amb regularitat pel grup de treball especialment constituït en la sessió precedent, i que pretenien conformar l’«estatut avançat» per tal de fer realitat aquest
desig.
El progrés de la col·laboració entre el Marroc i la
Unió Europea s’ha desenvolupat de manera dinàmica. Ha procurat copsar les evolucions de la Unió
Europea a través de les successives ampliacions i
mantenir-se a l’expectativa de les evolucions geoestratègiques que han caracteritzat la regió. Tots
dos socis havien decidit revisar el marc contractual
que els unia i preveure la trajectòria futura de la
col·laboració perquè aquesta sigui capaç d’obrir
noves perspectives a fi de promoure, en l’escala
del veïnatge, els valors d’obertura, progrés i prosperitat, i de projectar-se cap a una «col·laboració
privilegiada» que estigui en situació de contribuir
útilment a l’emergència d’un ordre euromediterrani
renovat.
L’estatut avançat no és, de cap manera, la conseqüència d’un intent de singularitat o d’un reflex d’exclusivitat; més aviat pretén ser una contribució del

L’estatut avançat: un full de ruta ancorat
en el pla d’acció
Els compromisos recíprocs que figuren en aquest
document conjunt tracen el marc per al desenvolupament progressiu i constant de les relacions bilaterals en els àmbits polítics, econòmics, financers i
humans, així com la participació del Marroc en determinats programes i agències col·lectives. Els socis
consideren que l’estatut avançat s’haurà de traduir
en un enfortiment de la cooperació política entre el
Marroc i la Unió Europea amb la finalitat de prendre més en consideració les respectives prioritats
estratègiques, a través de la integració progressiva
del Marroc al mercat interior de la Unió Europea,
sobretot amb un suport financer apropiat.
L’estatut avançat permet donar un nou impuls a la
cooperació de la Unió Europea amb el Marroc, i en
el futur amb altres països implicats en la Política
Europea de Veïnatge (PEV), sobretot incrementant
el diàleg polític i reforçant els mecanismes conjunts de decisió, i augmentant la visibilitat de la
col·laboració. Des d’un punt de vista concret, les iniciatives proposades tracen un «full de ruta» evolutiu per al desenvolupament de les relacions bilaterals entre la Unió Europea i el Marroc. Per tant, podem
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Introducció

Marroc a la necessària inflexió que haurà de conèixer la governança de l’espai euromediterrani. Perquè
la nova geoeconomia, tal com s’està desenvolupant, els nous reptes sobre la seguretat, així com la
creixent imbricació dels interessos estratègics mouen
els socis a concebre, en l’espai euromediterrani, un
enfocament renovat del concepte de veïnatge que
permeti gestionar els imperatius de la universalització, capitalitzar-ne els assoliments i fer front als reptes i les amenaces de la seguretat col·lectiva.
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Balanç

Quin és el valor afegit de l’«estatut
avançat» entre el Marroc i la Unió
Europea respecte a la Política Europea
de Veïnatge (PEV)?

preguntar-nos sobre el valor afegit de l’estatut avançat en relació amb els compromisos establerts en
el marc de la PEV i el pla d’acció establert per a aquest
efecte.
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El diàleg polític i estratègic:
una dimensió «suplementària»
La dimensió política dels compromisos previstos
per ambdues parts i consignats en el document a
què fem referència és el que aporta un «plus» de sentit a les modalitats del diàleg polític ja instituïdes.
A més, el Marroc i la Unió Europea preveuen una sèrie
d’instàncies i disposicions amb vista a la concertació: la cimera entre el Marroc i la Unió Europea; reunions a Nova York entre el ministre d’Afers Exteriors
del Marroc i l’Alt Representant de la Unió Europea;
reunions informals entre el ministre d’Afers Exteriors
del Marroc i els seus col·legues europeus; participació dels ministres dels departaments sectorials del
Regne del Marroc amb els seus homòlegs europeus,
i participació de l’ambaixador i/o l’alt funcionari del
Regne del Marroc en les reunions dels comitès i dels
grups del Consell de la Unió Europea.

El Marroc considera que
el terrorisme no ha de desviar
l’atenció dels autèntics reptes
i desafiaments de la regió, que
segueixen sent la instauració
d’una pau duradora, el
desenvolupament socioeconòmic,
la consolidació democràtica
i la promoció d’un acostament
cultural i humà
No obstant això, aquesta sèrie de propostes va ser,
simplement, l’objecte d’un acord de principis per
fer reunions sobre una base establerta, al marge de
les reunions regulars del Consell de Ministres de la
Unió Europea i dels escenaris multilaterals del sistema de Nacions Unides i altres organitzacions internacionals. I tot i que es continua perseguint l’objectiu de garantir una millor coordinació de les posicions
dels dos socis, queden per definir les modalitats de
la concertació per mitjà d’un acord comú i cas per
cas.

S’ha fet una crida a les institucions parlamentàries
perquè procedeixin a la creació d’una comissió mixta
entre el Parlament marroquí i el Parlament Europeu.
Aquestes institucions seran formalment tingudes en
compte per a l’obtenció, per part del Parlament marroquí, de l’estatut d’observador en l’Assemblea Parlamentària del Consell d’Europa. Així mateix, en els dispositius anunciats s’ha previst un altre compromís amb
vista a garantir un ritme regular per a les reunions
del diàleg polític reforçat. Es programaran reunions
temàtiques entre el Marroc i la Unió Europea
(Secretaria General del Consell / Comissió), però els
àmbits d’aquestes reunions temàtiques encara no
s’han decidit. No obstant això, és probable que afectin qüestions com la democràcia, els drets humans i
la seguretat col·lectiva.
S’ha convingut iniciar la creació d’un acord marc per
a la participació del Marroc en les operacions de
gestió de les crisis (civils i militars) amb la Unió
Europea per tal de reforçar la cooperació del diàleg
entre el Marroc i la Unió en el marc de la Política
Europea de Seguretat i Defensa (PESD). El Marroc
donaria suport a les declaracions sobre Política
Exterior i de Seguretat Comuna (PESC), cas per
cas. En el capítol de la cooperació en matèria de
seguretat, la Unió Europea i el Marroc han optat
per reforçar la cooperació quant a la lluita contra el
terrorisme internacional. Tot i així, el Marroc considera que el terrorisme no ha de desviar l’atenció dels
autèntics reptes i desafiaments de la regió, que
segueixen sent la instauració d’una pau duradora,
el desenvolupament socioeconòmic, la consolidació
democràtica i la promoció d’un acostament cultural
i humà. En l’àmbit de la cooperació judicial i en el
de la promoció dels drets humans, el document conjunt preveu una agenda d’actualització i d’harmonització del marc convencional i la creació d’institucions específiques per al desenvolupament dels
mecanismes de control de les fronteres.
L’acord de lliure comerç és més profund i global,
excepte en el que fa referència a la mobilitat
del treball
El full de ruta de l’estatut avançat ratifica la voluntat
d’implantar un espai econòmic comú caracteritzat
per una major integració de l’economia marroquina
en la de la Unió Europea. Es pretén aconseguir aquest
objectiu posant en marxa accions conjuntes en quatre eixos complementaris: l’aproximació del marc
legislatiu del Marroc als assoliments comunitaris, la

Els programes i les agències de la Unió Europea:
una participació selectiva i condicionada
El Consell Europeu de juny de 2007 havia permès
a la CE inaugurar, de manera oficial, les negociacions amb un grup pioner de països (Israel, el Marroc,
Moldàvia), amb vista a la seva participació en els tre-
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ment de persones; d’altra banda, les imperfeccions
del mercat són nombroses i hi ha dificultats per
implantar mesures de regulació de la competència.
L’heterogeneïtat dels serveis fa difícil l’adopció d’un
marc comú. Així doncs, sembla que caldrà adaptar
el procés de liberalització dels serveis a la situació
particular de cada subsector, amb la finalitat de gestionar les transicions necessàries.
En el document conjunt se suggereix un seguit de
mesures per concretar l’acord de lliure comerç des
d’un punt de vista operatiu: es tracta sobretot de l’accés als mercats públics, de facilitar l’accés al mercat per als productes industrials, dels moviments de
capital i pagaments, de les mesures sanitàries i fitosanitàries, dels drets sobre la propietat intel·lectual i
industrial, de la política de competència, de la protecció del consumidor, etc. Aquesta llista no és exhaustiva, i s’acompanyarà d’un mecanisme d’alerta o de
consulta ràpida en matèria de les mesures que afectin el comerç i la inversió.
La cooperació en la posada en marxa d’un enfocament global en l’àmbit de la immigració és, certament,
la part en què menys s’ha aprofundit en el full de ruta.
Reconeixent la importància de la cooperació en aquest
àmbit, la Unió Europea afirma que només estaria
disposada a desenvolupar-la quan les negociacions
relatives a l’acord de readmissió s’hagin acabat satisfactòriament. El Marroc demana que «el paquet» de
l’acord de readmissió s’acompanyi d’un acord de facilitació de visats, d’accions de reinserció destinades
als readmesos, d’un mecanisme de promoció de la
immigració legal i de suport tècnic i financer per a la
posada en pràctica de l’acord. La Unió Europea encara no s’ha pronunciat pel que fa a aquest paquet sobre
la readmissió. En aquest context, el Marroc considera que, en aquesta fase de les negociacions, ja
no pot fer més concessions. En la mesura en què en
l’actualitat no hi ha cap buit jurídic, ja que existeixen
acords bilaterals amb els estats de la Unió Europea
que acullen els contingents més forts de la comunitat marroquina, sobre aquesta qüestió l’opció de donar
temps al temps sembla ser el punt de convergència
de les dues parts.
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signatura d’un acord de lliure comerç global i ambiciós, la cooperació econòmica i social, i l’adhesió
del Marroc a les xarxes transeuropees i de cooperació sectorial.
Probablement, el procés que ha de conduir a l’equiparació dels assoliments comunitaris serà llarg i costós. Aquest procés implica inversions especialment
en els àmbits del medi ambient, la salut i la seguretat en el treball, així com en el de la sanitat pública, i
requereix la modernització de nombrosos sectors.
Calen unes estructures administratives eficaces i personal format per posar en marxa la reglamentació
col·lectiva en aquests sectors, i també en matèria de
protecció dels consumidors, de regles fitosanitàries
i veterinàries, i del control de les fronteres exteriors.
L’abast de la tasca en el pla legislatiu, administratiu
o financer, i els obstacles d’ordre polític expliquen les
demandes de cooperació tècnica i de períodes transitoris formulades pel Marroc.
El document conjunt fa referència a la necessitat de
la conclusió d’un acord de lliure comerç global i ambiciós que permeti «instaurar la lliure circulació de mercaderies (mesures aranzelàries i no aranzelàries), serveis, capital i la presència temporal de les persones
físiques amb finalitats professionals». Les negociacions comercials en curs (liberalització dels intercanvis de productes agrícoles i serveis, el dret d’establiment, etc.) s’inscriuen en aquest marc i haurien
de preveure una asimetria dels compromisos i la seva
progressiva posada en pràctica.
Durant les negociacions entre el Marroc i la Unió
Europea en matèria de liberalització del comerç agrícola, el Marroc havia reiterat el seu compromís en
aquest procés d’iniciar una veritable col·laboració
basada en una obertura progressiva i gestionada
pels mercats, i adaptada a les realitats socioeconòmiques del país. No obstant això, cal constatar que
les negociacions sobre aquesta liberalització es basen
essencialment en la velocitat, i el mètode per aconseguir-la va en detriment dels reptes i límits relacionats amb una brutal obertura dels mercats agrícoles. Per al Marroc, aquests reptes es vinculen a una
dimensió econòmica, social i ecologista. En canvi,
per a la Unió Europea, els reptes es plantegen en
termes de la competència exercida pels països mediterranis, la qual es pot solucionar per mitjà de la regulació i la gestió dels mercats.
La qüestió de la liberalització dels serveis sembla
més complexa que la dels béns: per regla general,
el subministrament és poc transfronterer i implica la
proximitat entre el proveïdor i el client i el desplaça-
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balls de les agències i en els programes comunitaris. En aquest marc, el Marroc va suggerir promoure una gestió progressiva a fi d’assegurar-se una
participació equilibrada a nivell dels tres pilars (mercat interior, justícia i llibertat, i Política Exterior i de
Seguretat Comuna [PESC]). Així mateix suggeria
idear mecanismes de finançament innovadors, a fi
que poguessin, per exemple, inscriure’s en el marc
de la cooperació temàtica implantada per l’Instrument
Europeu de Veïnatge i Associació (IEVA).
El Marroc desitja participar en les agències següents:
Agència Europea de Seguretat Aèria (AESA),
Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies
(EMCDDA), Eurojust i Institut d’Estudis de Seguretat.
A més, es preveu la integració progressiva del Marroc
en el Sistema d’Alerta Ràpida (RASFF, en les seves
sigles en anglès) i l’establiment d’una relació de cooperació entre el Marroc i l’Agència Europea per al
Medi Ambient (EEA) i l’Agència Europea per a la
Seguretat Marítima (EMSA). Quatre programes semblen captar l’atenció del Marroc: el Programa de
Competitivitat i Innovació (CIP), el Duana 2013 (20082013), el Programa SESAR i el Programa Marco Polo.
El Marroc vol gaudir del suport financer comunitari
per poder participar en aquests programes i agències. La Comunitat es podria fer càrrec d’una part
dels costos financers, les modalitats dels quals haurien de ser discutides. En allò fonamental, la participació del Marroc en aquests programes i agències
depèn de la posada en marxa, d’altra banda, de les
polítiques i legislacions subjacents compatibles amb
els objectius dels programes i agències. Des d’aquesta perspectiva, caldrà accelerar les negociacions
sobre el protocol de l’acord d’associació amb l’objectiu de definir un conveni marc que permeti la participació del Marroc en els programes col·lectius.
El full de ruta s’adapta a les prioritats establertes en
el pla d’acció entre la Unió Europea i el Marroc. El
seu contingut concorda amb la vocació i els principis de la PEV. Efectivament, la Política Europea de
Veïnatge havia ofert noves perspectives de col·laboració, especialment la d’avançar més enllà de les relacions existents cap a un grau significatiu d’integració que inclogui l’oferiment al Marroc d’una participació
en el mercat interior, així com la possibilitat de participar progressivament en els aspectes clau de les
polítiques i els programes de la Unió Europea, i una
revaloració de la cooperació política a través d’un
diàleg polític més intens.
Arran de la reunió del VII CA, un grup de treball especialitzat ha rebut l’encàrrec de tirar endavant aques-

ta reflexió i elaborar propostes per al consell següent.
S’ha especificat que la posada en pràctica d’aquestes propostes es durà a terme a curt i a mitjà termini, i no s’ha fixat cap calendari a aquest efecte, sinó
que senzillament el CA ha donat instruccions als diferents subcomitès i grups de treball per garantir el
seguiment de les diferents mesures tècniques que
apareixen especificades en el document conjunt. La
reflexió comuna, que s’iniciarà al començament de
2009, serà la que especificarà la naturalesa i la forma
que podria adoptar l’instrument que prendrà el relleu
del Pla d’Acció i Veïnatge Unió Europea - el Marroc
i, eventualment, de l’actual Acord d’Associació amb
aquest país.

L’«estatut avançat»:
un enfocament extensible a voluntat?
L’estatut avançat s’inscriu en la perspectiva d’estendre la cooperació al conjunt de països del sud i l’est
del Mediterrani, així com als implicats en la política
de veïnatge. Diferents iniciatives preses el 2008 tendeixen a confirmar-ho.
Jordània i Tunísia segueixen el camí del Marroc
El 2002, Jordània va signar un acord d’associació.
El novembre de 2008 va demanar beneficiar-se d’un
estatut avançat amb la perspectiva d’incrementar la
seva cooperació amb la Unió Europea. Jordània també
s’inscriu en el procés que ja s’havia dut a terme
amb el Marroc i desitja ser més «eurocompatible» en
certs sectors (transports, energia o medi ambient)
per als quals Amman espera accedir a un finançament europeu.
Tunísia ha manifestat el seu interès, amb la intenció
de col·laborar més intensament amb la Unió Europea,
de seguir el mateix camí que l’«estatut avançat» concertat amb el Marroc. Tunísia és el país més avançat
en la implantació de Zones de Lliure Comerç (ZLE),
ja que des de l’1 de gener de 2008 es van abolir totes
les tarifes per als productes industrials, dos anys
abans del termini inicial. El març de 2008 es van iniciar les negociacions bilaterals amb la Unió Europea
per impulsar la liberalització progressiva del comerç
dels serveis i del dret d’establiment, així com les negociacions per a la liberalització del comerç dels productes agrícoles, dels productes agrícoles transformats i dels productes de la pesca. En matèria de
democràcia i drets humans, malgrat que s’ha pros-

Israel o la confirmació de la dimensió estratègica
A finals de 2007, el Govern israelià va transmetre a
la Unió Europea un document no oficial en què sol·licitava un «estatut especial» en el marc de la PEV. L’Estat
d’Israel volia d’aquesta manera participar en diversos
programes i polítiques comunitaris, però també tenia
interès a participar en les reunions del Consell relacionades amb l’economia, el medi ambient, l’energia
i la seguretat. Aquesta petició va ser acollida favorablement durant la VIII CA entre la Unió Europea i Israel,
que va tenir lloc el 16 de juny de 2008. La posició
del Consell d’Associació va suscitar fortes crítiques
entre els parlamentaris europeus, tant pel fons com
pel mètode i per l’absència de transparència del procés. Perplexos, tots els grups polítics van concloure
sobre la inoportunitat d’iniciar les negociacions, a la
vista de la degradació de la situació i de l’incompliment dels compromisos d’Annapolis. Pels mateixos
motius, el Parlament Europeu va rebutjar, el 3 de desembre de 2008, la votació sobre un augment de la
participació d’Israel en els programes comunitaris.
No obstant això, contra tota previsió, el 8 de desembre de 2008 la proposta del CA va ser examinada
pel Consell d’Afers Generals i Relacions Exteriors,
el qual va declarar, a manera de conclusió, «la determinació del Consell d’augmentar el nivell i la inten-

La col·laboració oriental o l’estatut més avançat?
Els socis de l’Europa oriental i del Caucas sud desitgen intensificar les relacions amb la Unió Europea.
Així mateix, els dies 19 i 20 de juny de 2008 el Consell
d’Europa va instar la Comissió a elaborar una pro-
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sitat de la relació amb Israel, a favor de l’adopció
del nou instrument que substituirà l’actual pla d’acció de la PEV». I si bé és cert que, de fet, la intensificació de les relacions bilaterals es va congelar a
finals d’abril de 2009, això no va impedir que es continués cooperant estretament tant en el pla econòmic i comercial com en l’àmbit polític i fins i tot estratègic.
L’annex de les conclusions del Consell defineix les
línies directrius amb la finalitat d’enfortir les estructures del diàleg polític amb Israel. Aquestes conclusions consisteixen en l’obertura del camp de les negociacions ministerials, l’obertura a Israel del comitè
polític i de seguretat de la Unió Europea, la sistematització i l’ampliació de les consultes estratègiques
informals, l’aprofundiment dels intercanvis temàtics,
l’estímul perquè Israel s’incorpori a la PESC, la posada en pràctica d’una cooperació de camp en matèria de PESD, la inserció i implicació d’Israel en els
escenaris multilaterals i, finalment, la intensificació
del diàleg interparlamentari.
De fet, l’Estat d’Israel demanava una col·laboració
política que mai abans no havia estat concedida a
cap país membre de la PEV. Aquesta cooperació
reforçada preveuria tres reunions anuals entre la Unió
Europea i Israel a nivell dels ministres d’Afers Exteriors,
i la possibilitat que cada presidència rotatòria de la
Unió Europea convidés un responsable de la diplomàcia israeliana a una reunió dels ambaixadors de la
Unió Europea sobre qüestions de seguretat. Així
mateix, la Unió Europea declara estar preparada per
valorar «la possibilitat de convidar Israel a participar
en les missions civils» impulsades en el marc de la
PESD, i a mantenir amb Israel, «almenys una vegada a l’any», un diàleg informal sobre les grans qüestions estratègiques.
Per respecte a les normes internacionals i comunitàries en matèria de dret, és deplorable que a l’Estat
d’Israel se li atorgui, com si fos una recompensa, un
estatut específic de quasi membre de la Unió, mentre que, alhora, intensifica la construcció de colònies,
manté el bloqueig dels Territoris Palestins, especialment de la franja de Gaza, i practica nombroses formes de violació dels drets humans.
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seguit –i fins i tot intensificat– amb el diàleg en el
marc del subcomitè competent, no s’han aconseguit els objectius fixats, sobretot pel que fa a les llibertats d’associació i expressió.
Durant la VII sessió del CA Unió Europea - Tunísia
celebrada el novembre de 2008, aquest país, de comú
acord amb la Unió Europea, va decidir constituir un
comitè encarregat de dur a terme una reflexió conjunta per definir el marc i els objectius d’una col·laboració més profunda que li permetés accedir a un estatut avançat en les relacions amb la Unió Europea.
El novembre de 2008 es van iniciar les deliberacions per elaborar un full de ruta destinat a conferir
a la col·laboració un estatut avançat en el marc de la
Política de Veïnatge. Aquesta reflexió s’hauria de desenvolupar amb el mateix tarannà que ha portat a la
implantació d’una col·laboració més intensa entre la
Unió Europea i el Marroc. Tunísia és a punt d’adherir-se a la Comissió Europea de Venècia (òrgan consultiu del Consell d’Europa sobre temes constitucionals) com a preludi a la posada en pràctica de
l’estatut reforçat en el Consell d’Europa primer, i en
el Consell Parlamentari d’Europa després.
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posició relativa a un «Partenariat Oriental», subratllant la necessitat d’una aproximació diferenciada
que respecti el marc estratègic coherent i únic de
la PEV.
La comunicació de la Comissió va formular diverses
propostes que insistien en la posada en marxa del
Partenariat Oriental, sobre la base d’un compromís
polític profund i real dels estats membres de la Unió
Europea. El nou marc contractual estaria format per
Acords d’Associació negociats amb els socis, els
quals substituirien els actuals acords sobre Partenariat
i cooperació.
Tres àmbits donen a aquestes negociacions una
dimensió més profunda que les relacions que caracteritzen l’actual estatut avançat amb el Marroc. En primer lloc, la Unió Europea es comprometria a oferir
als integrants dels pactes «mobilitat i seguretat».
També es comprometria, una vegada els acords de
flexibilitat i readmissió funcionin efectivament, a iniciar un diàleg amb el conjunt dels socis sobre el tema
dels desplaçaments sense obligació de visat. La Unió
Europea posaria en pràctica una política d’obertura
centrada en el mercat del treball de la Unió amb
destinació als ciutadans dels països socis, i prendria mesures per facilitar la immigració circular en el
marc de la col·laboració per a la mobilitat.
A continuació, la Unió Europea donaria suport al desenvolupament regional dels països socis. La Comissió
proposa protocols d’acord sobre política regional
amb els països associats. Aquesta cooperació, que
disposa de mitjans suplementaris de finançament,
s’inscriuria en el marc de programes pilot de desenvolupament regional que responguin a les necessitats locals en termes d’infraestructures, de capital
humà i de petites i mitjanes empreses (PIMES), i s’inspiraria en la política de cohesió de la Unió Europea.
També s’ha previst una cooperació directa entre les
regions de la Unió Europea i els països socis, així com
l’extensió a les fronteres d’aquests últims de la cooperació transfronterera, finançada en tant que
Instrument Europeu de Veïnatge i Associació (IEVA).
Finalment, la Unió Europea proposa organitzar el marc
multilateral del Partenariat Oriental a quatre nivells:
reunions biennals dels caps d’Estat o de Govern, reunions anuals a la primavera dels ministres d’Afers
Exteriors de la Unió Europea amb els socis orientals
i conferències ministerials sectorials. Així mateix,
caldria crear quatre plataformes temàtiques sobre els
principals àmbits de cooperació (democràcia, bona

governança i estabilitat; integració econòmica i convergència amb les polítiques de la Unió Europea;
mecanismes mutus de suport i seguretat energètics, i contactes interpersonals). Cada plataforma
adoptarà un conjunt d’objectius clau realistes i actualitzats amb regularitat –per mitjà del corresponent
programa de treball– i avaluarà els progressos realitzats.

Conclusió
L’estatut avançat és un model únic, o més aviat és
una iniciativa que afavoreix una diferenciació cada
cop més forçada entre els socis de la política de
veïnatge, una diferenciació que amenaça la coherència d’aquesta última? La coherència de la PEV no
es veu més amenaçada per causa del desenvolupament d’una diferenciació progressivament més individualitzada entre els socis? En certa manera, cada
soci aspira a la determinació d’un estatut ad hoc
que li sigui específic i pretén reforçar les relacions
bilaterals amb la Unió Europea, en detriment de la
cooperació regional, el manteniment de la qual correspon a la PEV.
La multiplicació d’aquests estatuts específics pot arribar a plantejar problemes. Així doncs, la Unió Europea
ha d’encoratjar-los i crear una mena de política d’acords a la carta? I en aquest cas, la política de veïnatge continua tenint raó de ser? Encara pot aportar un valor afegit substancial? El risc d’encoratjar la
diferenciació i la individualització dels estatuts és que
es dilueixi la solidaritat que pot existir entre el conjunt dels països veïns, i comprometre definitivament
l’objectiu de la cooperació regional. Ara bé, la cooperació regional pot ser tant un instrument molt valuós
de desenvolupament i autonomia per als veïns de la
Unió Europea com una contribució a resoldre els conflictes enquistats. En resum, si aquesta cooperació
és un signe d’èxit en la mesura que tradueix l’adaptació a la situació de cadascun dels socis, la diferenciació també comporta riscos de ruptura per a la
política de veïnatge, la qual, a mesura que es vagi
posant en pràctica, corre el perill d’assemblar-se cada
cop més a un mosaic d’acords i d’instruments que
reflecteixi un veïnatge a diferents velocitats. Al final,
tot això plantejarà inevitablement un problema d’arbitratge entre la diferenciació i la coherència de la
política de veïnatge.

Partenariat Euromediterrani

Candidatura, joventut i primeres
experiències d’Albània en el PB: UpM

Després de la decisió de la Conferència Ministerial
Euromediterrània a Lisboa el 5 i 6 de novembre de
2007 d’acceptar les sol·licituds de Mauritània i
Albània d’esdevenir membres plens del Procés de
Barcelona (PB), el 2008 ha estat l’any que ha contemplat la progressiva i plena integració d’Albània
com a Estat membre del Procés de Barcelona i la
seva participació en la transformació d’aquest últim
en Unió per la Mediterrània. La seva candidatura i
participació han tingut un indubtable efecte regional, que ha fet que se’n presentessin d’altres i ha
obert un període de reflexió sobre el mapa del Procés
de Barcelona: Unió per la Mediterrània (PB:UpM)
que va portar a la seva extensió als estats riberencs dels Balcans occidentals, reflectida en la decisió adoptada pels caps d’Estat i de Govern en la
Cimera Euromediterrània de París (13 de juliol de
2008) d’acceptar com a membres Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Montenegro i Mònaco. Més enllà
dels seus efectes i implicacions regionals, l’aproximació i l’anàlisi de la integració d’Albània en el procés euromediterrani exigeix preguntar-se no sols
el què o el com, sinó també el perquè i el per a què,
la seva potencialitat i sentit últim per a Albània i la
Mediterrània. Una participació i un desenvolupament en què Espanya ha representat un paper decisiu, i que han ocupat un lloc central en l’agenda de
les relacions hispanoalbaneses en una de les seves
etapes fundacionals, a la qual dedicarem especial
atenció.

La primera aproximació d’Albània a la família euromediterrània es va produir durant la Cimera Extraordinària de Caps d’Estat i de Govern que va tenir lloc
el novembre del 2005 a Barcelona arran del desè
aniversari de la Conferència Euromediterrània celebrada en aquesta ciutat on va néixer el Procés de
Barcelona; Albània, que havia presentat una sol·licitud en aquest sentit, hi va ser present com a invitada. Atès el caràcter extraordinari de la Cimera, la
seva presència no implicava cap decisió per part
d’Albània ni dels estats membres del PB sobre
cap mena de relació estructural, tot i que va constituir, sens dubte, una mostra d’interès i un antecedent del procés que portaria Albània a integrar-s’hi.
Com no podia ser d’una altra manera, en el si de la
mateixa Albània –i especialment de la diplomàcia–
comença a desenvolupar-se un procés de reflexió
i definició sobre la candidatura al PB i el desenvolupament de la dimensió mediterrània de la projecció exterior, en el marc més ampli de la definició de
les prioritats de la inserció internacional després de
la caiguda del règim comunista, necessari corol·lari
exterior de la transició cap a la democràcia i l’economia de mercat viscuda a l’interior, caracteritzada
per la definició de la integració euroatlàntica com
a objectiu nacional fonamental, de política exterior
i interior, encarnació del punt d’arribada i garantia
de no-retorn de la transició/fundació en marxa.
Una reflexió que es debat entre les posicions que
consideren el desenvolupament de la dimensió mediterrània com una distracció innecessària de la con-
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centració d’energies en aquesta opció fonamental,
fins i tot a risc de desviació substitutòria, i les que
la veuen com un complement seu, fins i tot una avantsala; el debat se salda amb la clara presa de posició a favor de la presentació de la candidatura al
PB i el desenvolupament de la dimensió mediterrània per part del de l’aleshores ministre d’Exteriors,
Besnik Mustafaj. Si la presència a la Cimera de
Barcelona, el novembre de 2005, constitueix una
mostra d’aproximació pendent de concreció, l’absència de la Conferència Ministerial Euromediterrània
de Hèlsinki el novembre de 2006 encén l’alarma del
risc de pèrdua de momentum i comporta la decisió
de trametre, el desembre, la carta en què el ministre Mustafaj sol·licita al seu homòleg finlandès, en
la seva condició de president del Consell de la Unió
Europea (UE), l’ingrés d’Albània en el Procés de
Barcelona.
Així, l’any 2007 s’inicia amb la candidatura d’Albània
en els ordres del dia dels diferents comitès de la
UE i del PB que en determinen la vida institucional
i les decisions. La bola ha començat a rodar i permet un escenari en què, en la següent Conferència
Ministerial Euromediterrània, es decideix admetre la
candidatura d’Albània, tot i que també pot ser rebutjada o mantinguda en l’agenda amb expressions d’interès o d’estudi. Fruit de les consultes dutes a terme
a diferents nivells amb Albània, Espanya en promou
decididament la candidatura en el si dels comitès,
cosa que, juntament amb el non non paper de la
Comissió (17-09-2007) proposant la participació
d’Albània i Mauritània com a membres regionals del
PB –la qual cosa els permetria mantenir respectivament l’Instrument Preadhesió (IPA) o el Fons
Europeu de Desenvolupament (FED) per a les seves
relacions bilaterals i, alhora, participar en tots els
mecanismes institucionals del PB i en els seus programes regionals–, planteja a la tardor una perspectiva de decisió favorable que, sota l’impuls del primer ministre (PM) Sali Berisha, a la mobilització de
la diplomàcia albanesa, els esforços de la qual, juntament amb els de l’espanyola, la presidència portuguesa de la UE i altres factors favorables, conduiran a la «fumata blanca» per a l’admissió d’Albània
en la Conferència Ministerial Euromediterrània del
5 i 6 de novembre a Lisboa, de la qual el nou ministre d’Afers Exteriors, Lulzim Basha, tornarà triomfant a Tirana. A més de la diplomàcia tradicional,
cal destacar la contribució de la diplomàcia pública
a aquest resultat a través del seminari internacional
«Albania and the Barcelona Process: Challenges and

Opportunities», organitzat per l’Institut Europeu de
la Mediterrània, l’ambaixada d’Espanya a Tirana i el
Ministeri d’Afers Exterior d’Albània, i finançat per
l’Agencia Española de Cooperación Internacional
para el Desarrollo (AECID), el 21 d’octubre –just
abans del Comitè Euromed preparatori de la
Conferència Ministerial–, que aglutinarà experts i
actors del PB i servirà per posar en escena, amb
les intervencions del primer ministre (PM) Berisha,
la presidenta del Parlament, Topalli, i el ministre Basha,
davant dels ambaixadors a Tirana dels estats membres del PB i els mitjans de comunicació, el màxim
interès i compromís d’Albània perquè s’accepti la
seva candidatura a Lisboa.

Aconseguida la condició d’Estat
membre del PB, el 2008 ha estat
l’any de l’aprenentatge i posada
en marxa, per part d’Albània,
de la seva participació en els
fòrums i institucions del Procés
de Barcelona
Aconseguida la condició d’Estat membre del PB, el
2008 ha estat l’any de l’aprenentatge i posada en
marxa, per part d’Albània, de la seva participació
en els fòrums i institucions del Procés de Barcelona,
i ha vist, entre altres fites, el nomenament del secretari general del Ministeri d’Afers Exteriors, ambaixador Ferit Hoxha, com a coordinador Euromed, i
la seva intervenció i la de la Representació Permanent
d’Albània davant la UE en la vida institucional del
PB; l’elecció de l’anterior ministre d’Afers Exteriors,
Mustafaj, com a membre del Consell Consultiu de
la Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al
Diàleg entre Cultures (FAL); la creació d’un grup de
coordinació interministerial per facilitar la participació de tots els ministeris i instàncies rellevants; la
participació del PM Berisha en la Cimera Euromediterrània de París i dels diferents membres del Govern
en les reunions ministerials mediterrànies; el nomenament de la presidenta del Parlament, Juzefina
Topalli, i dels diputats Illy Bufi i Ilir Rusmajli com a
membres albanesos de l’Assemblea Parlamentària
Euromediterràna, i la seva participació en la celebrada a Amman a l’octubre, i l’organització a Tirana,
del 17 al 19 de setembre, del II Seminari Internacional
«Albania and the Barcelona Process: Union for the

L’Albània del règim d’Enver Hoxha va ser, amb gairebé un milió de búnquers apuntant a tot arreu, una
societat fortificada i aïllada des del punt de vista físic,
social i històric, on el temps va seguir un ritme diferent; la seva recuperació no va ser ni tan sols el retorn
a un passat abandonat un dia, sinó la incorporació
a la nostra època, la construcció des dels seus fonaments del sistema polític, social i econòmic; més que
una transició, el procés viscut per Albània des de la
caiguda del règim comunista és una fundació. Una
fundació condicionada per aquest llegat d’aïllament,
inèrcies i tradicions que pesen en la fundació i la
transformació exterior que acompanya necessàriament la interior i la possibilita en bona part. Inèrcia
i tradició davant de l’entorn immediat d’una Albània
envoltada de potències regionals poderoses, d’un
gran aliat exterior considerat garant de la sobirania
i la inserció internacional, ahir l’URSS, després la
Xina, i avui uns Estats Units (EUA) pels quals Albània
sent una devoció especial i per als quals vol encarnar el paper d’aliat més fidel entre els fidels, com va
escenificar el deliri col·lectiu manifestat arran de la
visita del president Bush el 10 de maig de 2007.
Vocació que troba en la ben introduïda diàspora albanesa als EUA, organitzada a l’entorn del National
Albanian Council, un poderós lobby amb capacitat
d’influir en l’interès dels EUA pel món albanès, reflectit especialment en la seva intervenció a Kosovo; uns
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La transformació exterior d’Albània
i el desenvolupament de la dimensió
mediterrània de la seva política exterior

EUA considerats per albanesos d’un costat i l’altre
com el gran salvador i garant de la identitat col·lectiva. Una fundació que fa de la integració en l’OTAN
–aconseguida amb la invitació rebuda a la Cimera
de Bucarest a l’abril del 2008, que s’espera que es
faci efectiva a la propera Cimera d’Estrasburg-Kiel–
i la Unió Europea –camí en què constitueixen importants passos la signatura de l’Acord d’Estabilització
i Associació (SAA) el 12 de juny de 2006, la recent
culminació de la seva ratificació i la pròxima sol·licitud de l’estatus de candidat a l’adhesió– la columna vertebral i gran objectiu estratègic nacional articulador de consensos i canalitzador d’esforços.
Exterior i interior, opció de futur col·lectiu per a la
superació d’un passat traumàtic, de l’aïllament; projecte col·lectiu en el llarg camí cap a Europa i l’europeïtat negada.
D’alguna manera, com per a Espanya, la integració
europea, dimensió exterior de la pròpia transició interior, prèvia a la transició exterior, parteix de l’essència no tant del nosaltres que volem ser, sinó del que
volem ser amb nosaltres mateixos i enfront de nosaltres mateixos.
Per això, per a Albània, la pregunta sobre el desenvolupament de la dimensió mediterrània de la seva
política exterior representa un repte de maduresa,
una opció de política exterior que permet també
anar cap enfora, influir en el que passa a fora, i no
sols gestionar com influeixen els de fora en el que
passa a dintre; travessar el Rubicó i canviar de paradigma, construir el paradigma.
Així, es produeix un debat sobre si aquest desenvolupament i l’opció per la integració en el PB constitueix l’alternativa o un succedani substitutori de la
integració euroatlàntica, si això pot implicar el fet de
ser considerat o autoconsiderar-se part del Sud, o
una dispersió o distorsió d’energies respecte a l’opció fonamental de la integració euroatlàntica; l’opció
del ministre d’Afers exteriors Mustafaj i el PM Berisha
pel desenvolupament d’aquesta dimensió mediterrània a través de la integració en el PB, perquè consideren que aquesta opció és complementària i enriquidora de l’opció euroatlàntica fonamental, ja que
veuen possible el desenvolupament simultani de totes
dues, té un doble significat i una doble transcendència.
D’’una banda, representa l’assumpció de la mediterraneïtat mateixa com a component definidor de la
identitat col·lectiva albanesa, que ha de traduir-se
en la seva projecció exterior i inserció internacional,
l’assumpció i afirmació d’Albània com a país europeu
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Mediterranian, Challenges and Opportunities», amb
els mateixos organitzadors que el primer i una àmplia
participació d’experts internacionals en tots els
àmbits del procés euromediterrani, per tal de proporcionar informació i formació als actors rellevants
de l’Estat i la societat albanesa i facilitar la seva
intervenció i l’aprofitament de les oportunitats i els
mecanismes que aquesta ofereix. Una ocasió en
què, a través del discurs inaugural del PM Berisha,
Albània esdevé el primer Estat membre de la Unió
per la Mediterrània (UpM) que dóna suport públicament a la candidatura de Barcelona com a seu
de la seva secretaria, a favor de la qual la diplomàcia espanyola fa una intensa campanya que obté
fruits amb l’elecció de la Ciutat Comtal com a seu
en la Conferència Ministerial Euromediterrània de
Marsella al novembre.
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i alhora mediterrani –la diferenciació en el si del que
és europeu– i la voluntat de relacionar-se i contribuir a la construcció de l’ordre internacional a la
Mediterrània.
D’altra banda, implica que la política exterior d’Albània
pot i ha d’anar més enllà de la seva integració euroatlàntica, una integració que representa, al seu torn,
incorporar-se a la política i projecció exterior de la
UE, cosa que planteja l’oportunitat i necessitat de
participar, amb el seu propi bagatge de relacions i
coneixements, en la definició dels interessos globals i les prioritats internacionals de la UE; i dintre
d’aquestes, quina altra zona pot oferir més immediatesa, interès i capacitat d’aportació per a Albània?
Assumir, en definitiva, que l’interès d’Albània no és
només integrar-se i participar en una Unió Europea
qualsevol, sinó en aquella que faci de la Mediterrània
l’objecte del seu interès i prioritat, i contribuir efectivament a la definició de les seves polítiques respecte a la zona i a la construcció de l’ordre internacional a la Mediterrània. Integrar-se no significa només
complir els estàndards marcats per d’altres, sinó
també, un cop satisfets els requisits necessaris,
participar conjuntament en la seva definició, ser alhora objecte i actor de polítiques.

L’interès d’Albània no és només
integrar-se i participar en una
Unió Europea qualsevol, sinó
en aquella que faci de la
Mediterrània l'objecte
del seu interès i prioritat
Es planteja aquí una opció estratègica per a la política exterior d’Albània, un altre Rubicó que cal travessar. Fins ara el procés fundacional s’ha caracteritzat
perquè els actors internacionals marquen els estàndards que cal assolir –recomanacions econòmiques del Fons Monetari Internacional, observació
electoral de l’Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa (OSCE), el Membership Action Plan
(MAP) de l’OTAN, el Progress Report de la Comissió Europea…–, i Albània orienta les seves polítiques
i accions per acostar-s’hi. Tanmateix, els temps recents
han contemplat, juntament amb els elements polítics i socioeconòmics, l’emergència dels factors identitaris i culturals com a eix estructurador del sistema
internacional. I, si en els primers Albània ha de recó-

rrer el camí que la separa del paradigma establert, en
aquest, en canvi, pot ser, al contrari el paradigma, el
referent de convivència interreligiosa en una societat secular, mostra entre altres coses de la compatibilitat entre islam i democràcia i separació entre
religió i política, una mostra que es pot presentar
internacionalment com a exemple o model. Això li ofereix l’oportunitat i l’opció estratègica de posar en valor
aquesta realitat com a actiu internacional en la construcció de l’ordre internacional a la Mediterrània i més
enllà, per a la qual cosa el de l’Aliança de Civilitzacions
constitueix un fòrum especialment adequat.
La participació euromediterrània d’Albània pot ser,
finalment, lluny d’un succedani o alternativa a la seva
integració a la UE, una útil avantsala per a l’aprenentatge de la seva futura participació en aquest organisme a través de la seva intervenció en els mecanismes institucionals euromediterranis, i de l’adquisició
de credibilitat, coneixements i familiaritat en el treball quotidià amb els seus futurs socis europeus. I,
alhora, per a un país que només té ambaixades a
Turquia, Tel Aviv i el Caire, pot ser una oportunitat
única per desenvolupar les relacions amb els estats
del sud de la Mediterrània.

Realitat i potencialitat de l’aportació
d’Albània a la construcció euromediterrània
La construcció euromediterrània viu un moment de
transformació, de salt qualitatiu en la evolució de procés a unió. Això implica no sols la reflexió sobre
l’essència i el contingut, sinó també sobre les fronteres o, més aviat, sobre la superació d’aquestes.
Superació que difícilment un altre podria encarnar
millor que Albània, amb les seves particularitats úniques, reflex de mediterraneïtat i de les possibilitats
que encarna: alhora secular, islàmica i cristiana,
sunnita i bektashi, catòlica i ortodoxa, únic Estat que
ha estat constitucionalment ateu en la seva història
recent, europea, balcànica, mediterrània, durant cinc
segles part de l’Imperi Otomà, però mantenint la seva
llengua i una identitat col·lectiva, el somni de la qual
es dirigeix cap a Europa. Superació que ha exigit, per
començar, la de les mateixes fronteres administratives de la Comissió Europea –els Balcans Occidentals,
territori de la DG Ampliació, el PB de la DG de
Relacions Exteriors de la UE (RELEX– per fer simultani i compatible allò que se situava en compartiments
estancs, la pertinença al PB i alhora la perspectiva
d’adhesió a la UE.

La integració euromediterrània d’Albània i dels estats
riberencs balcànics contribueix també a transformar
substancialment per a la UE la naturalesa del PB o la
UpM: des d’ara, ja no és només fonamentalment el
fòrum de la relació de la UE amb els socis del sud de
la Mediterrània que no tenen perspectiva d’integració, o amb el grup àrab i Israel, sinó que representa
l’aparició, juntament amb Turquia, d’un tercer grup que
pot actuar com a frontissa entre tots dos; facilitador
de consensos entre països tercers i acords euromediterranis globals. Tot això li planteja a Albània el repte
i l’oportunitat d’explotar i desenvolupar aquesta posició de frontissa en tota la seva potencialitat a través
d’una diplomàcia activa i amb iniciativa que li reporti
rèdits i millori les seves relacions tant amb els socis
del Sud com amb la UE, i l’ajudi a consolidar la seva
posició i credibilitat internacional i a construir actius
per a la seva diplomàcia. El repte i l’oportunitat que
la Mediterrània conegui millor Albània i Albània conegui millor la Mediterrània, que es conegui dintre de
la Mediterrània –es conegui millor a ella mateixa– i la

Com es desprèn del que hem exposat, difícilment
s’haurien pogut escriure les pàgines d’aquesta integració euromediterrània d’Albània sense la ploma i
el compromís decidit d’Espanya. El compromís reflectit en el diàleg, suport i impuls polític, l’acció diplomàtica, la informació i la formació i assistència tècnica com a elements d’un procés que arrenca amb
la visita del ministre d’Afers Exteriors i Cooperació,
Miguel Ángel Moratinos, a Tirana el 5 i 6 de febrer
de 2006 –la primera feta per un ministre espanyol–,
que estableix les bases d’una etapa fundacional en
el desenvolupament de les relacions hispanoalbaneses en un nivell superior, en anunciar l’obertura
de l’ambaixada d’Espanya a Tirana, efectiva des
del juliol del 2006, i en definir Albània com a país
d’atenció especial de la Cooperació Espanyola, amb
la consegüent obertura d’una antena de l’AECID a
Tirana. Aquest impuls decidit de les relacions a
tots els nivells, tant en el pla bilateral com en el
multilateral, fa del desenvolupament de la dimensió
mediterrània de la seva projecció exterior i la integració d’Albània en el PB un objectiu prioritari i àmbit
preferent de les relacions. Perquè, si bé Espanya
pot fer i fa amb la seva pròpia experiència d’integració i el seu suport polític una especial aportació
a la realització de la perspectiva euroatlàntica
d’Albània, aquesta aportació s’afegeix a un procés
en marxa; en canvi, l’aportació per a la definició i el
desenvolupament de la nova prioritat mediterrània
es mou en un terreny no explorat, per a engegar un
procés, que fa d’aquest un àmbit fundacional de
les relacions internacionals contemporànies d’Albània,
associat a aquesta etapa fundacional, i de les seves
relacions contemporànies amb Espanya, vinculantles totes dues i constituint, realment i simbòlicament,
un àmbit especialment propi i insubstituïble de les
nostres relacions globals. D’alguna manera, Albània
neix a la Mediterrània de la mà d’Espanya; i Espanya
neix a Albània –i Albània a Espanya– de la mà de la
Mediterrània. Sense oblidar que això constitueix
també un escenari per a la realització d’altres prioritats compartides de l’agenda global, com l’Aliança
de Civilitzacions o el programa ONE UN per a la

Balanç

Espanya i la realització mediterrània
d’Albània

Med. 2009

La candidatura i integració
euromediterrània d’Albània
ha donat lloc, com ja s’ha
assenyalat, a la reflexió sobre
la participació dels Balcans
Occidentals en la construcció
euromediterrània i la integració
dels estats riberencs de la UpM
en la Cimera de París

Mediterrània es conegui a ella mateixa dintre d’Albània
i la seva convivència religiosa i il·lusió de futur. Perquè
el futur és un paper en blanc i està per escriure.
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La candidatura i integració euromediterrània d’Albània
ha donat lloc, com ja s’ha assenyalat, a la reflexió
sobre la participació dels Balcans Occidentals en la
construcció euromediterrània i la integració dels estats
riberencs de la UpM en la Cimera de París. Cosa que,
al seu torn, forma part de la necessària normalització de la inserció internacional de la regió en el procés de consolidació de la pau, que comporta no
sols ser objecte d’atenció i de resolució de conflictes, d’afirmació de la seva perspectiva d’integració
europea com a element essencial en aquesta perspectiva i definició del seu projecte essencial, interior
i exterior, de futur en comú, sinó també ser part de
la Mediterrània, en la construcció de la casa comuna de la qual vol i pot participar, i hi participa.
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reforma de les Nacions Unides sobre el terreny,
per al qual Albània és un dels vuit països pilot al
món.
Amb això Espanya no sols fa realitat el seu propi interès i la seva visió d’impuls i desenvolupament del procés euromediterrani, sinó que també fa un acte de
coherència amb la seva pròpia història i la de les seves
relacions amb Albània.
Amb la seva pròpia història perquè, tot i que des
de la transició s’afirma la triple vocació europea,
americana i mediterrània d’Espanya, només després
de la seva integració europea, un objectiu interior i
exterior, aborda Espanya la construcció de l’arquitectura de les seves relacions globals amb Amèrica
Llatina, a través de les cimeres iberoamericanes i
les relacions UE-Amèrica Llatina, i d’un ordre internacional per a la Mediterrània que dóna lloc, precisament durant la presidència espanyola de la UE el
1995, al naixement del Procés de Barcelona. Per
això no és estrany que, aconseguida la invitació a
l’OTAN i iniciat el procés cap a la integració europea, compartim la nostra experiència i acompanyem
Albània en la realització de la seva vocació mediterrània.
Encara que les nostres relacions contemporànies
amb Albània es troben en fase fundacional, hi va
haver un moment en la història, cap al segle XV, en
què els albanesos van ser vitals per a nosaltres i
nosaltres per als albanesos. Un moment mític i refe-

rencial en la història d’Albània va ser quan Gjergj
Kastriot «Skanderbeg» va constituir l’última resistència contra el domini otomà als Balcans i, buscant ajuda entre les potències cristianes, la va trobar en Alfons el Magnànim, rei d’Aragó i de Nàpols,
amb qui el 1451 firma el Tractat de Gaeta, a partir del qual, amb Ramon d’Ortafà com a virrei
d’Albània, les seves tropes combaten al costat de
les de Skanderberg. Per al nosaltres que encarnava aleshores a la Mediterrània fonamentalment
la Corona d’Aragó, el compromís amb Albània va
constituir un element essencial de la política oriental i del Magnànim, últim intent, en la perspectiva
d’aleshores, perquè el Mare Nostrum continués
sent nostre. Per això, no ens ha d’estranyar que,
com estava previst al Tractat de Gaeta, els descendents del Magnànim acollissin a Calàbria i Sicília,
després de ser definitivament derrotats el 1479,
vint mil albanesos, els descendents dels quals
són coneguts avui com a arbëresh i parlen l’albanès del segle XV, en una història no exempta de
paral·lelisme amb la dels sefardites, que, expulsats pel mateix Ferran el Catòlic que havia acollit
els arbëresh a Sicília, van acabar a Albània com a
part de l’Imperi Otomà.
Per això, amb la integració mediterrània d’Albània,
amb el suport que li donem, anem a Albània i alhora hi tornem. Tornem a casa. Albània torna a casa,
i Espanya amb ella.

Partenariat Euromediterrani

La Mediterrània redescoberta
França és, sens dubte, una de les grans potències
de la Mediterrània. La proximitat geogràfica, la història –dolorosa en alguns casos, com ara el d’Algèria–,
els fluxos de població o els interessos econòmics
de tota mena, la converteixen en un actor central en
aquesta regió, especialment a la conca occidental.
No obstant això, com assenyalava Hayète Cherigui
en la seva obra sobre la política mediterrània de França,
l’articulació d’una política mediterrània digna d’aquest
nom, que anés més enllà de la política àrab tradicional i que fes èmfasi en l’articulació d’iniciatives de
cooperació regional, és una cosa relativament recent
que es remunta a la dècada dels noranta.
Des d’aleshores França ha estat part del «lobby mediterrani» dins de la UE, tot reclamant que es posés
més atenció a aquesta regió i posant l’èmfasi en la
necessitat de reforçar el diàleg polític i de preservar
la lògica de Partenariat, i d’iniciar una cooperació
ambiciosa en matèria de justícia i afers d’interior.
Tanmateix, ha hagut de compartir el lideratge amb
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França va assumir la presidència de la UE, durant el
segon semestre del 2008, amb la promesa de donar
un nou impuls a les relacions euromediterrànies. En
el marc d’una presidència que tenia com a eixos temàtics l’energia, el medi ambient, les qüestions migratòries, l’agricultura i la seguretat i la defensa, es fixaven tres prioritats en l’àmbit mediterrani: el llançament
de la Unió per la Mediterrània (UpM), l’estatut avançat del Marroc i el reforç de les relacions amb Israel,
tenint en compte l’evolució del conflicte al Pròxim
Orient.
De tots aquests punts, el que va generar més atenció va ser el llançament de la UpM. L’any anterior,
el 2007, Nicolas Sarkozy havia proposat la creació
d’una Unió Mediterrània que va desvetllar interès,
però també malestar, en diverses capitals de totes
dues ribes de la Mediterrània. Una de les principals crítiques que generava la proposta inicial de
Sarkozy és que s’allunyava de la lògica europea i
entrava en una dinàmica de renacionalització de la
política mediterrània. Aquesta dinàmica preocupava especialment perquè provenia d’un país que aviat
hauria d’assumir la presidència de torn del Consell
de la UE. La política mediterrània era potser el preludi d’un menor compromís de França amb la necessitat que la UE actuï amb veu única en l’escena internacional?
Les relacions euromediterrànies no van ser l’únic
àmbit en què França va haver d’assumir el repte de
consensuar, en el seu paper de presidència, una
posició comuna de la UE dels 27. Sense anar més
lluny, la seva presidència va començar amb una
crisi en una zona veïna de la UE (guerra entre Rússia
i Geòrgia) i va acabar amb una altra (l’ofensiva israeliana a la franja de Gaza). En aquesta necessitat de

buscar consensos, les aliances amb els grans països de la UE són especialment importants.
En aquest article analitzarem el retorn de França a la
primera línia de la política mediterrània i assenyalarem que l’«europeïtzació forçada» de la iniciativa francesa s’ha d’entendre en el marc de les tensions
existents en l’eix francoalemany. Tot seguit, posarem
de manifest els resultats de les dues grans cites mediterrànies que van tenir lloc sota la presidència francesa: la Cimera de París del juliol i la reunió ministerial de Marsella al novembre. Finalment, i a tall de
conclusió, identificarem quina és l’herència d’aquesta presidència i quins aspectes continuaran marcant
l’evolució de les relacions euromediterrànies els propers anys.
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altres països mediterranis (especialment Espanya),
amb països no riberencs cada vegada més interessats en el que s’esdevé a la regió (Alemanya sobretot, però també països nòrdics, com ara Suècia i
Finlàndia) i amb la Comissió Europea (que ha tingut
un paper preponderant en l’impuls i el desenvolupament del Procés de Barcelona). La impossibilitat d’imposar la seva hegemonia i la decepció provocada
pels pobres resultats de la Conferència Euromediterrània de Marsella del 2000 han impedit, fins fa poc,
una major implicació de França en l’agenda mediterrània.
En plena campanya electoral, l’encara candidat Nicolas
Sarkozy va pronunciar el conegut discurs de Toló
del febrer del 2007 i tres mesos després, en la seva
intervenció per celebrar els resultats electorals, va
reiterar el seu compromís amb la posada en marxa
de l’anomenada aleshores Unió Mediterrània. Aquest
interès renovat per les qüestions mediterrànies no
era una simple aposta personal de Sarkozy. Entre
els seus assessors més propers (com Henri Guaino),
però també en múltiples cercles acadèmics i econòmics de França, regnava el consens que, d’una
banda, ni França ni Europa no es podien permetre el
luxe de desatendre els seus veïns del sud i, de l’altra,
que França era el país que havia d’exercir el lideratge en aquesta empresa.
La redescoberta francesa de la Mediterrània va generar entre els seus socis europeus i mediterranis interès i expectatives, però també un cert temor. En el
cas d’actors com Espanya o la Comissió, perquè la
iniciativa podria representar un atac al Procés de
Barcelona i minava el lideratge de tots dos en aquest
camp. En el cas de molts països del centre i el nord
d’Europa, perquè la proposta inicial els excloïa d’aquest nou disseny. En el cas de Turquia, perquè es
presentava com una alternativa a l’adhesió. Finalment,
en el cas d’alguns països àrabs, perquè es percebia
una voluntat hegemònica en aquest retorn de França
a la Mediterrània.

La Mediterrània i l’eix francoalemany
Els temors que afloraven en totes dues ribes de la
Mediterrània es van convertir en pressions, més o
menys suaus, per modificar la proposta de França
fins a fer-la acceptable. Espanya i Itàlia, el 2007,
van aconseguir que la des d’aleshores anomenada
Unió per la Mediterrània no fos contradictòria, sinó
complementària, amb el Procés de Barcelona, que

es desvinculés del procés d’adhesió de Turquia i que
s’hi impliqués la Comissió. Tanmateix, van ser les
pressions alemanyes les que van forçar, el 2008, una
reorientació més aguda de la proposta.

La redescoberta francesa
de la Mediterrània va generar
entre els seus socis europeus
i mediterranis interès i
expectatives, però també
un cert temor
Com Dorothé Schmid ha assenyalat amb encert, les
susceptibilitats que va desvetllar la proposta inicial
de Sarkozy mostren que França té un paper clau a
la Mediterrània, tot i que ja no pot actuar sola. És precisament aquesta voluntat d’actuar en solitari el que
va suscitar tants temors a Alemanya. Molt especialment perquè aquesta actitud poc europeista no era
nova i, a més, s’exterioritzava en vigílies de l’assumpció de la presidència de la UE. Optaria França
per utilitzar aquesta presidència a favor dels seus
interessos nacionals? Com afectaria aquesta actitud
la salut de l’eix francoalemany?
Tot i tenir sovint interessos divergents i amb independència del color polític dels seus líders, Berlín i París
han assumit, des de fa dècades, l’hàbit d’impulsar
conjuntament grans decissions a escala europea en
allò que es coneix com l’«eix francoalemany». La
proposta d’Unió Mediterrània de Sarkozy implicava
una ruptura: no sols no hi havia coordinació amb
Alemanya, sinó que aquest país en quedava exclòs,
avançant en una lògica d’àrees d’influència. Eren els
promotors conscients dels efectes d’aquesta decisió? En paraules de Sylvie Goulard, és preocupant,
tant si va ser un error de càlcul com una aposta de
ruptura.
Sigui com sigui, el Govern alemany, amb la cancellera Merkel al capdavant, va mostrar repetidament
el seu malestar. Després d’uns mesos d’evident fredor entre Merkel i Sarkozy, el 3 de març de 2008
van assolir un compromís pel qual Alemanya donava suport al llançament de la Unió per la Mediterrània
(amb les innovacions que comportava), però en el
marc del Procés de Barcelona. El conegut com a
compromís de Hannover obria el camí per a la recuperació del motor francoalemany i per a la reeuropeïtzació d’una iniciativa contestada.

La declaració de Marsella
constitueix un exercici
d’equilibris i ambigüitats
que afecten de manera notable
la qüestió de la secretaria
En resum, per garantir que la ministerial es tanqués
amb acords i amb l’objectiu d’acontentar el màxim
nombre de països, la declaració de Marsella constitueix un exercici d’equilibris i ambigüitats que afecten de manera notable la qüestió de la secretaria. Es
confiava que a un nivell més tècnic, en una sèrie de
reunions que es convocarien a partir del desembre,
s’aclaririen aquests detalls. El que no entrava en els
càlculs era que l’ofensiva israeliana a la franja de Gaza,
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Durant la presidència francesa van tenir lloc set reunions euromediterrànies, dues de les quals mereixen especial atenció, la Cimera de París i la ministerial d’Afers Exteriors de Marsella, perquè han definit
el futur de la UpM. Alhora, hem d’esmentar que també
es van organitzar cimeres ministerials sobre comerç,
indústria, ocupació, salut i aigua. En altres paraules,
tot i que l’atenció se centrava en el disseny de l’estructura de la UpM, les activitats del Procés de
Barcelona van seguir el seu curs.
Pocs dies després d’assumir la presidència del Consell,
França va acollir la Cimera per a la Mediterrània. El
13 de juliol es van reunir a París els líders dels països de la UE, i dels països del sud i l’est de la Mediterrània, així com observadors de diferents organitzacions multilaterals. Aquesta cimera era el tret de
sortida per a la UpM, i analistes i comentaristes la van
qualificar de notable èxit diplomàtic, resultat d’una
intensa i continuada implicació del president francès en aquesta cita.
Aquesta implicació no sols s’hauria traduït en un altíssim nivell de presència i representació, sinó també
en una sèrie de trobades bilaterals que la cimera havia
propiciat, com les que van tenir lloc entre els presidents del Líban i de Síria, entre Ehud Olmert i Mahmud
Abbas, o les converses entre sirians i israelians amb
mediació turca. El mateix Sarkozy, en la seva compareixença davant del Parlament Europeu per fer
balanç de la presidència francesa de la UE, en subratllava la dimensió política, assenyalant que la UpM era
«l’organització d’un diàleg constant entre Europa i la
Mediterrània i, per tant, amb els països àrabs» en què
la UE no s’acontentaria «amb un paper de proveïdor
de fons».
Juntament amb l’impuls del diàleg polític, la Cimera
de París tenia per objectiu dissenyar el contorn d’aquesta nova fase de les relacions euromediterrànies.
Tot i que es va encarregar als ministres d’Afers Exteriors
que en la seva trobada de novembre en concretessin tots els detalls, els caps d’Estat i de Govern en
van esbossar les grans línies. Entre els principals canvis destaquen, en l’àmbit institucional, la convocatòria de cimeres regulars, i la creació d’una secretaria,
d’una copresidència i d’un comitè permanent d’alts
funcionaris. Pel que fa al contingut, es va mantenir la
declaració de Barcelona com a referent, però es va
introduir una nova modalitat de projectes basada en
la lògica de la geometria flexible, seleccionant com a

àrees prioritàries les infraestructures, l’energia solar,
la descontaminació marítima, l’educació superior, la
protecció civil i el desenvolupament empresarial.
La Cimera de París es va acabar amb la sensació
d’una continuïtat amb el Procés de Barcelona, però
amb un paper més important de la dimensió intergovernamental en detriment de la lògica comunitària. Tanmateix, la declaració de París contenia nombroses ambigüitats, i caldria esperar fins a la reunió
de Marsella per veure com s’anava definint la UpM.
Una d’aquestes ambigüitats, el paper de la Lliga Àrab,
va impedir grans avenços durant els mesos que van
transcórrer entre París i Marsella.
L’agenda de la cimera ministerial de Marsella del 3 i
4 de novembre era ja plena, perquè havia de trobar
una solució a la qüestió de la participació de la Lliga
Àrab, havia d’escollir la seu i l’estructura de la nova
secretaria permanent, i havia d’aportar més detalls
sobre el funcionament de la UpM. Després de complicades negociacions es va aconseguir un compromís: la Lliga Àrab participaria en tots els òrgans i
reunions de la UpM, s’afegiria una referència a la iniciativa de pau àrab i seria un israelià qui ocupés una
de les vicepresidències de la nova secretaria. Un cop
desblocada aquesta qüestió, es va poder triar Barcelona com a seu de la secretaria, encara que es va
deixar per més endavant l’elecció dels seus càrrecs
directius, així com la definició del seu estatut jurídic.
La ministerial de Marsella tampoc no va aclarir prou
com es desenvoluparien els sis projectes seleccionats, amb quins fons i com s’articularien amb la resta
d’activitats del Procés de Barcelona tradicional.
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Els resultats de la Cimera de París
i de la ministerial de Marsella

ja al final de la presidència francesa, bloquegés les
possibilitats d’avançar.
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Conclusions:
l’herència de la presidència francesa
Les relacions euromediterrànies s’han transformat
d’una manera substancial amb la presidència francesa de la UE. Cinc qüestions mereixen ser destacades com els elements més significatius de la seva
herència.
Aquesta presidència ens deixa, en primer lloc, una
arquitectura institucional tan complexa, que necessita tants equilibris i que és capaç de provocar tants
bloquejos, que és molt probable que la seva posada en funcionament acabi centrant les preocupacions
dels responsables a les dues bandes de la Mediterrània. En altres paraules, fruit d’aquestes innovacions,
es farà més èmfasi en el com, l’on i el qui que no
pas en el què i el perquè.
En segon lloc, la presidència ens deixa sis projectes
seleccionats als quals caldrà donar contingut, posarlos en relació amb altres iniciatives semblants que ja
estan en curs i trobar les fonts de finançament adequades per a la seva realització. Com que aquestes
qüestions no han estat resoltes, les pròximes presidències (tant les de la UE com les de la UpM) hauran de dedicar tants o més esforços a impulsar allò
que es va aprovar el 2008 com a suggerir nous camps
d’actuació.
Passant ja a les lliçons, el tercer component de l’herència d’aquesta presidència és la constatació que
els estats de la UE no poden actuar de forma manifestament unilateral. La metamorfosi de la proposta
inicial de Nicolas Sarkozy posa de manifest que ni
tan sols un país tan poderós com França pot imposar el seu punt de vista fins i tot en un àrea com la
Mediterrània, on exerceix una influència indiscutible.
La posada en marxa de la iniciativa polonesa i sueca
del Partenariat Oriental, en el marc de la UE, mostra
que altres països europeus han vist que la manera
de fer avançar les prioritats nacionals és a través dels
canals de la UE.

El quart punt és que, malgrat haver introduït la lògica de la geometria variable, la nova estructura institucional fa que sigui més urgent encara que es produeixin avenços en el procés de pau a l’Orient Mitjà
si es vol que les relacions euromediterrànies donin
fruits. La crisi de Gaza, el resultat de les eleccions
israelianes el 2009 i la paràlisi a què ha estat sotmesa la UpM han recordat a qui ho hagués oblidat
que la construcció de l’espai euromediterrani és ostatge del conflicte araboisraelià.
En cinquè i últim lloc, aquesta presidència deixa unes
expectatives molt altes: els discursos grandiloqüents,
l’atenció mediàtica que ha suscitat la UpM i l’atenció posada en la creació de la secretaria a Barcelona
han fet que hagi crescut l’interès per les relacions
euromediterrànies. Les expectatives elevades comporten, però, un risc: poden generar frustracions elevades.
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Seguretat

El conflicte del Sàhara Occidental continua essent
una important expressió de rivalitat entre el Marroc
i Algèria. A més, absorbeix un immens nombre de
recursos financers i militars del Marroc i exposa el
Regne a les acusacions de violació dels drets humans
i de colonialisme, la qual cosa l’exclou de la Unió
Africana. Alhora, deixa la població del Sàhara
Occidental dividida entre l’exili en camps de refugiats i la vida sota un Govern que ells no han aprovat. Espanya i França s’hi troben íntimament involucrades, la primera com a antiga potència colonial al
territori i la segona com a antiga potència dominant
al Magreb. Recentment, la Unió Europea s’hi ha anat
implicant més mitjançant un acord de pesca sobre
caladors legalment disputats amb el Marroc, sota
l’empara del qual els vaixells europeus poden pescar en aigües saharianes.
L’any 2008 el pla d’acord del Consell de Seguretat
de les Nacions Unides per al conflicte del Sàhara Occident es va revelar inviable, i va deixar el Front Polisario
i el Marroc seguint cadascun d’ells un camí propi en
direcció a destins divergents. Les negociacions directes iniciades l’any 2007 gràcies a la pressió del Consell
de Seguretat van quedar bloquejades atès que el Marroc pretenia fomentar el seu pla d’autonomia per al
territori i el Polisario insistia que només es podria assolir una resolució mitjançant una llei d’autodeterminació que inclogués una opció d’independència. Els
intents de l’enviat especial del secretari general de
l’ONU van quedar en no-res, i el temps que es va trigar a aprovar el seu successor, sumat al parèntesi

El fracàs de Manhasset

1

El Polisario i el Marroc es van reunir breument sota
els auspicis de l’ONU a Manhasset, prop de Nova
York, el gener i el març de 2008. Però no hi va haver
progressos de cara a una solució consensuada del
conflicte iniciat l’any 1975, quan tropes i colons marroquins es van traslladar a l’antiga colònia espanyola.
El Marroc insistia que oferiria a la població del Sàhara
Occidental una àmplia autonomia sota la sobirania
marroquina. El Polisario, per la seva banda, sostenia
que el dret internacional, la justícia natural i la voluntat dels sahrauís exigien un referèndum en què la independència s’inclogués com una de les opcions. Cal
recordar que aquest moviment afirmava que el Govern
local introduït per Rabat en el territori no havia estat
gaire més que un grup de notables nomenats per la
Corona, i que les promeses relatives a l’autonomia
havien caigut en l’oblit. En els moments de frustració, la direcció del Polisario afirmava que les seves
bases pressionaven per reprendre el conflicte armat.
La manca d’avenços de Manhasset va comportar que
no es preveiessin noves rondes durant 2008, i en el
moment de redactar aquestes línies tampoc se n’ha
previst cap per a l’any 2009. Com a reflex d’aquesta situació, el secretari general només va elaborar
un únic informe per al Consell de Seguretat, tot i
que l’habitual en anys anteriors havia estat que se’n
redactessin uns quants. El seu enviat especial va deixar el càrrec l’estiu passat, però fins al gener d’aquest
any no es va nomenar el successor en la persona de

Toby Shelley és escriptor i periodista. Va escriure el seu llibre Endgame in the Western Sahara arran de nombroses visites al Sàhara Occidental
sota control marroquí, al sud del Marroc i als camps de refugiats d’Algèria.
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causat per les eleccions presidencials nord-americanes, va posposar encara més els possibles avenços.
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Christopher Ross, veterà del Departament d’Estat
nord-americà.
L’enviat sortint, Peter van Walsum, exdiplomàtic holandès, va resumir la mecànica d’aquell punt en un document publicat al diari espanyol El País. «Em pensava que els dos components principals que propiciaven
el punt mort a què s’havia arribat eren la decisió presa
pel Marroc l’abril de 2004 de no acceptar cap referèndum que plantegés una possible independència,
i la ferma convicció del Consell de Seguretat en el
sentit que el problema del Sàhara Occidental s’havia de resoldre mitjançant una solució consensuada».
La legalitat internacional donava suport a la posició
del Polisario, però l’ocupació marroquina a llarg termini de la major part del territori, juntament amb la
negativa constant del Consell de Seguretat d’acollirse al capítol VII dels estatuts de les Nacions Unides,
que permetria emprar la força per imposar una resolució, suposava que l’únic resultat concebible de les
negociacions directes «no arribaria a ser un Sàhara
Occidental independent».
L’anàlisi de Van Walsum va ser durament criticada
per alguns membres del Polisario. El moviment s’havia mostrat molt poc entusiasta respecte al seu nomenament, tot afirmant que un diplomàtic holandès retirat i relativament desconegut no tenia el pes necessari
per exercir pressió sobre els actors internacionals
perquè donessin suport a una solució justa. Tanmateix,
diversos alts funcionaris retirats de l’ONU que simpatitzen amb la causa de l’autodeterminació sahrauí sostenen que Van Walsum expressava una veritat que tothom podia veure, però que ningú no podia
declarar públicament. Només discrepaven d’ell en
la seva conclusió que la situació no podia canviar.

El repte del nou enviat
De fet, el Polisario coincideix en part amb la lectura
de Van Walsum, i ha acusat obertament els successius governs francesos de bloquejar els avenços de
cara a una solució ja que protegeix el Marroc al Consell
de Seguretat, del qual França és un dels cinc membres amb dret a veto. Aquesta protecció va permetre que el Marroc rebutgés el segon pla d’acord
presentat per l’influent predecessor de Van Walsum,
James Baker, exsecretari d’Estat nord-americà. Baker
havia proposat un període d’autonomia, seguit d’un
referèndum sobre el futur del Sàhara Occidental a
llarg termini. Per a sorpresa de tothom, el Polisario va
acceptar el pla, però només per veure com més enda-

vant aquest quedava en foc d’encenalls per culpa del
veto francès recolzat pel Marroc. L’any 2007, els Estats
Units semblaven haver abandonat el pla Baker i apropar-se més a la postura francesa, fins al punt que
l’abril d’aquell any es va elaborar una primera versió
de la Resolució 1754, que expressava un suport encara més ferm a les propostes del Marroc. Segons el
text, la 1754 acollia favorablement «els seriosos i creïbles esforços del Marroc per fer avançar el procés»,
mentre que d’altra banda només es limitava a esmentar la postura del Polisario, tot i que amb la repetició
del mantra de donar l’autodeterminació a la població del Sàhara Occidental. El setembre, la secretària d’Estat nord-americana Condoleezza Rice, en una
visita a Rabat, manifestava el suport dels Estats Units
al Marroc. El desembre, un alt diplomàtic marroquí,
Taieb Fassi-Fihri, va sentir-se prou confiat com per
declarar que «les negociacions giraran al voltant de
l’autonomia com a solució definitiva al conflicte».
A Ross li resultarà difícil revertir els avenços marroquins, però el Polisario té l’esperança que el nou enviat
efectivament ho farà. Mentre que Van Walsum no
tenia un pla propi ni un mandat del Consell de
Seguretat que li permetés amenaçar les parts amb
una intervenció activa, el Polisario creu que Ross proposarà alguna iniciativa. Els diplomàtics sahrauís
assenyalen el seu compromís actiu amb les parts i la
seva implicació en l’assumpte ja abans del seu nomenament, així com el seu coneixement de la regió. No
obstant això, també tenen el persistent temor que el
Marroc imposarà condicions per aprovar el seu nomenament. L’abril de 2009 expirarà el mandat de la força
de control de l’ONU (MINURSO), i aleshores Ross
haurà d’haver formulat una posició que en justifiqui
la renovació.
Les negociacions de Manhasset no van suposar
cap avenç, però van permetre al Consell de Seguretat
aparcar el tema del Sàhara Occidental. El nombre de
resolucions sobre la qüestió es va reduir a una de
sola tant l’any 2007 com el 2008, mentre que el 2003
n’havien estat cinc, quatre el 2004, i dues cadascun
dels anys següents, alhora que per part del secretari general hi va haver un únic informe quan habitualment n’hi hauria hagut dos o tres. Tot i que les resolucions que ampliaven el mandat de la MINURSO
no representen la mesura dels avenços fets, el seu
nombre sí que indica amb quina freqüència sorgeix
l’oportunitat de debatre el tema.
El canvi de president a Washington pot comportar
també canvis en l’enfocament nord-americà de la
qüestió del Sàhara Occidental, que en els anys de

Tot i que l’any 2008 les negociacions directes entre
les parts es van anquilosar, això no significa que no
se seguís exercint pressió a favor de les respectives
postures en altres fronts. El Marroc va mantenir el seu
assentament al territori i va promoure el seu Consell
Regional no electe. El Polisario, per la seva banda,
va intensificar la relació amb Sud-Àfrica, deslegitimant així les pretensions marroquines que sostenien que el moviment depenia plenament del suport
logístic i diplomàtic d’Algèria. També va fer un pas
decisiu en la controvertida qüestió dels recursos naturals del Sàhara Occidental. Poc després que l’any
2008 es fes una important declaració respecte a
l’opinió jurídica expressada per l’ONU el 2002 sobre
l’exportació de petroli al territori per part del seu propi
autor, Hans Correll, que havia estat un dels principals advocats de l’organització, la República Àrab
Sahrauí Democràtica (RASD), l’estat embrionari del
Polisario, establia una zona d’exclusió econòmica a
les aigües del Sàhara Occidental.
El Marroc ha explotat els fosfats del Sàhara Occidental
des que les seves forces es van desplaçar al territori. També des d’aleshores, i atès que els seus propis
recursos marins s’han esgotat per la sobreexplotació i la migració dels bancs de sorra, la seva indústria pesquera ha passat a dependre de les aigües del
Sàhara Occidental, que també li proporcionen una
considerable renda gràcies a les llicències atorgades als arrossegadors de la Unió Europea i Àsia. L’any
2001, el descobriment de petroli al litoral de Mauritània
va portar el Marroc a expedir també llicències de pros-

Altres àrees de disputa
Un altre front en què el Polisario va exercir pressió
l’any 2008 va ser la vigilància dels drets humans a la
zona controlada pel Marroc. La MINURSO està desplegada a Al-Aaiun, la principal ciutat del Sàhara
Occidental, però no té mandat per vigilar les condicions en què viuen els sahrauís sota el Govern marroquí. Així, durant llargs períodes de disturbis civils, en
què s’han detingut nombrosos sahrauís, amb o sense
judici, i les acusacions de brutalitat i injustícia han
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pecció. Va ser aleshores quan es va demanar a Correll
que emetés una opinió jurídica sobre aquestes llicències. Aquesta opinió, manifestada al Consell de
Seguretat el 2002, va ser objecte de diverses interpretacions fins al desembre de 2008, quan la va aclarir d’una vegada per totes. En unes declaracions fetes
a Pretòria, Correll va dir que l’explotació de qualsevol dels recursos naturals del Sàhara Occidental
sense consultar-ho prèviament amb la població del
territori era il·legal, i va criticar específicament l’acord
de pesca del Marroc amb la Unió Europea, mitjançant el qual els vaixells europeus podien pescar en
aigües saharianes. La reacció del Polisario a l’explotació dels recursos saharians havia estat la protesta
i, alhora, l’expedició de llicències provisionals de prospecció del litoral en nom de la RASD. Paral·lelament, l’organització no governamental multinacional
Western Sahara Resource Watch (WSRW) va forçar una sèrie d’empreses internacionals a abandonar les seves activitats relacionades amb el recursos del Sàhara Occidental. Però l’establiment d’una
zona d’exclusió econòmica per part de la RASD a les
seves aigües territorials, el gener de 2009, portava
les coses una mica més lluny. Des d’aquell moment,
les empreses que treballessin amb recursos del Sàhara
Occidental haurien d’enfrontar-se explícitament a una
declaració de sobirania. D’altra banda, tot i que la
mateixa RASD no pot portar aquesta declaració davant
els tribunals internacionals perquè aquests la confirmin, ha quedat obert el camí perquè qualsevol altre
Estat que doni suport a la República sí que ho faci.
Tot i que l’acord comercial dels Estats Units amb el
Marroc exclou els productes del Sàhara Occidental,
la Unió Europea podria veure’s en una situació enutjosa atès el seu acord pesquer amb Rabat. De fet,
això podria permetre Suècia, que encapçala una campanya contra aquest acord, qüestionar-lo quan arribi el moment de la seva renovació.
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presidència de Bush va estar en mans del Consell
de Seguretat Nacional, amb poca o nul·la intervenció de la Casa Blanca. Aquest canvi, tanmateix, serà
conseqüència d’una transformació més generalitzada dels plantejaments nord-americans de política
exterior abans que d’una simpatia preexistent envers
el Polisario per part de qualsevol de les figures clau.
De fet, donades les fortes inclinacions proisraelianes
d’alguns influents membres de l’Administració Obama
i el suport que el lobby israelià als Estats Units ha
atorgat al Marroc, és possible que inicialment hi
hagi certs recels respecte al Polisario. Ja abans aquest
moviment ha vist defraudades les seves esperances
que un canvi de règim en un altre dels membres
permanents del Consell de Seguretat –França– serviria per sortir del punt mort.
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estat moltes, la força de les Nacions Unides no ha
enviat observadors ni ha elaborat informes, i encara
menys ha dut a terme cap acció. Des de la perspectiva sahrauí, la població civil ha estat desprotegida,
mentre que des del punt de vista marroquí les seves
forces de seguretat han estat incapaces de demostrar que actuen en compliment de la llei. El mandat
de la MINURSO, que, en absència de procés de referèndum a supervisar, es limita a vigilar l’alto el foc,
ha desprestigiat aquesta força als ulls de molts saharauís. Amb diverses protestes contra la continuïtat de
la presència marroquina, traduïdes en detencions, el
Polisario ha demanat a l’ONU que estableixi un control dels drets humans. Però l’ampli historial de l’organització a l’hora de garantir el respecte dels drets
humans als Sàhara Occidental es va veure entelat
per la seva constant negativa a publicar un informe,
elaborat l’any 2006 per la seva pròpia comissió de
drets humans, que es mostrava crític amb el Marroc.
Tot i que la RASD té la seva seu als camps de refugiats del sud d’Algèria, el Front Polisario controla una
franja de territori a l’est del Sàhara Occidental. Els
darrers anys ha incrementat la seva activitat en aquesta zona, iniciant la modesta urbanització de l’assentament de Tifariti. Allà se celebren algunes reunions
oficials, i hi són rebudes les delegacions estrangeres. Tanmateix, el Polisario no ha fet passos definitius per establir el seu Estat al territori del Sàhara
Occidental. Els seus alts funcionaris esmenten com
a motiu la manca de fons, però alguns observadors
hi perceben també certa manca de voluntat política.
Els limitats passos fets per establir la presència d’un
Estat sahrauí van enfurir Rabat, i el març de l’any passat el seu exèrcit, en una reunió amb la MINURSO
de què es té constància fefaent, va amenaçar de llançar atacs aeris per evitar els treballs de construcció.
Des de l’any 2004, com a mínim, hi ha hagut certa
intensificació dels contactes entre els membres de
les famílies dividides entre els camps de refugiats i
la part del territori controlada pel Marroc. Sota els
auspicis de l’Alt Comissionat de les Nacions Unides
per als Refugiats (ACNUR), milers de persones han
pogut retrobar-se amb parents que no veien des de

feia un quart de segle, i s’han introduït trucades
telefòniques gratuïtes. En gran manera, aquests fets
han representat simplement el reconeixement d’una
tendència extraoficial propiciada per la difusió dels
telèfons mòbils i Internet, així com per les reunions
celebrades al nord de Mauritània. Que hi hagi més
comunicació entre les famílies és un fet valuós per
si mateix, però en aquest cas té a més un valor afegit: permet a les persones normals i corrents conèixer, unes per boca d’altres, les condicions de vida
sota el Marroc i sota el Polisario, la qual cosa potser
pot significar que, si algun cop se’ls permet decidir
sobre el seu futur, la seva serà un decisió molt més
ben informada.
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Seguretat

La Mediterrània en el simbolisme
de la política exterior russa
En general, Rússia considera les polítiques que duu
a terme a la regió mediterrània com una extensió de
les seves relacions amb almenys quatre tipus d’actors. En primer lloc, Àfrica del Nord i el Pròxim Orient
s’emmarquen definitivament en les polítiques russes
per al conjunt del món musulmà. En segon terme,
Moscou segueix una agenda diferent quan tracta amb
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L’any 2008 va estar marcat pel creixent activisme de
Rússia en una sèrie de regions a les quals afirma
haver «retornat» després d’anys de negligència i indiferència. La regió mediterrània n’és una, certament.
Però aquest suposat «retorn» de Rússia planteja, si
més no, dues preguntes importants. La primera,
com percep Moscou la regió, la importància de la
qual afirma haver tornat a descobrir? En particular,
veu la Mediterrània com una regió en potència, o com
un simple grup d’estats diferents vinculats vagament entre ells? La segona, en què difereixen les
actuals polítiques russes de les d’anteriors èpoques, i quins són els instruments clau que empra el
Kremlin per potenciar les credencials regionals?
Són principalment aquestes dues qüestions les que
m’agradaria abordar en aquest article. En conseqüència, s’hi desenvoluparan dos arguments: en primer
lloc, que per a Rússia, al meu parer, la Mediterrània
no constitueix una regió més o menys coherent; i,
en segon terme, que Moscou tracta d’afavorir les
eines d’influència econòmica i cultural, tot i que sempre s’acompanyen, inevitablement, d’una sèrie de recursos polítics dels quals Rússia ha de servir-se’n.

els estats membres meridionals de la Unió Europea,
alhora que manté una postura escèptica respecte a
la possibilitat que aquesta entitat parli amb una sola
veu. En tercer lloc, en alguns casos els esdeveniments de la Mediterrània es veuen com una continuació dels reptes a què s’enfronta el Kremlin a la
regió del mar Negre (des de la cerca per part de Rússia d’un possible substitut a la base naval de Sebastopol fins a la intenció d’«equilibrar» l’Església ucraïnesa a Líbia mitjançant la constitució de l’Església
russa en aquest país, tal com va prometre l’ambaixador a Trípoli, Vladimir Txamov).
Pot dir-se que existeix un quart actor que normalment
serveix com a punt de referència per a Rússia: els
Estats Units. Les polítiques globals de Moscou es
defineixen per la idea de contrarestar les conseqüències negatives d’un ordre mundial centrat als EUA.
A primer cop d’ull, la Mediterrània sembla que encaixi bé en aquesta estratègia. Però, al mateix temps, en
el raonament rus hi ha certa simplificació: en la millor
tradició de la mentalitat del joc de suma zero, el Kremlin
tendeix a preveure que el «destronament» dels Estats
Units milloraria automàticament les posicions de
Rússia. Fins i tot amb el teló de fons del presumible
afebliment del paper dels Estats Units en els afers
mundials, el nombre de problemes conceptuals que
afronta Rússia no fa més que augmentar. Hauria,
per exemple, de donar suport als projectes de construcció regional sota l’ègida de la Unió Europea com
a materialització d’una estratègia de «multipolaritat»?,
o potser Rússia hauria d’ignorar o fins i tot resistirse a aquesta mena de projectes?
En qualsevol cas, existeixen certs indicis que a la llarga Rússia es podria prendre més seriosament la regió
mediterrània. Seria bo recordar que Lavrov ha afirmat repetidament que els territoris limítrofes de Rússia
(en especial el Caucas) han de ser capaços de prendre grans decisions de seguretat de manera autònoma i bloquejar els intents d’imposar aquests tipus
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de decisions des de l’exterior. Òbviament, i a diferència d’altres casos de construcció regional (com
els del mar Bàltic, el mar Negre i les regions del mar
de Barents), a la Mediterrània, Rússia no és un dels
artífexs de la regió, sinó més aviat una potència externa. No obstant això, Putin es va referir al progrés en
el «desenvolupament regional» com un dels efectes
més importants de la implementació del projecte
Corrent del Sud. De fet, cal entendre la multipolaritat tan lloada pel Kremlin com una forma de multiregionalitat, la qual cosa fa que Rússia doni suport als
esforços de construcció regional a les seves àrees
de veïnatge amb Europa. Lavrov ha afavorit les estratègies «multiopcionals» i la «regionalització de la política global», tot preguntant-se retòricament: «Per què
una sola Europa ha de formar-se des d’un sol centre, en lloc de basar-se en unes quantes plataformes alhora?». Segons aquesta lògica, pot ser que
amb el temps la Mediterrània es vegi com una de les
possibles «plataformes» regionals en què es basi
l’Europa del futur. La perspectiva de convertir la Unió
Europea en un tipus d’actor menys coherent i més
diversificat pot ser ben acollida a Moscou, on sembla que resulta més còmode tractar amb una Europa
de múltiples dimensions que amb un bloc unitari.
Ara bé, passem a la qüestió de les eines pràctiques
de què depèn Rússia a la Mediterrània. Malgrat l’anunci implícit de l’estratègia del «retorn», el Kremlin
reitera incessantment que la Rússia actual és diferent de la Unió Soviètica en dos aspectes: en lloc
de la dominació ideològica, Moscou utilitza els seus
recursos econòmics i culturals com a instruments
de política exterior.

Eines econòmiques de Rússia
La Rússia actual es presenta com un actor despolititzat, el comportament del qual es regeix per arguments econòmics i financers, i es basa en les capacitats gestores de l’Estat. Així, Moscou rebutja o fins
i tot desmenteix les connotacions polítiques dels seus
projectes econòmics.
A la Mediterrània, la majoria dels interessos econòmics de Rússia es basen a fomentar la cooperació
amb actors regionals clau en l’esfera energètica, motivada principalment per raons comercials, tot i que de
vegades també hi influeix la seguretat. El millor exemple n’és el projecte Corrent del Sud, iniciat com un
consorci italorús, que Putin va qualificar de «veritable avenç» en la seguretat energètica de tot Europa.

Les companyies italianes ENEL i ENI han aconseguit adquirir accions d’algunes empreses russes, mentre que les inversions russes en el sector energètic
italià també han augmentat, com es va confirmar durant
la visita de Giorgio Napolitano a Moscou el 16 de
juliol de 2008. La importància de Corrent del Sud,
als ulls de Rússia, no va fer més que posar-se de
manifest per la disputa amb Ucraïna pel trànsit del
gas, el desembre de 2008 i el gener de 2009.
En les relacions de Rússia amb Grècia, l’any 2008,
el projecte clau va ser l’oleoducte Burgas-Alexandrúpolis, que Putin va qualificar de clau per a la diversificació i competitivitat dels mercats energètics arreu
de l’Europa meridional i oriental. En la reunió amb el
primer ministre Kostas Karamanlis, el 29 d’abril de
2008, Putin es va referir a Grècia com un país cabdal en l’escena energètica europea. Cal assenyalar
que Putin ha minimitzat la importància política del bloqueig per part de Grècia a la incorporació de Macedònia a l’OTAN, i ha limitat els seus comentaris
sobre la reiteració de l’actitud negativa de Rússia
envers l’ampliació de l’OTAN com a tal.
Les relacions amb França en l’àmbit econòmic semblen més competitives. La majoria dels analistes
russos interpreten la Unió per la Mediterrània com un
projecte econòmic destinat a controlar els vastos
recursos energètics d’Àfrica del Nord. En aquest sentit, l’«OPEP del gas» anunciada el desembre de 2008
es pot interpretar parcialment com una reacció a les
polítiques franceses. No obstant això, el discurs oficial, òbviament, va ometre les referències explícites
a possibles rivalitats: segons Lavrov, les negociacions
Rússia-Iran-Qatar aspiren a evitar la influència de
«la increïble fluctuació dels preus del petroli» sobre
el procés de fixació de preus en l’encara immadur
mercat del gas.
Tanmateix, en el cas d’Algèria, Rússia ha d’admetre
que les seves polítiques constitueixen, en una mesura significativa, una reacció a les iniciatives europees. Vladimir Putin, en les seves negociacions amb
Abdelaziz Buteflika, ha mencionat que Rússia és conscient de les perspectives de formació d’una zona de
lliure comerç entre la Unió Europea i Algèria l’any
2012, la qual cosa fa que hagi d’adaptar la seva estratègia en conseqüència. En particular, la Companyia
de Ferrocarrils Russos ha obtingut un important contracte a Algèria (tot i que només després que Moscou
hagués acceptat la devolució dels quinze avions militars que aquest país havia comprat a Rússia). El mateix
passa també en el cas d’Egipte: en la reunió amb
Hosni Mubarak del 25 de març de 2008, Putin va
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Tanmateix, el model despolititzat de política exterior
xoca inevitablement amb una sèrie de circumstàncies polítiques que assumeixen dos aspectes. En
primer lloc, es plantegen arguments polítics quan
les consideracions purament materials resulten insuficients per descriure la plètora d’actituds russes
envers la regió mediterrània. Els diplomàtics russos
solen incloure la Mediterrània en la llista de les regions
en què Rússia s’enfronta a la perspectiva de la marginació i, en conseqüència, ha d’establir mecanismes polítics que defineixin les seves relacions amb
els actors regionals. D’altra banda, els paral·lelismes
històrics amb l’Imperi Bizantí, molt més pronunciats
en el discurs propugnat pel Kremlin l’any 2008 que
en cap altra data anterior, apuntaven que els simbolismes de la política exterior de Rússia inclouen
aquelles parts del mar Mediterrani que estan sota
la influència de l’ortodòxia. Rússia reforça la seva
posició i la influència creixent als països d’Àfrica
del Nord, on pretén desenvolupar el paper d’una
nació que, després d’un breu període d’oblit, està
«retornant» als estats que encara guardaven un bon
record d’haver gaudit de bones relacions amb la Unió
Soviètica i preservant els llocs que tenen un significat simbòlic per a Rússia (incloent-hi les esglésies ortodoxes, els cementiris i altres emplaçaments
culturals i religiosos). El Pròxim Orient manté la seva
especial importància com a part del concepte del
«món rus». En particular, la Societat Palestina Ortodoxa
Imperial Russa, presidida per Serguei Stepashin,
va ser clau a l’hora de tornar a Rússia alguns dels
edificis religiosos russos de Jerusalem. És en aquest
context que cal contemplar la qüestió de l’herència
cultural russa a Turquia: després d’haver-se reunit
amb Babacan el juliol de 2008, Lavrov ha expressat
la seva gratitud al govern turc per la restauració del
monument als immigrants russos a la ciutat de
Gal·lípoli.

Med. 2009

Una política a l’aguait

En segon terme, hi ha situacions en què les regles
del joc estan subjectes a opcions polítiques. L’accent
polític sembla que és especialment fort en les relacions de Rússia amb França i Itàlia, que continuen
sent les principals valedores de Moscou en el si de
la Unió Europea. Tots dos països han enfortit –als ulls
dels del Kremlin– la seva reputació d’europeus «lleials»,
davant Polònia o els països bàltics, situats en una
categoria diferent d’estats hostils. Arran de la guerra de Geòrgia, l’agost de 2008, les relacions francorusses van adquirir un dinamisme més gran, com
van demostrar les converses Medvédev-Sarkozy, malgrat la decisió de Brussel·les d’interrompre les negociacions sobre un nou tractat bilateral amb Moscou.
La crisi del Caucas, en la interpretació de Medvédev,
es «va imposar» tant a Rússia com als principals
països de la Unió Europea, la qual cosa es podria traduir en una invitació a ampliar la col·laboració entre
Moscou i països com França o Itàlia.
També les relacions hispanorusses tenien un fort contingut polític, atès que cap dels dos països no reconeixia la independència de Kosovo. La visita del rei
Joan Carles a Moscou, el 16 de juny de 2008, ha
confirmat cert grau de solidaritat política entre ambdós països. Però, alhora, es poden detectar una sèrie
de divergències entre les diplomàcies russa i espanyola. En primer lloc, Espanya –a diferència de Rússia–
manté certa presència militar als Balcans, la qual cosa
fa que adopti una postura més pragmàtica i de menor
confrontació. En segon terme, Espanya –de nou a
diferència de Rússia– es mostra molt poc disposada a no extreure cap paral·lelisme entre el de Kosovo
i altres conflictes regionals, tot admetent que Kosovo
mereix un tracte a part. En tercer lloc, per a Rússia
l’incident de Kosovo revela la seva peculiar identitat,
principalment en oposició a Occident. Aquest no
és, certament, el cas d’Espanya, que evita qualsevol
possible modalitat antieuropea en la seva posició
diplomàtica. Òbviament, els mitjans de comunicació
russos van elogiar la postura adoptada per Madrid,
però no la van interpretar com un rebuig de principi
a la violació del dret internacional, sinó més aviat com
el temor a un «efecte dòmino» en el si del mateix territori espanyol. Alguns dels analistes russos assenyalaven el que qualificaven com a «incoherència» de
Madrid: les tropes espanyoles a Kosovo, des del punt
de vista rus, es van desplegar per reprimir la minoria
sèrbia i contribuir així a l’establiment de Kosovo com
a Estat ètnic. El fet que els líders espanyols insistissin repetidament a afirmar que el conflicte de Kosovo
l’han d’abordar els europeus mateixos també va pro-
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subratllar l’èxit del fabricant d’automòbils Lada en
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cancel·lar el deute de 4.500 milions de dòlars d’aquest país a canvi dels lucratius contractes que
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vocar un ressentiment ocult entre els russos, sensibles a qualsevol gest d’exclusió davant d’aquells que
es consideren «no del tot europeus».
El marc polític de les relacions de Rússia amb Xipre
també es va definir pels intents d’extreure paral·lelismes entre aquest país i Kosovo. El ministre d’Afers
Exteriors Lavrov, en la conferència de premsa celebrada amb el seu col·lega turc Babacan, ha acusat
els governs europeus d’aplicar una política que no
aplica sempre el mateix barem: en el cas de Xipre, la
Unió Europea insisteix en l’aplicació de les resolucions de les Nacions Unides, mentre que a Kosovo
la majoria d’aquests governs actuen en contradicció
amb el dret internacional.
Al Pròxim Orient, Rússia ha tractat de mantenir el
seu estatus de nació políticament important capaç
d’exercir la deguda influència a la regió. Les relacions de Rússia amb Palestina s’ompliren d’aparent
contingut polític, atès que Hamàs va reconèixer tant
Abjàsia com Ossètia del Sud. La dimensió política
de les relacions amb Israel es va veure reforçada
per l’acord de Tel Aviv d’abolir els visats per als ciutadans russos a partir de setembre de 2008, un gest
de gran valor en les prioritats normatives russes .
Turquia és un altre soci polític de Moscou, sobretot
a la llum de «l’erosió de l’associació estratègica dels
Estats Units amb Turquia» (Khelashvili, 2008, pàg. 2).
L’aparent format polític de les relacions russoturques es pot explicar pel fet que ambdós països se
senten perjudicats en el marc de les estructures institucionals euroatlàntiques. El ministre d’Afers Exteriors
rus ha acollit favorablement la iniciativa turca sobre
la Plataforma d’Estabilitat i Cooperació del Caucas
després de la guerra de Geòrgia. Rússia va elogiar
la intenció d’Ankara d’aprofitar l’excepcionalitat de la
situació i normalitzar les relacions amb Armènia. Els
efectes de l’«apropament russoturc» són aparentment
polítics: alguns analistes de Bakú «varen començar
a parlar d’un pacte entre les dues potències, similar
al signat entre els bolxevics i la Turquia kemalista»
(Valiyev, 2008, pàg. 5). El cas de Turquia il·lustra
que l’afiliació d’un país a l’OTAN no constitueix un
impediment per desenvolupar una cooperació bilateral plena, la qual cosa pot suggerir que Rússia no està
en contra de l’OTAN com a institució, sinó que s’oposa a la seva ampliació a certes àrees que Moscou

considera que pertanyen a la seva «tradicional esfera d’interessos». Alhora, el factor turc té un paper políticament restrictiu en les actituds de Rússia envers
la gradual autoafirmació de las províncies kurdes d’Iraq.
En altres casos, les dimensions polítiques van ser
només ocasionals. Així, després de parlar de l’oleoducte Burgas-Alexandrúpolis, Lavrov es va referir
als Estats Units com un país que intenta «atemorir
Grècia» i que pretén «exercir una pressió oberta»
sobre el seu Govern. En el cas de Tunísia, es va mencionar que ambdós països sustenten «un món sense
línies divisòries», la qual cosa sonava com una declaració política de solidaritat.

Conclusió
Hi ha dues fonts d’ambigüitat en la postura de Rússia
respecte a la Mediterrània. En primer lloc, Rússia desenvolupa alhora diferents papers, que van des del
d’actor interessat fins al de mediador polític. A la
Mediterrània –atesa la seva relativa llunyania geogràfica i l’absència de «punts calents» com Kaliningrad,
al mar Bàltic, i Crimea, al mar Negre– pot desenvolupar el paper d’una potència «tecnocràtica», però al
mateix temps no pot evitar xocs polítics que inevitablement polititzen la postura de Rússia.
En segon terme, les actituds de Rússia envers la regió
mediterrània continuen sent ambivalents. D’una banda,
la Rússia oficial sembla lluny d’acceptar que els països mediterranis formin una sola regió. Però, de
l’altra, el seu discurs més ampli de política exterior
proporciona certs indicis en el sentit que el procés
de formació regional als marges d’Europa pot reportar a Rússia alguns avantatges.
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L’Estratègia Europea de Seguretat (EES) adoptada
al desembre de 2003 sota el títol «Una Europa segura en un món millor» (l’anomenat «Document Solana»)
afirma que la resolució del conflicte araboisraelià és
una prioritat estratègica per a Europa. L’EES subratlla que «sense aquesta hi ha poques probabilitats
de resoldre altres problemes de l’Orient Mitjà». El
debat de 2008 sobre la implementació de l’Estratègia
Europea de Seguretat ha confirmat aquesta conclusió. No obstant això, alhora resulta evident que, cinc
anys després, la manca de progressos en l’anomenat «procés de pau» està afectant el conjunt de la
política mediterrània de la Unió Europea.
La qüestió palestina ha aflorat de nou com el tema
central que defineix la viabilitat i l’espai de les iniciatives multilaterals euromediterrànies. El Procés de
Barcelona va néixer el 1995 de la dinàmica derivada dels progressos realitzats en el procés de pau des
d’Oslo fins a Madrid. La declaració final la van signar a Barcelona els dies 27 i 28 de novembre de
1995 dos premis Nobel, Arafat i Peres. No obstant
això, ja el 1995 la causa de la pau va patir un cop
terrible amb l’assassinat d’Isaac Rabin uns dies abans,
el 4 de novembre, a mans d’un extremista israelià que
s’oposava al fet que Rabin signés els Acords d’Oslo.
El Partenariat Euromediterrani va sobreviure fins a la
cimera de París de la Unió per la Mediterrània (UpM),
celebrada al juliol de 2008, gràcies als líders europeus; una bona mostra que aquests últims poden
exercir un paper important per avançar en les polítiques relacionades amb aspectes essencials dels problemes europeus.
La dimensió multilateral del Procés de Barcelona –és
a dir, les reunions de funcionaris d’alt nivell– va impe-

dir abordar cap qüestió substantiva ni promoure una
cooperació tangible en els àmbits de política exterior i seguretat. El seu únic mèrit va ser continuar reunint-se fins i tot quan es va aguditzar el conflicte
araboisraelià. La presidència rotatòria de la Unió
Europea va assumir la direcció d’aquestes reunions
i va aconseguir mantenir el calendari fins i tot en els
moments més difícils, com la guerra del Líban el 2006,
durant la presidència finlandesa. Però altres projectes tan simples com l’organització d’un seminari sobre
no proliferació van xocar inevitablement amb l’oposició dels estats àrabs a l’hora de cooperar amb Israel
en matèria política i de seguretat. La proposta francesa d’aprovar uns estatuts de seguretat euromediterrània el 2000 ja havia fracassat, precisament per
la mateixa raó. Els qui van participar en les esmentades reunions d’alt nivell del Procés de Barcelona
van veure com es paralitzaven per les interminables
discussions entre els representants àrabs i israelians.
No obstant això, encara que les consultes polítiques
no van tenir èxit, la dimensió comunitària del Partenariat
Euromediterrani dirigida per la Comissió Europea sí
que va continuar la seva trajectòria, tot i que més que
lenta, gradual i a llarg termini. La cimera de Barcelona
de 2005 va permetre la introducció en l’agenda euromediterrània de temes nous, com la facilitat de governança i els drets de la dona. Aquestes problemàtiques noves, més vinculades als objectius de la inclusió
democràtica, van sorgir en particular arran de la creació de la Política Europea de Veïnatge (PEV) i els
seus Plans d’Acció.
La dimensió comunitària del Procés de Barcelona,
nascuda de l’experiència de l’ampliació europea, té
també una dimensió multilateral, i en el Comitè
Euromediterrani es van prendre decisions a l’entorn
de qüestions relacionades amb el primer i el tercer
pilar de la UE; però la seva dinàmica era abans que
res de naturalesa bilateral. És veritat que molts al
sud han considerat amb encert que el Procés de
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Barcelona era bàsicament asimètric, i en cert sentit
unilateral, ja que estava regit plenament per la Unió
Europea.
Un dels objectius de la UpM era, en concret, posar
fi a aquesta asimetria i crear un lideratge conjunt euroàrab del Partenariat del Procés de Barcelona. A causa
d’aquesta transformació, la UpM es va convertir en
una organització intergovernamental clàssica, i la
dimensió de comunicació del Procés de Barcelona
es va afeblir. Com a conseqüència d’això, la qüestió
araboisraeliana es va convertir en un escull. La copresidència egípcia de la UpM és el portaveu lògic de
l’enorme frustració de l’opinió pública àrab davant la
manca de progressos del «procés de pau». Inevitablement, això mateix permet també la instrumentalització del procés de pau en nom d’altres agendes
polítiques nacionals i internacionals.

Certament, si algun dia
hi ha pau a l’Orient Mitjà,
la cooperació regional entre
Israel i els seus veïns serà
la manera millor de
consolidar-la i d’aconseguir
el desenvolupament
El nou marc institucional, juntament amb la situació
a l’Orient Mitjà, ha deixat la UpM en un estat de gairebé paràlisi. Després de la cimera de París, totes les
reunions, a excepció de la ministerial de Marsella, van
quedar bloquejades a l’entorn de la qüestió de la
representació de la Lliga Àrab. Amb la guerra de Gaza,
els estats àrabs s’han negat durant molts mesos a
seure a la mateixa taula que Israel. L’única reunió oficial d’alt nivell que ha tingut lloc des de llavors no va
ser sinó una ocasió per reafirmar les raons que bloquejaven tot el procés. A causa de la paràlisi del marc
polític multilateral de la UpM i les seves iniciatives
multilaterals de cooperació econòmica, la dimensió
bilateral de les relacions euromediterrànies ha passat a ser la predominant. Això és pel fet que els acords
bilaterals en el marc de la PEV resulten més immunes a la contaminació del conflicte araboisraelià. Val
la pena assenyalar que va ser durant aquest període
de paràlisi de les reunions de la UpM quan la Unió

Europea va signar un acord d’estatut avançat amb
el Marroc.
Avui existeix la creença que els objectius de la Unió
Europea a la Mediterrània només es poden potenciar mitjançant relacions euromediterrànies bilaterals.
Cal esperar que l’acord d’estatut avançat amb el
Marroc, que proporciona a aquest país accés als programes europeus i al mercat únic europeu, tingui
també repercussions en altres països de la regió en
la mesura que aquests tractin d’emular el Marroc.
Però la dimensió multilateral resulta de cabdal importància en la construcció d’una regió de desenvolupament, democràcia i pau. És aquesta dimensió multilateral la que pot facilitar les relacions entre els països
veïns del Magreb o de l’Orient Mitjà.
Certament, si algun dia hi ha pau a l’Orient Mitjà, la
cooperació regional entre Israel i els seus veïns serà
la manera millor de consolidar-la i d’aconseguir el
desenvolupament. I el mateix es pot dir del Magreb,
on la resolució del conflicte del Sàhara Occidental
obriria les fronteres entre Algèria i el Marroc, i facilitaria el renaixement de la Unió del Magreb Àrab (UMA).
Donades les dificultats de la UpM, alguns podrien
pensar que la manera de tirar endavant seria evitar
la qüestió palestinoisraeliana o tornar a una iniciativa dirigida per Europa. No obstant això, no hi ha marxa
enrere. Tractant-se d’un procés com aquest, per avançar avui amb una iniciativa com la UpM cal actuar en
dos fronts. D’una banda, basar-se en l’experiència
comunitària del Procés de Barcelona i forjar noves
iniciatives en l’àmbit de la societat civil, els drets
humans i la democràcia, amb el suport de la Comissió
Europea; de l’altra, que la Unió Europea defineixi
una política clara a l’entorn de la qüestió palestina.
S’ha obert un marc d’oportunitats en aquest sentit
després del discurs de Barack Obama al Caire, que
ha retornat la qüestió palestina de nou al centre de
la política internacional, i permet a la Unió Europea
mostrar el seu suport a un plantejament de tipus big
bang per implementar allò que el president nord-americà ha definit com la necessitat de trobar una solució per al poble palestí, que «ha sofert el dolor de
les deportacions» i «les humiliacions diàries... que
comporta l’ocupació»; una situació que, en la seva
opinió, resulta «intolerable». Aquesta política tindria
un gran suport entre l’opinió pública dels socis meridionals de la Unió Europea, incloent-hi alguns sectors de la població israeliana.

Polítiques Mediterrànies | Europa

1 Autor de Turkey Unveiled: a History of Modern Turkey i Sons of the Conquerors: the Rise of the Turkic World. Hi ha tres informes d’International
Crisis Group sobre Xipre a partir de 2006, també disponibles en turc, que es poden consultar a www.crisisgroup.org.
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Després de quatre anys d’estancament, les noves
converses iniciades el setembre de 2008 han revifat les esperances d’arribar a una solució sobre el
problema de Xipre, que ja té mig segle d’antiguitat.
Grecoxipriotes i turcoxipriotes han començat a avançar de nou cap a un acord que alliberarà les dues
parts d’una càrrega que els ha frenat durant cinc
dècades, generarà una nova seguretat i prosperitat
per a tothom a la Mediterrània oriental, i contribuirà
gairebé més que cap altra alternativa a encarrilar de
manera estable el procés de convergència de Turquia
amb la Unió Europea.
Ambdues parts es juguen molt en aquest acord: la
normalització amb Turquia permetria a la malmesa
indústria turística de Xipre beneficiar-se de l’afluència de turistes turcs; Xipre es podria convertir en un
veritable eix financer i de serveis de la Mediterrània
oriental; les empreses xipriotes podrien començar a
invertir a Turquia, i les empreses turques trobarien un
nou i ric mercat. El febrer de 2008, un ampli sondeig
realitzat a totes dues comunitats preveia que, sobre
la base de l’enorme augment del comerç i la inversió
entre Grècia i Turquia des de 1999, un acord afegiria un mínim de 10 punts percentuals a l’economia
xipriota en el termini de set anys. Així, de representar
una càrrega i una font de tensions, Xipre, amb els seus
impostos baixos, la seva posició estratègica i el seu
Govern relativament eficient, passaria a convertir-se
en una societat confiada i cosmopolita, i en un model
de prosperitat a la Mediterrània oriental.
Aquest prometedor escenari representa, no cal dirho, el resultat ideal; però l’alternativa és que s’arribi

a un bon acord una mica menys atractiu. Nombroses
iniciatives han estat incapaces de frenar l’aprofundiment de les divisions de Xipre des de la seva independència del Regne Unit el 1960. Els seus moments
crítics són prou coneguts: les accions grecoxipriotes que van ajudar a expulsar del Govern i recloure
en guetos ètnics la comunitat turcoxipriota el 19631964; el cop d’Estat a l’illa orquestrat per la Junta
Militar d’Atenes perquè Grècia s’annexionés Xipre
el 1974, i la invasió turca que uns dies després va
contrarestar el cop, però que va acabar amb l’ocupació indefinida del 37% de l’illa per part de Turquia.
S’han fet i desfet plans de pau que han provocat
que més d’un secretari general de les Nacions Unides
s’hi enganxés els dits. Hi ha hagut acords d’alt nivell,
un acord transitori, la iniciativa de Gobbi, les converses de proximitat, l’esborrany d’acord marc, la primera i segona «cistella d’idees» i, finalment, el Pla
Annan. Quan un bàndol estava disposat, l’altre no
ho estava. Hi va haver també altres demores causades per les eleccions, els cops militars a Turquia i
Grècia, i la guerra freda.
Paral·lelament, no obstant això, hi ha hagut una altra
dinàmica que ha anat guanyant impuls: l’avanç de
les fronteres de la Unió Europea. Quan Xipre es va
incorporar a la Unió Europea el 2004, tant les
Nacions Unides i la comunitat internacional com la
mateixa Unió Europea van conjuminar esforços una
vegada més per portar a la Unió els grecoxipriotes
i els turcoxipriotes, en un pla que va rebre el nom
de l’aleshores secretari general de l’ONU, Kofi Annan.
Els turcoxipriotes desitjaven incorporar-se a la Unió
Europea com a part de Xipre, i el 65% va votar a
favor del Pla Annan. Per la seva banda, Turquia, que
volia consolidar el seu propi projecte de convergència amb la Unió Europea, va revertir una políti-
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ca que feia dècades que aplicava i també els va
donar suport.

Només un compromís amb els
turcoxipriotes com a comunitat
podria aconseguir el que molts
grecoxipriotes desitjaven: la
retirada de les tropes turques,
compensació sobre propietats
i seguretat a llarg termini
Però aquest canvi de postura turc va arribar massa
tard per guanyar-se el cor dels grecoxipriotes. Sentint
que no tenien res a perdre, i veient que el seu líder,
el desaparegut Tassos Papadopoulos, denunciava
diàriament el Pla Annan, el van rebutjar el 76% dels
grecoxipriotes. Tot i així, els grecoxipriotes de la línia
dura tan sols havien obtingut una victòria tàctica. La
idea del president Papadopoulos era que els grecoxipriotes només havien d’esperar, i l’oferta de treball
ben pagat, un tractament hospitalari gratuït, la incorporació a la Unió Europea i els passaports acabarien
per persuadir la majoria dels turcoxipriotes a unir-se
a la grecoxipriota República de Xipre com a ciutadans
individuals. Els quatre anys següents van demostrar
que la «pastanaga» d’aquestes temptacions, a més
del «pal» d’unes polítiques inflexibles en què es rebutjaven els drets comunitaris turcoxipriotes, no va aconseguir sinó que l’Estat turcoxipriota fos més fort, més
ric i més acceptat al món. En resum, doncs, només
un compromís amb els turcoxipriotes com a comunitat podria aconseguir el que molts grecoxipriotes desitjaven: la retirada de les tropes turques, compensació sobre propietats i seguretat a llarg termini.
Per tant, les eleccions presidencials grecoxipriotes
de febrer de 2008 van deparar una gran sorpresa, i
per això és un error considerar que el rebuig del 76%
en el referèndum de 2004 fos l’última paraula dels
grecoxipriotes sobre la possibilitat d’acord. El de
l’aleshores president Tassos Papadopoulos va basar
la campanya de reelecció en el bloqueig al Pla Annan
i en la promesa de dir «no» a qualsevol intent de ressuscitar-lo, però va ser derrotat. Els vencedors de la
primera ronda van obtenir el 66,8% dels vots amb la
promesa d’adoptar una línia més negociadora amb
els turcoxipriotes.
El vencedor definitiu a la segona ronda, Demetris
Christofias, líder de l’AKEL, no va trigar a començar

a revertir l’anterior línia dura del Govern, tant en la
forma com en el fons. La nova Administració va admetre els errors grecoxipriotes des de la dècada de
1960; va acceptar que 50.000 immigrants de Turquia
es quedessin a l’illa; es va dirigir als grecoxipriotes a
través de la televisió a fi de preparar-los per als
compromisos amb vista a una possible solució, com
ara una presidència rotatòria; va advertir que no tots
els grecoxipriotes podrien tornar a les seves antigues
llars; va enviar un alt funcionari i una corona de flors
presidencial al funeral d’un turcoxipriota recentment
exhumat que havia estat assassinat a la dècada de
1960; va acceptar una solució negociada per a vuit
processos judicials que tractaven de bloquejar els
programes d’ajuda de la Comissió Europea al nord,
i va convidar periodistes turcs a visitar el sud malgrat que aquests havien entrat a l’illa des de la part
turcoxipriota. Fins aleshores, tots aquests eren temes
o accions tabú.
Hi ha altres aspectes que denoten un canvi de més
envergadura per part grecoxipriota. Tot i que manté
la seva aliança llargament assentada amb el DIKO,
el partit de Papadopoulos, el Govern de Christofias
només va donar carteres ministerials a socis de coalició amb vincles febles amb la línia dura del vell règim.
El principal partit de l’oposició, el DISY, que va obtenir el segon lloc en les eleccions presidencials, ha
donat suport de manera contundent i repetida als
esforços de Christofias per arribar a un acord. El mes
de setembre va desafiar les crítiques mordaces de
l’oposició davant l’intent de començar a modernitzar els llibres de text grecoxipriotes, gairebé inalterats des de la dècada de 1950. El nou text aspirarà
a generar respecte mutu, a posar l’accent en els
valors compartits, a parlar del sofriment dels turcoxipriotes a més del dels grecoxipriotes, i a complir
amb el que un dels portaveus del partit de Christofias
va qualificar de l’«obligació de dir-li la veritat a la nova
generació».
És cert que Christofias i el seu partit AKEL han transmès missatges contradictoris en el passat. El partit
va ajudar a derrotar els plans de pau el 1978 i, més
recentment, en el període 2002-2004. Aquest últim
any, Christofias va presidir un confús acord polític
que li va valer un soci en la coalició governant de
Papadopoulos i la campanya en contra del Pla Annan
(l’eslògan de l’AKEL era un complicat «“no” a cimentar el “sí”», que al·ludia al futur compromís de Xipre).
D’altra banda, els funcionaris grecoxipriotes estan
bloquejant l’inici del capítol energètic en les converses d’Ankara amb vista a la incorporació a la Unió

Tot i que encara caldrà veure si els grecoxipriotes i
els turcoxipriotes poden trobar prou punts d’acord
per arribar a un compromís, el canvi de postura grecoxipriota el 2008, paral·lel al dels turcoxipriotes el
2004, és el resultat d’algunes profundes transformacions. Fins al 2004, els 750.000 grecoxipriotes creien
que la seva posició era massa feble i aïllada per comprometre’s plenament en unes negociacions sobre
un acord global. Malgrat una doctrina de defensa
conjunta amb Grècia i el suport militar grec, els grecoxipriotes se sentien en clar desavantatge davant
un exèrcit turc molt més fort i 75 milions de turcs al
nord, a Turquia. Això s’acostuma a expressar sovint
en la temença que, «encara que arribem a un acord,
Turquia mai no l’implementarà». No obstant això, la
incorporació de ple dret a la Unió Europea el 2004
ha fet molt per alleujar aquesta sensació d’inseguretat. Els grecoxipriotes han reduït progressivament la
compra d’armes i els exercicis d’entrenament. Segons
la revista de defensa Jane’s, els grecoxipriotes perceben la Unió Europea com «un rendible paraigua de
defensa».
En un sondeig realitzat l’abril de 2008, les tres quartes parts dels grecoxipriotes donaven suport a la via
de solució proposada per Christofias. Quan es va
obrir el pas del carrer Ledra, els grecoxipriotes solien
inundar la part turcoxipriota. L’atmosfera optimista i
despreocupada era qualitativament diferent de la que
es va produir amb l’obertura dels passos fronterers
el 2003, quan els grecoxipriotes es van centrar primordialment a visitar les seves llars perdudes, els

Balanç
Med. 2009

Sense un acord global,
no hi haurà retirada de tropes
turques, ni recuperació
de territori, ni restitució
o compensació de propietats,
ni normalització amb Turquia

pobles de les seves famílies i els santuaris religiosos.
En privat, els intel·lectuals i empresaris grecoxipriotes es mostren cada cop més preocupats per la possibilitat que el temps jugui en contra seva. S’adonen
que, sense un acord global, no hi haurà retirada de
tropes turques, ni recuperació de territori, ni restitució o compensació de propietats, ni normalització
amb Turquia. Els temors grecoxipriotes en el sentit
que els turcoxipriotes puguin abandonar les converses i anar per lliure es van veure incrementats pel significatiu reconeixement internacional de la declaració d’independència de Kosovo el 17 de febrer de
2008. Encara pitjor va ser la invasió russa de Geòrgia
l’agost d’aquest mateix any i el reconeixement de la
independència d’Abkhàzia i Ossètia del Sud.
Hi ha, doncs, moltes raons per les quals Christofias
s’ha unit a Talat per treballar de debò amb vista a
un acord. Tots dos homes compten amb una llarga
tradició de diàleg i amistat basada en la causa antinacionalista comuna dels seus dos partits d’esquerres. Durant els últims sis mesos, i malgrat les
diverses polèmiques en els mitjans de comunicació,
han mantingut llargues discussions privades després de les seves trobades oficials. La voluntat de
Talat d’arribar a un acord de compromís ja va quedar demostrada el 2004, i actualment una missió de
l’ONU a l’illa ha suscitat almenys una declaració de
Christofias, que va dir: «Desitjo morir amb la seguretat que les noves generacions no es torturaran
amb el problema de Xipre». Els turcoxipriotes també
recorden que l’AKEL de Christofias va afavorir els
intents de pacificació de l’expresident grecoxipriota George Vasiliou, així com les seves nombroses
accions per protegir ciutadans normals i corrents
durant els anys de violència col·lectiva del període
1955-1974.
Les més de 25 reunions mensuals de Christofias i
Talat han creat un impuls constant en favor d’una solució. El 3 d’abril de 2008, tots dos van acordar reobrir el carrer Ledra, una via comercial situada al cor
de Nicòsia i tancada des de finals de la dècada de
1950. El 23 de maig de 2008 van definir l’objectiu
global de les negociacions en un llenguatge que mostrava un compromís real: els grecoxipriotes acceptaven que hi hauria «dos estats constituents», mentre que la part turcoxipriota acceptava que el nou
Estat federal tindria «una sola personalitat internacional». Això es va veure reforçat el primer de juliol de
2008, quan els dos líders van acordar que, «en principi», en aquest nou Estat hi hauria una única ciutadania i sobirania.
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Europea, contradient la nova pretensió del Govern
de donar suport a la incorporació de Turquia a la Unió.
Christofias també s’ha mostrat reticent a revocar les
polítiques anteriors del Govern i a permetre la visita
de ministres europeus per entrevistar-se amb el
líder turcoxipriota a la seva oficina al nord, que al
cap i a la fi era la residència oficial de l’antic vicepresident turcoxipriota segons el sistema establert
per a la independència de Xipre el 1960.
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No obstant això, l’optimisme pels progressos modestos de les converses dels últims vuit mesos s’ha
limitat en gran mesura als dos líders, i no s’ha fet
prou per crear suports en ambdues comunitats en
favor de la reunificació de l’illa. Els nacionalistes
de la línia dura del principal soci de coalició de
Christofias, el DIKO, van dominar les eleccions, celebrades al març, per ocupar els principals càrrecs
del partit. I en les eleccions parlamentàries turcoxipriotes del 19 d’abril de 2009, la victòria va ser
per al Partit d’Unitat Nacional (UBP), de caràcter
dretà i nacionalista, que va obtenir el 44% dels vots
i 26 escons d’un total de 50. El partit governant,
l’esquerrà Partit Republicà Turc (CTP), va obtenir
només el 29% dels vots i 15 escons parlamentaris. Les raons de la victòria dels nacionalistes van
ser principalment d’índole nacional i econòmica,
però existeix una clara pressió sobre Talat i el seu
homòleg grecoxipriota Demetris Christofias perquè
mostrin resultats com més aviat millor. Talat, antic
líder del CTP, s’enfronta a la reelecció l’abril de
2010.

Per a Turquia, Xipre es
convertiria en un problema
més greu que abans: un cost
econòmic, una càrrega
diplomàtica i, sobretot, el major
obstacle entre els turcs i la seva
ambició d’ocupar un lloc de ple
dret en la família de nacions
europees

Una altra raó de l’auge dels nacionalistes és que
tant els turcs com els turcoxipriotes han observat amb
desconfiança com els grecoxipriotes es veien aparentment recompensats després del seu rebuig al Pla
Annan, un acord que comptava amb el suport internacional. Així, els grecoxipriotes no han entrat només
a la Unió Europea, sinó que també han aconseguit
minimitzar o eliminar moltes de les promeses que va
fer la Unió de recompensar els turcoxipriotes per votar
«sí» i pels embargaments d’aquest organisme als béns
i serveis turcoxipriotes.
Hi ha moltes raons perquè els estats de la Unió
Europea s’esforcin més a donar suport a un acord i
tornin a intentar guanyar-se els turcoxipriotes. Si el
procés d’enguany es trenca, probablement serà l’últim intent d’aconseguir un acord federal global durant
molt de temps. Potser un dia el món exterior podrà
considerar la possibilitat d’una solució amb dos estats
per a l’illa. Però avui ningú no estarà disposat a reconèixer el nord de Xipre com un Estat independent, ni
tan sols després de trenta-quatre anys de separació,
i totes les parts haurien de calcular els costos d’esperar indefinidament. El vell consol de mantenir un
statu quo que no representi una amenaça ja no és
possible. Ara que els grecoxipriotes són membres de
ple dret de la Unió Europea, les apostes i els riscos
són més alts. El fracàs podria portar a una nova situació d’inseguretat, i fins i tot produir tensions militars
entre Xipre i Turquia. Per als turcoxipriotes, mentrestant, això significaria esdevenir completament
dependents de Turquia. I per a Turquia, Xipre es convertiria en un problema més greu que abans: un cost
econòmic, una càrrega diplomàtica i, sobretot, el major
obstacle entre els turcs i la seva ambició d’ocupar un
lloc de ple dret en la família de nacions europees.
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El recent debat al voltant del «futur d’Europa» es va
iniciar aproximadament a l’època en què es va signar el Tractat de Lisboa, el 14 de desembre de 2007.
Atès que aquest tractat aspirava a aconseguir que
la Unió Europea fos més democràtica, eficaç i transparent, els reptes a què hauria d’enfrontar-se en el
món futur requerien un conjunt sòlid de valors europeus que resistissin la prova del temps. El tractat
preveia també canvis institucionals que fessin de la
Unió Europea un actor global. En aquest article
m’agradaria centrar-me en el «futur d’Europa» com
a actor econòmic global. Atès que es tracta del major
bloc comercial del món, el PIB de la UE-27 és avui
en dia de tres bilions d’euros (finals de 2008), la xifra
total del seu comerç mundial ha arribat als 2,4 bilions
d’euros, i ja és una clara exportadora de béns i serveis d’alta i mitjana tecnologia. La política de comerç
exterior comuna de la Unió Europea, que aspira a
obrir nous mercats per als productes i serveis europeus, així com a mantenir una vigilància estreta sobre
el creixent proteccionisme, resulta indispensable per
superar els reptes econòmics interns. Així, per exemple, durant el període 2000-2008, la taxa de creixement mitjana de la UE-15 s’ha estancat al voltant
del 2%, en comparació al 2,3% dels Estats Units,
mentre que les taxes de productivitat laboral (PIB
ponderat segons EPA [Estàndard de Poder Adquisitiu]
per hora treballada) s’han situat per sota de les nordamericanes. Diversos reptes esperen la Unió Europea
de cara a un creixement per a les generacions futures, i l’envelliment de la societat n’és un. El creixement sostenible i la creació de llocs de treball de
qualitat no constitueixen només una condició prèvia per al futur d’Europa com a actor econòmic,

sinó que són també necessaris per al seu futur com
a actor polític.
Tot i que el procés de reforma institucional va guanyar impuls amb el Tractat de Lisboa, el debat sobre
el «futur d’Europa» va més enllà d’aquest procés, i
resulta en molts aspectes polifacètic.
No hi ha dubte que l’Estratègia de Lisboa representa una de les fites en aquest procés de definir «quina»
classe de futura Europa es vol i «com» s’hi pot arribar. Havent reconegut els reptes econòmics que
esperen la Unió Europea, l’Estratègia de Lisboa es
va acordar inicialment l’any 2000, i més endavant es
va rellançar el 2005 per fer-ne «l’economia més dinàmica i competitiva del món en el termini de deu anys».
L’Estratègia de Lisboa apunta i se centra clarament
en el creixement i l’ocupació: inversió del 3% del
PIB europeu en recerca i desenvolupament l’any 2010,
i una taxa d’ocupació (la proporció de la població
europea en edat laboral respecte a l’ocupació) del
70% en la mateixa data. La manera com funciona
aquesta estratègia implica que els estats membres
duguin a terme reformes d’àmbit nacional basades
en els Programes Nacionals de Reformes (PNR) presentats l’any 2006 seguint les directrius polítiques
(«Directrius Integrades») acordades col·lectivament
per tots els estats membres. Els PNR comprenen
un període de tres anys. Per assolir els fins concrets
abans esmentats, els estats membres van establir
ambiciosos objectius de R+D, i les taxes d’ocupació s’han incrementat, de manera que s’estan fent
progressos de cara als objectius principals. Òbviament, el creixement i l’ocupació no són els únics objectius econòmics que importen: la millora de l’educació constitueix també un altre factor fonamental que
requereix que la Unió Europea inverteixi per tal de
reduir la bretxa de qualificació que la separa dels
Estats Units. Tots aquests objectius i els programes
de reforma formen part d’una agenda interna de creixement sostenible per a Europa. No obstant això, en
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un món globalitzat hi ha cada vegada més i més factors que vénen determinats o afectats per factors o
commocions externs. Així mateix, en un món globalitzat, en què la integració econòmica, tant real com
financera, es defineix pels fluxos de béns i serveis i
d’inversions, les polítiques orientades tant al comerç
com a la inversió són cabdals per a un creixement
sostenible. En aquest sentit, la Unió Europea constitueix un important actor en el comerç mundial, en
promoure el lliure comerç i reduir el proteccionisme,
i, per tant, és també un important actor en la globalització1. En els darrers dos anys de l’actual política
comercial de la Comissió s’ha produït un important
punt d’inflexió. Tot seguit analitzaré com la Comissió
va adoptar una «nova» política comercial per contribuir al «futur d’Europa» i, com ja indicàvem, «fer de
la Unió Europea l’economia més dinàmica i competitiva del món l’any 2010». La celebració de les eleccions al Parlament Europeu representa un bon moment
per fer una valoració del rendiment de l’actual Comissió
pel que fa a la política comercial.
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La contribució de la política de comerç
exterior al «futur d’Europa»
No hi ha dubte que l’esdeveniment més important
en la política comercial de la Unió Europea és el
canvi de paradigma des de l’«embargament» a totes
les noves negociacions comercials bilaterals a un
renovat mandat sobre profunds i exhaustius Acords
de Lliure Comerç (ALC). Les negociacions comercials multilaterals i la culminació amb èxit de la Ronda
de Doha de l’OMC han constituït la prioritat principal de la Unió Europea. A les negociacions de cara
a l’Agenda de Desenvolupament de Doha (ADD),
que es van iniciar el novembre de 2001 amb el mandat atorgat a la 4a Conferència Ministerial reunida
a Doha, els va seguir la 5a Conferència Ministerial,
de Cancun l’any 2003. Pascal Lamy, aleshores
comissari de Comerç, va establir un embargament
a totes les noves relacions bilaterals per tal de mostrar el compromís de la Unió Europea amb les negociacions comercials multilaterals. Quan el nou comissari de Comerç, Peter Mandelson, va iniciar el mandat,
també va recolzar la política del seu antecessor.
No obstant això, arran del resultat poc satisfactori
de la Conferència Ministerial de Hong Kong, de l’any

2005, les negociacions de Doha es van suspendre
el juliol de 2006 per recomanació de Pascal Lamy,
que aleshores ocupava el càrrec de director general.

La Unió Europea constitueix
un important actor en el comerç
mundial, en promoure el lliure
comerç i reduir el
proteccionisme, i, per tant,
és també un important actor
en la globalització
Poc després de la suspensió de la Ronda de Doha
es va produir un creixent impuls global amb vista a
nous acords de lliure comerç bilaterals i regionals.
L’octubre de 2006 es va fer pública una comunicació de la Comissió al Consell, al Parlament Europeu,
al Comitè Econòmic i Social i al Comitè de les Regions.
Aquesta comunicació –Una Europa global: competir al món (COM 2006, 567)– va marcar un canvi en
la política comercial de la Unió Europea i va acabar
amb el llarg embargament imposat als acords comercials bilaterals. La Unió Europea va decidir engegar
una nova generació d’Acords de Lliure Comerç que
han d’anar més enllà del que pot aconseguir-se en
l’àmbit de l’OMC (OMC+), parant molta atenció al
compliment dels acords d’aquesta darrera institució. Els ALC de nova generació havien de ser «profunds» i «exhaustius», abordar qüestions «de més enllà
de les fronteres» com les barreres reguladores i incloure la liberalització dels serveis i les inversions. En la
comunicació Una Europa global s’afirmava que la
política comercial de la Unió Europea formava «part
integrant de l’enfocament de la UE sobre la reforma
econòmica i la competitivitat», i que la «renovada
Estratègia de Lisboa que va establir els passos per
garantir el creixement i l’ocupació» havia de complementar-se amb una política comercial que proporcionés accés al mercat a les empreses de la Unió
Europea. Des que Mandelson assumís el càrrec, l’octubre de 2004, la Comissió ha iniciat diverses iniciatives i negociacions comercials clau. A les taules
2 i 3 es resumeixen algunes de les fites dels quatre
darrers anys:

1 Atès que la Unió Europea té una política de comerç exterior comuna dirigida per la Direcció General de Comerç de la Comissió Europea, la resta
d’aquest article se centrarà en aquesta política comercial. Actualment forma part també de l’agenda una política d’inversió exterior comuna.

TAULA 3

gener de 2007
gener de 2007
març de 2007
abril de 2007
abril de 2008

Estat de les negociacions comercials
durant el mandat de l’actual Comissió

6a Conferència Ministerial de Doha a Hong Kong desembre de 2005
Se suspèn la Ronda de Doha
juliol de 2006
Entra en vigor l’ALC UE-Corea del Sud
6 de maig de 2007
Entra en vigor l’ALC UE-Índia
28 de juny de 2007
Entra en vigor l’ALC UE-ASEAN
4 de maig de 2007
Entra en vigor l’ALC UE-Xina
gener de 2007
S’inicia l’APM amb CARIFORUM
16 de desembre de 2007
Conclusió de l’AEA amb Albània
febrer de 2005
Conclusió de l’AEA amb Bòsnia i Hercegovina
desembre de 2006
Conclusió de l’AEA amb Montenegro
setembre de 2006
Conclusió de l’AEA amb Sèrbia
juliol de 2007
Conclusió de les negociacions UE-Egipte
sobre agricultura
2008
Conclusió de les negociacions UE-Israel
sobre agricultura
2008
Conclusió de les negociacions UE-Jordània
sobre agricultura
2008
Directiva de negociació AA UE-Líbia
juliol de 2008
S’inicia l’acord UE-Tunísia sobre MRD
juliol de 2008
Entra en vigor l’ALC UE-Ucraïna
18 de febrer de 2008
ALC UE-CCG
en vigor
ALC UE-Mercosur
en vigor
Acord de Millora del Comerç i la Inversió
UE-Canadà
en discussió al Consell
Font: Direcció General del Comerç.

A continuació analitzarem algunes de les iniciatives
comercials més significatives dutes a terme durant el
mandat de l’actual Comissió.

La comunicació Una Europa global i la nova
generació d’ALC
La comunicació Una Europa global identificava una
sèrie de potencials socis d’ALC amb la Unió Europea
basant-se en els criteris següents:
•

•

països o regions amb un gran potencial de mercat (normalment el volum del mercat es mesura
amb el PIB multiplicat per la taxa de creixement),
i amb
unes barreres aranzelàries i no aranzelàries elevades.
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Període de consulta del Llibre Verd sobre
la revisió dels Instruments de Defensa Comercial
de la Comunitat
Consulta sobre l’Estratègia d’Accés al Mercat
Renovada
Revisió dels Instruments de Defensa Comercial
Comunicació sobre l’Estratègia d’Accés
al Mercat Renovada
Regulació del Consell aplicant unes preferències
aranzelàries generalitzades (SGP per a 2009-2011)

Segons aquests criteris, a Àsia es van identificar tres
possibles socis d’ALC, i l’any 2007 es van iniciar
negociacions amb Corea del Sud, l’Índia i l’Associació
de Nacions del Sud-est Asiàtic (ASEAN). Tot i que
els països asiàtics representen grans mercats amb
bones perspectives de creixement i una obertura
comercial cada vegada més gran, la proporció d’Àsia en el comerç de la Unió Europea és relativament
petita comparada amb la seva importància relativa
per als Estats Units i el Japó. Si la Unió Europea
pretén assegurar-se una competitivitat sostinguda
per a les pròximes generacions, uns ALC més profunds que potenciïn el comerç amb una regió dinàmica poden ajudar a assolir aquest objectiu. Entre les
tres negociacions amb potencials socis d’ALC, la
de Corea del Sud és la que és més propera a culminar, amb alguns progressos moderats en el cas de
l’Índia i un ritme més lent en el de l’ASEAN. En resum,
doncs, l’opció d’ALC de nova generació resulta especialment significativa, atès que, quan aquests ALC
es formalitzin, obriran nous mercats a Àsia per a la
Unió Europea, la qual, actualment, no manté cap acord
preferencial bilateral amb cap nació asiàtica.
Tot i que encara no s’ha formalitzat cap dels ALC de
nova generació amb Àsia, l’Acord de Partenariat Millorat (APM) amb CARIFORUM (Fòrum Caribeny d’Estats d’Àfrica, el Carib i el Pacífic), iniciat el 16 de desembre de 2007, es considera el primer ALC de «nova
generació» tancat des de la comunicació Una Europa
global. L’acord abasta tant la liberalització dels béns
i els serveis com la inversió, i inclou qüestions «de
més enllà de les fronteres» com els drets de propietat intel·lectual, el proveïment públic i la competència. Una de les concessions més importants de l’APM
EU-CARIFORUM és el compromís de la Unió Europea
d’obrir el seu mercat de serveis a les empreses i els
professionals caribenys per tal d’oferir l’experiència
laboral de la Unió en els sectors de serveis. D’altra
banda, les noves normes d’origen que s’ofereixen a
l’APM fomenten la integració de les empreses caribenyes en la cadena de producció vertical.
No hi ha dubte que la decepció més significativa de
la vigent Comissió és el fracàs a l’hora de concloure la Ronda de Doha. Malgrat l’anterior incompliment de diversos terminis, hi va haver un considerable consens que va permetre finalitzar les modalitats
de projecte revisades sobre l’Accés al Mercat No
Agrícola (AMNA) i l’agricultura que es van publicar
el maig de 2008. Després de deu dies de negociacions, el juliol de 2008, la «miniministerial» de Ginebra
no va produir cap resultat, i va sucumbir a la manca
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d’acord a l’entorn dels mecanismes especials de salvaguarda. Tot i que les negociacions de la Ronda de
Doha incloïen les normes i els serveis, a més de la
liberalització de l’agricultura i l’ANMA, el tema general de la Ronda ha estat proporcionar «desenvolupament» als països en desenvolupament. Atès que
la liberalització aranzelària dels productes agraris i
l’eliminació de les subvencions dels països desenvolupats constitueix el nucli dels problemes de desenvolupament, els països en desenvolupament i els
desenvolupats s’han trobat una vegada més en conflicte. La Unió Europea ha fet una generosa oferta per
reduir els aranzels agraris en un 50%, assegurantse que els aranzels més elevats siguin objecte d’una
major reducció. A més, la UE es va oferir a reduir les
subvencions en un 70% i a eliminar totes les subvencions a l’exportació si altres països acceptaven
també fer el mateix. Durant una gran part de les negociacions, l’agricultura ha dominat sobre els productes industrials, i aquesta ha estat la principal raó del
fracàs de les converses de juliol de 2008. Per a
alguns, la culpa del fracàs de Doha va ser dels Estats
Units: mentre que aquests país demanava concessions significatives a alguns països en desenvolupament (com, per exemple, l’Índia, Brasil i la Xina),
per la seva banda no estava disposat a fer el mateix.
En especial, els Estats Units es negaven a reduir unes
subvencions que distorsionaven el comerç. Tot i que
les negociacions prossegueixen, el fet de no poder
concloure aquesta Ronda el juliol de 2008 va ser
un fracàs col·lectiu. No obstant això, atès que una de
les prioritats de la Comissió era proporcionar una
liberalització comercial i de desenvolupament sostenible i amistosa, no deixa de ser una oportunitat
perduda.

Quin és el futur de les relacions comercials
Unió Europea-Mediterrània?
L’any passat, l’agenda política va ser d’allò més atapeïda. La proposta de Sarkozy de la Unió per la
Mediterrània es va fer pública per primera vegada
després de la seva elecció el maig de 2007. Tot i que
inicialment va topar amb certa oposició a alts nivells,
la iniciativa venia a revigoritzar el Procés de Barcelona.
A la Cimera de París del Procés de Barcelona: Unió
per la Mediterrània, celebrada el juliol de 2008 i que
va aplegar els caps d’Estat i de Govern, es va acordar aprofitar i reforçar els elements més fructífers
del Procés de Barcelona. En la Reunió Ministerial

de Marsella, del novembre de 2008, es van descriure amb detall els tocs finals de la iniciativa: les estructures institucionals del «Procés de Barcelona: Unió
per la Mediterrània» havien de governar-se pel principi de la «copresidència».
Es va acordar que els alts funcionaris són els responsables d’abordar totes les iniciatives, de fer balanç i
avaluar els progressos del projecte. Aquests alts funcionaris comptaran amb l’ajuda d’un Comitè Permanent
Conjunt, que prepararà les reunions, hi assistirà i hi
abordarà les qüestions que fins ara tractava el Comitè
Euromed, que quedarà dissolt. A més, una secretaria conjunta s’encarregarà de recollir «dins de les prioritats dels projectes, les iniciatives regionals, subregionals o transnacionals».

La cimera de 2008 va ser
especialment significativa perquè
va rellançar l’objectiu de crear
una Àrea de Lliure Comerç
Euromediterrània l’any 2010 i
es va assignar als alts funcionaris
la tasca de presentar un Full
de Ruta del Comerç
Euromediterrani fins el 2010
i més enllà d’aquest any
Més endavant, en la Reunió Ministerial de novembre
de 2008, es va acordar un pla de treball per a l’any
2009. Aquest pla de treball inclou 15 reunions ministerials sobre diverses àrees d’importància comuna
com l’aigua, el desenvolupament sostenible, l’energia, el medi ambient, la seguretat alimentària, l’agricultura i el desenvolupament, els comerç i altres.
La cimera de 2008 va ser especialment significativa
perquè va rellançar l’objectiu de crear una Àrea de
Lliure Comerç Euromediterrània l’any 2010. En la
7a Reunió Ministerial Comercial Euromediterrània,
celebrada a Marsella el juliol de 2008, es va assignar als alts funcionaris la tasca de presentar un Full
de Ruta del Comerç Euromediterrani fins el 2010 i
més enllà d’aquest any. Actualment, el CEPS (Centre
for European Policy Studies, Brussel·les) està duent
a terme un estudi conjunt amb el CASE (Center for
Social and Economic Research, Varsòvia) a fi de proporcionar a la Comissió una sèrie de recomanacions sobre les àrees prioritàries de cara a la nego-

•

•

•

•

Entre els socis mediterranis, les negociacions
amb Egipte, el Marroc, Tunísia, Israel i Jordània
es troben en un estat avançat.
L’any passat la Unió Europea va concloure negociacions sobre productes agrícoles, aliments processats i caladors amb Egipte i Israel. Les negociacions agràries UE-Jordània van concloure l’any
2005. Les negociacions amb el Marroc són en
una fase avançada, mentre que acaben d’iniciar-se amb Tunísia.
El juliol de 2008 es va iniciar un acord sobre el
Mecanisme de Resolució de Disputes (MRD) amb
Tunísia, alhora que també s’han fet progressos
substancials en les negociacions bilaterals amb
el Marroc al voltant de l’MRD.
Les negociacions amb Egipte, el Marroc, Tunísia
i Israel sobre la liberalització del comerç de serveis i el dret d’establiment, iniciades l’any 2008,
prosseguiran al llarg de 2009.
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Fins ara, les investigacions existents indiquen que
l’any 2008 s’han fet considerables progressos en
l’àmbit del comerç.

Med. 2009

Un altre aspecte important de les
futures relacions comercials és el
nivell d’integració intrarregional
a la Mediterrània

Els ALC de «nova generació» que la Comissió està
decidida a signar amb els països mediterranis portaran els actuals ALC inclosos en els Acords d’Associació més enllà de la liberalització aranzelària. Les
prioritats de la Unió Europea seran eliminar les barreres no aranzelàries com els estàndards tècnics, la
certificació i comprovació dels productes industrials
i les barreres sanitàries i fitosanitàries als productes
agrícoles. Per aconseguir-ho, els progressos fets fins
ara han de complementar-se amb una atenció prioritària a l’àmbit dels acords sobre avaluació i acreditació de conformitat. Un altre aspecte important de
les futures relacions comercials és el nivell d’integració intrarregional a la Mediterrània. Per als països del sud de la Mediterrània és especialment important que s’integrin com a regió (és a dir, que formin
una àrea de lliure comerç comuna) per poder beneficiar-se de l’acumulació diagonal d’origen paneuromediterrani. Per a la Unió Europea, la integració intrarregional és cabdal de cara a aquells sectors en què
la qüestió important és la consolidació de la indústria abans que l’accés al mercat. Per aquest motiu,
cal fomentar iniciatives com AGADIR entre els socis
de la Mediterrània. A llarg termini i sota l’empara de
la Iniciativa de la Política Europea de Veïnatge, s’estimularà els socis mediterranis a harmonitzar l’experiència adquirida en diverses àrees relacionades amb
el comerç (com, per exemple, el proveïment públic,
la política de competència, els drets de propietat
intel·lectual, etc.) per promoure tant el comerç com
la inversió. Atesa la importància estratègica de la Mediterrània per a la Unió Europea, tots aquests passos contribuiran a la integració dels països del sud
de la Mediterrània i reforçaran el Procés de Barcelona.
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ciació dels futurs Acords de Lliure Comerç «profunds».
Els resultats de l’estudi es presentaran als alts funcionaris en la propera Reunió Ministerial.
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Alemanya:
un actor en l’escena mediterrània

Tobias Schumacher
Investigador
Centre de Recerca i Estudis de Sociologia (CIES),
Institut Superior de Ciències del Treball i de l’Empresa
(ISCTE), Lisboa

Esdeveniments recents:
Alemanya i la Unió per la Mediterrània
A principis de 2007, Alemanya va accedir a la presidència de la Unió Europea per al primer semestre de
l’any. La presidència alemanya va coincidir amb l’inici de la campanya de les eleccions presidencials a
França i el discurs, d’infausta memòria, pronunciat el
mes de febrer a Toló per Nicolas Sarkozy, per aquell
temps candidat a president, en què advocava, per primer cop, per la creació d’una Unió de la Mediterrània
(UM). Inicialment, el Govern alemany no va reaccionar a la proposta i va adoptar, en canvi, una postura
que podria qualificar-se «d’esperar a veure què passa».
Aquesta actitud es va prendre perquè tant la Cancelleria
com el Ministeri d’Afers Exteriors van preferir esperar els resultats de les eleccions presidencials franceses i perquè es creia també que si Sarkozy resultava elegit, la qual cosa fins aleshores era només
una vaga idea, s’incorporaria a l’agenda de temes a
discutir en el pla de cooperació francoalemanya,
que preveu un procés regular de consultes bimensuals que normalment reuneixen el canceller alemany
i el president francès.
Tanmateix, per a sorpresa de l’elit governant alemanya, fins i tot després de la seva victòria electoral
Sarkozy no va mostrar cap intenció d’incorporar la
qüestió en el marc de consultes francoalemany, tot i
que havia fet repetides declaracions públiques sobre
la UM, només lleugerament matisades durant la conferència de premsa feta la nit de les eleccions, el maig
de 2007, així com durant les seves visites als països

del Magreb durant el segon semestre d’aquell any.
El Govern alemany va esperar fins al 5 de desembre
de 2007, quan la consellera Angela Merkel, anticipant-se a la reunió amb el president Sarkozy que
havia de dur-se a terme l’endemà a París i a la cimera en què participarien França, Espanya i Itàlia i que
tindria lloc el 20 de desembre de 2007, va criticar
sense embuts els plans del president francès de restringir la incorporació a l’esmentada Unió als països
riberencs del Mediterrani, excloent així potencialment
Alemanya i altres estats de la Unió Europea que no
limiten amb aquest mar.
El fet que les conclusions de la Cimera de Roma
–l’anomenat «Appel de Rome»– adoptessin el terme
«Unió per la Mediterrània» (UpM) i reconeguessin que
a la cimera celebrada a París el juliol de 2008, que
suposadament inauguraria aquesta Unió, haurien d’assistir-hi tots els estats membres de la Unió Europea
i tots els països riberencs del Mediterrani es va considerar un èxit en els cercles alemanys d’Afers Exteriors,
a més de percebre’s com una resposta directa a les
crítiques creixents de Merkel i als temors cada vegada més grans d’Alemanya al voltant de l’existència de
potencials divisions en el si de la UE. Malgrat tot, va
continuar havent-hi insatisfacció a Berlín atès que
l’«Appel de Rome» parlava només de la suposada
necessitat que la UpM fos un complement a les estructures euromediterrànies ja existents, o sigui, el Procés
de Barcelona, i no arribava a concebre-la com a part
integral i actualitzada d’aquest darrer.
El febrer de 2008, la tensió va augmentar considerablement després que el president Sarkozy cancel·lés
–poc abans de fer-se i a causa de suposades limitacions de temps– una reunió bilateral amb la cancellera a la ciutat alemanya de Straubing. Atès que
aquesta reunió, seguint una pràctica llargament arrelada, representava una oportunitat per a ambdós
líders de coordinar postures per a la futura cimera
del Consell Europeu a Brussel·les, així com de resol-

Alemanya: un actor en l’escena mediterrània?
Durant dècades, les relacions d’Alemanya amb els
països del sud de la Mediterrània es van mantenir a
l’ombra de la guerra freda i el corresponent enfrontament entre blocs, igual que va passar amb les privilegiades relacions de França i el Regne Unit amb
els seus antics territoris. Durant molt temps, la implicació activa per part d’Alemanya es va limitar a Israel,
a causa de l’imperatiu moral del passat, mentre que
altres parts del sud de la Mediterrània es van consi-
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derar només d’importància secundària per a l’agenda de la política exterior alemanya. No hi ha dubte,
tanmateix, que el final del conflicte entre Orient i
Occident i els nombrosos atemptats terroristes perpetrats a ciutats del sud de la Mediterrània els darrers
anys, alguns dels quals es van cobrar la vida de ciutadans i ciutadanes alemanys, van fer que aquesta
zona fos cada vegada més objecte del focus d’atenció, ara augmentat, de la política exterior alemanya.
En certa manera, aquesta sensibilitat més gran entre
l’elit política alemanya quant als esdeveniments polítics i econòmics que van tenir lloc al sud de la
Mediterrània va ser conseqüència de la participació
d’Alemanya en el PEM, així com de la seva participació en l’Acord Schengen, que establia l’eliminació
dels controls fronterers entre els països integrants,
la qual cosa va contribuir al que molts a Berlín van
veure com la creixent proximitat d’Alemanya a la
política de veïnatge del sud d’Europa.
Al començament de la dècada dels noranta, el Govern
alemany, liderat aleshores pel canceller Helmut Köhl,
va participar des del primer moment en la transformació de l’efímer Partenariat Euromagreb en el PEM
i va col·laborar activament en la cimera del Consell
Europeu celebrada a Essen el desembre de 1994,
vetllant perquè la Mediterrània es declarés zona d’importància estratègica per a la Unió Europea. A diferència de la postura francesa i espanyola en aquell
moment, el Govern alemany, tanmateix, no estava interessat en un acostament més estret dels països socis
dels sud de la Mediterrània a la Unió Europea, sinó
que posava més l’èmfasi en la importància política,
econòmica i social de la regió i en la necessitat de
crear un concepte de cooperació basat en el lliure
comerç que descartava qualsevol perspectiva de possible incorporació a la UE.
Fins ara, malgrat la consciència més gran sobre els
esdeveniments del sud de la Mediterrània i el procés d’aprenentatge que ha comportat la seva pertinença al PEM i als anteriors marcs de cooperació
euromediterrània, no pot dir-se que Alemanya tingui
una política mediterrània pròpiament dita. En conseqüència, no sorprèn gaire que el programa de treball de la presidència alemanya de la Unió Europea
per al primer semestre de 2007, així com el programa de treball conjunt més ampli a 18 mesos vista
d’Alemanya, Portugal i Eslovènia, només esmentés la
Mediterrània i el segon i tercer capítols del PEM de
manera superficial.
Atès que sembla que hi ha una mena de consens
entre l’elit política en el sentit que la Mediterrània no
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dre les diferències pendents, el fet va ser considerat per la Cancelleria com una mostra greu de menyspreu. En conseqüència, es va comunicar de seguida a l’Elisi que Alemanya no evitaria oposar-se a
Sarkozy a la cimera del Consell Europeu, amb el consegüent perjudici públic per a la imatge del president francès, a no ser que la UpM es transformés en
un projecte de la Unió Europea basat, al seu torn,
en el Procés de Barcelona, i incorporés tots els estats
membres de la UE. Com és ben sabut, en una reunió extraoficial amb Angela Merkel a Hannover a
primers de març de 2008, Nicolas Sarkozy, davant
el que podria suposar una important derrota en
política exterior, els efectes de la qual podrien tenir
greus repercussions en la presidència francesa
de la Unió Europea i en la reputació nacional del
president francès, va abandonar els seus plans
excloents i va preparar el camí per al que més tard
es coneixeria com a Procés de Barcelona: Unió per
la Mediterrània (PB:UpM).
En els mesos que van precedir la cimera del Consell
Europeu a Brussel·les, que havia de celebrar-se a mitjan març de 2008, així com en les setmanes següents,
la ferma postura d’Alemanya en contra d’una UpM liderada per França, i a favor de mantenir, o fins i tot
reforçar, el Procés de Barcelona, es va interpretar
en general per part d’un gran nombre d’actors, en
especial del sud de la Mediterrània, com l’inici d’una
implicació alemanya més gran en la política euromediterrània, i, per tant, com un reflex de la creixent
participació en la política de veïnatge del sud d’Europa.
No obstant això, continua oberta la qüestió de si aquestes percepcions són o no justificades. Fins a quin punt
la defensa per part d’Alemanya del Partenariat
Euromediterrani (PEM), tant l’any 2007 com el 2008,
reflecteix un nou interès d’aquest país en la Mediterrània? És Alemanya un actor en escena mediterrània, com suggereix el títol d’aquest article?
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forma una regió homogènia, als darrers anys Alemanya
ha decidit, en canvi, ampliar les seves relacions bilaterals amb els països del sud de la Mediterrània,
tant en abast com en profunditat, alhora que ha anat
adoptant un paper polític cada vegada més visible,
especialment en el context del conflicte palestinoisraelià i els esdeveniments regionals a l’Orient Mitjà.
Lògicament, aquesta evolució no ha estat accidental, i no s’ha limitat només als països del sud de la
Mediterrània. Més aviat ha estat una conseqüència
de la unificació d’Alemanya i de la recuperació de la
plena sobirania l’any 1990, acompanyades del creixent desig dels posteriors governs d’exercir una influència internacional més gran. Això s’ha d’interpretar,
doncs, com una forma moderna de revisionisme, tot
i que emmarcada en un context de multilateralisme,
així com en els mecanismes de consulta i coordinació internacional. No obstant això, especialment pel
que fa al conflicte palestinoisraelià i la dimensió regional, no sempre ha estat clar si Alemanya actuava per
si mateixa o en nom de la Unió Europea.
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Alemanya, el conflicte palestinoisraelià
i la dimensió regional
Alguns crítics han argumentat que la política exterior alemanya de l’època del canceller Schröder i el
ministre d’Afers Exteriors Fischer va ser sobretot
una Machtpolitik orientada al prestigi, que aspirava
primordialment a elevar l’estatus personal d’ambdós
polítics i de la mateixa Alemanya. Tot i que en termes generals això no es pot negar, sí que es reconeix que va ser la coalició roja i verda, i especialment els esforços personals de Fischer, el que va
atorgar a la resolució del conflicte palestinoisraelià
una importància més gran en l’agenda de la política
exterior alemanya. Tot i que aquest renovat interès
estava en sintonia amb les anteriors iniciatives del
canceller Köhl –i en certa manera n’era la conseqüència, com l’ampliació de l’ajuda al desenvolupament a
l’Autoritat Palestina i l’obertura d’una oficina del Ministeri
d’Afers Exteriors a Jericó l’any 1994–, Fischer va ser
el primer ministre d’Afers Exteriors alemany que va
reclamar per a si mateix el paper de mediador i, per
tant, va implicar Alemanya en la resolució del conflicte. La seva incansable diplomàcia itinerant, especialment durant la Intifada d’al-Aqsa, no només li va
valer el respecte de les dues parts en conflicte, sinó
que també –i això és encara més important– va contribuir a crear una percepció molt més equilibrada

d’Alemanya al sud de la Mediterrània i l’Orient Mitjà.
Amb l’elaboració del pla inicial de set punts l’abril
de 2002 i la segona iniciativa de pau per a l’Orient
Mitjà de quatre pàgines a finals d’aquell mateix any,
Fischer va consolidar la confiança que acabava de
guanyar i, malgrat que ambdues iniciatives van resultar infructuoses, va aconseguir deixar una empremta alemanya clarament visible al Full de Ruta per la
pau, així com en tots els esforços posteriors del Quartet
Internacional per a l’Orient Mitjà.

Atès que sembla que hi ha una
mena de consens entre l’elit
política en el sentit que la
Mediterrània no forma una regió
homogènia, als darrers anys
Alemanya ha decidit, en canvi,
ampliar les seves relacions
bilaterals
En el període 2005-2009, el paper d’Alemanya en
el conflicte palestinoisraelià ha resultat relativament
destacat i una mica menys equilibrat que durant
l’Administració anterior. El Ministeri d’Afers Exteriors
continua sent el principal actor en aquests temes. El
ministre Steinmeier viatja amb freqüència a la regió
i ha tingut un paper clau en una sèrie d’àmbits, incloent-hi l’adopció d’un pla d’acció de la Unió Europea
per a l’Orient Mitjà el segon semestre de 2007, la
posada en marxa de la iniciativa germanopalestina
«Futur per a Palestina» i l’organització de la Conferència
de Berlín en suport de la seguretat civil i l’Estat de
dret palestins l’estiu de 2008. Malgrat aquestes iniciatives, la Cancelleria ha exhibit una postura cada
vegada més favorable a Israel. Tot i que Angela Merkel,
després d’assumir el càrrec, va trigar només dos
mesos a reunir-se tant amb el primer ministre israelià Olmert com amb el president palestí Abbas, amb
el pas dels anys les seves declaracions han estat
cada vegada menys imparcials a favor d’Israel, com
va passar el desembre de 2008, quan va defensar
les accions israelianes durant la guerra de Gaza. No
hi ha dubte que això ha perjudicat els anteriors esforços d’Alemanya per establir-se com a mediadora neutral en el conflicte.
En part, aquestes diferències d’enfocament entre el
Ministeri d’Afers Exteriors i la Cancelleria també han
resultat visibles pel que fa a Síria. Tot i que hi ha hagut

Les relacions entre Alemanya i els països del Magreb,
així com amb Egipte, són bones i estables, atès que
els darrers vint anys s’han anat intensificant gradualment. Les relacions germanolíbies van millorar considerablement després de l’aixecament, la tardor del
2003, de totes les sancions que encara mantenia
l’ONU contra aquest país, i arran de l’aprovació per
part del règim libi, l’any 2004, del pagament de compensacions per a les víctimes d’un atemptat terrorista comès l’any 1986 en un club nocturn de Berlín;
dos fets que van preparar el camí a sengles visites
oficials del canceller Schröder i del ministre d’Afers
Exteriors Steinmeier fetes respectivament a finals
de 2004, i el 2006 i el 2007. Alemanya figura entre
els quatre principals socis comercials de tots els països nord-africans, per la qual cosa no sorprèn que
el foment del desenvolupament econòmic i la reducció de la bretxa de benestar existent –dos aspectes
que contribueixen en gran mesura a la contenció de
l’alt potencial d’emigració– apareguin entre les seves
principals prioritats quant a cooperació.
Les dues darreres dècades, la política exterior alemanya envers els països de la regió s’ha basat sempre en una entesa orientada a promoure i reforçar els
drets humans, així com les estructures i el pluralisme democràtics. Als vuit informes sobre drets humans
publicats fins ara pels diversos governs s’han recalcat els dèficits en l’esfera dels drets humans i la governança democràtica existents a la majoria dels països nord-africans. En línies generals, van ser també
tema de discussió durant les nombroses consultes
bilaterals i fins i tot es van abordar en una sèrie d’activitats dutes a terme per les fundacions polítiques

Conclusions
L’oposició d’Alemanya a la UM radicava en la creença generalitzada, en els cercles de la política exterior
alemanya, que els esforços de Nicolas Sarkozy, en
primer lloc, posaven en greu perill la consolidada aliança francoalemanya, i, en segon terme, podien arribar
a soscavar el ja fràgil consens en el si de la Unió
Europea al voltant de la necessitat de mantenir una
política col·lectiva de la Unió envers la regió mediterrània. Per tant, els esforços visibles d’Alemanya per
salvaguardar el Procés de Barcelona no reflecteixen
un interès nou en la política de veïnatge del sud de
la Mediterrània. Malgrat tot, el desenvolupament
de la UpM representa una oportunitat, atès que una
participació alemanya més gran en aquesta estructura –per més que es reconegui que la seva evolució és molt lenta– posaria fi de fet a la noció vigent
des de fa una dècada, i bastant artificial, que la Mediterrània és territori exclusiu dels estats meridionals de
la Unió Europea, i que els estats membres no medi-
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Alemanya i l’Àfrica del Nord:
entre la continuïtat i el canvi

alemanyes amb representació local, com la Fundació
Friedrich Ebert o la Fundació Konrad Adenauer. Malgrat
tot, continua existint una bretxa entre la retòrica i la
realitat. Amb excessiva freqüència, la insistència massa
vehement en la millora de determinades àrees clau
ha estat considerada pel règim en qüestió com una
interferència estrangera en els assumptes nacionals, o ha estat completament sacrificada per Alemanya
per no posar en perill els seus interessos econòmics,
tal com quedar clarament de manifest durant la visita d’Angela Merkel a Algèria l’estiu de 2008. Així
mateix, a la llum de l’increment del fonamentalisme
islàmic radical al Nord d’Àfrica, que al seu torn ha
generat creixents problemes de seguretat, durant
anys els líders polítics alemanys s’han mantingut propers als règims afectats, sovint fins i tot lloant-los
públicament com a factors importants i fiables d’estabilitat. Aquesta actitud, en conjunció amb un acord
mutu amb gairebé tots els règims nord-africans per
ampliar la cooperació bilateral i aprofundir-hi, especialment en àrees com les lleis antiterroristes o la
immigració, el dret d’asil i el control de fronteres, ha
servit per reforçar la creixent tendència en matèria de
seguretat identificada en relació amb les polítiques
euromediterrànies, que s’ha posat de manifest arran
dels fets de l’11-S i que sens dubte suposa un cop
dur per als actors de mentalitat alternativa i reformista de la regió.
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consens entre ambdós òrgans al voltant de la restauració de la sobirania de l’Estat i la reconstrucció
del Líban tant després de la retirada de Síria a començaments del 2005 com després de la guerra de juliol
del 2006, Merkel i Steinmeier s’han enfrontat regularment respecte al tracte que Alemanya i la comunitat internacional han de donar a Síria. Aquest fet es
va posar especialment de manifest el gener de 2008,
quan Merkel, en resposta a la reunió de Steinmeier
amb el seu homòleg sirià al-Muallim a Berlín, va discrepar públicament de la iniciativa del Ministeri d’Afers
Exteriors d’oferir gestos incondicionals de cooperació al règim alauita.

terranis de la Unió, com Alemanya, haurien de concentrar-se en l’Europa central i oriental, així com en
la cooperació ja existent entre els estats del Bàltic.
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Els esforços visibles d’Alemanya
per salvaguardar el Procés de
Barcelona no reflecteixen un
interès nou en la política de
veïnatge del sud de la
Mediterrània
Això, al seu torn, transmetria l’inequívoc missatge que,
després d’anys de domini d’Espanya, Itàlia i França,
la cooperació euromediterrània es troba finalment
en vies de convertir-se en una qüestió autènticament europea, un fet que podria tenir repercussions
positives per a la Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC) de la Unió Europea, i fins i tot per a la
naixent Política Europea de Seguretat i Defensa
(PESD). Tot i que la majoria dels països socis del sud
de la Mediterrània acollirien sens dubte favorablement
la implicació d’alguns estats membres més de la Unió
Europea, la participació activa d’Alemanya i altres països fins i tot semblaria una conditio sine qua non perquè la UpM pugui escapar al mateix destí que el PEM,
la Política Mediterrània Renovada (PMR) o l’«approche globale». Considerant que tan poc temps després de la seva creació la UpM ja s’ha vist compromesa pel conflicte palestinoisraelià, en vista de la creixent
insatisfacció entre els set integrants de la UpM no
àrabs i no membres de la Unió Europea per les promeses no complertes i els poc favorables mecanismes de coordinació i de consulta, i tenint en comp-

te l’embull institucional creat quan la presidència txeca
de la Unió Europea va permetre a França conservar
la copresidència de la UpM durant el seu mandat el
primer semestre de 2009, resulta evident que les tensions van en augment, i, en conseqüència, que aquest
projecte només tindrà possibilitats si la Unió Europea
aconsegueix parlar amb una sola veu. Queda per veure,
no obstant això, si el Govern alemany té la intenció
de mobilitzar altres estats membres en un esforç conjunt en aquest sentit, o si –amb el teló de fons de la
desavinença francoalemanya de 2008– es limitarà a
observar des de la barrera com Sarkozy escombra les
restes d’un projecte d’inspiració francesa que de
tota manera potser està condemnat al fracàs.

Bibliografia
PERTHES, Volker. «Germany Gradually Becoming a
Mediterranean State», EuroMeSCo Paper, núm.
1, 1998.
SCHUMACHER, Tobias. «Maghreb-Staaten», dins
SCHMIDT, Siegmar; HELLMANN, Gunther i WOLF,
Reinhard (eds.), Handbuch zur Deutschen Außenpolitik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, p. 521-531.
STEINBACH, Udo. «Naher und Mittlerer Osten», dins
SCHMIDT, Siegmar; HELLMANN, Gunther i WOLF,
Reinhard (eds.), Handbuch zur Deutschen Außenpolitik. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 2007, p. 494-505.
Informació addicional:
MERKEL Angela, discurs pronunciat al simposi de periodistes de la Konvent für Deutschland, el 5-122007, a Berlín.

Polítiques Mediterrànies | Magreb

Els límits del «Magreb islàmic»
L’any 2007 va ser el de la sagnant aparició d’Al-Qaida
al Magreb islàmic (AQMI). L’11 d’abril, tres atemptats suïcides coordinats van colpejar la capital algeriana; una de les explosions tenia com a objectiu el
palau seu del govern, en ple centre de la ciutat. L’11
de juliol es va llançar una camioneta carregada d’explosius contra una caserna a Lakhdaria. I l’11 de desembre les oficines de Nacions Unides a Alger i el
Consell Constitucional van constituir el blanc d’un
nou atemptat. Aquesta sinistra lletania d’atemptats
perpetrats l’onzè dia del mes –tot fent-se ressò de
l’11 de setembre nord-americà– s’inscriu en el fetitxisme cronològic de l’organització de Bin Laden, encara que va acompanyada de tota una successió aleatòria i mortífera d’atacs kamikazes, especialment el

Med. 2009

La prolongació de l’ocupació nord-americana a
l’Iraq ha afavorit el desenvolupament de xarxes jihadistes a la Mediterrània, ja que els ha proporcionat un nou argument per a la mobilització i unes
possibilitats de reclutament cada vegada més grans.
És així com els combatents més experimentats a
l’Iraq van aconseguir implantar Fath al-Islam als
camps palestins del nord del Líban. I gràcies al seu
paper de plataforma de formació i de transferència cap a l’Iraq, el Grup Salafista per a la Predicació
i el Combat (GSPC) va iniciar la transformació en
branca nord-africana d’Al-Qaida, una mutació que
va finalitzar el 2007. El 2008, Al-Qaida va prosseguir amb la campanya terrorista al Magreb, si bé no
va poder sobrepassar els límits nacionals de la filial
algeriana.

perpetrat contra la comitiva del president Abdelaziz
Buteflika a Batna, el 6 de setembre de 2007.
Així doncs, el 2007 va ser un any negre, un any en
què una Algèria traumatitzada va veure com es despertaven de nou els pitjors dimonis de la dècada anterior, de la guerra civil i el terrorisme cec. Deu anys
abans, el Grup Islàmic Armat (GIA) havia multiplicat
les matances de civils. Aquella espiral de violència va
suscitar una successió de purgues, dissensions i venjances, que entre 1998 i 1999 van donar lloc al sorgiment del GSPC. Però la política de «reconciliació
nacional» del president Buteflika va sembrar el desconcert entre les mateixes files d’aquesta organització. El 2003, Abdelmalek Droukdel –que adoptaria
el nom de guerra d’Abu Mus’ab Al-Wadoud– va prendre el control del GSPC sobre la base del rebuig
absolut a tota mena de contacte amb el règim «infidel». Va accentuar la fugida cap endavant en proclamar públicament el seu suport a Osama bin Laden
l’octubre de 2006. A partir d’aleshores, el GSPC va
passar a integrar-se a Al-Qaida i es va convertir en
la seva branca per al «Magreb islàmic». Aquesta ambició magrebina és la que ha marcat visiblement el
pas el 2008, perquè el GSPC sembla incapaç
d’anar més enllà de la seva estructura profundament
algeriana per aconseguir una autèntica dimensió nordafricana. I tot i que és cert que centenars de militants marroquins, tunisians, libis o mauritans han passat pels camps d’entrenament del GSPC des del
2003, la immensa majoria somiava viatjar a l’Iraq per
fer en aquest país la Jihad contra l’ocupació nordamericana, i han estat molt pocs els que s’han quedat a Algèria per integrar-se a Al-Qaida al Magreb
islàmic. El Grup Islàmic Combatent Libi (GICL),
molt ben representat dins de la jerarquia d’Al-Qaida,
conserva l’autonomia operativa, i tant al Marroc com
a Tunísia les cèl·lules jihadistes semblen mantenirse del tot independents respecte a les imposicions
de Droukdel.
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El GSPC sembla incapaç d’anar
més enllà de la seva estructura
profundament algeriana per
aconseguir una autèntica
dimensió nord-africana
L’únic país magrebí on AQMI pretén impulsar una
dinàmica terrorista és a la República Islàmica de
Mauritània. En aquest país, AQMI ha reivindicat l’assassinat de quatre turistes francesos, el 24 de
desembre de 2007, l’atac contra l’ambaixada d’Israel
a Nouakchott, l’1 de febrer de 2008, i una emboscada que va tenir lloc el 15 de setembre de 2008,
en la qual va morir una quinzena de militars mauritans. El cop d’Estat perpetrat a Nouakchott l’agost
de 2008, que va enderrocar el Govern democràtic,
no ha servit per apaivagar gens l’agressivitat d’AlQaida, que ha proclamat la intenció de prosseguir
la Jihad contra el nou règim. Però Mauritània s’havia convertit en un camp d’operacions privilegiat per
al GSPC des de 2005, és a dir, molt abans de la
seva transformació en AQMI, i des d’aleshores el
desenvolupament de la subversió vinculada a AlQaida s’inscriu més en una lògica de continuïtat que
de ruptura.

ment els seus ostatges al sud algerià i va exigir públicament l’alliberament dels membres d’AQMI detinguts a Algèria i Tunísia. Aquest tipus de reivindicacions, corrent en les operacions de presa d’ostatges
del segle passat, es desmarca del modus operandi
d’Al-Qaida, que tant a l’Iraq com al Pakistan ha utilitzat els ostatges occidentals per a posades en escena morboses, i no pas per negociar l’alliberament de
cap dels seus militants. D’altra banda, ben aviat es
va demostrar que el grup local, al marge de tot contacte amb la direcció d’AQMI, seria l’encarregat de
negociar la sort dels austríacs segrestats.
Després de molts mesos de laborioses negociacions,
esquitxades de crisis i cops d’efecte, els ostatges
austríacs van ser alliberats el 30 d’octubre de 2008
per l’exèrcit de Mali. Tot i que afortunadament les condicions d’aquest feliç desenllaç es continuen mantenint en secret, sembla evident que la depravada
dimensió del segrest de turistes occidentals és tan
determinant el 2008 com ho va ser el 2003. Sota
l’estendard d’Al-Qaida, no han canviat la naturalesa
ni la lògica de la delinqüència jihadista al desert saharià, amb la qual el GSPC es va aliar des del mateix
moment de la seva fundació. Una vegada més, el creixement del poder regional, de què tant es vanten
Abdelmalek Droukdel i la seva propaganda, segueix
sent una gran farsa.

Els paranys del Sàhara

El relatiu fre del terrorisme

Des del principi, el GSPC va formar part d’una branca del sud d’Algèria, els membres de la qual es movien
pel desert saharià, de Mauritània al Txad, dedicats a
molt diverses menes de tràfics. El 2003, una d’aquestes cèl·lules ambulants va segrestar una trentena de
turistes occidentals a Algèria, que no va alliberar
fins al cap d’uns mesos, alguns al sud d’aquest país
i d’altres al nord de Mali. La por a una subversió transnacional d’aquestes xarxes saharianes havia estat
determinant per al llançament, per part dels Estats
Units, d’una iniciativa regional de seguretat (Pan Sahel,
i posteriorment Iniciativa Transsahariana de Lluita contra el Terrorisme [TSCTI]). Fins i tot es va arribar a
evocar el paral·lelisme entre les zones de terra de
ningú de la frontera afganopakistanesa i els marges
incontrolables dels confins saharians.
La por a una desestabilització transfronterera va aparèixer de nou el 22 de febrer de 2008 arran del segrest,
per part d’AQMI, de dos turistes austríacs al sud de
Tunísia. L’organització jihadista va traslladar ràpida-

A Algèria, la transformació del GSPC en AQMI ha
comportat automàticament la introducció de la tècnica de l’atemptat suïcida, que pràcticament no va
existir ni tan sols en el punt més àlgid de la guerra
civil dels anys noranta. Aquest sistema operatiu ha
donat lloc a considerables pèrdues humanes, sobretot arran de les explosions combinades perpetrades a Alger l’11 d’abril i l’11 de desembre de 2007.
Durant el 2008, l’única operació d’un abast comparable a les citades anteriorment és la de l’atac
kamikaze del 19 d’agost contra l’escola de policia
de Boumerdès, en què van morir 45 persones. Però
també s’han produït diversos atemptats en els quals
només ha mort el kamikaze, com el del 23 de juliol
de 2008 a Lakhdaria, tot i que 13 soldats van resultar ferits.
AQMI prossegueix amb la seva campanya popular de
denúncia de la «nova colonització» i segueix insistint
reiteradament en les seves amenaces contra l’Amèrica
del Nord «infidel», així com contra les «croades» França

Qaida, a partir dels seus santuaris de la muntanya,
és clarament més limitada que la de les xarxes saharianes.
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Malgrat les seves declaracions respecte a la seva
intenció d’estendre el camp d’acció al conjunt del
«Magreb islàmic», el cert és que el 2008 Al-Qaida no
ha aconseguit expandir-se regionalment i fins i tot
ha vist com la major part de la seva organització algeriana ha hagut de replegar-se als seus bastions històrics. Però les xarxes afiliades a Bin Laden s’han
implantat amb força al sud de la Mediterrània occidental, i les amenaces proferides per Abdelmalek
Droukdel en contra de França i Espanya han de ser
considerades amb tota serietat. Encara és molt aviat
per dir si les tendències de 2008 pel que fa a un relatiu fre d’AQMI es confirmaran en el futur, o si les xarxes jihadistes estaran en condicions de prosseguir
amb la seva projecció territorial. En aquest tema tan
sensible, la cooperació internacional continua sent la
clau per a la prevenció antiterrorista.

Balanç

La cooperació internacional
continua sent la clau per a la
prevenció antiterrorista
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i Espanya. Però els seus repetits intents de colpejar
els occidentals a Algèria han fracassat obertament.
Ha calgut un any i mig d’intents mortífers perquè l’antic GSPC hagi pogut reivindicar, per fi, l’assassinat
d’un enginyer francès comès el 8 de juny de 2008 a
Lakhdaria, però al preu de la mort d’11 ciutadans
algerians, abatuts per les successives explosions
de dos cotxes bomba. No obstant això, la propaganda d’AQMI s’entesta a magnificar el seu balanç
antioccidental; pretén haver mort a Bouïra, el 20
d’agost de 2008, 12 canadencs de la societat SNC
Lavalin, malgrat que totes les víctimes de l’explosió
d’un autobús d’aquesta companyia eren algerianes.
De manera general, Al-Qaida s’enfronta al rebuig
del seu terrorisme massiu per part de la població algeriana, i els fòrums jihadistes revelen les crítiques molt
vives que suscita aquesta tàctica, fins i tot en mitjans que li són afins. Abdelmalek Droukdel s’esforça
per neutralitzar aquesta onada de desaprovació, i afirma –menyspreant qualsevol evidència– que la seva
organització té molta cura de no danyar els civils i per
concentrar-se en objectius militars. Però la causa
principal de la sufocació de la dinàmica terrorista és
per la metòdica repressió duta a terme pels serveis
algerians i, sobretot, al desmantellament de cèl·lules
dorments a la capital. Així, per primera vegada des
de fa molts anys, el mes de Ramadà, tradicionalment favorable per a l’activitat jihadista, ha estat relativament tranquil el 2008.
A Algèria, l’amenaça d’Al-Qaida continua sent molt
seriosa, però l’expansió d’AQMI fora dels bastions
de l’antic GSPC sembla que, ara com ara, s’ha frenat. Menys de la meitat de les províncies algerianes
han estat l’escenari d’activitats terroristes el 2008, i
AQMI concentra el gruix de les seves operacions a
les tres wilayes de Bouïra, Boumerdès i Tizi Ouzou.
En aquest «triangle de la mort», la població dels pobles
aïllats continua sent saquejada pels comandos jihadistes, que completen els seus recursos mitjançant
tota mena de tràfics (no es pot subestimar la dimensió il·legal del finançament d’AQMI, tot i que és menys
predominant a la Cabília que al Sàhara). De tota
manera, la capacitat de projecció del «nucli dur» d’Al-
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La recomposició de l’escena
política marroquina
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En aquest text tractaré d’examinar les recomposicions en curs en el sistema polític marroquí. Un sistema que fa la impressió de no ser capaç de sortir
d’una seqüència de transició i que se sent prou satisfet –tant la monarquia com les elits– d’administrar
el present en el marc d’un consens dèbil; un consens que es conforma amb la mediocritat de la vida
política i se centra en un canvi econòmic per mitjà
de grans obres administrades per una tecnoestructura que actua, en el millor dels casos, en un camp
polític desactivat que no desemboca en cap assumpció de risc polític. Aquesta situació consagra una
dualitat, és a dir, un Marroc a dues velocitats en
què la política no pot ser objecte d’apropiació per
part de noves forces. No obstant això, aquesta dolça
migdiada amaga amb penes i treballs una certa angoixa ampliada per certs indicadors que han estat molt
relacionats tant amb la sufocació de l’impuls reformista com amb les reivindicacions populars, cada
vegada menys emmarcades en les organitzacions
polítiques. Els esdeveniments de Sefrou i posteriorment els d’Ifni, així com les vagues dels transportistes, anuncien l’emergència de personalitats locals
de tipus mafiós o radical emancipades de qualsevol marc polític.

Els elements de bloqueig polític
La vida política dels darrers anys permet extreure certes lliçons importants que són percebudes, fins i tot
per la monarquia, com un risc de primer ordre. D’altra
banda, les empremtes d’aquest malestar es fan patents
en les diferents intervencions del Rei davant el
Parlament o arran de la festa del tron. Es tracta del

descrèdit de la política revelat pel baix índex de participació, del fracàs de l’esquerra, de l’avenç més
aviat tímid dels islamistes i de la seva incapacitat
per administrar el desafiament salafista de la resistència de les xarxes de notables, i, a l’últim, de la
gairebé nul·la audibilitat del discurs reformista. Aquests
fenòmens es viuen com un fracàs del poder, que aspira a un reajustament del camp polític i a un anivellament de les elits.
Un de cada cinc marroquins va votar en blanc
No hi ha dubte que l’aposta per dotar de credibilitat el procés electoral s’ha guanyat. La immensa
majoria dels observadors nacionals han mostrat la
seva satisfacció quant a les condicions en què s’ha
desenvolupat l’escrutini. No obstant això, amb un
índex de participació del 37% i un 19% de vot nul,
és a dir, un milió d’electors es va desplaçar per votar
en blanc (en comparació, les paperetes anul·lades
no van sobrepassar el 15% l’any 2002), una ombra
ha planejat sobre aquestes eleccions. El sistema
d’escrutini no permet distingir els vots en blanc de
les paperetes anul·lades. La il·legibilitat de l’arquitectura política, dominada per la figura del Rei, no
és l’únic factor que en té part de culpa. El fet que
el 19% dels electors es prengués el treball d’acudir als col·legis electorals per dipositar un vot en
blanc pot explicar-se també per la incapacitat a l’hora de decidir-se davant una oferta política dèbil en
què els reptes nacionals es vegin diluïts en els reptes locals i, sobretot, pel fet que les diferències
socials no hagin aparegut en els temes de la campanya. El treball de desconstrucció del projecte de
societat ambivalent proposat per la monarquia no
s’ha dut a terme. Així mateix, el fet que les elits partidistes es neguin a adoptar, i ni tan sols a explicitar, els seus compromisos ha contribuït a privar de
sentit les eleccions.

El Partit Justícia i Desenvolupament (PJD):
l’esclat de la bombolla mediàtica
Els islamistes del PJD, que tots els sondeigs havien
designat com a guanyadors, no han pogut superar
el llindar del 10,9% de vots i el 14% d’escons, mentre que el partit Istiqlal ha passat a ocupar el primer
lloc, amb el 10,7% de vots i el 15,9% d’escons gràcies a l’efecte de la proporcionalitat i l’establiment de
les circumscripcions electorals. El PJD va confirmar
la seva forta presència a les zones urbanes populoses i relativament dinàmiques del litoral des de Tànger
a Casablanca, d’on procedeixen 23 dels 40 escons

La resistència dels notables amb turbant
El dilema del poder marroquí és suscitar vocacions
polítiques, una forma de lideratge que participi en la
gestió dels afers públics, però sense que forçosament influeixi de manera duradora en la seva orientació. Aquesta competència correspon al poder monàrquic i, per extensió, a la Cort. Per poder apreciar els
reptes de les eleccions de 2007, és interessant fer
un recorregut històric per definir els perfils de les configuracions polítiques i les estructures d’oportunitats que n’emanen. Des de la seva independència,
al Marroc han existit tres tipus de configuracions: la
que afavoreix l’emergència de la classe tradicional
dels notables (1956-1983), una segona que ha acompanyat el desenvolupament de l’Administració i el naixement d’una classe preeminent per la seva posició
(1983-1999), i més endavant, a partir de 1999, l’elecció de noves formes de governança –fins i tot formal– afavoriria l’aparició de nous perfils produïts
essencialment per la societat civil i «les escuderies»
polítiques d’esquerra. La classe notable tradicional
correspon a una configuració d’homogeneïtat ètnica amb predomini d’una instrumentalització de llinatge com a forma de mobilització política i dèbil intervenció de l’Estat. En aquesta configuració de regulació
dèbilment institucionalitzada, les necessitats del poder
requereixen un lideratge que compleixi una funció
d’arbitratge. El reclutament es fa a través de la consagració d’un lideratge ja existent. En certa manera,
és del tipus del fellah defensor del tron. El segon tipus
de lideratge va tenir el seu moment de glòria a par-
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No obstant això, cal matisar aquesta constatació, que
pot semblar severa. Quan parlem de fracàs no estem
qüestionant la importància de l’experiència de l’alternança. Aquesta experiència marca un gir a nivell
simbòlic en tant que ha contribuït àmpliament a una
normalització de la vida política i fins i tot ha permès
alliberar el país dels sentiments de desconfiança que
caracteritzaven les relacions dels partits sorgits del
moviment social i de la monarquia. La seva importància rau també en l’àmbit de l’exemplaritat de l’experiència, que ha mostrat que l’estretor dels marges
de l’acció política i el desequilibri de poder entre la
monarquia i els partits no impedeixen una força política que té una visió pròpia quant a marcar el seu pas
al Govern per mitjà d’una orientació específica de la
posada en pràctica de les polítiques públiques. Costa
negar que tant el primer com el segon Govern d’Abderrahman Youssoufi han pesat en les orientacions polítiques del país i han contribuït a fixar la idea d’un bicefalisme dins del bloc del poder. Un cop formulat aquest
matís, res no ens impedeix subratllar que, en el si de
la majoria intergovernamental, la Unió Socialista de
Forces Populars, que és el partit que ha protagonitzat el canvi mitjançant l’accés de l’antiga oposició al
poder l’any 1999, és també l’únic partit per al qual
la sanció de les urnes ha funcionat normalment. La
conducta del Departament de Finances, les decisions
del qual se situaven en la banda oposada de la identitat ideològica, i d’uns ministeris devoradors de pressupostos difícilment reformables (Educació Nacional,
Justícia i Afers Socials), així com la seva incapacitat
per assumir l’estat del Govern i per informar sobre
les reformes, expliquen, en part, la diferència entre
el seu rendiment i la sanció política que ha facilitat la
seva expulsió dels òrgans de Govern.

aconseguits. Ha assolit uns resultats que s’apropen
al 30% a Fes, Rabat Ocean, Kenitra Ville, Casablanca
Hay Hassani, Casablanca Hay Mohamadi i Casablanca
Derb Sultan; en canvi, va ser menys competitiu a les
perifèries, especialment a Mediouna (8,5%) i a
Nouaceur (7,9%), i gairebé mediocre en algunes províncies en què l’Estat havia posat tota la carn a la
graella des de feina una desena d’anys en el que se
sol conèixer com a projectes de desenvolupament
participatiu: Haouz (5,6%), Figuig (1,4%), Alhucemas
(2,4%) i al Sàhara, on s’havia organitzat una política
assistencial a través de la intervenció de notables que
gaudien del suport del poder. El PJD també ha tingut dificultats per aconseguir bons resultats a les
regions rurals amb una forta estructura notabiliària en
què certs homes polítics fa molts anys que cultiven
el seus feus (Taza, Boulmane, Azilal, Taroudant zona
muntanya).
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tir de les eleccions de 1983 amb la creació de nous
partits destinats a formar una nova elit política en què
cohabitaven els tecnòcrates, els empresaris enriquits
per la «marroquinització» o els que havien tret profit
de la generositat d’una economia administrada, les
polítiques de compensació i el sistema de quotes.
Les eleccions de 2007 havien de respondre a aquesta nova demanda del moment polític, enviant un personal polític nou al Parlament. Però com que aquest
objectiu no s’assoliria, els estats majors dels partits
van tractar de controlar el canvi en curs intervenint
en el procés de fabricació de les llistes que hi competien. A part del PJD, els partits amb una forta connotació ideològica capaços de donar suport a polítiques desmarcades de la monarquia van optar per
minimitzar els riscos i per regular les pressions de les
seves bases mitjançant escissions o crides a l’ordre
i van preferir apadrinar notables per prevenir el creixement del PJD a les grans ciutats. A més dels partits tradicionals de notables, alguns amb connotacions d’esquerra, com el Partit del Front de les Forces
Democràtiques (FFD), la Unió Socialista de Forces
Populars (USFP), i fins i tot el Partit del Progrés i el
Socialisme (PPS), van sortir-ne ben parats gràcies
a una política de reclutament de notables una mica
apartats. Aquest fet ha creat una ruptura entre el perfil del parlamentari i el del ministre del Govern, que,
en principi i segons el mètode «democràtic», hauria
de derivar-se del primer. La Corona ha hagut d’intervenir amb certa «violència» simbòlica per imposar
un repartiment que afavoreixi la seva política i per forçar els estats majors a acceptar perfils de tecnòcrates familiaritzats amb la cosa pública, susceptibles
d’evolucionar ràpidament per convertir-se en polítics
consumats.

La soledat de la monarquia davant
la inaudibilitat de l’oferta reformista
La documentació analitzada permet presentar una
síntesi de les opcions estratègiques de la monarquia, que ha assumit el paper de portaveu d’una elit
tecnocràtica. Tot i que aquestes opcions no estan
mancades d’ambigüitat i contradiccions, tenen el
mèrit d’existir (almenys podem fer-les existir a partir dels textos publicats al respecte). El problema per
al poder és que són inaudibles i no han estat objecte de cap debat durant la campanya electoral, malgrat que el contingut dels documents publicats els
anys 2005 i 2006, en especial l’informe «50 anys de

desenvolupament humà i perspectives per a l’any
2025» (IDH 50) i l’informe de la Instància Equitat i
Reconciliació (IER), havien de figurar al centre dels
programes polítics en competència, en tant que dibuixava de manera discreta la trama d’un projecte de
societat que les forces polítiques havien de completar o rebutjar.

El Marroc hauria optat per
substituir la idea d’una
«transició democràtica» per la
fórmula d’una «consolidació
del procés democràtic», partint
del principi que la naturalesa
monàrquica del règim no es
contradiu amb aquesta opció
Així, el Marroc hauria optat per substituir la idea
d’una «transició democràtica» per la fórmula d’una
«consolidació del procés democràtic», partint del
principi que la naturalesa monàrquica del règim no
es contradiu amb aquesta opció. Segons aquests
documents, també ha optat pel model d’una economia liberal, afavorint el paper regular de l’Estat.
En el pla geopolític, el Marroc optaria més per un
apropament a Occident –la porta d’entrada del qual
continua sent l’Europa del sud (Espanya i França)–
que a Algèria o als països del món àrab, que es perceben com a herències que cal gestionar millor.
En el pla dels valors, el Marroc hauria optat pels
«valors de la modernitat», la promoció de l’individu
responsable per la via de l’educació, els drets
humans, la igualtat de gènere, la llibertat de consciència, etc.
El poder, que té la intenció de fer una oferta ideològica evolucionada, tot reivindicant escoltar l’opinió pública i mantenint una forta relació amb l’opció participativa, no comprèn l’escassa capacitat de
reacció de la classe política, ni de vegades fins i
tot la seva indiferència o hostilitat en relació amb
altres opcions. No ha aconseguit que aquests projectes polítics o aquestes opcions de societat suscitin un debat per assumir la seva responsabilitat
davant l’opinió pública. Aquesta incapacitat debilita la monarquia i la col·loca davant el repte d’enfrontar-se directament a les oposicions potencials, en
especial els jasinistes i salafistes, la qual cosa constitueix un risc enorme en una societat globalment

TAULA 4

Valors polítics segons el grau d’instrucció

Sense nivell

Escola
alcorànica

Escola
primària

Escola
secundària

Ensenyament
superior

Manca d’interès en la política

44,8%

27,8%

18,6%

8,2%

4,8%

Desitgen afiliar-se a un partit

7,8%

11,1%

15,2%

7,1%

13,3%

No distingeixen els corrents polítics

63%

41,1%

35,5%

12,2%

6%

Font: RDH50. Enquesta nacional sobre els valors. TelQuel, núm. 214, febrer / març de 2006.

La crisi dels partits polítics
Les diferents enquestes amplificades pels equips
mediàtics no han deixat d’insistir en xifres que parlen amb claredat absoluta de la crisi dels partits,
que compten amb menys d’un 3% d’afiliats i als
quals un mica més del doble diuen que estarien disposats a adherir-se.
Aquesta dada, aureolada per la legitimitat de la
«ciència», ha estat transformada ràpidament en un
judici irrevocable sobre la degradació dels partits
polítics i la seva incapacitat per captar la població. S’han iniciat les tasques destinades a reformar-los. Al final de la nova Llei de Partits s’ha inclòs
l’obligació de celebrar congressos i la submissió
dels polítics a una nova governança, la qual cosa
ha plantejat alguns problemes a les estructures
millor consolidades.

Med. 2009

A les eleccions de 2007, la USFP va passar del segon
al cinquè lloc. El partit hauria pogut evitar aquest revés
si n’hagués assumit el balanç i, sobretot, si no hagués
dilapidat el seu capital humà a través de diverses
escissions sobrevingudes a partir del seu 6è Congrés,
confirmades en el 7è, que va mostrar un partit en què
les apostes personals van prevaler sobre les apostes en matèria d’idees. En efecte, com a conseqüència de les escissions, almenys es van constituir
tres partits nous. Aquests partits (el Partit Socialista,
el Partit Laborista i el Partit del Congrés Ittihadi) totalitzen 652.650 vots, sense sumar el corrent de fidelitat i democràcia que ha aconseguit el Partit Socialista
Unificat. En nombre de vots, aquesta reconstitució
el situa en primer lloc, bastant per davant del partit
Istiqlal i del PJD. En canvi, podem assenyalar amb
tota seguretat que el lloc d’implantació del partit ha
canviat i que la presència al Govern li ha fet perdre
la clientela tradicional de classe mitjana urbana per
apropar-lo a una estructura notabiliària que li ha
permès mantenir-se al món rural. És sisè a Casablanca
i Tànger, amb tres vegades menys electors que el
PJD; cinquè a Rabat, mentre que a les regions rurals
amb una forta implantació de notables ha sabut guanyar-se una certa presència (Azilal, Chaouia-Ouardigha, Laayoune i sobretot Kelaa des Sraghna i GharbChrarda-Beni Hssen). El partit ha perdut les seves
posicions tradicionals a les grans ciutats. Aquesta
situació s’ha intensificat en ocasió del 8è Congrés
celebrat a Bouznika en dues parts, el juliol i el novembre de 2008. El partit ara molt a prop de la implosió.
Un canvi en el sistema d’escrutini per elegir les seves
instàncies en la votació de llistes hauria de permetre l’expressió dels diversos corrents. La primera part
del congrés es va desenvolupar enmig d’una guerra
entre líders. L’antic secretari general va ser apartat
després d’uns quants mesos de preparació, però
els seus successors no es van decidir a abandonar
l’escena, la qual cosa va impossibilitar qualsevol
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La USFP i les dificultats
per a la seva renovació
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conservadora. La monarquia no pot seguir donant
suport a l’ambivalència i l’ambigüitat, sinó que necessita equips lleials en les seves opinions, que posin
l’accent en el discurs reformista en el marc d’una
configuració de poder en què no s’admeti el repartiment, sinó únicament la subcontractació i l’especialització.
No obstant això, la monarquia s’enfronta a tres reptes: les elits tradicionals ja no aconsegueixen captar els senyals del poder, l’antiga oposició és víctima de la usura i, a l’últim, la monarquia mateixa no
aconsegueix donar credibilitat a la seva trajectòria
política. Rebaixant el mercat dels tecnòcrates amb
la intenció d’acompanyar la diversificació de les seves
necessitats en matèria d’intermediació i gestió, ha
esgotat les fonts que permeten la renovació de les
elits.
En aquest marc és on cal situar els sismes de dèbil
intensitat que han sacsejat els principals actors de
l’escena polític amb motiu dels diferents congressos: l’Istiqlal, el PJD, el USFP i el nouvingut Partit
Autenticitat i Modernitat (PAM).
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discussió sobre la renovació doctrinal i la clarificació de les relacions amb la majoria governamental.
El partit, que ha analitzat el seu procés a fons, no ha
estat capaç d’extreure totes les conseqüències que
se’n deriven, per tal de resoldre el dilema entre una
participació a la baixa, que contribueix a accentuar
la seva crisi, i una sortida del Govern, que li imposa
una llarga travessia del desert que una part dels seus
sexagenaris dirigents no està disposada a assumir.
Els dies 7, 8 i 9 de novembre de 2008 va tenir lloc
el segon període del congrés. El Consell Nacional
del partit, reunit el dissabte en sessió ordinària, havia
renunciat per endavant a l’escrutini de les llistes. El
congrés havia d’elegir directament els membres de
l’aparell polític i del Consell Nacional. Abdelwahid
Radi va sortir vencedor en una solució provisional,
que prolonga els antics equilibris a l’espera de les
eleccions locals de 2009.

El PJD: el preu de la normalització
El PJD, que es presenta com el partit del futur, el
que s’autolimita per no dominar la vida política, també
ha posat de manifest els seus límits. El fracàs de
2007, les causes del qual tractarem d’explicar, va
desembocar en un petit sisme en ocasió del congrés
del 19 i 20 de juliol de 2008. Abdelilah Benkirane
va ser elegit durant aquell congrés per ocupar el
càrrec de secretari del partit. Amb 684 vots contra
els 495 del secretari general sortint i els 14 vots del
tercer candidat, Abdallah Baha, Benkirane és un ideòleg de la vella escola. Aquest sorprenent nomenament sembla el resultat d’un reequilibri intern de les
principals forces presents en el si del partit. És el fruit
d’una aliança entre elements dels joves guardians
dels militants del tajdid i una sensibilitat particular
entre els ideòlegs històrics sensibles a formes més
clares de pragmatisme/oportunisme no només necessàries per establir noves aliances, sinó també per
sobrepassar els límits del consens a què ens tenia
acostumats Saad Eddine El Othmani. Per comprendre aquests ajustaments, seria interessant revisar el
que ha passat després de l’any 2007.
No hi ha dubte que les explicacions del petit fracàs
del PJD l’any 2007, un fracàs que va costar el càrrec
al seu secretari general, Saad Eddine El Othmani,
són poc convincents. No podem acontentar-nos amb
el paper que va representar el Ministeri de l’Interior,
que hauria influït en l’establiment de les circumscripcions electorals i el sistema d’escrutini, ni tam-

poc amb el fenomen denunciat per tothom de la compra dels vots i de l’ús dels diners. Hi ha factors interns
del partit que han tingut un paper important a l’hora
de marcar els límits d’una organització que passa d’un
estatus de moviment al de partit polític. El cost de
passar de ser un moviment religiós fonamentalista
–que es basa en una sensibilitat religiosa i s’acomoda a un discurs generalista i moralitzant dirigit a un
ampli ventall d’una societat conservadora– a un moviment polític que necessita satisfer una clientela concreta i sobretot avantatjar els seus adversaris, ha estat
relativament elevat. El partit ha apostat per no seguir
necessàriament les seves bases i per confiar en una
tecnocràcia autòctona formada la majoria de les vegades a les grans escoles locals. Un partit que passa
d’una funció merament tribunària, sense més responsabilitats que les d’esbossar un projecte de societat, s’ha vist obligat a construir-se com un partit que
aspira al poder i a mostrar una certa competència
en matèria de gestió, en comptes de l’espai que concedia a la pietat, que ha passat a constituir un criteri de segon ordre. Aquesta nova configuració1 ha obligat la direcció del partit a actuar amb rigor en tres
àmbits:
•
•

•

El reajustament dels equilibris interns entre els
tres components del partit.
La refosa de la doctrina del partit per respondre
als interrogants dels seus membres i dels adversaris polítics, tant interns com internacionals.
L’enfortiment de l’organització del partit per permetre el control de la participació de les bases
militants en la presa de decisions.

Hi ha factors interns del partit
que han tingut un paper
important a l’hora de marcar
els límits d’una organització que
passa d’un estatus de moviment
al de partit polític
Històricament, el partit el componen tres grups,
cadascun amb una cultura política particular: els
ideòlegs procedents de l’esfera d’influència de
l’islam polític. Són els fundadors del moviment, la
majoria dels antics militants de la chabiba islàmica.
Aquesta generació, que actualment la formen quinquagenaris més aviat professionals de la política,

1

Istiqlal: la renda del poder
Istiqlal sembla que és el partit que més s’ha sabut
beneficiar del marasme regnant, tot i haver estat al
preu d’atemptar contra la democràcia interna. El seu
secretari general i primer ministre Abbas El Fassi ha
estat reelegit per a un tercer mandat al preu d’una
reforma dels estatuts en ocasió del 15è Congrés fet
del 9 al 11 de gener de 2009 a Rabat.
De tots els governs, Istiqlal és el més preparat per
utilitzar els mecanismes de l’Administració. D’aquesta
manera ha pogut consolidar la posició en la societat
gràcies a una capacitat distributiva molt eficient que
li proporciona els mitjans per estendre el perímetre
de la seva clientela política. També ha optat per una
estratègia de minimització dels riscos, renunciant a
qualsevol pretensió de lideratge davant la monarquia
i declarant-se un simple executor del programa monàrquic, la qual cosa ens allunya de les ambicions de
Govern de Youssoufi i fins i tot de les proclamades
pel Govern dirigit pel tecnòcrata Jettou.

Hem manllevat el concepte de «configuració» dels treballs de N. Elias (Norbert Elias. La civilisation des mœurs. París: Calmann-Lévy, 1973, i
La Société de cour [text íntegre] i Sociologie et histoire [inèdit en francès], París: Flammarion, 2008 dins Champs, col·lecció de butxaca). Com
destaca Tabboni en Tabboni N. «Norbert Elias: pour une sociologie non-normative», Tumultes, núm. 15, octubre de 2000.
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tecnòcrates, que no eren gaire populars entre les
bases. Anteposant la competència tècnica i la moderació ideològica seguint l’exemple de l’AKP turc (Partit
de la Justícia i el Desenvolupament), el partit s’ha
vist obligat a passar per les mateixes seqüències que
qualsevol partit reformista ha de travessar: reestructuració per apartar o controlar els ideòlegs en el
cas especial dels ulemes; necessitat de pensar en
eventuals aliances contra natura i, per consegüent,
d’aparcar les exigències de la pietat, i inscriure’s en
compromisos que impliquen reinterpretacions del
dogma, caminant sobre un tènue fil entre l’oportunisme i el pragmatisme, i marginació de les bases i
els congressos regionals d’aires populistes en profit dels estats majors tecnòcrates. Aquestes mesures han enterbolit el missatge del PJD i han provocat la deserció d’una part de les bases, que ja no
es reconeix ni en els seus homes ni en el seu discurs, tant més que la competència amb els salafistes i els adlistes és molt dura.
Així doncs, Benkirane es mostra com l’home del
moment. De sobte, la seva «fragilitat històrica» el situa
per sota de la contesa per traduir escrupolosament
la relació real de forces en joc.
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ha estat capaç de conquerir des de l’any 1997 les
posicions electives al si del Parlament o del sindicat. El seu lideratge s’ha consolidat sobre la base
de la seva capacitat per construir un projecte polític d’inspiració islamista per mitjà d’un intent de
renovació doctrinal relativament intens als anys vuitanta i noranta, el qual després s’alentiria bastant,
i a través del control de les organitzacions militants
a la universitat. El segon grup està format pels ulemes i predicadors que es van unir al moviment a
partir de l’any 1996, en especial els procedents de
Jam’yat al-mustaqbal al-islami, com Ahmed Raissouni,
que ha permès consolidar la base ideològica del
moviment Al Islah, posant a la seva disposició el
seu treball sobre Fiqh al Maqassid, però que mai no
ha estat completament vinculat a la dimensió política d’aquest fiqh pragmàtic. S’ha reservat el dret
a mantenir-se en la seva lògica d’ulema predicador,
sense acceptar més que els compromisos derivats
de la necessitat i denunciant-los tan aviat com tenia
la possibilitat de fer-ho. El tercer grup, compost
per una majoria dels tecnòcrates formats localment
o per empresaris de la burgesia pietosa, va aglutinar el partit a favor de la seva obertura a les eleccions locals de 2003. Aquest grup, format per enginyers, metges i farmacèutics, ha sabut beneficiar-se
dels favors (tazquia) del partit a través de mecanismes molt sofisticats de fabricació de candidatures,
que transformaven la cooptació en una opció democràtica de les bases militants. Aquest reclutament
ha permès renovar la imatge del partit i aportar-li l’argument d’eficàcia empresarial de què mancava. Així,
la gestió de municipalitats o de districtes urbans,
com Salé, Temara, Meknès i Casablanca (Barnoussi),
passava a convertir-se en una prefiguració del que
podria ser la gestió del país (racionalitat i eficàcia
tècnica). En vigílies de les eleccions de 2007, l’equilibri entre aquests components patiria una reordenació. El grup format pels ideòlegs fundadors, i a
partir d’aleshores polítics professionals, preferiria
aliar-se amb els tecnòcrates i, per consegüent, es
distanciaria de les dues forces vives del moviment:
la joventut tajdidi i els ulemes predicadors. En principi, la separació del partit i del Moviment Unificació
i Reforma (MUR) havia de permetre mantenir-los disponibles excepte si aquest joc acabava en una desqualificació dels militants fundadors en benefici dels
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El Partit Autenticitat i Modernitat (PAM):
un fenomen cortesà o un fenomen polític?
La constitució del PAM el 8 d’agost de 2008 va ser
el principal esdeveniment de l’any. De fet, és un conglomerat, i no una fusió, de cinc partits. En la nostra
opinió, es tracta d’una resposta política al malestar
regnant, alguns del elements del qual ja s’han comentat abans. No n’hi havia prou amb la constitució d’una
mera associació per a tots els demòcrates destinada a rellevar els salts qualitatius, a nivell de l’elaboració d’una visió estratègica, que havien constituït les
relacions de l’IER i del RDH 50. La sortida d’Alí Himma
en comissió de servei o com acceptador de riscos en
nom d’una capacitat adquirida per la proximitat, procurava anticipar-se als desigs del príncep fins i tot
abans que aquest els hagués concebut.
El fenomen Alí Himma és un fenomen cortesà per
les modalitats de la seva implantació, per l’elecció del
lèxic de difusió i per la seva recepció, i alhora una
resposta política a una configuració política que amenaça el sistema de deteriorament de l’elit. La tesi que
em proposo desenvolupar en aquest paràgraf per
avaluar la configuració política actual remet a un canvi
en les modalitats d’adaptació del sistema davant una
crisi de les elits. No es tracta pas que competeixin
entre si els projectes polítics o les opcions de la societat. De fet, la Cort s’enfronta a dos problemes:
•

Trobar una força política que pugui proposar
la seva oferta respectant la doble exigència de
la lleialtat i l’autonomia (d’altra banda, els ulemes plantegen aquest mateix problema).

•

Controlar els mecanismes de producció de noves
elits i fer front a les necessitats respecte a un personal polític nou que pugui portar la bandera d’un
nou lideratge.

Al mateix temps, la modalitat de la posada en pràctica d’aquesta política planteja una sèrie de qüestions sobre la capacitat del sistema, que cal resoldre lluny d’una lògica cortesana, i tenint en compte
que, tot i que el risc que assumeix una part dels cortesans sigui efectiu, per als seus futurs socis no resulta convincent.
Per consegüent, malgrat que la hipòtesi d’una anticipació dels desigs del príncep és efectiva, no posa
fora de perill Alí Himma atès que la lluita entre cortesans és despietada.
Si es tracta d’una refosa del terreny polític, integrant
un grup de partits en una coalició que portaria la
part «profana» del projecte monàrquic, el menys que
es pot dir a propòsit d’aquesta coalició és que és ideològicament fràgil i políticament heterogènia. En efecte, contràriament a l’associació de tots els demòcrates, que ha aconseguit estendre el camp de les
aliances possibles i capitalitzar la dinàmica de la IER,
el Partit Al-asala wa-l Mu’asira (PAM) porta en la seva
pròpia denominació els gèrmens d’una ambivalència que el situa fora del projecte de modernització.
Si per a tots els demòcrates el fons doctrinal del moviment presenta una certa coherència, la breu història
del PAM, incloent-hi el congrés constitutiu de 2009,
confirma la nostra hipòtesi de la seva incapacitat
per contribuir de manera decisiva a favor de la reestructuració del camp polític.
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La recomposició política
i social a Israel i Palestina

La qüestió de fons, però, és una altra. En general
tendim a analitzar quasi sempre el conflicte en termes d’actors governamentals, de política internacional, i de paràmetres semblants. I a la vista d’això, es
corre el risc de perdre de vista una variable diferent, però que és determinant perquè és sobre la
qual es construeix la política. És la de les variacions
o els canvis sociològics en les societats respectives
d’aquest conflicte: la societat israeliana i la societat
palestina. Sense enfocar l’evolució (continuïtats i
canvis) d’ambdues, no podrem entendre les perspectives de futur. I des d’aquest punt de vista, si
posem l’any 2008 en perspectiva (incloent-hi algunes dades de la part inicial de 2009), el balanç és
preocupant. I ho és perquè sembla que s’accentuïn
totes les tendències negatives identificades, que fan
que el quadre de consens possible (i, en tot cas,
indispensable) sobre una solució negociada entre
les parts estigui més lluny que mai dels indicadors
dels anys noranta (més exactament, de 1993 a 2000,
sota el procés de pau dels Acords d’Oslo). Un exemple és que, el febrer de 2009, en relació amb les
eleccions israelianes i malgrat el resultat fragmentat i inestable d’aquestes, el 85% dels ciutadans
jueus israelians estaven totalment d’acord amb l’atac a Gaza, sense matisacions significatives. No és
nou que en un país tan petit, al final hi hagi cinc
partits al Govern i una dotzena al Parlament. Des
de 1992 hi ha hagut governs (tant laboristes com
del Likud, amb fins a set partits, alguns amb un o
dos diputats i un o dos ministres!). El que és nou
és que no hi hagi cap divisòria social i política en
relació amb el conflicte, que hi hagi un suport quasi
total a la negativa a iniciar cap proposta negocia-
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A l’hora de fer balanç del que ha estat l’any 2008
en relació amb el conflicte entre Israel i Palestina,
o millor dit, entre jueus israelians i àrabs palestins
(que seria la línia de demarcació més ajustada de
la qüestió), cal fer un exercici analític que pugui
integrar una certa paradoxa: d’una banda, el conflicte està congelat; de l’altra, algunes de les seves
variables han tingut canvis substancials. Exemple
del primer: la sensació que l’any 2008 s’acaba (i
el 2009 continua) en una línia de més del mateix.
És a dir, no és que no passi res, sinó que un cop
més passa el que l’opinió internacional ha vist tantes vegades. El pas de 2008 a 2009 quedarà marcat per l’atac israelià a Gaza, amb el balanç esfereïdor conegut per tothom, i els debats polítics
posteriors, en particular en l’àmbit internacional.
Exemple del segon: hi ha una mena de consens
general que accepta que si l’elecció d’Obama a la
presidència dels Estats Units marca un gir històric
(l’altra fita del 2008), d’una manera o altra això passarà un examen molt exigent en el conflicte mencionat. Efectivament, ningú no dubta que si un actor
internacional pot tenir una influència decisiva en el
Govern d’Israel, és l’Administració dels Estats Units.
Si aquesta Administració Obama ho farà ràpidament o a poc a poc, està per veure. Però semblava improbable, en complir-se els cent primers dies
de presidència, que Obama optés estratègicament
pel continuisme pur i simple de l’Administració anterior. Seria l’únic tema de política interior o exterior
en què ho faria.

El conflicte i la seva base social:
2008 en perspectiva
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dora, i això paradoxalment fa que tot segueixi igual
que els darrers anys, si bé, en certa manera, amb
tendència a empitjorar.
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El pas de 2008 a 2009 quedarà
marcat per l’atac israelià a Gaza,
amb el balanç esfereïdor conegut
per tothom, i els debats polítics
posteriors, en particular
en l’àmbit internacional
Aquest tema és important, perquè si mirem el bàndol israelià, la situació actual no comença ara, amb
l’atac a Gaza de finals d’any. El consens social cap
a l’enduriment, o si es vol, cap a l’allunyament del
principi de negociació tal com s’entenia durant els
anys noranta, coneix tres fases: la segona Intifada
en general (2000/2005), el creixement de Sharon i
la seva política d’unilateral disengament (separació
unilateral), és a dir, el Mur, i la continuació de la política de creixement constant dels assentaments a
Cisjordània (amb la maniobra de la pseudoretirada
de Gaza).
Això va en paral·lel amb l’evolució de la societat palestina, que podem sintetitzar en tres moments similars
que marquen l’herència actual de la crisi del procés
de pau d’Oslo: la mort d’Arafat a finals del 2004, les
eleccions (presidencials i legislatives) de 2005 i de
2006, i la posterior guerra civil entre palestins que a
mitjan 2007 cristal·litza en una partició de fet dels
territoris palestins. Gaza queda en mans de Hamàs,
i Cisjordània sota el control de Fatah i dels partits
laics del ventall polític palestí.

Fractures socials i consens polític: Israel
La societat israeliana actual ha canviat més els darrers
quinze anys que des de la fundació de l’Estat d’Israel
el 1948 fins als primers anys noranta. Per entendre
el que passa ara s’ha de tenir present la tendència a
la fragmentació social dels mencionats darrers quinze anys, fragmentació que com veurem es reprodueix
cada cop més amb motiu de les eleccions legislatives, i alhora ve aparentment emmascarada per un
consens polític absolut en matèria de conservadorisme securitari. Molts experts, incloent-n’hi d’israelians, coincideixen a afirmar que la societat jueva israe-

liana ha girat «cap a la dreta» tant en temes socials i
polítics com també, i sobretot, en relació amb el conflicte amb els palestins. Comparat amb els trenta anys
d’hegemonia del laborisme i altres partits a la seva
esquerra, o el fet de que durant anys els dos grans
partits de l’esquerra i la dreta laiques dominessin més
del vuitanta per cent de l’espai electoral, Israel ha
canviat.
Paral·lelament, és interessant estudiar un desglossament de les components socials del sistema polític israelià tal com s’han expressat en canviar el
segle. Es podria argumentar que aparentment és
menys necessari que en el cas dels palestins, perquè en tractar-se d’un Estat, d’un sistema polític
estable estructuralment, amb predominança dels
mecanismes de l’Estat de dret, la separació de
poders, el pluralisme polític, les eleccions obertes
i competitives, etc., la seva incidència en el conflicte és més fàcil de descriure a través de la decisió pública i les institucions (el Govern, el Tribunal
Suprem, l’Estat Major de les Forces Armades, etc).
Però així i tot, i precisament per tractar-se d’una
democràcia representativa, les tendències a l’heterogeneïtat, la disgregació, la fragmentació, fan de
la societat jueva israeliana una variable determinant del problema.

Molts experts coincideixen
a afirmar que la societat jueva
israeliana ha girat «cap a la
dreta» tant en temes socials
i polítics i sobretot, en relació
amb el conflicte amb els
palestins
En tot cas, es poden apuntar almenys algunes referències importants, que posen en relleu aquest fenomen de fragmentació.
D’una banda, Israel és un Estat relativament jove
(1948), nascut i desenvolupat en una situació de
gran excepcionalitat: unes quantes guerres, un
entorn hostil o percebut com a tal, indeterminació
de fronteres (i ara això és responsabilitat exclusiva d’Israel), immigració desigual però constant com
a principal variable demogràfica, dificultat per a la
consolidació d’una cultura cívica comú (alliberada
de la tutela del pensament teocràtic), i altres paradoxes.

Queden les dues cinquenes parts més clàssiques.
Un bloc de ciutadans laics de dretes (centre, dreta i
extrema dreta), no religiosos, dels quals Sharon va
ser el paradigma perfecte. I un nombre que era equivalent (i ara està en clar declivi) de ciutadans laics,
d’esquerres (esquerra laborista, esquerra radical sionista, grups de drets humans, Pau Ara, etc.). Pensem
que durant els quaranta primers anys de la història
d’Israel, aquests dos corrents ocupaven, amb els seus
partits polítics, més de les tres quartes parts del
Parlament, i governaven sols o en petita coalició amb
un partit religiós.

Fractura política i consens social:
el cas palestí
Pel que fa a la part palestina, la situació és greu.
D’una banda, l’asimetria del actors del conflicte ha
anat en augment (des de 1948), però sobretot
des del fracàs del procés de pau d’Oslo. La fragmentació del territori, les dificultats econòmiques i
socials, l’expansió dels assentaments, tot plegat
planteja un panorama molt dramàtic i entra en l’estratègia d’Israel d’incentivar la sortida individual dels
palestins, a condició que no tornin (això es nota en
particular entre la població palestina cristiana, i a
Jerusalem).
La població palestina, a més, està sotmesa crònicament a una fragmentació social que li ha estat
imposada i que no es deriva pas d’opcions partidistes. La fragmentació recent, la nova, sí que te
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La fragmentació del territori,
les dificultats econòmiques
i socials, l’expansió dels
assentaments, tot plegat planteja
un panorama molt dramàtic
i entra en l’estratègia d’Israel
d’incentivar la sortida individual
dels palestins, a condició
que no tornin
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partits polítics, un nombre proporcional d’escons al
Parlament, i una capacitat de pressió sobre el Govern
absolutament desproporcionada, en una societat que
no és practicant en una xifra del 75%.
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En segon lloc, la cohesió de la seva societat civil no
ha anat en augment, sinó en decreixença: des de
1948 fins a 1973, la cohesió interna de la societat
jueva d’Israel es considerava un dels seus principals
actius. Des de la invasió del Líban el 1982, aquesta
cohesió ha anat minvant en una crisi creixent, agreujada per la primera Intifada, els efectes contradictoris que dins la societat civil va provocar el procés de
pau a partir de 1993, un fenomen addicional aparentment poc conegut per nosaltres com la massiva immigració des de l’antiga URSS als anys noranta i, sobretot, la segona Intifada.
En tercer lloc, aquesta societat està dividida en cinc
fragments socials a parts més o menys iguals, que
són parcialment un reflex en el sistema de partits, si
bé de manera volàtil.
Una cinquena part són, com hem vist, àrabs d’Israel.
La seva lleialtat al règim polític està sotmesa a condicionants i hipoteques sobre les quals no cal insistir, però les tensions van en augment, tal com es va
veure amb els greus enfrontaments a la ciutat d’Acre
a finals de 2008. Però si be és cert que, com a ciutadans, tenen els drets cívics i polítics de tot ciutadà d’Israel, a canvi de diversos mecanismes de marginació social, aquesta cinquena part posa en relleu
la principal contradicció de l’Estat d’Israel pel que fa
a la seva adscripció al model Estat de dret. En no
tenir una constitució escrita (això en si mateix no és
una limitació insalvable, el Regne Unit tampoc no en
té), no queda clara la separació religió-Estat, i això
genera moltes interferències en termes de llibertats
individuals. Aquest debat, obert de fa temps a Israel,
només té una sortida: aclarir constitucionalment la
noció de ciutadà israelià independentment de la seva
adscripció religiosa i/o suposadament ètnica.
Les altres cinquenes parts plantegen també problemes estructurals.
La segona és el milió aproximat de russos (més ben
dit, exsoviètics, jueus o suposats jueus) que, en
menys de deu anys, han constituït un formidable
grup de pressió amb partits al Parlament, i unes exigències clientelars als grans partits que fan que des
de 1992 estiguin gairebé sempre presents al Govern.
La seva sobtada incorporació a la societat planteja problemes d’integració, de cultura cívica, d’observança religiosa. Són percebuts com a estrangers
acabats d’arribar, i de fet, des de 1948 no s’havia
produït una onada migratòria tan massiva i en tan
poc temps.
La tercera cinquena part és prou coneguda: els religiosos ortodoxos i ultraortodoxos, amb tres grans
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l’origen en els enfrontaments polítics intrapalestins,
a l’entorn de les eleccions de 2005 i 2006, i l’enfrontament posterior entre Hamàs i Fatah, amb la
paradoxal partició d’un territori (palestí) sobre el qual
la noció de sobirania és inexistent, i que de fet no
controlen ni els uns ni els altres.
Pel que fa a la fragmentació crònica, heretada, continua sent determinant per al futur de la societat
palestina.
D’una banda, els àrabs que, en acabar la primera
guerra (1948), no van marxar a l’exili, o no van ser
expulsats per les tropes israelianes i que bàsicament vivien a Galilea, el Neguev i la part de Jaffa i
Ramle, són avui el 20% de la població d’Israel, i són
també la part proporcional aproximada de l’electorat israelià. Estan en una situació peculiar: són ciutadans israelians amb (teòricament) plenitud de drets
civils i polítics, la seva llibertat de moviments no
pot ser més limitada que la dels altres ciutadans,
tenen diaris i ràdios en llengua àrab, escoles i dret
de família també àrabs, etc. Tenen diputats al
Parlament (hi ha tres partits àrabs amb representació parlamentària), i el seu problema essencial és
doble: un problema de lleialtat, pel que fa a la causa
o les causes nacionals que han d’acatar (acatar el
sistema polític d’Israel) i/o a les quals s’han d’adherir (al nacionalisme àrab en general, i al nacionalisme palestí en particular). Alhora, no és una situació fàcil, ni davant la societat jueva ni davant els
palestins dels territoris ocupats, que viuen en condicions molt més dures i desfavorables.
Després, hi ha els palestins que, el 1967, en acabar la Guerra dels Sis Dies, es van quedar als territoris que Israel, a més d’ocupar, es va finalment
annexionar, i que bàsicament vol dir els palestins
que des de 1967 viuen al gran Jerusalem, el municipi que els israelians van crear arran de l’ocupació de tota la ciutat, multiplicant per dotze la vella
superfície municipal fins als límits actuals. Aquest
habitants no són ciutadans israelians (com els del
punt anterior), sinó que Israel els considera segons
la Llei d’estrangeria de 1950 com a estrangers amb
residència permanent a Israel. Tenen dret de vot a
les eleccions municipals, però des de 1967 sempre les han boicotejat per tal de no legitimar el govern
de la ciutat, i sobretot, per no legitimar la proclamació unilateral de Jerusalem com a «capital unificada i eterna» d’Israel.
I sobretot, hi ha els palestins dels territoris ocupats,
totalment o parcialment, però no annexionats de
manera formal, i que, per tant, eren al centre del pro-

cés de negociació conegut com a «Pau per territoris», entre 1993 i 2000. En aquests territoris,
Cisjordània i Gaza, viuen uns 3,5 milions de palestins, però la continuïtat territorial en la qual habiten
està severament retallada o interrompuda pels més
de 200 assentaments jueus. Aquests palestins són
els que estan en pitjors condicions, sobretot un cop
acabat el procés de pau (o per ser més estrictes,
el procés negociador), no només econòmicament
i socialment, sinó quant a la llibertat de moviments
i les condicions polítiques. Ara bé, són el motor i la
tropa de la resistència a l’ocupació.

A Cisjordània i Gaza viuen
uns 3,5 milions de palestins,
però la continuïtat territorial
en la qual habiten està
severament retallada
o interrompuda pels més
de 200 assentaments jueus
Socialment, el teló de fons del conflicte és, com se
sap, un element de continuïtat, malgrat intifades i
processos de pau, fulls de ruta i plans diversos:
l’asimetria de poder entre els actors i l’estratègia de
despossessió territorial recurrent des de 1967, i en
particular des de 1980: expropiacions, assentaments, demolicions de cases, etc. El diari Haaretz
publicava recentment (vegeu Le Courrier International, núm. 963, 2009) un article basat en un informe de la intel·ligència militar israeliana en el qual
és donen les xifres següents: el 1993, data de la
signatura dels acords de pau d’Oslo, hi havia als
territoris ocupats 120.000 colons, i a Jerusalem Est,
160.000. És a dir gairebé 280.000 israelians en
assentaments que el dret internacional reconeix com
a il·legals. El 2006 hi havia 270.000 colons als territoris i 200.000 a Jerusalem Est, malgrat Oslo, malgrat el Full de Ruta, malgrat Annapolis (qui se’n recorda?). Aquesta estratègia de despossessió
territorial es considera una derivada de dues línies
estratègiques: l’ús del factor temps per anar modificant la situació sobre el terreny a favor d’un nou
statu quo, i el suport de la població jueva israeliana a la percepció del Mur com a factor de seguretat unilateralment garantida.
Les dades ens diuen que l’any 1948 els palestins
eren propietaris del 87% del terreny de la Palestina

L’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats
de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) calcula que
la diàspora palestina és d’uns 3,5 milions de persones, disperses arreu del món, i en especial als països àrabs. Aquesta diàspora és, sempre aproximadament, la meitat del total de la població palestina.
Com es pot veure, la conclusió és evident. Comparat
amb el suport social, amb tots els matisos, resig-
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Des de la Guerra del Sis Dies
Israel ha confiscat el 70%
dels actuals territoris ocupats

nacions, compromisos que es vulguin, l’actitud social
d’uns i altres ha variat substancialment en comparació amb la dels anys noranta. La noció d’expectativa política a curt termini s’ha dilapidat. Els uns,
jueus israelians, es tanquen socialment en la convicció paradoxal que segueixen sota el que anomenen una «amenaça existencial», alhora que el
temps treballa a favor seu (és a dir, posposant indefinidament un Estat palestí). Els altres han de superar l’enfrontament civil que es deriva de les agendes incompatibles dels diferents blocs de la classe
política, miren de sobreviure, i l’escepticisme cap
a la simple idea de la política ha esdevingut monumental.
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històrica sota mandat britànic, una superfície de
26.000 km2; els jueus havien adquirit (des de 1900,
aproximadament) un 7% del terreny, i la resta era
terreny d’ús públic segons el dret otomà que els
anglesos no van modificar.
Des de la Guerra del Sis Dies (1967), Israel ha confiscat el 70% dels actuals territoris ocupats: aproximadament un 30% per a necessitats militars, un
20% per raons de seguretat (que inclouen, per exemple, la construcció de carreteres exclusives per connectar assentaments entre si evitant les poblacions palestines), un 10% per a zones verdes no
edificables, i un 12% perquè els propietaris eren
absents o no localitzables. En aquesta perspectiva, quin Estat palestí pot ser viable?
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El Líban davant les properes eleccions
legislatives i sota l’ombra del Tribunal
Especial Internacional

Tomás Alcoverro
Corresponsal al Líban
La Vanguardia

A l’inefable Líban no ha arribat la crisi econòmica
mundial, els bancs funcionen amb normalitat i no s’ha
ensorrat l’especulativa indústria de la construcció.
L’acció prudent del director del Banc Central li ha
servit perquè una prestigiosa revista financera l’escollís com el millor director dels bancs centrals d’Orient
Mitjà. En aquesta república mercantil, el risc no rau
en el sector bancari, sinó en el país mateix.
No es comenta gaire la crisi, però des de fa mesos
no es parla més que de les eleccions legislatives
anunciades per a l’estiu vinent. Les forces polítiques
d’un i altre bàndol viuen en una mobilització permanent, en un context de polèmiques virulentes. Caldrà
escollir entre candidats de corrents ideològics molt
enfrontats: la coalició del 14 de Març de Saad alHariri, fill de l’exprimer ministre musulmà sunnita Rafiq
al-Hariri, assassinat l’any 2005 en un atemptat que
va provocar un tomb històric a la república, constituïda per sunnites, drusos i cristians, prooccidentals
i antisirians, i els partidaris dels grups xiïtes de
Hezbol·lah, d’Amal i del general cristià Michel Aoun,
decantats cap a l’Iran i Síria.
Cada dia, les televisions, les ràdios i els nombrosos
diaris de Beirut publiquen declaracions apassionades, acusacions dels invariables caps polítics que
ostenten, des de fa temps, el poder. El general Michel
Aoun, a qui els seus adversaris de la comunitat cristiana acusen de populista per criticar el Patriarca
maronita, ha arribat a provocar l’amenaça de l’excomunió d’aquesta Església oriental. Aoun va signar
un polèmic acord amb la potent organització
Hezbol·lah, que si per als seus simpatitzats ha evitat
un enfrontament entre cristians i musulmans, per als
seus detractors ha dividit profundament la comunitat maronita.

Tothom sap que la compra de vots serà decisiva a
l’escrutini. Certs partits fins i tot han programat pagar
els viatges de molts libanesos que viuen a l’estranger perquè acudeixin a les urnes, cosa que alguns
comentaristes han qualificat de «turisme electoral
de l’estiu».
Hi ha el temor que es produeixin atemptats, enfrontaments confessionals, segrests –el proppassat febrer,
la seguretat va ser precària en algunes regions–
que posin en qüestió la necessària estabilitat electoral. A les anteriors eleccions organitzades després de l’atemptat contra Rafiq al-Hariri, els heteròclits grups de tendència antisiriana van guanyar la
majoria dels escons parlamentaris i van posar fi a un
llarg període de domini de les forces polítiques prosirianes tot que, en aquest inefable país, va ser finalment elegit com a president de l’Assemblea el mateix
dirigent xiïta, Nabih Berri, que havia presidit les anteriors cambres.
Els temes vitals del desenvolupament econòmic, la
justícia social, l’habitatge i l’educació queden exclosos dels debats, a costa de l’accentuada política
confessional. Els blocs parlamentaris de sunnites,
xiïtes, cristians i drusos són invariables. Fa dècades
que no es renoven les elits governants. De vegades, els escons que resten buits per la defunció d’algun diputat passen a la seva vídua, al seu pare o a
la seva filla, en una elecció parcial al seu districte
electoral, segons la norma establerta de la distribució del poder de l’Estat per comunitats d’origen
religiós.
El culte al «zaïm», l’exaltació a la personalitat del
cap, està molt arrelat en aquesta població on és
més important la identitat comunitària que la societat civil. Fins ara han fracassat tots els esforços per
a una «reconciliació nacional», més llunyana després de la guerra de l’estiu de 2006 entre Hezbol·lah
i Israel, i el llenguatge polític s’impregna cada cop
més d’esperit milicià.
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terrània oriental. Més enllà d’aquesta decisió, forçada per pressions internacionals, tot i que també fruit
de la necessitat del Govern sirià de normalitzar les
seves relacions amb el Líban, és evident que amb el
nomenament del seu primer representant diplomàtic,
ja designat malgrat que encara no ha pres possessió del càrrec –en canvi, els dirigents libanesos encara no han nomenat el seu ambaixador– no es resoldran per art d’encantament tots els seus problemes
bilaterals, com el complex tema dels desapareguts i
empresonats libanesos, la delimitació de fronteres o
la revisió d’alguns acords signats, molt criticats pels
diputats antisirians del Parlament.
En aquests pobles, la història contemporània és a flor
de pell. Quan l’any 1920 els francesos van crear l’anomenat Gran Líban, hi van afegir territoris que van
esquinçar de Síria, com la planícia de la Bekaa. Durant
dècades les seves relacions han estat molt ambigües.
La intervenció militar siriana de 1976, a petició del
president Frangié, per fer front als combatents palestins durant la guerra civil, es va convertir en una
tutela política que es va prolongar fins fa ben poc.
L’any 2005, arran de l’assassinat de Rafiq al-Hariri,
en el qual se sospita que hi poden estar implicats
destacats dirigents de Damasc, els darrers soldats
sirians es van veure forçats a evacuar el Líban. Però
recentment Síria, valedora de Hezbol·lah, ha recuperat part de la influència perduda. És impossible que
el Líban es desvinculi de Síria –unida a la carn de la
seva gent, enganxada a la seva geografia–, amb la
qual no té altre remei que intentar establir una difícil
relació equilibrada.
Cada bàndol considera que les eleccions seran vitals
per a la república. La recent constitució del Tribunal
Especial per al Líban a la Haia, que ha d’aclarir l’atemptat contra Rafiq al-Hariri i el seu seguici, és un
tema que pot pertorbar la fràgil situació interior. Les
forces polítiques s’enfronten a l’hora de la veritat.
Els partidaris de la coalició del 14 de Març estan capficats a saber qui són els responsables del magnicidi, perquè creuen que no només hi estan compromesos anteriors caps de la seguretat libanesa, ja
empresonats com a sospitosos, sinó també eminents
dignataris del règim de Síria. De totes maneres, el tribunal necessitarà entre tres i cinc anys per promulgar la temuda i anhelada sentència.
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La crisi política de divuit mesos de conflictes interns
que van amenaçar de provocar una altra guerra –originats pel prolongament del mandat de l’anterior president, el general Michel Lahud, titllat de prosirià,
l’atemptat contra Rafiq al-Hariri i els successius assassinats de dirigents nacionalistes cristians oposats al
Govern de Damasc– es va agreujar per la manca d’acord entre la majoria i la minoria parlamentàries per
elegir un nou cap d’Estat. Finalment, el conflicte es
va resoldre el maig de l’any passat amb l’elecció del
general Michel Sleiman, malgrat que encara no s’ha
consolidat del tot l’estabilitat nacional.
Gràcies al pacte de Doha promogut per l’emir de
Qatar, els representats de la majoria al poder, ajudats per Occident, i els de l’oposició, amb el suport
de Síria i l’Iran, van signar un compromís per reunirse al Parlament després de dinou ajornaments de la
sessió, i van elegir el comandant en cap de l’Exèrcit
Michel Sleiman com a cap d’Estat. Dos anteriors presidents de la república, els generals Cheab i Lahud,
també van ser nomenats comandants en cap de
l’Exèrcit, i un altre general en cap de les tropes regulars, Michel Aoun, va ser escollit primer ministre d’un
Govern provisional militar a la zona cristiana del Líban.
Aquesta nació presumeix de ser un dels pocs països àrabs que no ha sofert cops d’Estat de les forces armades.
L’acord preveia un Govern d’unitat nacional de trenta ministres, entre ells onze de l’oposició, dirigit per
Hezbol·lah i que va aconseguir, a més, el dret de vet
a la gestió ministerial. Un cop més van ser les pressions regionals i internacionals les que van forçar
els libanesos a cercar una solució. Les lluites del mes
de maig de l’any passat, amb la demostració de força
al carrer de Hezbol·lah i els seus aliats, van desbordar el Govern de Fuad Siniora, que no volia cedir
gens ni mica a les reivindicacions de l’oposició; d’una
oposició disposada a no afluixar la corda amb les
seves campanyes de desobediència civil que finalment van desembocar en manifestacions violentes.
Un altre fet positiu que ha servit per millorar l’ambient
de seguretat política i al carrer va ser l’establiment
de relacions diplomàtiques entre el Líban i Síria l’hivern passat. Des de la independència d’ambdós
països l’any 1943, l’Estat sirià mai no havia reconegut plenament aquesta petita república de la Medi-
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La creixent presència econòmica dels
països del Golf a la regió mediterrània
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Animades per un rècord històric d’increment dels
preus del petroli, les economies del Consell de
Cooperació dels Estats Àrabs del Golf (CCG)
–Bahrain, Kuwait, Qatar, Oman i Aràbia Saudita–, així
com els seus superàvits financers, no deixaven de
créixer a un ritme sense precedents. La riquesa derivada del petroli va transformar aquests estats endarrerits, tradicionals i conservadors, i els va situar a l’avantguarda de la política i les finances internacionals,
i les inversions estrangeres del Golf han anat augmentant amb els anys. Tot i que el gruix de les inversions del CCG es canalitzava vers les economies tradicionals dels països desenvolupats d’Amèrica del
Nord i Europa, així com les economies emergents
asiàtiques d’Índia i la Xina, una creixent proporció
d’aquestes inversions es quedava a la regió, incloenthi els veïns mediterranis. De fet, els darrers anys, en
causa, en part, de les ramificacions geopolítiques
derivades dels esdeveniments de l’11 de setembre
de 2001, les inversions del CCG han començat a
fluir sobretot vers la regió mediterrània, esperonant
el seu desenvolupament econòmic.
L’any 2008, les inversions i la presència econòmica
del Golf a la veïna regió mediterrània van continuar
creixent, tot i que a un ritme més lent per la recent
crisi econòmica i financera global, que va precipitar
la caiguda del preu del petroli i va reduir els ingressos i els superàvits financers dels estats del CCG.

La crisi econòmica global alenteix el procés,
però no l’interromp
L’any 2008, la crisi financera global va canviar profundament l’entorn empresarial del món, i la incerte-

sa que se’n va derivar s’ha fet sentir en la tendència
creixent de la Inversió Estrangera Directa (IED) global. Els fluxos mundials d’IED, que segons la UNCTAD van augmentar un 30% el 2007 –molt per sobre
de l’anterior màxim històric de 2000, i assolint un nou
rècord amb 1.833 milions de dòlars–, el 2008 s’estimava que havien baixat un 21%, caient a una xifra
aproximada de 1.400 milions de dòlars.
En el període 2002-2006, la regió mediterrània va
aconseguir atraure la seva part d’aquest flux global,
rebent una proporció de la IED mundial corresponent
a la seva importància demogràfica del 4%; però
l’any 2007 aquesta proporció va començar a reduirse arran de la crisi. El 2008, la part de la IED global
de la regió mediterrània va començar a decréixer
només lleugerament per sota de la tendència mundial (–17%) i per sota del llistó del 4%, ajudada per
la fortalesa del seu rendiment econòmic i la resistència del Nord d’Àfrica (–5,2%) i especialment Egipte
(10.900 milions de dòlars en comparació als 11.600
milions de l’any 2007) (vegeu la taula 5 i el gràfic 17).
Els 13 països que voregen el Mediterrani (Algèria,
Egipte, Israel, Jordània, el Líban, Marroc, Autoritat
Nacional Palestina, Síria, Tunísia, més Turquia, Malta
i Xipre) van rebre inversió directa estrangera per un
total de 68.000 milions d’euros l’any 2006 i 61.000
milions el 2007. El 2008, la regió mediterrània va
començar a veure’s afectada per la crisi econòmica
i financera global, amb una caiguda generalitzada
de la IED una mica inferior als 40.000 milions d’euros (–35%) l’any 2008.
Els estats del Golf no han estat completament immunes a la crisi global, atès que aquesta va precipitar
una caiguda en la demanda energètica i un descens
dels preus del petroli després d’haver assolit màxims
històrics, la qual cosa, d’altra banda, va provocar
una disminució de la renda pública i una pèrdua de
confiança. Els petrodòlars de les indústries del petroli i el gas, i els fons sobirans de riquesa (FSR), que

Evolució dels fluxos d’IED per subregió de destí (fluxos anualitzats, en milions d’euros, 2003-2008)

TAULA 5
Destí

2003

2004

Maixreq

1.861

1.658

2005

2006

2007

11.615

28.558

27.285

Magreb

6.013

Altres Med.

1.937

Total

9.810

2008

Total

7.280

78.257

7.251

7.381

11.821

871

20.474

28.608

15.830

8.018

56.314

18.261

24.693

94.844

12.780

39.471

68.987

61.376

39.991

232.415
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havien protegit nombroses economies de l’Orient
Mitjà de la catàstrofe global i n’havien retardat l’impacte, van començar a evaporar-se en restringirse la liquiditat arreu del món. Els cada vegada menys
aventurers inversors del Golf, que havien mostrat
un gran interès a invertir a la regió mediterrània,
van alentir o diferir algunes de les seves decisions
en començar a sospesar l’efecte de la crisi financera global.

El creixement econòmic del Golf com a font
d’inversió
Malgrat la commoció global, el creixement econòmic dels països del CCG va continuar essent fort
l’any 2008, elevant el PIB nominal conjunt d’aquests
països al bilió de dòlars. L’economia de la regió va
continuar expandint-se vigorosament, especialment
el primer semestre de 2008 (al voltant del 7%),

abans de començar a experimentar una desacceleració el segon semestre a causa de l’efecte secundari de la crisi econòmica global, amb una mitjana
del 5,7%.
Els elevats preus del petroli, juntament amb un nombre més gran d’exportacions entre l’any 2002 i la
tardor de 2008, van enfortir els indicadors macroeconòmics clau als sis països del CCG, i la regió va
assolir superàvits pressupostaris rècord en els set
anys transcorreguts abans que la crisi financera causés la caiguda dels preus i l’estancament del creixement econòmic (vegeu la taula 6).
La mitjana dels preus del petroli, situada l’any 2008
un 45% més per sobre que el 2007, i el gradual
increment del volum de les exportacions van donar
un nou impuls als ingressos acumulats de les exportacions del CCG, que en aquest període van assolir la xifra aproximada de 2,2 bilions de dòlars. La
pujada dels preus del petroli va ser tan elevada que
el superàvit en compte corrent va créixer dràstica-
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TAULA 6

PIB nominal (mm. $)
Hidrocarburs (mm. $)*
No hidrocarburs (mm. $)
PIB real (% variació)

2007

731

821

1,098

1,036

368

409

613

479

412

5,8

5,2

pr. 2008 pr. 2009

485
5,7

557
4,2

Hidrocarburs

1,8

1,1

4,0

1,0

No hidrocarburs

8,1

7,5

6,4

5,4

Inflació (mitjana)
Balanç compte corrent (mm. $)
% PIB
Deute exterior (% GDP)
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2006

363

Actius estrangers (mm. $)
% PIB
Balança fiscal (% PIB)

4,8

6,8

11,8

8,5

211

206

342

155

29

25

31

15

20

27

38

31

933

1,244

1,467

1,605

128

152

134

155

22

19

23

13

(Brent; $ per barril)
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2006

2007

Balança comercial

284

299

465

286

Exportacions

485

563

792

642

Hidrocarburs

372

421

825

458

Petroli

352

398

584

425

Gas

pr. 2008 pr. 2009

20

23

41

33

112

142

167

184

Importacions

–201

–264

–327

–356

Serveis nets

–57

–72

–91

–104

No hidrocarburs

Ingressos nets

20

19

15

26

Transferències netes

–35

–40

–46

–52

Saldo en compte corrent

211

206

342

155

29

25

31

15

15,9

15,4

15,9

15,6

66,3

72,6

105,3

75,6

% PIB
Memoràndums:

Preu del petroli
66,3

72,6

105,3

75,5

Producció de petroli (mb/d)

15,9

15,4

16

15,7

Producció de gas (mbep/d)

3,8

4,0

4,4

4,8

Font: Institute of International Finance (IIF), 2008;
pr. = previsió; mm. $ = milers de milions de dòlars; * petroli cru i gas natural; mb/d = milions de barrils
diaris; mbep/d = milions de barrils equivalents de petroli diaris.

Producció de petroli (mb/d)
Preu del petroli
(Brent; $ per barril)

Font: Institute of International Finance (IIF), 6 de novembre de 2008; pr. = previsió; mb/d = milions de
barrils diaris.

Els superàvits en compte corrent continuen sent forts

GRÀFIC 18
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Superàvit en compte corrent del CCG
(en milers de milions de dòlars)
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ment i va passar d’uns 50.000 milions de dòlars el
2003-2004 (tancant l’any el juny) a gairebé 400.000
milions el 2007-2008, una quantitat equivalent a més
del 30% del PIB. En conjunt, el compte corrent va
enregistrar en aquest període un superàvit acumulat de 912.000 milions de dòlars (taula 7, i gràfics
18 i 19).

EL CCG com a centre neuràlgic d’inversions
Com la majoria dels països exportadors de petroli,
els estats del CCG van començar a transformar els
beneficis del cru en riquesa financera arran de l’augment dels preus del petroli l’any 2002, creant fons
d’inversió dedicats exclusivament amb el superàvit

Compte corrent del CCG (milers de milions de dòlars)
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Fons sobirans de riquesa per regió

Orient Mitjà 44%

Distribució dels fluxos de sortida de capital
dels països del CCG, 2002-2006

GRÀFIC 21
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Altres 2%
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GRÀFIC 20

Estats Units 55%
MENA 11%
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Amèrica 2%

Europa 19%

Àsia 35%
Altres 4%
Font: Sovereign Wealth Fund Institute.
Font: Institute of International Finance (IIF), 2008.

petrolífer que havien aconseguit. De fet, només els
fons del CCG representaven aproximadament la meitat dels actius gestionats pels fons sobirans de riquesa (gràfic 20).
Mentre que a principis de l’any 2000 els fons del
CCG no representaven més de 350.000 milions de
dòlars i les inversions es concentraven predominantment en els actius nord-americans, aquesta tendència va començar a canviar a partir de l’11 de setembre. Així, a finals de 2008, quan es calculava que els
actius estrangers de les institucions públiques i el
sector bancari ascendien a gairebé 0,9-1,5 bilions
de dòlars (sense tenir en compte possibles descensos recents del valor dels actius), la pauta d’inversió
va canviar en passar de les carteres de baix risc a
les d’alt risc, com les accions ordinàries i altres inver-

TAULA 8

Distribució geogràfica estimada dels fluxos de
sortida de capital del CCG entre juny de 2003
i juny de 2008 (milers de milions de dòlars)

MENA

120

Europa

200

Estats Units

450

Àsia

120

Altres

22

Total

912

Font: Samba, desembre de 2008.

sions alternatives, especialment a les economies emergents d’Àsia i la Mediterrània. Des de l’any 2002, gairebé una quarta part de les inversions estrangeres
del Golf es van fer a Àsia i l’Orient Mitjà i el Nord
d’Àfrica (taula 8 i gràfic 21).

GRÀFIC 22

Contribució relativa de les principals regions emissores d’IED a la regió mediterrània
(Med.-13, en % de quantitats declarades anualitzades)
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A part de la proximitat
geogràfica i l’afinitat lingüística
i cultural, la regió mediterrània
oferia als estats del Golf
una atractiva sortida alternativa
de cara a la diversificació
de les seves inversions i el
reciclatge dels seus superàvits
financers

L’atractiu de la Mediterrània
A part de la proximitat geogràfica i l’afinitat lingüística i cultural, la regió mediterrània oferia als estats
del Golf una atractiva sortida alternativa de cara a la
diversificació de les seves inversions i el reciclatge
dels seus superàvits financers. Als estats del Golf,
la inversió a Europa es considera una extensió del
mercat nacional, i més segura i propera als seus
propis països, especialment arran dels esdeveniments
de l’11 de setembre de 2001. D’altra banda, la base
econòmica de la regió mediterrània, així com la seva
reforma econòmica, tot i fragmentària, ofereixen un
alt rendiment i un potencial enorme ateses les pers-

pectives d’una major integració euromediterrània a
partir del Procés de Barcelona i la Unió per la Mediterrània i amb la prevista Àrea de Lliure Comerç
Euromediterrani l’any 2010.
Principalment per això, la IED global, especialment
des dels estats del Golf, però també des d’Europa i
els Estats Units, va començar a fluir vers les economies mediterrànies (vegeu el gràfic 22).

Les inversions del Golf a la Mediterrània
resisteixen
Atesos els superàvits financers dels estats del Golf
i l’atractiu de la Mediterrània, la inversió del CCG a
la Mediterrània va continuar creixent els darrers cinc
anys d’expansió. Segons ANIMA, les inversions del
Golf a la Mediterrània van representar al voltant
del 30% de les quantitats totals i el 18% dels projectes anunciats. No obstant això, quan els superàvits financers van començar a esgotar-se, les inversions del Golf van disminuir i l’any 2008 van representar
només 8.500 milions d’euros en comparació amb els
22.000 milions de 2007.
El Golf, tanmateix, va seguir constituint un dels principals pilars de les inversions a la Mediterrània, amb
una especial concentració al Maixreq (gràfics 23 i
24), juntament amb les inversions europees, que es

GRÀFIC 23

Principals regions emissores d’IED al
Maixreq des del 2003 (en % de quantitats
declarades anualitzades, 2003-2008)
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Taula creuada origen-destí 2003-2008 (proporció estrangera anunciada en pressupostos bruts)
Destí

Golf

En M. €

Magreb
Algèria

Líbia

Egipte

Jordània

Aràbia Saudita 736

439

80

12

2.993

1.345

493

Bahrain

143

592

132

0

229

1.497

0

EAU

1.939

2.110

4.795

564

17.848

2.313

1.218

Kuwait

2.081

730

296

55

3.009

1.513

1.257

54

403

223

1.503

762

217

0

164

1

69

Qatar
Altres MENA

298

Marroc

Maixreq

Tunísia

Líban

173

Altres Med.
Israel

Total

Palestina

Síria

53

1.250

Turquia
3.667

452

66

3.110

0

1.111

3.852

35.751

11.066

0

1.533

1.148

11.693

339

669

230

4.182

0

396

823

2.366
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van congregar especialment a Turquia, el Magreb i
Egipte.
Els Emirats Àrabs Units (EAU) encapçalen la llista,
amb una inversió de 30.600 milions d’euros entre
2003 i 2007 (vegeu la taula 9), la qual cosa representa més de la meitat del total del CCG, i abasten 183 dels projectes. L’any 2008, els EAU van
anunciar 66 projectes més per un valor brut acumulat de 17.000 milions d’euros, amb un equivalent a 4.700 milions d’euros el 2008, la qual cosa
constitueix al voltant del 12% de tots els emissors
d’IED a la regió mediterrània aquest any. La majoria s’han dut a terme al sector de la propietat immobiliària. Només els macroprojectes immobiliaris a
llarg termini –Autoritat d’Inversions d’Abu Dhabi
(ADIA) i Cambra d’Inversions del Golf (GIH) a Porta
Moda, Tunísia (deu anys), Al Maabar a Aqaba,
Jordània (set anys), i EIIC Dounya Park (5.000 milions
de dòlars al llarg de cinc anys)– representen les
dues terceres parts d’aquesta quantitat. Kuwait i
Aràbia Saudita segueixen els EAU amb una mica
més d’11.000 milions d’euros cadascun i més de
100 projectes l’any 2007. El 2008, Kuwait va anunciar 34 projectes més, principalment a Egipte i
Jordània; mentrestant, les inversions en projectes

d’Aràbia Saudita van caure el 2008 a només 22 després d’haver arribat als 43 projectes el 2007, principalment a Egipte i Algèria. La principal concentració s’ha produït en el sector de la propietat
immobiliària. L’any 2008, els estats del Golf van
invertir 4.200 milions d’euros en aquest sector, que
representaven al voltant del 50% de la IED a la regió,
principalment al Maixreq.
Bahrain i Qatar venien a continuació, amb uns 2.300
i 2.900 milions d’euros respectivament i al voltant
de 20 projectes cadascú, mentre que Oman no apareix a la taula de més avall per manca de projectes.
Bahrain va mostrar més interès en Jordània i el Marroc
(Batelco posseeix Umniah Telecom a Jordània, i projectes immobiliaris i turístics de la Cambra de
Finances del Golf en aquests dos països). Els inversors dels Emirats Àrabs Units, Kuwait i Qatar mostren una marcada preferència per Egipte com a principal destí de les seves inversions, mentre que els
inversors d’Aràbia Saudita tendeixen a preferir
Turquia, seguida d’Egipte. L’any 2007 Aràbia Saudita
va anunciar vuit projectes significatius a Turquia:
inversions massives d’Oger en telecomunicacions
i banca, adquisició de bancs i indústries de processament d’aliments.
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GRÀFIC 25

Inversió directa estrangera al sector no
petrolífer a Egipte 2007-2008 (% del total)

Serveis
Financers
40,1

Construcció 7,3

Altres Serveis 15,3

Sector
Immobiliari 1,8
TIC 0,3
Turisme 2,2

Agricultura 1,4

Balanç

Manufactura 31,6

Font: Estadístiques de balança de pagaments, Informes trimestrals del Banc Central d’Egipte
(FY2007-8).
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Canvi de pauta en les inversions del Golf
A més de la dimensió i el volum, la pauta d’inversions
del Golf i la seva diversificació a les economies veïnes han canviat també des dels anteriors períodes
d’expansió del petroli a la dècada de 1970 i principis de la de 1980. En aquell moment, les inversions
del Golf estaven més concentrades en els sectors
tradicionals de la promoció immobiliària i les activitats associades al sector dels hidrocarburs. Aquesta
vegada sembla que hi ha un afany de diversificació
més gran, però les inversions del Golf a la Mediterrània
segueixen representant un perfil sectorial desequilibrat. Els sectors de la construcció i el transport es
van emportar el 52% de les quantitats (i 26 dels projectes), mentre que el sector turístic va arribar a un
19% i el de les telecomunicacions a un 10% més
que el 2003-2008. L’energia, la indústria química
pesada, el ciment i la metal·lúrgia representen el 13%
del total. Existeix també una creixent inversió a la
banca i el sector financer. Aquesta barreja sectorial
reflecteix el model de desenvolupament desequilibrat de les economies del Golf, en què els sectors
dels béns de consum i les indústries lleugeres no hi
són gaire presents.
No obstant això, a través de partenariats amb empreses establertes a països industrials i la seva experiència de cooperació acumulada als països del CCG,
les inversions del Golf s’han fet cada vegada més
diversificades i més empresarials. La presència del
Golf a Egipte, per exemple, s’ha expandit més enllà
de les àrees tradicionals per incloure la manufactura, l’agricultura ecològica, les tecnologies de la comunicació i la informació, els serveis financers i la logística (vegeu el gràfic 25).
Els nous responsables de les decisions inversores
al Golf s’han revelat més alcistes que els seus ante-

cessors. Aquesta nova generació ha tingut l’avantatge d’una educació empresarial i financera més
àmplia, a més d’uns contactes i d’una formació internacionals. També s’ha utilitzat l’experiència internacional per donar suport a les seves activitats inversores. Els inversors del Golf van mostrar un gran
talent a l’hora de posar en marxa grans pressupostos i ambiciosos projectes de tipus greenfield (la creació de noves instal·lacions) en comparació amb
els seus homòlegs europeus i nord-americans. El
2003-2007, les inversions del Golf en projectes
greenfield a la Mediterrània van suposar el 40% dels
projectes i el 53% de les quantitats invertides. De
la seva banda, els projectes de creixement extern o
brownfield (adquisició, inclosa la privatització) van
representar el 23% dels projectes i el 30% dels
fluxos d’inversió.

Conclusions
Malgrat que la crisi financera va afectar aquesta regió
una mica més tard que altres, l’any 2008 les economies del Golf van aconseguir arribar a elevades taxes
de creixement. Tot i que amb l’inici de la crisi el
2009 s’espera un alentiment, es calcula que els seus
superàvits financers augmentaran fins i tot si es dóna
la pitjor de les expectatives possibles respecte als
preus del petroli. Reciclar la riquesa derivada del
petroli és una eina estratègica, atesa la seva baixa
capacitat d’absorció, que beneficiarà particularment
la propera generació. La renda derivada de la inversió estrangera forma part d’una estratègia de cara a
preveure una economia del Golf que transcendeixi
el petroli.

La renda derivada de la inversió
estrangera forma part d’una
estratègia de cara a preveure
una economia del Golf que
transcendeixi el petroli
L’atractiu de la diversificació de les seves inversions
a la veïna regió mediterrània més enllà dels mercats
tradicionals és més gran atès l’elevat rendiment d’aquestes inversions i el potencial creixement dels
països mediterranis arran de la liberalització i la reforma parcials que alguns d’aquests països estan expe-

La dinàmica regional, incloent-hi l’estabilitat i la conclusió amb èxit del procés de pau a l’Orient Mitjà,
així com una integració interregional i intrarregional
més gran, especialment entre la Mediterrània i el Golf
a través, per exemple, de la Zona de Lliure Comerç
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El suport institucional a la
combinació del coneixement
i la tecnologia europeus amb
la fortalesa financera del Golf
ajudarà a vigoritzar el molt
necessari i llargament esperat
procés de desenvolupament
a la regió mediterrània

Panàrab (GAFTA), estan destinades a incrementar
aquesta relació. D’altra banda, la possibilitat de vincular la via Unió Europea - CCG amb la Unió per la
Mediterrània proporcionarà el marc institucional necessari perquè prosperi un intercanvi comercial i d’inversions més gran. El suport institucional a la combinació del coneixement i la tecnologia europeus amb la
fortalesa financera del Golf ajudarà a vigoritzar el molt
necessari i llargament esperat procés de desenvolupament a la regió mediterrània.
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rimentant. A part de la seva proximitat geogràfica i la
seva afinitat lingüística i cultural, la base econòmica
dels països de la Mediterrània i el futur espai euromediterrani hi afegeixen una dimensió més.
S’espera que la presència del Golf a la Mediterrània,
que els darrers anys ha anat incrementant malgrat la
crisi financera global, que ha alentit el ritme però no
n’ha alterat la tendència, s’incrementarà encara més
a mesura que els inversors del Golf comencin a cobrar
impuls i a desenvolupar valuoses xarxes empresarials
a la regió. L’escala i naturalesa de la presència del
Golf, que ha donat predominantment als sectors immobiliari i turístic, ha començat a canviar, i les inversions
del Golf han esdevingut cada vegada més arriscades que les dels seus homòlegs nord-americans i
europeus.

Polítiques Mediterrànies | Turquia-Balcans
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El paper de Turquia a l’Orient Mitjà

Meliha Benli Altunışık
Departament de Relacions Internacionals
Middle East Technical University, Ankara

En les dues últimes dècades, la política turca a l’Orient
Mitjà ha anat evolucionant cap a un activisme més
gran, i l’any 2008 no en va ser l’excepció. De fet,
l’Orient Mitjà va ser la regió en què Turquia va centrar la major part de les seves energies durant tot
l’any. Aquesta política va generar certes crítiques, tant
en l’àmbit nacional com a l’estranger, en el sentit que
el Govern estava reorientant la política exterior turca
vers aquesta regió. En especial, aquesta inquietud va
exacerbar la percepció en el sentit que els últims anys
s’ha posat menys l’èmfasi en el desenvolupament
de les relacions de Turquia amb la Unió Europea.
Tanmateix, aquestes crítiques no han impedit que el
Govern turc s’impliqui cada vegada més en els afers
de l’Orient Mitjà.

Política iraquiana: una nova obertura
El 2008, l’Iraq va continuar sent un dels temes més
importants de la política exterior turca. L’any es va iniciar amb una operació militar terrestre de Turquia al
nord de l’Iraq destinada a perseguir el Partit dels
Treballadors del Kurdistan (PKK), una organització
kurda que lluita contra l’Estat turc. Va ser un esdeveniment important atès que Turquia havia hagut d’interrompre aquestes incursions des que, el 2003, va
declinar cooperar amb els Estats Units en les actuacions bèl·liques a l’Estat iraquià. Tanmateix, enmig de
les crítiques internes a causa de l’escalada de la
violència del PKK durant el 2007, el Govern va obtenir un mandat parlamentari d’un any per dur a terme
operacions a l’Iraq per tal de minvar la capacitat del
PKK per llançar atacs des d’aquest país. Aquest fet
va alarmar l’Administració Bush, que no desitjava que

hi hagués inestabilitat al nord del país, una zona fins
aleshores relativament tranquil·la. Després d’una reunió a la Casa Blanca, el novembre del 2007, entre el
president nord-americà George Bush i el primer ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, tots dos països van
reprendre la col·laboració en els temes iraquians.
Ha estat d’especial importància l’acord per eliminar
el PKK com un dels factors que intervenien en les
relacions Turquia-Estats Units i Turquia-Iraq, incloent-hi els kurds iraquians. En aquest context es va
crear un mecanisme trilateral entre Turquia, els Estats
Units i l’Iraq. Els Estats Units van començar a cooperar amb Turquia per proporcionar-li informació sobre
les activitats del PKK a l’Iraq. Com a resultat, Turquia
va iniciar operacions aèries a la zona i, pel febrer del
2008, va emprendre una operació terrestre de nou
dies de durada contra objectius iraquians sospitosos
de pertànyer al PKK.
Tot i que continua sent difícil saber en quina mesura aquesta operació va assolir els seus objectius militars, sí que va ser un èxit clar en termes polítics i
psicològics. L’operació va fer que se superés la barrera existent en les relacions entre Turquia i els EUA.
També va permetre alleujar, a la mateixa Turquia, el
malestar pels atacs del PKK i el que es percebia com
a incapacitat de l’Estat turc per afrontar-los. Pel que
fa a la relacions amb l’Iraq, el que havia passat va
representar una estratègia de doble via. D’una banda,
les operacions militars van proporcionar a Turquia l’oportunitat de mostrar la seva determinació d’afrontar els atacs del PKK dirigits des de l’Iraq. De l’altra,
les operacions van crear una possibilitat d’obertura
als kurds iraquians, cosa que fins aleshores no havia
estat possible a causa de l’actitud del Govern Regional
del Kurdistan (GRK), que donava suport al PKK. La
invitació al president iraquià, Jalal Talabani, d’origen
kurd, durant les operacions terrestres va ser un indici d’aquesta política de doble via. Talabani va viatjar
a Ankara el març, i des d’aleshores Turquia ha con-

L’Iran: un equilibri difícil
Dos temes relacionats amb la cooperació van continuar dominant les relacions turcoiranianes el 2008.
En primer lloc, tots dos països van cooperar en la lluita contra les organitzacions separatistes kurdes del
PKK i la seva versió iraniana, el Partit per una Vida
Lliure al Kurdistan (PJAK), una cooperació que s’havia intensificat des de l’abril del 2003. Per reflectir
aquest nou nivell de cooperació turcoiraniana es va
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Al-Maliki, el GRK es va adonar que ja no guanyaria
res utilitzant el PKK contra Turquia. Al contrari, necessitava Turquia per obtenir una sortida al món. En conseqüència, el GRK va posar fi a la retòrica hostil a
Turquia i va començar a pressionar el PKK al seu propi
territori. Turquia, de la seva banda, va respondre iniciant un diàleg oficial per primera vegada des del
2003. Al llarg de l’any, el representant especial turc
a l’Iraq va visitar el GRK diverses vegades.
Durant tot l’any, Turquia va reiterar els principals elements de la seva política iraquiana, entre els quals
s’inclouen principalment el reforç de la unitat territorial i l’estabilitat de l’Iraq. Amb aquesta finalitat, Turquia
va continuar propiciant el diàleg amb els partits de
l’Iraq, ara incloent-hi també els partits kurds. Ankara
va prosseguir treballant també a favor de la participació sunnita en el procés polític, com ja havia fet
en el passat. Així mateix, Turquia es va centrar especialment en el desenvolupament de vincles econòmics amb l’Iraq. La inversió turca, especialment a la
regió kurda, va seguir creixent durant el 2008.
Finalment, el Govern turc va mantenir la col·laboració amb els Estats Units i els països de la regió amb
vista a la consolidació de l’Iraq. Les reunions de països veïns de l’Iraq, iniciades el 2003 per iniciativa
turca, van prosseguir el 2007 en la seva més àmplia
extensió.
El destí de la regió de Kirkuk va continuar constituint
un tema d’interès per a Turquia el 2008. El Govern
d’Ankara, que s’ha mostrat contrari a la inclusió de
la multiètnica Kirkuk en el GRK, propugna un estatus especial per a la regió. Cada vegada hi ha més
habitants àrabs, turcs i cristians de la zona que estan
adoptant aquesta mateixa postura. Així doncs, s’ha
ajornat la decisió sobre l’estatus de Kirkuk. Aquesta
qüestió va tornar a esdevenir crucial el 2008, quan
es preparava la llei electoral. A la llei que finalment es
va aprovar s’estipulaven eleccions locals independents per a la regió de Kirkuk.
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tinuat aproximant-se a Bagdad i al Govern de la regió
autònoma kurda. És evident que aquesta nova política es basava en un consens entre el Govern i els
militars. El Consell de Seguretat Nacional, en el qual
també hi és representat l’exèrcit, va publicar una declaració en què subratllava el seu interès per mantenir
bones relacions amb l’Iraq, perquè se sentia satisfet
amb els esdeveniments positius que tenien lloc en
aquest país.
Com a part de la nova obertura del Govern de Turquia
a l’Iraq, el primer ministre turc, Erdogan, va visitar
Bagdad el juliol del 2008. Era la primera visita a la
capital iraquiana d’un primer ministre turc en divuit
anys i, després de la del president iranià, la segona
que feia el líder d’un país veí de l’Iraq. La visita va finalitzar amb la creació del Consell Superior de Cooperació Estratègica, que es reunirà un cop a l’any sota
la presidència dels dos primers ministres, tres cops
a l’any en l’àmbit ministerial, i una vegada cada tres
mesos en el dels funcionaris d’alt rang. El Consell
tractarà qüestions vitals relacionades amb l’energia,
la indústria militar, la seguretat i la política. En la declaració que anunciava la decisió no s’esmentava el PKK,
però sí que es demanava respecte mutu als territoris de cada país i el «suport als esforços conjunts de
l’Iraq i Turquia per evitar el trànsit de terroristes i armes
il·legals des de l’Iraq i cap a aquest país, a més d’insistir en la importància de reforçar la cooperació entre
l’Iraq i Turquia per tal de controlar les fronteres comunes i evitar tota mena de tràfic il·lícit». La declaració
apel·la també a la consecució d’un acord marc militar, l’establiment d’un pacte de lluita contra el terrorisme i el foment de les relacions comercials entre
les indústries relacionades amb la defensa en tots
dos països.
Gràcies a això, el 2008 Turquia va poder arribar a
un punt de cooperació amb els Estats Units i l’Iraq
sobre les qüestions relacionades amb el PKK. El Govern central iraquià se sentia ja més inclinat a eliminar el PKK per considerar-lo un factor negatiu en les
relacions turcoiraquianes. El primer ministre iraquià,
Nuri al-Maliki, va reiterar la seva postura quan va dir
que «les accions del PKK estan destinades a crear
problemes en les relacions turcoiraquianes» durant
la seva visita a Ankara al desembre. Tanmateix, allò
que el Govern central podia fer era força limitat mentre el GRK es negués a cooperar. Per aquest motiu,
va ser prou significatiu que Turquia i el GRK poguessin desenvolupar una relació operativa en aquest sentit. Enfrontat a la realitat de la retirada dels Estats
Units i al creixent poder del Govern central, dirigit per
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decidir revifar l’Alt Comitè de Seguretat, que s’havia
creat el 1998, encara que durant tots aquests anys
havia resultat força ineficaç. Es va informar que la XII
reunió del Comitè, convocada a Ankara l’abril del
2008, va estar dominada de nou pel debat a l’entorn de la cooperació en matèria de seguretat i contra el terrorisme. La declaració publicada després
de la reunió establia que «l’increment d’alguns moviments terroristes a la regió perjudica tots dos països,
i la manera més influent de combatre aquest problema il·legal és l’intercanvi d’informació i la cooperació
en matèria de seguretat». Per explicar millor la postura del seu país, el cap de la delegació iraniana, el
subsecretari d’Interior, Abbas Mohtaj, va subratllar
que «tots dos països lluiten contra el terror i cooperen mútuament, i l’Iran considera el PKK i el PJAK
com una mateixa organització terrorista amb dos noms
diferents. Volem incrementar la cooperació amb Turquia
en la lluita contra les organitzacions terroristes».
En segon terme, la cooperació energètica entre Turquia
i l’Iran també es va intensificar. Les negociacions
iniciades el 2007 a favor de l’acord energètic global
van prosseguir el 2008. El mes de juliol del 2007 tots
dos països van firmar un memoràndum d’entesa per
a la l’exportació de gas iranià a Europa a través de
Turquia, que incloïa la disposició que aquest últim
país produís gas iranià a partir del jaciment de Pars
Sud. Aquest acord, que es va considerar un pas
significatiu per a la realització del projecte Nabucco,
va ser, però, molt criticat per l’Administració Bush.
El tema es va debatre durant la visita d’Ahmadinejad
a Turquia a l’agost; no obstant això, aquesta visita
no va produir els acords esperats en relació amb al
petroli i el gas.
La visita d’Ahmadinejad no sols va ser criticada pels
Estats Units, sinó que també va originar una encesa
polèmica a la mateixa Turquia. Com s’ha esdevingut
recentment amb molts altres temes de política exterior, aquesta qüestió va passar gairebé immediatament a formar part de la polarització i el debat nacionals. En primer lloc, es va qüestionar si Ahmadinejad
havia de visitar o no Anitkabir, el mausoleu d’Atatürk
a Ankara, com solen fer tots els líders estrangers quan
visiten oficialment Turquia. La crisi es va resoldre quan
el Govern va anunciar que la visita tindria lloc a Istanbul.
També es va criticar el Govern per permetre que
Ahmadinejad assistís a l’oració de divendres a la
Mesquita Blava. Tot i que va ser ovacionat per alguns
dels que hi havien anat per assistir a l’oració, d’altres es van queixar perquè, per culpa seva, s’havia
tallat el trànsit. En qualsevol cas, la visita va ser impor-

tant, perquè era la primera vegada que el líder iranià
viatjava a un país de l’OTAN. Es van firmar acords
de cooperació en la lluita contra la droga, el contraban i el terrorisme. També es va informar que havien
tractat la qüestió nuclear.

Turquia va acollir favorablement
l’anunci de Barack Obama
de ser partidari de parlar
amb els iranians
El 2008, Turquia va mantenir la seva postura bàsica
sobre el tema nuclear. Tot i que acceptava el dret de
l’Iran a disposar d’instal·lacions nuclears amb fins
específics, a l’empara del Tractat de No-Proliferació
d’Armes Nuclears, Turquia se sentia amenaçada per
la possibilitat que Teheran desenvolupés armes nuclears. Però Ankara ha preferit sempre que aquesta qüestió es resolgués per mitjans diplomàtics. Així, Turquia
va acollir favorablement l’anunci de Barack Obama
durant la seva campanya en el sentit que, si sortia
elegit com a president, era partidari de parlar amb els
iranians. Mentrestant, Turquia ha continuat arrenglerant-se amb totes les declaracions dels Estats Units
sobre el tema.

Paper mediador en els conflictes
de l’Orient Mitjà
Un aspecte relativament nou de la política de Turquia
a l’Orient Mitjà en les dues últimes dècades ha estat
la seva creixent predisposició a exercir el paper de
mediador en la gestió i resolució de problemes regionals, especialment en el conflicte araboisraelià. Això
contrasta d’una manera significativa amb l’arrelada
política turca de no implicar-se en conflictes regionals. Les raons d’aquest gir són principalment dues:
en primer lloc, el canviant entorn geoestratègic i la
creixent inestabilitat de la regió van començar a tenir
repercussions per a Turquia i van forçar Ankara a
implicar-se més en la gestió dels conflictes, la prolongació dels quals havia portat a la radicalització i
a una amenaça constant de guerra a la zona. La
continuïtat del conflicte araboisraelià permet també
que alguns estats l’explotin per augmentar el seu
poder i influència a la regió. Així, per exemple, el
conflicte palestí ha permès que l’Iran incrementés el
seu poder i la seva influència més enllà dels seus

La qüestió israelianopalestina
Decebut per la inacció posterior a Annapolis i l’impacte negatiu de l’embargament en la població de

Quan Israel va iniciar la seva
operació a Gaza, el Govern turc
va anunciar que donava per
finalitzats el seus esforços per
facilitar les converses entre Síria
i Israel
No obstant això, sembla que la reacció d’Ankara a
l’atac contra Gaza va entelar la imatge de Turquia
com a mediador honest en el conflicte. Sobretot, la
postura adoptada pel primer ministre sobre la qüestió va ser bastant emocional. Erdogan es va mostrar
molt crític amb Israel, alhora que es mantenia igualment silenciós respecte al paper de Hamàs en tota
la història. L’actitud general turca durant la crisi va
fer la impressió que Turquia actuava com a portaveu
de Hamàs. Tot i que aquesta actitud ha esdevingut
popular entre les masses, tant a Turquia com a l’Orient
Mitjà, no ha deixat de crear tensions en les relacions
turcoisraelianes. A més, en un Orient Mitjà extremament polaritzat, ha perjudicat també la imatge de
Turquia com a país que estava per damunt d’aquestes divisions. D’altra banda, el nou escenari també ha
proporcionat a Turquia algunes oportunitats d’influir
en Hamàs perquè actuï com un partit polític legítim.
Ankara també s’ha mostrat activa a l’hora de mirar de
reconciliar Fatah amb Hamàs, una cosa que sembla
essencial amb vista a qualsevol progrés en el procés de pau. Tot i així, està per veure si Turquia podrà
fer ús d’aquest potencial.
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Seguint la gradual millora de les relacions de Turquia
amb Síria després de la crisi de l’octubre del 1998,
i després del fracàs de les converses entre Israel i
Síria el 2000 i el deteriorament de les relacions entre
aquest últim país i els Estats Units, Turquia ha intentat rellançar les negociacions entre Israel i Síria. Es
diu que el primer ministre Erdogan ha participat personalment en la iniciativa, transmetent missatges a
totes dues parts. Finalment, el maig del 2008, i després de diversos intents fracassats, els dos països
van iniciar converses indirectes de pau a Istanbul sota
l’ègida del Govern turc. Israel i Síria van celebrar quatre rondes de negociacions indirectes a Turquia després que comencessin les converses de pau al maig.
Aquestes converses es van suspendre quan el primer ministre israelià, Ehud Olmert, va anunciar la seva
dimissió a conseqüència de les acusacions de corrupció formulades contra ell a Israel. Durant la visita
d’Olmert a Ankara, el desembre del 2008, aquest
darrer i Erdogan van mantenir una reunió que va durar
més de cinc hores. Posteriorment es va revelar que,
per mitjà de la diplomàcia telefònica, Turquia havia
facilitat una altra ronda de converses indirectes i aspirava a aconseguir un acord entre ambdues parts
per iniciar aviat converses directes. Amb aquesta finalitat, totes dues parts van començar a treballar en un
text comú. Tanmateix, quan cinc dies després de la
visita d’Olmert a Turquia Israel va iniciar la seva operació a Gaza, el Govern turc va anunciar que donava per finalitzats el seus esforços per facilitar les converses entre Síria i Israel.
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Gaza, el Govern turc va subratllar durant tot l’any la
inestabilitat de la situació. Erdogan va al·ludir Gaza
com una presó oberta i, pel que sembla, va demanar
al Govern israelià que aixequés el bloqueig. Quan
va expirar l’alto el foc entre Hamàs i Israel, Ankara va
donar suport als esforços d’Egipte per prolongar-lo.
Els atacs israelians contra Gaza van provocar una
dura resposta del Govern turc. El primer ministre
Erdogan va iniciar immediatament un viatge per tota
la regió, durant el qual va visitar Jordània, Síria, Egipte
i Aràbia Saudita. També va mantenir converses amb
el president de l’Autoritat Palestina, Mahmud Abbas.
Després els diplomàtics turcs van emprendre una
acció diplomàtica itinerant per negociar un alto el foc.
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veïns immediats i l’ha convertit, de fet, en una potència mediterrània. Aquests esdeveniments alteren
l’equilibri regional de poders i, per aquest motiu,
preocupen Turquia. En segon terme, l’actual Govern
del Partit de la Justícia i el Desenvolupament (AKP)
s’ha mostrat especialment ansiós per fer un paper de
mediador a la zona. El Govern creu que, a causa dels
seus vincles històrics amb la regió, Turquia no es
pot mostrar indiferent a tot allò que hi té lloc.
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El 2008 va ser un any extraordinari en la política turca,
fins i tot des d’una perspectiva local, principalment
per dues raons. En primer lloc, perquè el fiscal general de l’Estat va demanar la il·legalització del Partit
de la Justícia i el Desenvolupament (AKP) –que és
al poder des de l’any 2002 i va aconseguir ni més ni
menys que el 47% del vot nacional a les eleccions
parlamentàries celebrades el juliol de 2007– per
haver-se convertit en el focus de les activitats contra el laïcisme. Fins aleshores el Tribunal Constitucional
de Turquia havia il·legalitzat prop de trenta partits polítics, però mai un partit governant. L’any 2008 va ser
també extraordinari perquè el país va presenciar,
per primera vegada en la seva història, la detenció i
el judici d’oficials militars d’alt rang, tant en actiu com
retirats, acusats de pertànyer a una organització clandestina autoanomenada Ergenekon. Es tracta d’una
organització que funciona com a tapadora de grups
clandestins als quals els fiscals públics d’Istanbul van
acusar de tractar d’enderrocar el Govern democràticament electe.
Els esdeveniments que van conduir al procés d’il·legalització contra el partit governant, que havia portat el
país –en paraules d’un editorial del Financial Times
publicat el 28 de juliol– «al caire d’un desastre nacional», es van iniciar durant la primavera de 2007, quan
el Govern de l’AKP va proposar el ministre d’Afers
Exteriors Abdullah Gül perquè fos elegit president
pel Parlament. El 27 d’abril, la nit de la primera ronda
de votacions a la Cambra, es va penjar un memoràndum electrònic al lloc web de l’Estat Major en què
s’assenyalava la ferma oposició de l’Exèrcit al nomenament de Gül, principalment perquè la seva espo-
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sa portava el mocador islàmic, la qual cosa era per
als militars un símbol d’oposició al laïcisme.
L’endemà, el principal partit de l’oposició, el Partit
Republicà del Poble (CHP), va apel·lar al Tribunal
Constitucional tot argumentant que calia un quòrum
de les dues terceres parts dels parlamentaris perquè
la Cambra prosseguís amb la votació, requisit amb
què no comptava l’AKP. En una clara violació de les
disposicions de la Constitució, que exigeixen només
la presència d’una tercera part dels parlamentaris, en
el termini d’uns dies el Tribunal Constitucional va fallar
a favor de la petició del CHP. El Govern de l’AKP va
respondre aleshores prenent la decisió de convocar
eleccions municipals anticipades per al mes de juliol.
Aquestes eleccions van donar com a resultat una
aclaparadora victòria de l’AKP i, en conseqüència,
el mes d’agost Gül va ser nomenat president.
Les eleccions nacionals de juliol de 2007 van ser
extremament significatives per a la política turca, no
només perquè l’AKP va incrementar la seva proporció del vot nacional des del 34% fins al 47%, la qual
cosa li permetia seguir governant el país en solitari,
sinó també perquè va ser capaç d’aconseguir la majoria dels vots a la regió sud-oriental de majoria kurda,
on el Partit dels Treballadors Kurds (PKK) ha estat
tractant de provocar una insurrecció armada des de
l’any 1984. En un altre important resultat de les
eleccions de 2007, el Partit de la Societat Democràtica
(DTP), que molts consideren l’ala política del PKK,
va aconseguir convertir-se en el primer partit prokurd
que obtenia representació parlamentària en superar
el llindar del 10% necessari per obtenir escons amb
candidats que es presentaven com a independents.
Les expectatives amb què es va iniciar l’any 2008
indicaven que el Govern de l’AKP utilitzaria l’augment
del seu capital polític per complir les promeses electorals i aplicar les reformes necessàries per a la incorporació a la Unió Europea, que havien quedat estancades en part a causa de les diverses diferències

S’esperava que el tribunal
il·legalitzaria l’AKP arran
de la seva decisió sobre l’esmena
del mocador. Tanmateix, no va
aconseguir obtenir la majoria
qualificada
La investigació judicial de l’ombriva organització criminal, autoanomenada Ergenekon tot adoptant un
mite ultranacionalista, es va ampliar l’any 2008.
Ergenekon va atreure per primer cop l’opinió pública quan la policia va confiscar una partida d’armes
en un barri d’Istanbul el juny de 2007. A partir d’aquest mes i en almenys deu onades de detencions,
van ser detingudes més d’un centenar de persones,
incloent-hi polítics, empresaris, acadèmics, periodistes, mafiosos, membres retirats i en actiu de les forces armades i de seguretat, i la majoria van quedar
sota arrest. La primera acusació contra Ergenekon,
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El Tribunal Constitucional va revocar el juny les esmenes que aixecaven la prohibició del mocador islàmic, violant de nou les disposicions de la Constitució,
que l’autoritzen a revisar les esmenes només pel
que fa als seus possibles defectes de procediment,
però no a la seva substància. La decisió del tribunal
va ser criticada pels cercles progressistes com una
substitució de la democràcia per una «juristocràcia».
S’esperava en amplis sectors que el tribunal il·legalitzaria l’AKP arran de la seva decisió sobre l’esmena del mocador. Tanmateix, el mes de juliol no va
aconseguir obtenir la majoria qualificada per prohibir aquest partit. Així doncs, l’AKP va escapar per ben
poc a la il·legalització, quan sis jutges –o sigui, un
menys de la majoria qualificada– van votar-hi a favor.
Deu dels jutges del tribunal, però, van estar d’acord
que l’AKP s’havia convertit certament en un focus
d’activitats contra el laïcisme, tot i que cinc d’ells no
van considerar les violacions tan greus com per requerir-ne la il·legalització. El fet que l’únic membre del tribunal de carrera militar votés contra la il·legalització
va portar a especular amb la possibilitat que potser
s’havia arribat a un acord entre bastidors entre el
Govern i el general, que esperava ser nomenat cap
de l’Estat Major l’agost. També es va especular sobre
si la demanda d’il·legalització per a l’AKP era una resposta de l’organització Ergenekon, que estava sent
investigada.
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entre Ankara i Brussel·les sorgides des del començament de les converses d’adhesió, a finals de 2005.
En aquest context s’esperava, especialment per part
dels segments euròfils de la societat, que el Govern
de l’AKP aprovaria a través del Parlament el projecte d’una nova Constitució, redactada per un grup
d’experts de tarannà progressista, encarregada pel
primer ministre Erdogan i esmenada pels òrgans del
partit. La nova Constitució, la primera adoptada per
un Parlament electe, hauria de reemplaçar la que es
va implantar l’any 1982 durant el règim militar, la qual,
malgrat que una tercera part de les seves disposicions han estat objecte d’esmena al llarg de l’aplicació de les reformes de cara a la Unió Europea en
el període comprès entre 2001 i 2004, segueix tenint
un caràcter extremament autoritari.
No obstant això, els principals partits de l’oposició,
tant el CHP com el Partit d’Acció Nacional (MHP),
havien declarat que no donarien suport a l’adopció
del projecte de Constitució. Aviat la direcció de l’AKP
es va adonar clarament que ni tan sols no podria
comptar amb el suport de tot el seu grup parlamentari. El projecte de Constitució va quedar, per tant,
en suspens, i en el seu lloc el Govern va aprofitar
l’oportunitat creada pel MHP –o va caure en la trampa que aquest partit li havia parat– en declarar la seva
predisposició a donar suport a esmenes constitucionals per revocar la prohibició del mocador islàmic per
a les universitàries, que ha constituït durant molt de
temps un element important de controvèrsia entre les
elits de l’Estat encapçalades per l’Exèrcit, compromeses amb una forma autoritària de laïcisme, i el
Govern promusulmà de l’AKP, a més dels intel·lectuals progressistes. L’esmena constitucional va ser
adoptada pel Parlament el mes de febrer amb el vot
a favor de gairebé les quatre cinquenes parts dels
seus membres i tots els partits de l’arc parlamentari a excepció del CHP, que immediatament va apel·lar
al Tribunal Constitucional perquè derogués l’esmena que violava el principi del laïcisme.
El mes de març, el fiscal general va presentar una
demanda d’il·legalització contra l’AKP per haver-se
convertit en un «focus d’activitats contràries al caràcter laic de l’Estat», amb una acusació extremament
controvertida, basada en part en les esmenes constitucionals per aixecar la prohibició del vel a les universitàries. El fiscal general demanava també la prohibició de dur a terme activitats polítiques durant cinc
anys ni més ni menys que per a 71 destacats membres de l’AKP, entre els quals s’incloïen el president
Abdullah Gül i el primer ministre Recep Tayyip Erdogan.
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revelada el mes de juliol, acusava els sospitosos de
crear una organització terrorista amb el propòsit d’enderrocar el Govern electe en un cop que s’havia
planejat per dur-lo a terme l’any 2009. Se sospita
que diversos assassinats polítics d’autoria no identificada, com el d’un jutge del Consell d’Estat perpetrat el maig de 2006, o el del periodista turcoarmeni Hrant Dink el gener de 2007, tenen vincles amb
Ergenekon. S’esperava que el judici contra aquesta
organització, iniciat l’octubre, duraria força temps i
implicaria un nombre creixent de sospitosos.
Existeix un ampli debat i una controvèrsia pública al
voltant de la naturalesa d’Ergenekon. Els cercles
encapçalats principalment per Deniz Baykal, líder del
principal partit de l’oposició, el CHP, que acusa el
Govern de l’AKP de violar els principis laics de la
República, islamitzar la societat turca i tractar d’establir un Govern autoritari, sostenen que el procés
contra Ergenekon es basa en proves poc sòlides i
aspira principalment a silenciar l’oposició i consolidar el domini de l’AKP. Altres consideren el procés
contra Ergenekon una prova vital per a la democràcia turca, atès que promet revelar la cara fosca de la
política a Turquia, portar davant la justícia els conspiradors colpistes i projectar llum sobre l’anomenat
«Estat profund», és a dir, una sèrie de bandes criminals, amb vincles amb les forces de seguretat i
intel·ligència, responsables d’un gran nombre d’execucions extrajudicials que han tingut lloc des de la
dècada de 1990, especialment de partidaris del PKK.
Potser la reforma més significativa quant a la qüestió kurda va ser la inauguració oficial, l’1 de gener
de 2009, d’un canal de la televisió pública que emet
en kurd arran de l’aprovació d’una llei autoritzant-lo
i uns preparatius que es van prolongar durant tot el
segon semestre de l’any. Que el Canal 6 de la televisió turca emetés en kurd significava per a Turquia
ni més ni menys que el final oficial de la falta de
reconeixement de la identitat ètnica de gairebé una
cinquena part de la seva població. L’1 de gener de
2009, els canals de la televisió pública van començar també a emetre programes sobre les creences
religioses dels alevis, en un nou pas cap al ple reconeixement oficial de la religió de la minoria musulmana més nombrosa del país, que es considera que
representa una altra cinquena part de la població.
Els enfrontaments esporàdics entre les forces de
seguretat turques i el PKK es van prolongar durant
tot l’any 2008. Pel febrer, l’Exèrcit turc va iniciar una
operació hivernal terrestre contra les bases del PKK
al nord d’Iraq, i la força aèria turca va bombardejar

objectius del PKK a les muntanyes Quandil. L’atac
més mortífer per part de militants del PKK contra
l’Exèrcit turc va tenir lloc el mes d’octubre. El diari
progressista Taraf, que va iniciar la seva activitat a
finals de 2007, va publicar íntegrament una sèrie de
documents relacionats amb la banda Ergenekon,
així com els intents de manipulació política entre bastidors per part de l’Exèrcit. El 5 d’octubre, militants
del PKK que van entrar a Turquia des de territori iraquià van atacar una avançada militar prop del lloc
fronterer d’Aktutun, i van matar 15 soldats i en feriren 21 més. Taraf va publicar documents filtrats que
indicaven que l’atac havia tingut lloc malgrat que es
disposava d’informació prèvia sobre els seus preparatius, i va qüestionar per primer cop en la història
dels mitjans de comunicació turcs que l’Exèrcit fes
adequadament la seva feina, la qual cosa va provocar una dura reacció, tant del cap de l’Estat Major
com del Govern.

La reforma més significativa
quant a la qüestió kurda va ser
la inauguració oficial d’un canal
de la televisió pública que emet
en kurd
L’any 2008, Ankara va continuar mantenint els objectius de política exterior del Govern de l’AKP: millorar
les relacions amb els països veïns i dialogar amb
tots els actors rellevants, estatals i no estatals, de la
regió, amb l’objectiu de propiciar la pau a tota l’àrea
geogràfica. La guerra per Ossètia del Sud iniciada
l’agost entre Rússia, el soci comercial i proveïdor
energètic més important de Turquia, i Geòrgia, la seva
estreta aliada, va col·locar Ankara en una posició difícil, i com a resposta va proposar la iniciativa d’una
Plataforma per a l’Estabilitat i Cooperació al Caucas
basada en els principis de l’Organització per a la
Seguretat i la Cooperació a Europa (OSCE).
Potser l’esdeveniment més significatiu de la política
exterior turca el 2008 va ser la visita del president
Abdullah Gül a la capital d’Armènia, Yerevan, per
assistir juntament amb el seu homòleg armeni al partit de la Copa del Món que va enfrontar les seleccions nacionals d’ambdós països. La «diplomàcia del
futbol» va treballar a favor de l’establiment de relacions diplomàtiques entre els dos països i l’obertura de les fronteres, que Turquia ha mantingut tanca-

Al llarg de l’any 2008, Ankara va facilitar la normalització de les relacions entre Israel i Pakistan quan
els ministres d’Afers Exteriors d’ambdós països es
van reunir per primer cop a Istanbul, el mes de setembre. Ankara també va continuar facilitant converses
indirectes entre Israel i Síria. El primer ministre turc
Erdogan va afirmar que es va sentir traït quan Israel
va atacar Gaza el 27 de desembre de 2008, només
quatre dies després de la visita a Ankara del primer
ministre israelià Ehud Olmert, durant la qual Israel i
Síria van estar molt a prop de declarar l’inici de converses directes amb vista a un tractat de pau. El 29
de desembre, Ankara va suspendre el seu paper de
mediadora.
L’economia turca va créixer al voltant de l’1,5% l’any
2008, amb una taxa molt per sota de la mitjana del
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L’esdeveniment més significatiu
de la política exterior turca
el 2008 va ser la visita del
president Abdullah Gül
a la capital d’Armènia

6,7% per al període 2003-2007, durant el qual la
inversió directa estrangera a llarg termini a Turquia
es va incrementar de 1.800 milions a 21.700 milions
de dòlars, mentre que la renda per càpita va passar
de prop de 3.400 a 9.300 dòlars. Entre els anys 2003
i 2007 les exportacions turques van augmentar de
47.000 milions a 107.000 milions de dòlars, mentre
que les importacions van pujar de 69.000 milions a
170.000 milions de dòlars. El flux d’entrada de fons
a curt termini en l’economia turca va passar de 8.200
milions de dòlars l’any 2002 a 107.000 milions el
2008, cosa que va contribuir a cobrir el dèficit anual
per compte corrent, que en el mateix període va pujar
de 1.500 milions a 47.000 milions de dòlars.
La crisi econòmica mundial també va afectar Turquia
el darrer trimestre de 2008, quan els fons a curt termini van caure significativament a 59.500 milions de
dòlars el mes d’octubre, alhora que el mercat de valors
descendia fins prop de 22.000 punts després d’haver estat gairebé en 58.000 l’octubre de 2007. La
taxa d’atur és del 12% a les zones urbanes, i a finals
d’any es calculava que hi havia uns tres milions de
persones oficialment aturades. Per al 2009, els analistes prediuen una taxa de creixement negativa.
L’esdeveniment polític més important de l’any 2009
seran les eleccions locals que s’han de celebrar el
març. Fins ara els sondeigs indiquen que el partit
governant, l’AKP, pot obtenir en aquestes eleccions
locals una proporció del vot nacional tan gran com
la que va aconseguir en les eleccions nacionals celebrades l’estiu de 2007. S’espera que les eleccions
locals constituiran una mena de referèndum sobre
el Govern de l’AKP després del procés d’il·legalització contra el partit que va tenir lloc l’any 2008.
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des des de l’any 1993 a conseqüència de l’ocupació del territori d’Azerbaidjan per part d’Armènia. En
una iniciativa de política exterior igualment significativa, Ankara va intensificar el diàleg amb el Govern
Regional del Kurdistan, la qual cosa sembla haver
reforçat la cooperació en matèria de seguretat contra el PKK entre Ankara i les autoritats kurdes iraquianes.
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Arran de la seva declaració d’independència el febrer
de 2008, Kosovo va fer un pas més cap a l’autogovern amb la signatura d’una nova Constitució
l’abril de 2008. Amb la seva entrada en vigor, l’autoritat de l’ONU sobre Kosovo va acabar oficialment
el juny de 2008. Malgrat aquests esdeveniments,
resulta formidable el gran nombre de ponts que
encara s’han de construir a Kosovo. Els fets que hi
van tenir lloc l’any passat recorden a la comunitat
internacional que hi ha molts assumptes inacabats
que cal atendre.
Quan s’escriu sobre Kosovo, la diversitat ètnica del
país més jove d’Europa requereix una acurada diferenciació entre la zona nord (de predomini serbi) i la
zona sud (ètnicament de predomini albanès). Es diu
que hi ha més de 40.000 serbis que viuen a la part
nord de la ciutat de Mitrovica. Segons l’Oficina
Estadística de Kosovo, en l’actualitat entre 120.000
i 150.000 serbis viuen en aquest país, una xifra que
l’any 2006 representava el 5,3% de la seva població total. És important assenyalar que, malgrat els
temors en el sentit contrari, no s’ha produït un èxode
massiu de serbis de Kosovo després de la declaració d’independència.
La «independència supervisada» de Kosovo, com a
l’ONU li agrada de qualificar-la, va desencadenar
reaccions adverses en tot l’espectre polític, tant a
Belgrad com a Moscou. El significat de la denominació de «província de Kosovo» –com se la coneix a
Belgrad– es resumeix en expressions com la de
«cor ancestral del territori» que tracten de copsar el
profund caràcter central de Kosovo com a símbol
d’orgull nacional, fins i tot entre els serbis més prooccidentals i de mentalitat més reformista.

És important de cara als futurs esdeveniments i esforços de reconciliació no subestimar el vincle històric
serbi i la seva relació cultural amb Kosovo. Fer-ho
equivaldria a arriscar-se a cometre un greu error de
judici per part dels responsables polítics de Brussel·les,
Berlín, París i Washington.
L’apassionada expressió dels interessos nacionals
serbis davant la independència de Kosovo no es pot
reduir a un desig d’aïllament com durant els anys
de Milosevic. El ressentiment que molts serbis manifesten encara per haver estat atacats durant la campanya de bombardeigs de l’OTAN l’any 1999 és real,
i no es limita al desig dels nacionalistes de tornar al
passat. Alguns observadors de Belgrad han comparat de manera tremebunda la pèrdua de la província
de Sèrbia amb una «amputació sense anestèsia»
(International Herald Tribune, 25-2-2008). El fracàs
a l’hora d’obtenir una resolució del Consell de
Seguretat de les Nacions Unides a favor de la independència de Kosovo s’esmenta constantment per
part dels ciutadans com a prova que la declaració
de Kosovo era il·legítima i, per tant, buida de contingut.

L’establiment d’una relació de treball
pragmàtica amb Sèrbia
No hi haurà un acostament fàcil entre Sèrbia i Kosovo
arran de la declaració d’independència de Pristina
el febrer de 2008. No obstant això, la recerca i
implantació d’una relació de treball pragmàtica
que inicialment se centri en les qüestions de cooperació tècnica és a l’ordre del dia per a ambdós
països. Uns quants exemples de l’esfera econòmica il·lustren la necessitat d’aquesta relació pragmàtica de treball.
Un dels indicadors econòmics clau per a les futures relacions de Kosovo i de Sèrbia amb la Unió

Les transferències dels
treballadors emigrants
representen un important factor
econòmic. L’any 2007, a Kosovo
el nombre de remeses expressat
com a proporció del PIB
va arribar al 16,5%
Per la mateixa regla de tres, la independència de
Kosovo no ha creat precisament una febre per part
de la comunitat internacional per començar a invertir en aquest país sense sortida al mar. L’any 2008,
la inversió directa estrangera només va ser d’uns
220 milions d’euros. Tampoc no han estat gaires
els integrants de la diàspora kosovar que hi han tornat per començar a invertir en el nou Estat. Kosovo
continua depenent en gran manera de les remeses
de l’estranger.
Les transferències dels treballadors emigrants representen un important factor econòmic. L’any 2007,
a Kosovo el nombre de remeses expressat com a
proporció del PIB va arribar al 16,5%. També es van
incrementar lleugerament el 2008, passant dels 430
als 450 milions d’euros. No obstant això, la crisi econòmica deixarà la seva marca en la capacitat dels
emigrants per seguir transferint aquestes quantitats
a Kosovo. Molts d’ells treballen a Alemanya, Suïssa
i Àustria en sectors afectats negativament per la
recessió als seus països d’acollida, en particular
en la fabricació d’automòbils, la construcció i les
tasques domèstiques. La disminució de les remeses dels parents que treballen a l’estranger afectarà negativament les famílies kosovars al llarg de
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La importància d’establir l’esmentada relació de
treball pragmàtica en el dia a dia dels afers administratius, legals i econòmics es fa encara més urgent
per les conseqüències de la crisi econòmica i financera global per als dos països. La decisió de Sèrbia
de continuar pagant per qüestió de principis el deute
exterior de Kosovo i subvencionar l’atenció sanitària, l’educació i els programes de creació de llocs
de treball a la Mitrovica nord i als enclavaments
serbis a l’interior de Kosovo constitueix una pesada
càrrega que difícilment es pot permetre un país que
els darrers quatre mesos ha hagut d’acudir en dues
ocasions al FMI, «amb el barret a la mà», per demanar fons d’emergència.
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Europea dependrà de si aquest darrer país segueix
complint o deixa de complir amb les obligacions de
deute exterior del primer. Des que va perdre el control administratiu de Kosovo, l’any 1999, Belgrad va
continuar pagant el seu deute, amb un cost d’uns
150 milions de dòlars anuals. L’argument plantejat
aleshores va ser que d’aquesta manera mantenia la
seva principal reivindicació del territori. El banc central serbi ha calculat que, abans de la independència, Kosovo devia al voltant de 1.300 milions de
dòlars. La major part del deute exterior de Kosovo
és amb el Banc Mundial i té l’origen en la dècada
de 1980, quan era una província autònoma de Sèrbia
dins del que aleshores era Iugoslàvia.
Si Belgrad acordés amb els creditors internacionals deixar de pagar el deute arran de la independència de Kosovo reconeixeria de facto –tot i que
no de iure– el nou estatus del país. Aquesta paradoxa no pot obviar-se redirigint els fons destinats a
ella vers l’establiment d’una sobirania fiscal a la
Mitrovica nord, de majoria sèrbia, i subvencionant
els enclavaments serbis a Kosovo en termes, per
exemple, d’educació, atenció sanitària i finançament
de la creació d’ocupació.
La necessitat d’arribar a una relació de treball quotidiana també és evident en altres àrees de l’activitat econòmica que influiran considerablement en la
sostenibilitat del nou Estat. Kosovo continua depenent de Sèrbia per al subministrament energètic.
La majoria de l’electricitat de Kosovo, el proveïment
de combustible i molts aliments són exportats i venuts
a Kosovo per Sèrbia. Així doncs, mentre Kosovo no
exporta pràcticament res a Sèrbia, no es pot dir precisament el mateix en sentit contrari. L’any 2007,
Sèrbia va exportar a Kosovo béns per valor de més
de 200 milions d’euros.
Quant al subministrament d’aigua, el principal aqüeducte de Kosovo procedeix de la part sèrbia del
llac Gazivoda. Finalment, l’Agència de Propietat de
Kosovo (APK), un organisme executiu de Pristina
finançat per donants, és responsable de la restitució de les propietats residencials, agràries i comercials als seus propietaris legals. La majoria dels
seus 30.000 casos encara pendents de resolució
els han presentat serbis que viuen ara fora de
Kosovo i que pretenen recuperar les propietats que
tenien quan encara era un província sèrbia. Acceptaran aquests serbis –d’una manera o altra– la legalitat de les decisions sobre els seus drets de
propietat adoptades per l’APK en un Kosovo independent?

2009. I també tindrà un impacte en les reserves de
les divises del país, en la planificació pressupostària a mitjà termini i en el finançament dels elevats
dèficit en compte corrent.
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La Unió Europea com a àncora externa
més important de Kosovo
Un any després de la declaració d’independència
de Kosovo, el seu reconeixement internacional deixa
molt a desitjar. A les Nacions Unides, només un
total de 55 països han reconegut oficialment Kosovo
com a Estat legítim. Tampoc els 27 membres de la
Unió Europea no han reconegut oficialment la seva
independència. Sis membres de la Unió –Espanya,
Eslovàquia, Grècia, Malta, Romania i Xipre– s’han
negat a reconèixer Kosovo com a Estat fins i tot
més de 15 mesos després de la seva independència.

Sis membres de la Unió
—Espanya, Eslovàquia, Grècia,
Malta, Romania i Xipre— s’han
negat a reconèixer Kosovo com a
Estat fins i tot més de 15 mesos
després de la seva independència
Malgrat la divisió de la Unió Europea respecte a la
independència de Kosovo, els ministres d’Afers
Estrangers dels estats membres continuen estant
d’acord a desplegar una missió judicial i policial de
2.000 efectius al país (l’anomenada EULEX). La
missió de la Unió Europea i l’ajuda financera a Kosovo
que l’acompanya van ser recolzades pels 27 membres de la Unió. Haurà de romandre 28 mesos al
país i constitueix la iniciativa de política exterior més
important de la Unió Europea als Balcans. El seu
èxit definirà així mateix la credibilitat i la capacitat
de formulació de polítiques de la Unió més enllà de
Kosovo.
Les conseqüències d’aquesta divisió europea són
potencialment terribles per a Pristina. En aquestes
circumstàncies, Kosovo continua tenint una limitada
legitimitat internacional, la qual cosa redueix la seva
capacitat de cercar acords comercials i ajuda financera de les institucions internacionals en què està
representada la Unió Europea.

Una Unió Europea dividida tampoc no serà capaç
de fer els primers passos en el procés d’aproximació a Kosovo, o sigui, de formular un mandat
negociador de cara a un Acord d’Estabilització i
Associació (SAA) amb les autoritats de Pristina.
Fins i tot entre els països que han reconegut Kosovo,
pocs han fet visites d’alt nivell al nou Estat, ni han
dut a terme projectes d’inversió i acords comercials bilaterals. Aquest lapsus diplomàtic reflecteix l’acceptació més aviat tíbia de la nova república i els riscos d’encoratjar Belgrad a cedir una mica
de terreny en la seva temptativa de conservar el
territori.

Confusió internacional al voltant
d’un nord dividit?
A llarg termini, Belgrad haurà d’optar per una cosa
o una altra. Fins ara, les autoritats sèrbies no han
reconegut la missió de la Unió Europea que tracta
d’establir la transferència d’autoritat de la missió de
l’ONU (la UNMIK) a la UE a Kosovo, ni cooperen
amb ella. Cal tenir en compte que la Constitució
kosovar recentment adoptada no regeix a la part nord
de Mitrovica.
El pla de l’enviat especial de l’ONU, Martti Ahtisaari,
requeria que la Unió Europea prengués el relleu de
la missió de les Nacions Unides en els 120 dies posteriors a la independència de Kosovo. L’oposició de
la Xina i Rússia al Consell de Seguretat ha qüestionat quan i com tindrà lloc la transició, i fins i tot si
finalment tindrà lloc. Un possible retard en la retirada de l’ONU podria crear un buit polític, que beneficiaria de manera immediata Belgrad.
No obstant això, la missió administrativa de la Unió
Europea (Oficina Civil Internacional, OCI) no pot
exercir la seva autoritat ni les seves responsabilitats
a la part nord, de predomini serbi, de Mitrovica, la
ciutat ètnicament dividida. En conseqüència, la UNMIK
continua sent el soci de cooperació legítimament
reconegut pels seus equivalents serbis a les zones
del nord de Kosovo que voregen Sèrbia. A part dels
evidents problemes de seguretat, Sèrbia no reconeix la legitimitat i les bases legals de l’OCI en el
Kosovo posterior a la independència.
A tall d’exemple: seguint directrius del Ministeri de
l’Interior de Belgrad, al voltant d’uns 100 agents de
policia serbis que havien estat treballant en la multiètnica força de policia de Kosovo patrocinada per
l’ONU van abandonar el seu lloc de treball i van jurar

La prova de foc en el dia a dia dels plans de treball
la donaran les condicions en què els representants
serbis a Kosovo estiguin disposats a mantenir converses amb l’EULEX sense que la UNMIX actuï
com a intermediària. Un altre signe de progrés –que
està guanyant força a poc a poc– és la predisposició d’alguns ciutadans dels enclavaments serbis a
començar a utilitzar passaports i matrícules d’automòbil kosovars. Aquest darrer fet apunta a una important distinció que amb massa freqüència passa
desapercebuda en els encesos debats sobre la independència de Kosovo i la reacció adversa de Sèrbia
a aquesta; és a dir, que els ciutadans serbis que
viuen en enclavaments al voltant de Kosovo afronten reptes diversos i es veuen confrontats als ciutadans kosovars en condicions molt diferents que
els seus germans de la part nord de Mitrovica, que
voreja directament Sèrbia. En una paraula, que la
comunitat sèrbia de Kosovo és molt més diversa
en termes polítics, culturals i econòmics del que
sembla a primera vista.

Conclusions
Escriure sobre l’Estat més recent d’Europa és una
tasca semblant a la de tractar d’apuntar a un blanc
en moviment. Per quan aquest text vegi la llum, existeix un alt risc que probablement algunes parts de
la present anàlisi hagin quedat ja obsoletes, superades un cop més pels esdeveniments produïts a
Pristina.
No ajuda gens a l’enrevessat desafiament el fet
que hi hagi una barreja de missions internacionals
rivals a Kosovo, amb la consegüent confusió institucional al voltant dels seus objectius polítics i l’execució dels seus diversos mandats. En aquestes
circumstàncies, Sèrbia pot explotar fàcilment les
contradiccions existents dins i entre les diferents, i
de vegades conflictives, missions de l’ONU, la Unió
Europea i l’OSCE.
D’altra banda, la geografia institucional de Kosovo
continua sent fràgil i està subjecta a considerables
problemes de legitimitat dins i fora del país. Aquesta
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La missió administrativa
de la Unió Europea no pot
exercir la seva autoritat ni les
seves responsabilitats a la part
nord, de predomini serbi, de
Mitrovica, la ciutat ètnicament
dividida. En conseqüència,
la UNMIK continua sent el soci
de cooperació legítimament
reconegut pels seus equivalents
serbis a les zones del nord
de Kosovo que voregen Sèrbia

En un pas significatiu i amb un alt contingut simbòlic, tres dels veïns de Sèrbia –Bulgària, Croàcia
i Hongria– van reconèixer conjuntament la independència de Kosovo el març de 2008. Aquests tres
van ser els primers d’entre els set països veïns de
Sèrbia a fer aquest pas conjunt. Actualment tres
estats successors de l’antiga federació iugoslava
han reconegut Kosovo: Eslovènia, Croàcia i, més
recentment, l’octubre de 2008, Montenegro, mentre que la República de Macedònia segueix abstenint-se’n. Posteriorment, Sèrbia va retirar el seu
ambaixador a Podgorica en senyal de protesta.
Actualment, l’OTAN té 16.000 soldats desplegats a Kosovo. El seu mandat ha de garantir la
seguretat del jove Estat alhora que tracta d’evitar
convertir-se en una força de policia de facto en
aquest territori. La capacitat de la comunitat internacional –primordialment, de la Unió Europea a
nivell polític i d’assistència, i de l’OTAN en l’àmbit
de la seguretat– de romandre unida i mantenir unit
Kosovo determinarà si el nou Estat pot evolucionar per esdevenir una força estabilitzadora als
Balcans Occidentals o conduir a un nou conflicte irresoluble al «pati del darrere» d’Europa. Un
conflicte «congelat» que duri dècades com el de
Xipre no pot ser una opció, ni tampoc redunda en
interès de la Unió Europea, l’ONU ni els Estats
Units.
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lleialtat a Sèrbia. En aquestes institucions continuem
observant un aprofundiment de les divisions i certa
propensió a la no-cooperació.
Aquesta duplicació de responsabilitats –la UNMIK
al nord i l’OCI, en cooperació amb l’EULEX, a la resta
de Kosovo– planteja dues qüestions pertorbadores:
a) qui està dirigint realment les diverses missions
internacionals a Kosovo?; i b) fins a quint punt aquesta confusió institucional constitueix un nou obstacle
per a la sobirania i el reconeixement internacional del
nou Estat?
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fragilitat no es pot atribuir íntegrament a la intransigència sèrbia ni a la parsimònia internacional. També
és el resultat de les autoritats que governen a Pristina,
que fa massa temps que estan preocupades pel
seu estatus; és a dir, per la independència, en lloc
de centrar-se en les pauses de governança i sostenibilitat institucional.
La qüestió clau els propers anys serà qui i de quina
manera administrarà la part nord de Kosovo, o sigui,
la part de Mitrovica de majoria sèrbia. Tot i que les
autoritats de Belgrad asseguren que han perdut el
15% del seu territori, també sostenen la pretensió
contrària davant Kosovo; que Pristina ha perdut el
15% del seu territori a causa de la situació predominant a la seva frontera nord amb Sèrbia. El perill
d’aquesta percepció rau en el pressupòsit que l’«argument del 15%» cimenta encara més la divisió ètnica de facto a Kosovo que la comunitat internacional
sempre ha afirmat que vol tractar d’evitar des de la
seva intervenció l’any 1999.
El modus vivendi resulta acceptable de moment per
a Sèrbia, atès que deixa totes les opcions sobre la
taula i en resol moltes. Però per a les autoritats de
Pristina, ansioses d’avançar en la legitimitat internacional del país i concentrar-se a consolidar les
estructures estatals vigents i una economia soste-

nible, el modus operandi resulta políticament inacceptable.
Kosovo continuarà ocupant-nos, doncs, en termes
de formulació de polítiques tant com en el moment
de redactar aquestes línies, estimulant el pensament i suscitant recerca i debat. Caldrà trobar solucions innovadores i idees agosarades per part de
totes les parts afectades. Va ser precisament considerant opcions semblants com la República Federal
d’Alemanya i la República Democràtica Alemanya
van aconseguir establir relacions diplomàtiques
mútues entre 1949 i 1989, tot i que la primera no
va reconèixer mai la sobirania de la segona.
La proposta de treball d’Ischinger, inspirada en l’anomenat Tractat Bàsic entre la RFA i la RDA, podria
ser un punt de partida des del qual ambdós bàndols entaulessin negociacions constructives. Queda
per veure si aquest complex acord diplomàtic pot
servir com a premissa de treball per a Sèrbia i Kosovo.
Però una cosa és clara: cap dels dos països no es
pot permetre el luxe d’esperar 40 anys més per arribar a una solució de compromís. Cal esperar que
aquesta provocació diplomàtica trobarà les solucions
correctes els pròxims anys, sense haver d’arribar a
llançar un crit d’alarma respecte al país més jove
d’Europa.

Polítiques Mediterrànies | Turquia-Balcans

Introducció: un projecte de pau
com a context
La Unió Europea tal com avui la coneixem va ser en
origen un projecte de pau marcadament polític nascut després de la Segona Guerra Mundial. Ha creat
un marc institucional que inclou 27 estats membres
que representen prop de 500 milions de ciutadans.
Sèrbia és un país europeu, i juntament amb altres països dels Balcans Occidentals, aspira i s’esforça fermament per incorporar-se a aquest projecte de pau
i al seu actual marc institucional.
El poder «tou» de la Unió Europea amb la política de
portes obertes per a noves ampliacions és un incentiu perquè s’hi uneixin les noves democràcies europees del món postcomunista.
Com va passar amb l’ampliació de la Unió Europea
(aleshores Comunitat Europea) als dos països de la
península Ibèrica que havien sortit de règims dictatorials, Espanya i Portugal, i també a Grècia després
de la seva pròpia dictadura, de la mateixa manera l’extensió als països de l’Europa central i oriental a partir de 1989 –el «retorn a Europa»– ha marcat un canvi
fonamental en la geografia política europea.
Els Balcans estan envoltats pel Mediterrani i el mar
Negre, i Sèrbia, encara que després de la independència de Montenegro el 2006 va deixar de ser un
país marítim, té forts vincles amb tota la conca mediterrània.
La península Balcànica, situada després de les
penínsules Itàlica i Ibèrica, representa l’últim com-

ponent europeu meridional que s’unirà a la Unió
Europea.
L’any 2008 va resultar crucial per a la perspectiva
europea de Sèrbia en molts aspectes. Va ser un
any de reptes difícils, amb la proclamació de la independència de Kosovo, però també el de la ferma
decisió popular de continuar avançant per la senda
europea.

Geografia i història
Sèrbia forma part del nucli geogràfic d’Europa. No
és, doncs, una «veïna» d’Europa com de vegades es
dóna a entendre.
Així mateix, avui Sèrbia forma part del que es podria
definir com el pati interior de la Unió Europea i l’OTAN.
És a dir, tots els Balcans Occidentals estan completament envoltats per membres de l’OTAN i la Unió
Europea. Després de l’adhesió de Romania i Bulgària
a la Unió el 2007 i a l’OTAN abans d’aquesta data, i
de l’adhesió d’Albània i Croàcia a l’OTAN l’abril de
2009, els restants països de la regió es troben tots
en la cinta transportadora de la Unió Europea i gairebé tots són membres del programa de Partenariat
per la Pau de l’OTAN.
La geografia importa, i el cas dels Balcans ho confirma. Però la història té un impacte igual, sinó major.
Com a part integrant de la història europea moderna, Sèrbia, ja fos com a Estat independent durant el
segle XIX o com a part de Iugoslàvia el segle XX, ha
estat un aliat i actor europeu compromès. En particular en la primera i la segona guerres mundials, el
paper de Sèrbia/Iugoslàvia va ser un factor crucial
que va contribuir a la victòria sobre els qui a Europa
i al món tractaven de subjugar i reprimir la llibertat i
la democràcia.
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Europa com a pol d’atracció
per a Sèrbia
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La caiguda del comunisme
La nit del 9 de novembre de 1989, quan va caure el
Mur de Berlín, fet que simbolitzava la fi del comunisme, a Europa i al món va sorgir una nova realitat
política. Iugoslàvia, que havia mantingut relacions amb
la Comunitat Europea des de 1971, era considerada per molts el primer potencial país postcomunista
que s’uniria al projecte de pau europeu. El 1990, l’últim Govern federal iugoslau va iniciar els primers contactes i la perspectiva de negociacions. Però aquesta oportunitat històrica única d’unir-se a la Unió
Europea en una data tan primerenca no es va aprofitar, i el país va caure en una ruptura catastròfica i
violenta que va causar una enorme pèrdua de vides,
va desarrelar centenars de milers de persones i va
provocar la devastació i un sofriment extrem.
L’absència de democràcia, d’un Estat de dret, i d’un
marc social basat en els drets individuals es va traduir en la falta de mecanismes institucionals perquè els ciutadans de Iugoslàvia impedissin el destí
a què els líders polítics portaven el país. El devastador llegat institucional del comunisme, que havia
atomitzat la societat, impedit el pluralisme polític, la
llibertat d’expressió i d’associació, i reforçat les pautes de comportament autoritari, paternalista i patriarcal a través d’una selecció negativa de quadres basada en la lleialtat i l’obediència, es va traduir en una
lluita en potència per aconseguir el poder entre els
líders del moment, utilitzant el nacionalisme com a
eina de mobilització i apel·lant a les pitjors evocacions històriques del conflicte interètnic. Una opció,
de fet, completament oposada al model espanyol de
transició, on a mitja dècada de 1970 totes les forces polítiques van decidir no invocar el llegat ni els
records de la Guerra Civil de 1936.
És important recordar breument aquesta història recent
per subratllar la transcendència de la idea d’Europa
com a valor i de la Unió Europea com a institució.

Per què és atractiva Europa?
Sèrbia i els seus ciutadans, juntament amb altres països del món postcomunista, han aspirat, i continuen
aspirant, a la normalitat, a una vida lliure de temor,
incertesa i inseguretat, alliberats de les turbulències
de la història. En les famoses paraules de Churchill,
els Balcans produeixen més història de la que poden
consumir. I no obstant això, contràriament a totes
les expectatives, a finals del segle XX va esclatar una

guerra a Europa malgrat totes les lliçons i exhortacions posteriors a 1945 en el sentit que mai no hi
hauria d’haver una altra guerra al continent. I per
què va passar això? La raó que s’ha d’afegir a la
falta de democràcia és simplement que, entre altres
coses, Iugoslàvia no havia passat a formar part del
projecte europeu de Monnet-Schumann a causa de
l’ordre internacional de la guerra freda acordat a
Ialta i Potsdam.

Sense tenir necessàriament
un coneixement profund de les
institucions de la Unió Europea,
els ciutadans de tots aquests
països, i, per tant, també els
de Sèrbia, saben que la Unió,
encara que imperfecta com tot
constructe humà, proporciona
als seus ciutadans un increment
addicional de seguretat,
prosperitat i certesa
Sense tenir necessàriament un coneixement profund
de les institucions de la Unió Europea, o dels cinquanta anys d’intricada història de la construcció institucional europea des del Tractat de Roma, els ciutadans de tots aquests països, i, per tant, també els
de Sèrbia, saben que la Unió, encara que imperfecta com tot constructe humà, proporciona als seus
ciutadans un increment addicional de seguretat, prosperitat i certesa, i fa la vida una mica més predicible.
Aquest és, en essència, el motiu pel qual aspiren a
l’adhesió.
Així mateix, la fructífera incorporació a la Unió el 2004
i el 2007 de tots els països de l’Europa central i oriental, des d’Estònia al nord d’Europa fins a Bulgària,
veïna de Sèrbia, al sud, va representar un exemple
clau de com els estats que aconsegueixen realitzar
amb èxit la tasca de reforma democràtica, política,
social i econòmica són acceptats en el marc del projecte polític de pau europeu, és a dir, la Unió Europea.

Sèrbia el 2008
El 2008, els ciutadans de Sèrbia van anar a les urnes
en dues eleccions crucials per al seu futur. El mes

La declaració d’independència de Kosovo, el 17 de
febrer de 2008, havia representat un enorme repte
polític, social i històric per a Sèrbia. Marcava l’última
fase de la dissolució de Iugoslàvia a la dècada de
1990, iniciada després del bombardeig de l’OTAN el
1999, que va durar 78 dies, i que va desembocar en
l’acord de Kumanovo, el 10 de juny, que deixava
Kosovo sota l’autoritat de la Resolució 1.244 del
Consell de Seguretat de les Nacions Unides. Sèrbia
conservava la sobirania formal sobre Kosovo, però
havia perdut les eines pràctiques per exercir-la a la
seva província meridional de Kosovo i Metohija.
El 2008, els votants serbis van confirmar el que havien
decidit en les històriques eleccions de setembre de
2000, quan van enderrocar pacíficament, a través de
les urnes –a la manera europea–, Slobodan Milosevic
i el seu règim. Confirmaven, doncs, la seva opció
per un futur europeu, basat en valors europeus. El
Partit Demòcrata del president Tadic i tots els membres de la seva coalició havien decidit que, malgrat
el repte que representava la decisió de Kosovo, només
s’emprarien mitjans institucionals, legals i diplomàtics per defensar la postura de Sèrbia en oposició a
l’esmentada decisió. El president Tadic va declarar
en la campanya electoral que no portaria una nova
generació de joves serbis a una altra guerra fos quin
fos el repte a què Sèrbia s’enfrontés.

Vasos comunicants
Sèrbia i els seus ciutadans han estat molt conscients
de la dinàmica d’Europa. Saben el que la pertinença a la Unió Europea ha fet pels països sotmesos a
dictadures recents com Portugal i Espanya. Han presenciat com Grècia experimentava un ràpid desenvolupament després de la seva incorporació el 1981.
Des de la dècada de 1960 hi ha hagut serbis treballant a Àustria, França, Alemanya, Suècia i molts
altres països, i que en tornar al seu país han aportat les seves experiències. Moltíssims d’ells han
viscut en el marc democràtic institucional europeu,
amb economies de mercat i un sistema de seguretat social.
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El 2008, els votants serbis van
confirmar el que havien decidit
en les històriques eleccions
de setembre de 2000, quan
van enderrocar pacíficament,
a través de les urnes —a la
manera europea—, Slobodan
Milosevic i el seu règim

Sèrbia, doncs, va triar l’atractiu d’un futur europeu
més estable, disposada a afrontar les difícils tasques
que tenia per davant.
El juliol de 2008 va arribar una nova confirmació de
la determinació de seguir una via europea amb la
detenció del líder serbobosnià Radovan Karadzic.
S’acabava de nomenar el nou Govern del primer ministre Mirko Cvetkovic, i es va posar de manifest que
Sèrbia estava disposada a afrontar les obligacions
pendents amb el Tribunal Penal Internacional per a
l’Antiga Iugoslàvia (TPII). La voluntat política d’avançar en aquest sentit era palesa. Encara hi ha dos acusats que campen per lliure: Ratko Mladic i Goran
Hadzic.
El Parlament serbi es va proposar definir una agenda de lleis proeuropees basades en els avantprojectes de llei plantejats pel Govern.
En l’àmbit polític, dos esdeveniments significatius van
reforçar el poder del pol europeu. En primer lloc, el
Partit Socialista de Sèrbia –el partit de Slobodan
Milosevic (que havia mort a la presó del TPII el 2006)–,
ara amb una nova generació de joves líders, va optar
de manera inequívoca, després de les eleccions de
maig de 2008, per un futur europeu en unir-se a la
coalició proeuropea governamental. En segon terme,
la tardor de 2008 el Partit Radical, nacionalista i de
dreta, es va escindir a causa de la qüestió d’Europa
i en va sorgir una ala majoritària que donava suport
a la via europea per a Sèrbia i passava a anomenarse Partit Progressista Serbi.
Aquests canvis en el paisatge polític de Sèrbia donen
fe tant de l’èxit de l’atractiu model de la Unió Europea
com de la dinàmica de poder «tou» que impera a
Europa.
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de febrer, en les eleccions presidencials, Boris Tadic
va ser escollit per a un mandat de cinc anys amb
una plataforma proeuropea. Pel maig es van convocar sobtadament eleccions parlamentàries pel Govern
sortint del primer ministre Vojislav Kostunica a causa
de la qüestió de la independència de Kosovo. La coalició electoral Per una Sèrbia Europea, liderada pel
Partit Demòcrata del president Tadic, va obtenir una
convincent victòria amb un marge de prop de 10
punts sobre el seu principal rival, el Partit Radical,
nacionalista i de dreta.

Balanç
Med. 2009
240

L’etnificació de la política en la dècada de 1990 que
va portar a la guerra i la destrucció era un atzucac
en què s’havia ficat Sèrbia i del qual va necessitar
deu anys per alliberar-se. El 2000 es va trobar que
havia heretat un Estat, una societat i una economia
devastats, i que havia quedat relegada al capdavall
de la cua d’Europa. Els deu anys de la dècada de
1990 es van fer molt llargs en les vides de la gent, i,
no obstant això, històricament no han estat sinó una
anomalia en la història sèrbia. Durant un «breu» però
destructiu moment històric, Sèrbia s’havia situat en
el bàndol oposat al dels seus aliats, al dels seus amics
i al de si mateixa.

El Partit Demòcrata del
president Tadic i tots els
membres de la seva coalició
havien decidit que, malgrat el
repte que representava la decisió
de Kosovo, només s’emprarien
mitjans institucionals, legals
i diplomàtics per defensar
la postura de Sèrbia en oposició
a l’esmentada decisió
Al territori d’Europa, els països, les societats i els ciutadans s’observen, es comuniquen i s’interrelacionen
mútuament. En un moment donat, Sèrbia es va trobar exclosa i condemnada a l’ostracisme. Però l’efecte dels vasos comunicants aquí ha resultat beneficiós. Haver vist que països veïns com Hongria,
Romania i Bulgària avançaven fermament pel camí
de la Unió Europea al final de la dècada de 1990, i
després la seva incorporació a la Unió; haver presenciat l’entrada d’Eslovènia i l’avenç de Croàcia en les
negociacions, a més del fet que Macedònia es convertís en candidata a l’adhesió; tots aquests exemples han definit l’efecte del que la Unió Europea és
capaç de fer. Cal repetir-ho: sempre sense idealitzacions ni expectatives ingènues que la Unió sigui
una panacea.

La difícil ampliació
Com en anys anteriors, però probablement fins i
tot més el 2008, la qüestió de la voluntat i dis-

posició de la Unió Europea a ampliar-se encara més
ha estat molt debatuda. Una Unió que ja té més de
cinquanta anys i en la qual moltes generacions joves
amb prou feines recorden la Segona Guerra Mundial;
una Unió en què recentment els electorats francès
i holandès van rebutjar, per raons diferents, el nou
tractat constitucional; en la qual els creixents problemes econòmics, i finalment la crisi financera i econòmica global, s’han deixat sentir amb força i han
generat una elevada desocupació; tot això s’ha traduït en un replegament cap a dins de les polítiques
nacionals, en temptacions proteccionistes, en el
temor als treballadors immigrants, i en una oposició a l’ampliació.
Tot i així, la propera ampliació de la Unió Europea
certament es produirà, i inclourà els Balcans
Occidentals. La Unió, en la Cimera de Tessalònica
de juny de 2003 sota la presidència grega, va prendre la decisió d’incloure els països dels Balcans
Occidentals una vegada aquests complissin els criteris requerits. Aquesta decisió ha estat posterior i
conseqüentment confirmada. Incumbeix, doncs,
als països dels Balcans Occidentals, i a Sèrbia entre
aquests, prosseguir abans que res a la difícil tasca
d’emprendre una reforma exhaustiva en tots els
àmbits socials per tal d’avançar en la via de la plena
integració.
El treball en la qüestió del lliure desplaçament sense
visat a la Unió Europea des de Sèrbia ha representat una important força motivadora per a tot el procés d’integració a la Unió. I la recomanació (el juliol
de 2009) de la Comissió Europea d’avançar cap al
lliure desplaçament sense visat per a Sèrbia, Macedònia i Montenegro al començament de 2010 representarà un incentiu addicional molt important en
la senda cap a Europa.
Però existeix també la necessitat que aquests països, i Sèrbia en particular, es comuniquin molt més
intensament no només amb la capital de la Unió
Europea, Brussel·les, sinó amb totes les capitals dels
27 països membres pel que fa a la qüestió de l’ampliació i el que significa per als futurs membres afectats, i també per a la continuació del projecte polític europeu de pau i el seu aprofundiment. En conjunt,
els països dels Balcans Occidentals representen un
volum d’uns 20 milions de ciutadans. Això suposa
una grandària inferior, per exemple, a la població
de Romania. I així, encara que entre alguns líders i
part de l’opinió pública dels estats membres de la
Unió l’ampliació pugui semblar –sovint a causa del
fet que un dels candidats sigui Turquia (que, per-
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D’altra banda, els països que han iniciat el procés
de transició democràtica i d’adhesió a la Unió Europea
tenen també l’obligació de mostrar-se solidaris amb
altres nacions del continent europeu i de fora quan
aquestes ho necessitin i estiguin en dificultats.
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Encara que l’esforç del canvi
i la reforma és principalment
d’àmbit nacional, la visible
mà estesa d’Europa en aquesta
tasca constitueix una dimensió
fonamental de responsabilitats
compartides que mostra
un valor europeu essencial:
la solidaritat
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sonalment, crec que hauria d’incorporar-s’hi més
endavant)– una perspectiva aliena i no desitjada, la
necessitat de «completar» Europa és una tasca
històrica que es relaciona amb el projecte original
posterior a la Segona Guerra Mundial d’una Europa
unida, lliure i en pau; una Europa com a projecte
polític, però només si segueix avançant cap a futurs
reptes.
Sèrbia ha de mostrar als altres països els progressos que ha aconseguit i ser sincera quant als desafiaments que té davant seu. Ha d’alleujar, mitjançant els seus esforços de reforma, els temors que
una nova ampliació pugui afegir problemes a la Unió
Europea en lloc de dotar-la de membres fructífers i
responsables. Sèrbia hi ha d’exercir un paper de
lideratge a la regió, mostrant unes relacions de bon
veïnatge i cooperació en un esperit autènticament
europeu.
Existeixen nombrosos marcs de concurrència regional, com el Procés de Cooperació al Sud-est
d’Europa i el Consell de Cooperació Regional, a més
de la lluita coordinada contra la delinqüència organitzada i el tràfic de persones, drogues i armes, o la
cooperació en infraestructures com l’energia, les
carreteres o les xarxes urbanes. La regió ja té una
vida pròpia vinculada a altres regions europees. Però
encara queda molt més a fer.
La Unió Europea és també un pol d’atracció pel fet
que exerceix un paper de suport en la difícil tasca
de reformar una societat postcomunista i postbèl·lica.
Encara que l’esforç del canvi i la reforma és principalment d’àmbit nacional, la visible mà estesa
d’Europa en aquesta tasca constitueix una dimensió fonamental de responsabilitats compartides que
mostra un valor europeu essencial: la solidaritat.
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La presència de la Unió Europea
als Balcans: 2008 i la promesa
de l’europeïtzació

Gerald Knaus
Chairman
European Stability Initiative, Istanbul

A la cimera de la Unió Europea celebrada a Tessalònica el 2003 es va plantejar la perspectiva de
la plena integració a la Unió dels països dels Balcans
Occidentals. Des de llavors, alguns polítics i analistes han suposat que la principal qüestió ja no era
si, sinó quan, la regió passaria a formar part de la
democràtica i pròspera Europa. Com escrivia
Elizabeth Pond en el seu llibre Endgame in the
Balkans:
«El procés de la Unió Europea de tutela, domini i finançament dels candidats a membres ha
implantat esperança en els pares d’avui de cara
a les perspectives dels seus fills; i això, en
una atmosfera transatlàntica de cooperació
abans que de conflicte. La política weberiana
d’anar perforant la fusta dura avança mil·límetre a mil·límetre. [...] En el seu esforç per escapar del segle XIX per entrar en el XXI, els Balcans
es troben ja a anys llum del que preveien els
observadors més optimistes el 1995 o el 1999,
o fins i tot el 2004».
Encara que el passat recent dels Balcans és farcit de tragèdies (des de Srebrenica el 1995 fins a
la guerra interètnica de Macedònia el 2001, passant pel col·lapse de l’Estat a Albània el 1996 o la
guerra de Kosovo el 1999), aquesta –optimista–
visió sembla perdurar, i almenys el futur es presenta segur i ple de promeses. En altres paraules,
el progrés social és irreversible.
La conseqüència d’això per als polítics (i els activistes de la societat civil) és que la manera més
eficient d’avançar en la causa de la democratització i el desenvolupament social és ajudar els paï-

sos a fer progressos per a la seva integració a la
Unió Europea. Encara que és evident que la pertinença a la Unió no resol tots els problemes de la
societat –un cop d’ull a l’actual Unió Europea esvaeix
clarament aquesta il·lusió–, sí que proporciona una
garantia creïble en el sentit que el futur serà diferent del tràgic passat de la dècada de 1990.
Fins a quin punt és plausible avui aquesta visió,
no obstant això, amb el teló de fons de la fatiga
de l’ampliació de la Unió i una crisi econòmica global? I encara que la visió general de l’estabilització dels Balcans Occidentals mitjançant la seva
integració a la Unió Europea segueixi sent possible com a objectiu a mitjà termini, en aquest cas
quines implicacions tindria mestrestant per a la formació de polítiques durant un període que és gairebé segur que durarà més d’una dècada, i possiblement de dues?
Hi ha també els que sostenen que, de fet, poques
coses han canviat realment a la regió. En aquesta
–pessimista– visió alternativa, que subestima la
importància d’una «perspectiva europea», els països dels Balcans Occidentals no semblen gaire
diferents de les fràgils semidemocràcies del sud
del Caucas. Europeus? Sí, però també perifèrics i
sense una perspectiva creïble d’integració a curt
termini. Una regió en fase de postguerra? Sí, però
també potencialment de preguerra, atès que algunes qüestions fonamentals relatives al seu estatus
encara estan per resoldre: economies de mercat
emergents? Potser sí, però estructuralment febles,
poc competitives i summament dependents de les
remeses (juntament amb unes taxes d’atur que sovint
superen el 20%), i extremament vulnerables a qualsevol depressió econòmica global.
De fet, ni la visió optimista (que ja veu els Balcans
situats a la cinta transportadora de la Unió Europea
que porta a la prosperitat democràtica) ni la pessimista (que veu la regió com un polvorí perpetu)

La regió dels Balcans Occidentals es troba avui en
gran part desmilitaritzada. La idea d’un conflicte armat
per defensar agendes polítiques ja no és una amenaça creïble per a la seva estabilitat. Montenegro
va abolir el servei militar obligatori i va destruir els
tancs heretats de l’exèrcit iugoslau després de la
seva independència. Bòsnia i Hercegovina va abolir el servei militar obligatori el 2006, i avui compta
amb un exèrcit professional en lloc dels anteriors tres
exèrcits de lleva (que tenien un fort component ètnic).
L’exèrcit professional de Macedònia ha fet un fructífer esforç per incrementar el reclutament de minories, tant albaneses com turques. Croàcia i Albània
s’han incorporat a l’OTAN. Sèrbia, l’exèrcit de la qual
estava en guerra amb l’OTAN el 1999, ha presenciat una significativa reforma de les seves forces
armades. Fins fa poc, el servei militar era el component essencial de la identitat (masculina) entre els
adults joves. S’ha produït un desplaçament, tan profund com sovint ignorat, cap a una identitat més civil;
per primera vegada des de fa segles, ja no s’entrena els joves montenegrins, bosnians i albanesos
per lluitar i matar.
Probablement aquest és l’assoliment més important
de l’última dècada. Sens dubte, constitueix la base
sobre la qual es pot construir un futur diferent. Els
problemes, com la manca d’una plena llibertat de
moviments per a diversos grups ètnics dins dels seus
propis països, l’oposició al retorn de persones desplaçades, i els reptes de la reconstrucció física i la
desmilitarització –tot això generalitzat fa uns anys a
Bòsnia, Croàcia, Kosovo o Macedònia– s’han superat. El període de postguerra ha arribat en gran mesura a la seva fi a l’Europa sud-oriental, a diferència
del sud del Caucas, on el conflicte armat segueix sent
una amenaça molt real.

(No) posada al dia
Els últims anys, diversos experts han sostingut que
les altes taxes de creixement de les economies dels
Balcans Occidentals fan evident que la regió s’està
començant a posar al dia respecte a la resta d’Europa
després d’un període de declivi econòmic i social
desastrós a la dècada de 1990.
No obstant això, res més lluny de la veritat, ni que
aquest procés ja estigui en marxa, ni que pugui continuar en les condicions actuals. Les taxes d’atur
reals de Sèrbia, Bòsnia i Hercegovina, Kosovo i
Macedònia superaven el 20% abans de l’inici de
l’actual crisi econòmica global. L’estructura de les
exportacions mostra que la regió està lluny d’haverse integrat a les xarxes de producció europees. La
feble governança i el constant problema d’imatge
segueixen obstaculitzant el desenvolupament real
de la regió.
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A Kosovo, el reconeixement de la independència
nacional per part d’alguns dels estats balcànics i els
països membres de la Unió Europea, encara que no
tots, no ha estat prou per deixar resolta la més espinosa de les qüestions d’estatus de la regió. Ara com
ara, no obstant això, l’adhesió a la UE i la integració
regional no representen una visió creïble ni tan sols
a mitjà termini per als països més pobres de la família balcànica.
Ara sembla com si la confusa política de la Unió
Europea hagués aconseguit merament requalificar
els diversos aspectes del problema de Kosovo sense
abordar-los seriosament. La data de la independència s’ha fixat una vegada i una altra, però poques
de les qüestions de Kosovo s’han resolt realment,
des del futur paper de la Missió d’Administració
Provisional de les Nacions Unides a Kosovo (UNMIK)
fins a les fronteres futures del país, passant per la
qüestió de si Kosovo té o no una perspectiva europea significativa. Aquesta incertesa es dóna sobre
el teló de fons d’una situació econòmica i social extremament preocupant. En la mesura que no hi hagi
una postura europea conjunta a l’entorn de la qüestió del seu estatus, la Unió Europea no té res per
oferir als ciutadans de Kosovo a part de l’actual statu
quo; i només pot esperar que, mentrestant, els kosovars no comencin a buscar altres alternatives al seu
futur europeu.
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Desmilitarització de polítiques

Qüestions d’estatus
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són útils per analitzar les opcions disponibles de
cara al futur. Això es va fer especialment evident a
partir dels esdeveniments produïts a la regió el
2008. Els Balcans han canviat, i encara que no es
pot dir que siguin l’Europa central, tampoc són el
sud del Caucas.
Cal un eix de debat diferent. Per conèixer millor
els Balcans de 2008, cal abordar sis punts: desmilitarització, qüestions d’estatus, (no) posada al
dia, integració a la Unió Europea a mitjà termini,
aïllament i credibilitat de la perspectiva de la UE.

TAULA 10

L’«escenari realista» d’integració
a la Unió Europea
Sèrbia i Montenegro,
Bòsnia i Hercegovina

Bulgària
1993

Acord d’Associació

2008

1995

Sol·licitud de pertinença

2009

1997

Estatus de candidat

2011
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TAULA 11

Inici de negociacions

2014

2004

Fi de negociacions

2018

2007

Adhesió

2021

País d’origen

Nombre de països a què poden viatjar
els ciutadans proveïts de passaport sense
necessitat de visat
Nombre de països de
destinació sense visat

Finlàndia

130

Alemanya

129

Grècia

120

Romania

73

Turquia

52

Sèrbia i Montenegro

32

Bòsnia i Hercegovina

25

La integració a la Unió Europea continua
sent un objectiu a mitjà termini per a la regió
Un dels factors més decebedors per a les elits favorables a la reforma a la regió és la distància que encara separa els seus països de la resta d’Europa. Fins
i tot en el millor dels mons caldria més d’una dècada perquè Sèrbia o altres països dels Balcans Occidentals es convertissin en membres de la Unió
Europea. Però el fet que la primavera de 2009 alguns
estats balcànics occidentals (Bòsnia i Hercegovina,
Sèrbia, Albània i, per descomptat, Kosovo) encara no
hagin enviat la seva sol·licitud de pertinença a la Unió
Europea mostra fins a quin punt segueix sent llunyà
l’objectiu de la integració.

Fins i tot en el millor dels
móns caldria més d’una dècada
perquè Sèrbia o altres països
dels Balcans Occidentals
es convertissin en membres
de la Unió Europea
Fins i tot l’escenari indicat pot semblar excessivament
optimista per a alguns països dels Balcans Occidentals. Macedònia va signar el seu Acord d’Associació
el 2001. Bòsnia, de la seva banda, haurà d’esperar
altres set anys. De fet, la majoria dels estats membres de la Unió Europea no esperen que Bòsnia faci
progressos amb vista a aconseguir l’estatus de candidat a curt termini; alguns fins i tot desaconsellen al
Govern bosnià que enviï la sol·licitud de pertinença
a la Unió en el futur pròxim. Una perspectiva europea que continua sent tan distant és improbable
que motivi els líders a l’hora d’assumir compromisos
dolorosos.

La regió continua estant aïllada, tot i que
això pot canviar ben aviat
En vigílies de la cimera de Tessalònica de 2003, l’expresident finlandès Martti Ahtisaari va declarar a
l’International Herald Tribune que «un signe clar del
compromís europeu amb la regió seria que la Unió
Europea facilités i tot seguit eliminés el règim de
visats, com va fer amb Croàcia. Ara com ara, els
visats fan difícil viatjar des d’aquesta regió a la Unió
Europea». Des d’aleshores han passat sis anys.
D’altres han repetit la petició d’Ahtisaari. Mentrestant,
la població dels Balcans Occidentals, a part de
Croàcia, no ha fet sinó aïllar-se encara més; més
encara, de fet, que en cap altre moment de la seva
història (només Albània havia estat més aïllada sota
la seva peculiar forma de comunisme). L’aïllament de
l’Europa sud-oriental ha soscavat els progressos
aconseguits en molts àmbits. Així mateix, ha contribuït a l’escepticisme pel que fa al «futur europeu» de
la regió.
La taula 11 és un resum de la classificació global
2006 de l’Índex Henley de Restriccions de Visats.
Aquest índex quantifica el nombre de països als quals
la població d’una determinada regió pot viatjar sense
visat: mentre que un finlandès pot viatjar lliurement
a 130 països i un romanès a 73, un ciutadà de Bòsnia
i Hercegovina només pot viatjar a 25 països.
La recent ampliació de la Unió Europea ha agreujat
el problema, fent més difícil per a un serbi, per exemple, viatjar a països veïns com Bulgària, Romania o
Hongria. Malgrat tota la retòrica europea en sentit
contrari, la tendència recent ha estat negativa.
Alhora, el de la facilitació de visat és un àmbit en què
l’any 2009 hi podria haver progressos substancials. Per primera vegada des de 1991, existeix una
perspectiva creïble que la Unió Europea pogués

La perspectiva europea importa, però només
si s’hi creu
El 2006, en vigílies de la integració de Romania a la
Unió Europea, l’analista romanesa Alina MungiuPippidi escrivia:
«L’existència d’una opció europea va impedir que
Romania es quedés com Albània o retrocedís
per convertir-se en una nova Bielorússia [...]. Més
que cap llei constitucional o electoral, la integració europea i la perspectiva d’adhesió a la UE
han configurat la política romanesa, i ha estat
en aquest entorn desafiador on Europa ha obtingut el seu èxit més important fins avui. La transició de Romania pot haver semblat llarga i esgotadora per als romanesos, però des dels
franctiradors de Ceaucescu i els miners parapolicíacs d’Iliescu fins a la signatura del Tractat
d’Adhesió amb la Unió Europea només han passat quinze anys.»
Durant la major part del període de transició, Romania
va estar governada per l’excomunista Ion Iliescu i els
seus partits. En els sis primers anys, Iliescu i companyia van permetre a diverses antigues organitzacions comunistes mantenir les seves posicions i consolidar-les.
L’informe regular de la Comissió Europea de 2004
es queixava de l’existència d’un servei secret en el
Ministeri de Justícia. «En aquest servei –el Servei
Independent de Protecció i Anticorrupció– treballen
exclusivament exagents de la Securitate, i l’any 2004

Finalment, el procés d’adhesió a la Unió Europea va
suposar una transformació dràstica:
«La perspectiva d’adhesió a la Unió Europea va
obrir la porta a un nou tipus de canvi polític, un
canvi impulsat des de baix però que aprofitava
les condicions externes, necessàries en una
societat en la qual els poderosos estaven per
sobre de la llei.»
És aquesta també una visió creïble de cara al canvi
als Balcans Occidentals? A partir de 1999, la idea
que Romania tenia una veritable possibilitat d’integrar-se a la Unió Europea va resultar essencial perquè la transformació funcionés. Mungiu-Pippidi sostenia que l’opinió pública desitjava desesperadament
que Romania s’unís a «Europa», ja que estava amargament ressentida per l’«estatus de retard» del país.
«El PDSR/PDS [el partit d’Iliescu] necessitava que
l’economia romanesa s’integrés amb èxit en l’europea, i després d’assegurar el seu domini intern, el seu
següent objectiu en importància era buscar el reco-
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«A Romania, Iliescu va intentar una solució de
compromís els primers anys de la transició,
però va fracassar. La política no va canviar
fins a partir de 2000, quan el PDSR/PDS va
acceptar mantenir l’economia oberta a la competència i a la inversió estrangera; en altres
paraules, continuar la política de l’anterior govern
de la CDR.»
«El 1999, les dues terceres parts dels romanesos seguien creient que el comunisme havia estat
una bona idea que s’havia portat malament a la
pràctica. [...] La política va experimentar un important canvi des que Romania va sol·licitar l’ingrés
a la Unió Europea i, sobretot, des que se li va
atorgar l’estatus de “candidat” el 1999. Això
significava que la tutela de Brussel·les s’hi havia
fet acceptable fins i tot pel PDSR.»
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L’aïllament de l’Europa
sud-oriental ha soscavat
els progressos aconseguits
en molts àmbits. Així mateix,
ha contribuït a l’escepticisme
pel que fa al «futur europeu»
de la regió

encara espiava els jutges. Fins al 2005 no es van
retallar els seus poders». Els primers anys després
de la caiguda del comunisme es van revelar difícils,
amb les regnes en mans d’una elit política per reformar (encapçalada pel PDSR/PDS), arrelada en el
poderós aparell del partit comunista. El punt d’inflexió en la història de la reforma de Romania es va
produir al desembre de 1999, quan els líders de la
Unió Europea, reunits a Hèlsinki, van decidir iniciar
de debò converses d’adhesió amb Romania:
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eliminar l’exigència de visat per a alguns països
dels Balcans Occidentals. Això suposaria un cert
avanç amb vista a abordar un altre punt crític: la credibilitat de la perspectiva de pertinença a la Unió
Europea.

Balanç

neixement europeu. Els antics comunistes de Romania
s’han convençut realment de la Unió Europea i els
seus avantatges.»

Aquí la satisfacció, basada
en la creença en el potencial
guaridor de la integració
europea, no està garantida,
sobretot perquè la Unió Europea
mateixa no ha ofert a països
com Sèrbia o Bòsnia una
perspectiva de pertinença
prou creïble

Això planteja la perspectiva que algunes parts de la
regió dels Balcans Occidentals es quedin nedant
entre dues aigües en el futur immediat, atrapades
entre un passat postbèl·lic i un futur europeu incert,
llastades per l’elevada desocupació i les institucions febles, i, en el pitjor dels casos, aïllades de la
resta del món. Aquí la satisfacció, basada en la creença en el potencial guaridor de la integració europea, no està garantida, sobretot perquè la Unió
Europea mateixa no ha ofert a països com Sèrbia o
Bòsnia una perspectiva de pertinença prou creïble,
o, com en el cas de Kosovo, no ha sabut articular cap
perspectiva. Encara que un retorn al conflicte sembla poc plausible, això per si sol no assegura el camí
cap a l’estabilitat.
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En els actuals Balcans Occidentals –amb líders i
votants cada cop més escèptics davant la perspectiva de pertinença a la Unió Europea–, aquestes idees
no tenen el mateix ressò que van tenir en la Romania
de finals de la dècada de 1990. Alhora, tampoc no
ha sorgit cap alternativa a l’entorn de la qual es mobilitzi un canvi social i institucional de base àmplia.

MUNGIU-PIPPIDI, Alina. «Europeanization without
Decommunization: a case of elite conversion», a
David PHINNEMORE (ed.), a The EU & Romania.
Accession and Beyond. Londres: Federal Trust
for Education and Research, 2006, p. 17-28,
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Dels 180 milions d’habitants dels vuit països àrabs
mediterranis (PAM: Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte,
Palestina, Jordània, Líban i Síria), prop de 70 (el 40%)
tenen entre 15 i 34 anys. D’ells, el 15% dels homes
joves i el 47% de les dones joves no estan inserits
ni en el sistema educatiu ni en el mercat de treball:
més de 20 milions (dels quals les tres quartes parts
són dones joves). Uns altres cinc milions estan
desocupats, en la seva immensa majoria cercant
encara la primera feina. Dues terceres parts dels
altres 45 milions de joves àrabs mediterranis malviuen amb feines informals amb salaris de subsistència (el salari mínim sol actuar com a sostre salarial del sector informal, i oscil·la entre 102 euros
mensuals a Egipte i 256 al Líban), sense cap tipus
de protecció social ni perspectives de millora. Els
propers deu anys, fins al 2020, s’incorporaran a la
vida laboral almenys uns altres 30 milions de joves
addicionals com a conseqüència del creixement de
la població en edat de treballar. Així doncs, difícilment es trobarà un altre factor més decisiu per al
futur d’aquests països (i de les seves relacions econòmiques i socials amb Europa) que les perspectives d’ocupació d’aquests joves.
La generació més gran de joves de la història dels
països àrabs mediterranis s’enfronta, doncs, a una
ombrívola equació, les variables principals de la qual
són i) unes perspectives d’ocupació essencialment
limitades al sector informal (amb nivells salarials ínfims
i unes condicions de treball molt allunyades del que
pot considerar-se una feina decent; vegeu Middle
East Youth Initiative 2009), ii) un desig cada vegada

més estès d’emigrar, iii) una educació i una formació inadequades per a les necessitats del mercat de
treball (tant als seus països com a Europa). Davant
aquest panorama, la 1a Conferència Euromediterrània
de Ministres de Treball, celebrada a Marràqueix el
novembre de 2008, va acordar elaborar un «Marc
d’Accions» que permeti afrontar a escala regional el
problema de l’ocupació a la Mediterrània. O, el que
és el mateix, el repte de la desocupació juvenil, atès
que el 80% de l’atur a la regió afecta joves d’entre
15 i 34 anys (vegeu la taula 12).
En efecte, els països àrabs mediterranis pateixen ja
les taxes de participació més baixes del món (només
el 46% de la població en edat de treballar forma
part del mercat de treball, fonamentalment a causa
de la taxa de participació laboral de la dona més baixa
del món, per sota del 25%) i, tot i així, les taxes mitjanes de desocupació més altes del món (prop del
15% de la població activa, en total 7 milions de desocupats). Combinades, ambdues xifres es tradueixen en el següent: només un de cada quatre habitants té feina, i això comptant que prop de la meitat
d’aquestes feines són informals.
La desocupació afecta especialment els joves i les
dones, que a més gairebé no s’han beneficiat de l’augment de la creació d’ocupació que ha experimentat
tota la regió durant els anys d’elevat creixement econòmic, entre 2002 i 2007, i corren el risc de patir
més que proporcionalment l’impacte de l’actual crisi
econòmica global (Middle East Youth Initiative, 2009).
En efecte, com es pot veure a la taula 12, a Algèria,
Marroc, Jordània i Líban, l’atur entre els joves de 15
a 24 anys més que duplica les taxes generals de desocupació de la població activa, i amb un 21,6% de
mitjana supera àmpliament la mitjana mundial del 14%
(i són també les més altes del món). També en el tram
d’edat de 25 a 34 anys s’enregistren taxes per sobre
del 15% a la majoria dels PAM. TAULA 12
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Ocupació juvenil als països àrabs
mediterranis: la clau del futur

TAULA 12

Desocupació per edat i per sexe (darrer any disponible)

Desocupació (2007,
últim any disponible)
(per edat, milers)

Marroc

Algèria

H

D

TOTAL

794,5

297,6

1.092,1

D

TOTAL

1.072

302,7

1.374,7
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D

334,1

174

Egipte
TOTAL

H

D

TOTAL
1.935,8

508,1

861,6

1.074,1

17,90% 15,50% 17,20%

25,35% 39,93% 27,38%

31,58% 30,94%

31,4%

10,3%

27,0%

14,6%

25-34

13,80% 15,80% 14,40%

16,14%

22%

17,31%

17,43% 22,45%

19,9%

9,6%

38,7%

17,5%

35-44

5,60%

6,50%

5,90%

6,06%

6,56%

6,11%

5,27%

7,55%

5,9%

2,2%

13,1%

4,9%

45-54

2,80%

1,50%

2,40%

3,20%

2,50%

3,11%

3,26%

3,31%

3,3%

0,8%

1,1%

0,9%

55-64

0,60%

0,40%

0,60%

1,50%

1,96%

1,53%

3,11%

1,48%

2,9%

0,6%

0,0%

0,5%

13,9%

20,9%

15,4%

12,9%

18,3%

13,8%

12,8%

17,8%

14,1%

4,7%

18,6%

8,3%

Palestina

Jordània

Líban

Síria

TOTAL

H

D

TOTAL

H

D

TOTAL

H

D

TOTAL

H

D

TOTAL

H

D

TOTAL

190

38

228

142

66

208

111

35

153

734

710

1,444

4.239,2

2.697,4

6.943,7

15-24

38,8%

47,3%

40,2%

23,0%

47,8%

28,3%

20,0%

18,9%

19,7%

%

%

%

21,0%

28,5%

21,6%

25-34

25,1%

27,2%

25,5%

8,0%

24,8%

12,0%

6,4%

9,2%

7,2%

%

%

%

14,0%

30,1%

16,9%

35-44

21,3%

11,0%

19,5%

5,2%

11,6%

6,3%

3,7%

6,0%

4,2%

%

%

%

5,7%

10,4%

6,1%

45-54

20,8%

6,1%

18,4%

4,4%

5,9%

4,6%

3,1%

3,3%

3,1%

%

%

%

3,5%

1,8%

2,9%

55-64

20,3%

2,6%

16,9%

3,8%

3,5%

3,8%

3,3%

1,8%

3,1%

%

%

%

2,4%

0,7%

1,9%

26,5%

23,5%

25,6%

12,0%

25,0%

13,8%

8,8%

10,2%

9,2%

14,5%

53%

23,6%

12,2%

27,9%

14,9%

(per edat, milers)

Tasa de desocupació

H=Homes. D=Dones.
Les taxes mitjanes de desocupació estan ponderades per la població.
Font: Martín (2009).

Pressió migratòria i cost econòmic
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H

15-24

Tasa de desocupació
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Tunísia

H

Davant aquest panorama, no resulta sorprenent que
diverses enquestes realitzades a la regió posin de
manifest que el principal projecte vital d’un creixent
nombre de joves de la regió sigui l’emigració: segons
una enquesta duta a terme per l’Oficina Central
d’Estadístiques de Palestina, una tercera part dels
joves palestins de 10 a 29 anys desitja emigrar (45%
dels joves i 18% de les joves); un altre estudi estadístic realitzat a Algèria l’any 2002 indicava que el
37% dels joves algerians desitgen emigrar (44% dels
joves i el 29% de les joves), i tres enquestes successives realitzades a Tunísia el 1996, 2000 i 2005
posen de manifest que, malgrat tractar-se d’un dels
països amb millors indicadors socioeconòmics de
la regió, el desig d’emigrar no està només molt estès,
sinó que tendeix a augmentar, passant del 22% l’any
1996 al 75,9% el 2005 (84,2% dels joves i 66%
de les joves) (vegeu Fargues 2009, pàg. 20-21).
Aquestes taxes han assolit nivells que constitueixen
ja un símptoma inequívoc d’un fracàs econòmic en
tota regla.
No obstant això, a més de servir d’indicador de la
manca de viabilitat de l’actual model econòmic dels
PAM, l’exclusió de facto dels joves del mercat laboral té un alt cost econòmic per a ells. Suposant que
els joves obtenen uns salaris equivalents al 80% de

la mitjana nacional i que les dones guanyen de mitjana un 25% menys que els homes, és possible calcular l’impacte financer exacte sobre l’economia nacional d’aquesta exclusió dels joves del mercat de treball
(Chaaban 2008, pàg. 8). Partint del supòsit que l’ocupació juvenil hauria de ser equivalent a l’ocupació
entre els adults (seria poc realista plantejar una taxa
de desocupació nul·la), la desocupació juvenil té un
cost anual en ingressos perduts de l’1,76% del PIB
per a Algèria, per a Egipte de l’1,38%, per a Jordània
de l’1,84%, per al Líban de l’1,07%, per al Marroc
del 3,6%, per a Síria del 2,36% i per a Palestina de
l’1,69%, amb un cost total anual per a aquests set
països de 14.400 milions de dòlars (en paritat de
poder de compra, PPC). Però si ampliem el focus
per incloure no només els joves inactius que no estan
integrats en el sistema educatiu (la qual cosa reflecteix amb més precisió la seva exclusió, especialment en el cas de les dones joves), el cost de l’exclusió laboral dels joves es dispara: el 9,09% del PIB
anual per a Síria, el 7,29% per a Egipte, el 4,14% per
a Jordània, el 2,74% per al Líban, amb un cost total
anual de 28.800 milions de dòlars (en PPC). Aquestes
xifres posen de manifest que difícilment es trobarà
una altra mesura de política econòmica que pugui fer
una contribució més gran al desenvolupament econòmic d’aquests països que la promoció de l’ocupació juvenil.

Desajust entre la demanda de qualificacions d’Europa i l’oferta dels països de l’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica
amb reformes polítiques i sense

Panell A: Status quo en educació i taxes de participació:
augment de la població activa amb educació secundària
iniciada o acabada, 2005-2050 (en milions)

Panel B: Canvis de política substancials: augment de la població
activa amb educació secundària iniciada o acabada,
2005-2050 (en milions)
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De fet, les xifres reals són encara més desencoratjadores, atès que les estadístiques de desocupació
posen de manifest que les taxes d’atur augmenten
a mesura que augmenta el grau de formació dels
joves: la taxa de desocupació mitjana entre els llicenciats universitaris (17,4%) és més del doble de
la taxa enregistrada entre els treballadors sense
formació o únicament amb estudis primaris (entre
les dones, aquest fenomen és especialment agut,
amb taxes de desocupació superiors al 25% entre
les universitàries). El problema de la desocupació
dels llicenciats universitaris, tot i que en nombres
absoluts sigui menor (representen poc més d’1 milió
dels 7 milions de desocupats de la regió), no constitueix només un flagrant malbaratament d’inversions
educatives (el 5% del PIB de la regió, en comparació al 3% a Amèrica Llatina o l’est d’Àsia), sinó que
posa en evidència un desajust lacerant entre els sistemes educatius i de formació professional de la
regió i les necessitats dels seus mercats de treball.
No és que els PAM produeixin un nombre excessiu
d’universitaris (no més del 15% de la població activa de la regió ha obtingut un títol de llicenciatura),
sinó que en el moment que la majoria d’aquests
països han aconseguit o són a punt d’aconseguir
l’escolarització universal en ensenyament primari, el
mercat de treball està posant en evidència fins a quin
punt no són adequats els seus sistemes educatius.
El problema rau en part en la qualitat dels seus sistemes educatius, però també en la concentració dels

estudiants universitaris en disciplines, com les humanitats o les ciències socials, orientades fonamentalment cap al sector públic que, tanmateix, ja no
està en condicions d’assegurar una feina als joves
llicenciats com va passar fins als anys vuitanta. En
canvi, les disciplines tècniques, científiques i d’enginyeria i de gestió requerides pel sector privat atrauen
molts menys estudiants.
Tampoc no produeixen millors resultats l’ensenyament secundari ni la formació tècnica i professional
mitjana. Un recent estudi del Banc Mundial sobre
mercats de treball i mobilitat entre Europa i els països del Nord d’Àfrica i l’Orient Mitjà (OMNA) posa
de manifest que els nivells educatius de la ingent mà
d’obra dels països àrabs mediterranis no són adequats per aprofitar la creixent demanda de mà d’obra, especialment de qualificació mitjana, que experimentarà Europa els propers cinquanta anys, a mesura
que envelleix la seva població (Banc Mundial 2009).
El gràfic 26 posa en relleu aquest desajust entre el
perfil educatiu de l’oferta de mà d’obra dels països
àrabs mediterranis i el de la demanda de mà d’obra
europea si no es duen a terme reformes educatives
i no s’incrementen les taxes de participació actuals
(Panell A) i si es fa una inversió substancial i s’estimulen les taxes de participació (Panell B).
Com indica el Banc Mundial, «actualment, la població activa dels països de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica presenta majoritàriament nivells baixos de qualificació. Si no es modifiquen les proporcions actuals
(i suposant que es mantinguin les taxes de participació en el mercat de treball) [per a l’any 2050], la
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població activa de menys de 40 anys d’edat augmentarà sobretot entre aquells que tenen únicament estudis primaris o inferiors (25 milions), i l’abast serà
menor entre els que tenen estudis secundaris (9
milions) i universitaris (7 milions). […] Els mals resultats educatius dels països d’OMNA continuen sent
un obstacle per competir en el mercat global de mà
d’obra». Tot i que la mitjana d’anys d’escolarització
entre la població activa de la regió pràcticament
s’ha duplicat entre 1980 i 2000 (passant de menys
de tres anys a més de cinc), continua estant gairebé dos anys per sota de la mitjana dels països
d’Amèrica Llatina i l’est d’Àsia.
Així doncs, la posada al dia de la política educativa
d’aquests països és una altra de les claus per al seu
desenvolupament futur, la qual cosa constitueix una
pista extremament important per a la cooperació euromediterrània. De fet, moltes de les polítiques i reformes institucionals que caldran per incrementar la
competència d’aquests països al mercat global de
mà d’obra i estimular la mobilitat coincideixen amb
les que calen per estimular la creació de llocs de
treball al sector privat i el creixement de la productivitat en aquests països. O, el que és el mateix, alguns
dels factors que bloquegen el creixement econòmic
i la creació de llocs de treball local també redueixen
el potencial de beneficiar-se de la migració d’una part
de la seva mà d’obra (Banc Mundial 2009, p. xx).

Vers una estratègia euromediterrània?
Davant aquestes perspectives, el Partenariat Euromediterrani, que l’any 2005 gairebé no havia actuat en
l’àmbit de l’ocupació (vegeu Aita, Martín et al. 2008,
i Lannon i Martín 2009, pàg. 17-23), sembla que s’ha
començat a dotar d’instruments de política per afrontar aquest repte. Així, la 1a Conferència Euromediterrània de Ministres de Treball i d’Ocupació, celebrada a Marràqueix els dies 9 i 10 de novembre de
2008,1 es va proposar d’abordar «iniciatives i propostes concretes per promoure la creació d’ocupació, la modernització dels mercats de treball i el treball decent», comprometent-se a desenvolupar un
«Marc d’Accions que contribueixi a desenvolupar una
veritable dimensió social del Partenariat Euromediterrani». Els ministres van subratllar precisament «la
necessitat d’un ajust més gran entre les necessitats
–presents i futures– del mercat de treball i el de1

senvolupament de les qualificacions requerides, en
concret mitjançant una millora de l’educació i la formació professional, així com mitjançant reformes tant
a escala nacional com a escala regional relatives al
marc de qualificacions i competències», subratllant
alhora els beneficis de la cooperació euromediterrània en aquest àmbit.
Els ministres van assenyalar que, a més d’unes altes
taxes de creixement econòmic, cal una inversió més
elevada en capital humà, formació i ocupacionalitat
de la mà d’obra, així com mesures concretes de creació de llocs de treball i una millora de l’entorn per a
aquestes inversions. També van posar en relleu la
interdependència entre l’ocupació, l’educació i la formació, la cohesió social, el desenvolupament econòmic i el creixement i el desenvolupament sostenible,
advocant per un enfocament integrat en què les polítiques econòmica, fiscal, d’ocupació, social i mediambiental, així com les polítiques d’educació i formació, es defineixin i s’apliquin de manera coordinada.
Un cop realitzat el diagnòstic i definit el marc d’actuació política, els ministres es van comprometre amb
un Marc d’Accions a escala regional al voltant del
conjunt d’objectius definit en l’annex de les seves
conclusions: i) més llocs de treball, incloent polítiques actives de creació d’ocupació, ii) millorar l’ocupació i el capital humà, iii) millors llocs de treball,
creant oportunitats de treball decent, iv) promoure
la igualtat d’oportunitats entre homes i dones, v) integrar més joves en llocs de treball decent, vi) una estratègia integrada per transformar l’ocupació informal
en ocupació formal, vii) gestionar la migració laboral
tenint en compte les necessitats dels mercats de treball a ambdues ribes del Mediterrani. En matèria
d’ocupació juvenil, l’objectiu formulat consisteix a
«integrar un nombre més gran de joves en una ocupació formal i productiva» mitjançant mesures que i)
garanteixin la igualtat d’accés a una educació de qualitat a tots els nivells per a ambdós sexes per a l’any
2015; ii) tinguin en compte la Declaració del Caire
sobre educació superior, iii) redueixin el desajust entre
l’educació dels joves i les seves aspiracions professionals (en particular a obtenir un lloc de treball en
el sector públic) i les necessitats del mercat de treball; iv) en aquest sentit, que donin prioritat a l’expansió i la millora d’una formació professional de qualitat i reforcin la seva atracció per als joves.
D’altra banda, van establir un mecanisme de seguiment de la posada en funcionament del Marc d’Accions

Conclusions: http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf/employment_health_conclusions_110 8_en.pdf.
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a través d’un Grup de Treball que «recaptarà informació i dades sobre les tendències nacionals de
l’ocupació i l’evolució de polítiques, identificarà bones
pràctiques i abordarà les qüestions que es plantegin en relació amb la posada en funcionament del
Marc d’Accions. Els països socis proporcionaran a
aquest grup la informació necessària per elaborar,
durant el 2010, un informe de seguiment sobre els
avenços aconseguits d’acord amb el Marc d’Accions»,
basat en plans d’acció nacionals i informes de progrés nacional a presentar l’any 2009 per als socis
mediterranis i en els informes que s’hagin de presentar en el marc de l’Estratègia de Lisboa per als estats
membres de la UE.
Així doncs, el marc d’actuació està definit, i ara el
repte consisteix, en una segona Conferència Ministerial
que hauria de celebrar-se el 2010 precisament sota
la presidència espanyola de la UE, a dotar-lo de contingut amb elements que permetin avançar, a mig termini, vers una autèntica estratègia euromediterrània
d’ocupació que doni resposta al repte de l’ocupació
a la regió.
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Marc contextual
El desenvolupament agrari i la provisió d’aliments
constitueixen una qüestió fonamental i un dels grans
desafiaments als quals s’enfronta la regió MENA.
Malgrat alguns progressos i èxits notables, l’agricultura no ha tingut un paper eficaç per treure de la
pobresa la població d’aquesta regió i proporcionarli una plataforma per a un creixement econòmic diversificat. L’esquerda alimentària de la regió s’ha anat
incrementant i eixamplant els darrers anys. L’augment
del preu dels aliments i del petroli, així com les condicions climàtiques adverses de l’any passat (20072008), n’han agreujat encara més la situació alimentària.
El panorama general de l’agricultura i la seguretat alimentària a la regió es caracteritza per un ús immoderat i inadequat dels recursos materials i naturals,
cosa que es tradueix en una baixa productivitat dels
recursos i en uns nivells insuficients de rendiment
de les collites, tot això agreujat per una distància tecnològica cada vegada més gran. La creixent desproporció entre la producció d’aliments i el consum
per capita suggereix un empitjorament de la situació
alimentària a la regió, on persisteix l’enfocament tradicional. I encara es podria deteriorar més si s’estenen les tendències negatives de la triple crisi global
alimentària (producció de biocombustibles i augment
del preu dels aliments), energètica (increment dels
preus del petroli) i mediambiental (desastres naturals
i artificials).
La regió depèn de manera decisiva de les importacions d’aliments, i els ingressos en divises constitueixen un important factor determinant de la seguretat

alimentària. Les fluctuacions del preu del petroli, clau
en els ingressos derivats de les exportacions, influeixen directament en les economies dels països exportadors, i indirectament en les dels no exportadors,
sobretot a través dels fluxos de remeses provinents
de l’emigració laboral intrarregional.

Factors alcistes del preu dels aliments
El 2007 es va produir un fort increment del preu
dels aliments, calculat per l’Organització de les
Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació
(FAO) en el 40%, mentre que l’any anterior havia
estat del 9%. I els primers mesos de 2008 els preus
van tornar a pujar dràsticament. Gairebé tots els
productes agrícoles s’han vist afectats per aquesta tendència alcista dels preus. El preu del blat, del
blat de moro i de l’arròs ha augmentat en més del
doble durant els últims dos anys, fins a arribar a
nivells sense precedents. Els productes lactis, la
carn, l’aviram i l’oli de palma també han experimentat augments de preu.
Aquest increment del preu dels aliments té l’origen
en una combinació de noves forces amb d’altres que
ja existien. Un factor emergent que explica aquest
increment dels preus és que s’hagi afavorit la producció de combustible a costa del consum alimentari provocat per l’augment del preu de l’energia, la
qual cosa s’afegeix a l’increment derivat del preu d’aquesta. Amb el preu del petroli en un màxim històric de més de 140 dòlars per barril, la producció
agrària va passar a orientar-se cada vegada més a
la producció de biocombustible. Aquesta tendència ha estat afavorida per les polítiques de biocombustibles d’alguns països, especialment per la decisió dels Estats Units de subvencionar els agricultors
que plantessin cultius destinats al mercat energètic. El 2008, prop del 30% de la producció de blat

El paper del sector agrari a la regió MENA
El 2006 s’estimava que la població dels països de
la regió MENA era de 311 milions d’habitants, que
equivalia al 4,8% de la població mundial. Durant el
període 1990-2006, la població de la regió va créixer en un 2,4% anual, mentre que la població total
del planeta ho va fer en un 1,4%. El 2006 el PIB conjunt de la regió equivalia a 734.000 milions de dòlars
nord-americans, cosa que representava l’1,5% del
PIB mundial.
L’agricultura continua dominant les economies de la
majoria dels països de la regió MENA, i constitueix

En general es considera que el sector agrari és la
força impulsora del desenvolupament a la regió
MENA, especialment en els països no productors
de petroli. Aquest sector és crucial per al creixement global, la seguretat alimentària i la lluita contra la pobresa a la regió. El 2006, el Producte Interior
Brut Agrari (PIBA) de la regió equivalia a 88.000
milions de dòlars, la qual cosa representava el 12%
del PIB total. La població rural aquest mateix any
era de 132 milions de persones, és a dir, el 42,5%
de la població total de la regió.
La producció agrària és important per a la seguretat alimentària, ja que constitueix una font d’ingressos per a la majoria dels pobres de l’àmbit rural.
Així mateix, resulta especialment vital en els països amb una producció nacional extremament variable, amb una comercialització limitada dels productes alimentaris de primera necessitat i amb
restriccions canviàries a l’hora de cobrir les seves
necessitats alimentàries mitjançant importacions.
Aquests països es veuen exposats a riscos internacionals, i per a aquests incrementar i estabilitzar
la producció nacional és essencial per a la seguretat alimentària.
Es calcula que l’agricultura sustenta el 70% de la
població rural. Dóna feina a un gran nombre de petits
camperols i peons sense terra, i actua com a fonament de comunitats rurals viables. Més del 80%
practica una agricultura minifundista. En conseqüència, caldria donar una extrema prioritat a la regió a

Med. 2009

En general es considera
que el sector agrari és la força
impulsora del desenvolupament
a la regió MENA, especialment
en els països no productors
de petroli

Balanç

un important vehicle de creixement econòmic. El sector encara produeix el gruix dels aliments que es consumeixen a la regió; representa al voltant del 40% de
l’ocupació total i aproximadament el 20% de les exportacions totals de productes de molts països. Les
exportacions agràries constitueixen la principal font
de matèries primeres per a la indústria, i a la majoria
dels països de la regió MENA les dues terceres parts
del valor afegit generat a les fàbriques es basen en
matèries primeres agràries.
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de moro nord-americà (és a dir, uns 80 milions de
tones) es va utilitzar per a la producció d’etanol en
lloc de destinar-se als mercats d’aliments mundials.
Al Brasil i altres països, la canya de sucre és emprada massivament en la producció d’etanol. Tant a la
Unió Europea com als Estats Units, els cultius de llavors oleaginoses es destinen en general a la producció de biodièsel, sobretot la llavor de colza en
el cas de la Unió Europea i la de soja en el dels Estats
Units. El 2006 la producció mundial d’etanol va superar els 60.500 milions de litres, la meitat als Estats
Units, mentre que la producció mundial de biodièsel aquell mateix any va sobrepassar els 30.200
milions de litres. Els elevats preus de l’energia van
contribuir a l’augment dels costos de producció en
incrementar el cost dels cultius mecànics, de factors de producció com els fertilitzants i pesticides,
i del transport tant dels factors de producció com
dels mateixos productes. Tot plegat va encarir la producció agrària en el seu conjunt.
El ràpid creixement econòmic de molts països en desenvolupament, especialment la Xina i l’Índia, va incrementar el poder adquisitiu dels consumidors; això
va generar una demanda creixent de diferents tipus
d’aliment i va desplaçar la demanda alimentària des
dels productes de primera necessitat tradicionals cap
a altres aliments de més valor com la carn i la llet,
cosa que al seu torn va comportar un augment de la
demanda de cereals utilitzats com a pinso.
Altres factors també han influït en l’augment del
preu dels aliments, com ara els rigors climàtics i la
greu sequera d’Austràlia, un dels principals productors mundials de blat. I encara pitjor, el capital especulatiu als mercats de productes futurs ha estat un
altre factor que ha contribuït a l’increment del preu
de l’energia i, per tant, dels aliments.

la utilització de l’agricultura com a eina per a la lluita contra la pobresa.
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Situació alimentària de la regió
La regió MENA es caracteritza en general per l’escassetat de la major part de productes alimentaris.
La producció de blat i arròs representa només el 25%
i el 52%, respectivament, del consum total. El grup
dels cereals és el que mostra la ràtio d’autosuficiència (RAS) més baixa en la cistella total d’aliments de
la regió, i, entre aquests, el blat és el que té una
ràtio més baixa. El segon grup de la cistella d’aliments
reflecteix ràtios d’autosuficiència més altes, que van
del 73% al 98%, i inclou els llegums, el sucre, la llet
i els olis vegetals. El tercer grup, format pel peix, les
hortalisses, les fruites i la carn, mostra unes ràtios
d’autosuficiència que superen el 100%.

La demanda d’importacions
d’aliments va augmentar
notablement, agreujant així
seriosament l’escassetat de
divises a la majoria dels països
de la regió MENA, sobretot
en els no productors de petroli
En molts països, la ingesta calòrica mitjana per capita es troba per sota dels estàndards mínims de nutrició. Actualment diversos països estan patint una greu
escassetat d’aliments, i s’espera que aquest problema s’agreugi durant la propera dècada. En les dues
dècades passades la producció d’aliments va disminuir o es va mantenir, mentre que el volum de la
població es va incrementar. La demanda d’importacions d’aliments va augmentar notablement, agreujant així seriosament l’escassetat de divises a la majoria dels països de la regió MENA, sobretot en els no
productors de petroli.

Recursos agraris i restriccions
socioeconòmiques
La regió MENA està dotada d’un nombre limitat de
terres cultivables, estimat en 53 milions d’hectàrees
l’any 2005, amb una superfície cultivable per capita

de només 0,17 hectàrees, enfront de les 0,22 hectàrees del total mundial.
Els recursos de la regió en corrents d’aigua dolça
renovables són de 228.000 milions de metres cúbics
anuals, xifra que representa el 0,5% del total mundial de corrents d’aigua dolça. Així mateix, els recursos interns per capita en aigua dolça de la regió
són de 757 metres cúbics, que representa només
l’11% del total mundial. L’accés a l’aigua i el regadiu constitueix un factor important de la productivitat de la terra i l’estabilitat de les collites. La productivitat de les terres irrigades és més del doble de
la de les terres que depenen exclusivament de la
pluja. En aquesta regió només disposen de regadiu
el 20% de les àrees productives. Atès que el canvi
climàtic està generant una incertesa creixent en l’agricultura dependent de la pluja i està reduint l’escolament glacial, la inversió en sistemes d’emmagatzematge d’aigua serà cada vegada més crucial. A
la regió MENA, l’agricultura empra el 89% dels escassos recursos hídrics existents –enfront del 70% a
nivell mundial–, i això en un moment de preocupació a l’entorn de la disponibilitat d’aigua per a les
ciutats i la indústria.
Els programes de desenvolupament agrari i seguretat alimentària afronten una sèrie de restriccions
socioeconòmiques i tecnològiques, especialment
en els principals països productors agraris. Les pressions demogràfiques i la disminució de la grandària de les granges són algunes de les principals restriccions que reflecteixen el constant i cada vegada
més profund desequilibri existent entre la població
i la base de recursos agraris. La grandària mitjana
de les granges ja és força reduïda. El creixement
constant de la població, la reducció de la grandària de les granges i la creixent falta de terres sotmeten a grans pressions el sector agrari i rural a la
regió àrab.
La seguretat hídrica és la segona gran restricció,
atès que la regió àrab és la més seca del món. Les
reserves d’aigua dolça ja s’estan utilitzant plenament, amb un 80% de recursos destinats a usos
agraris, i la creixent demanda d’un ús urbà industrial
i mediambiental reduirà l’aigua disponible per a l’agricultura. L’escassetat d’aigua és particularment
greu, i es calcula que empitjorarà amb el canvi climàtic i la creixent demanda a la regió àrab.
Algunes àrees rurals dels països no exportadors
tenen bosses de subdesenvolupament que han quedat estancades en elevats nivells de pobresa. Les
causes d’això són variades: baix potencial agrari,

L’impacte de l’augment del preu dels
aliments a la regió MENA
Atès que la majoria dels països de la regió MENA són
importadors nets de productes alimentaris, també
han estat els més afectats per l’augment de preus.
L’espectacular increment de la factura alimentària
suposa una càrrega feixuga per als pressupostos
públics, la qual cosa agreuja els dèficits en les balances de pagaments. També els grans importadors es
trobaran en una situació de risc quan tractin de cobrir
les seves necessitats en els mercats mundials, atesa
la tendència decreixent de les reserves alimentàries
globals, que han arribat al nivell més baix en les últimes tres dècades.

Polítiques de provisió d’aliments proposades
La producció d’aliments és crucial per a la seguretat alimentària als països de la regió MENA. L’objectiu
global per als països de la regió és assegurar un
creixement agrari sostingut, reduir la pobresa i millorar la seguretat alimentària. Aquest objectiu es reflecteix en l’Estratègia de Desenvolupament Agrari
Sostenible per als països àrabs que s’ha acordat a
la Cimera Econòmica Àrab de Kuwait el gener de
2009. Cal considerar les característiques estructurals específiques dels països de la regió MENA a
l’hora de dissenyar l’agenda destinada a aconseguir els objectius del creixement global, la lluita contra la pobresa i la seguretat alimentària. No obstant
això, la diversitat existent entre uns països i uns altres,
així com entre ells, és enorme en termes de grandària, potencial agrari, mitjans de transport, dependència dels recursos naturals i capacitat de l’Estat. A la
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En l’àmbit domèstic, l’augment i la inestabilitat del
preu dels aliments afecta sobretot els que menys s’ho
poden permetre: els pobres i els sectors alimentàriament més insegurs, que constitueixen la major part
de la població. Les poques famílies pobres que són
venedores netes d’aliments es beneficiaran d’uns
preus més elevats, però les famílies que són compradores netes –que representen la immensa majoria de
la regió– es veuran perjudicades. Una gran proporció de persones gairebé pobres es veuran empeses
cap al llindar de la pobresa, i la seva accessibilitat als
aliments disminuirà. També la nutrició dels pobres
es troba en risc quan no se’ls protegeix dels augments de preus. En enfrontar-se a un preu més alt
dels aliments, els pobres haurien d’adaptar el seu
consum alimentari i passar a dietes encara menys
equilibrades, amb efectes perjudicials per a la seva
salut tant a curt com a llarg termini.
Els països de la regió MENA han respost a l’augment
del preu dels aliments amb enfocaments diferents,
que varien en funció de cada país. No obstant això,
en general la regió MENA es caracteritza pels següents
elements: unes respostes polítiques dominades pels
subsidis; una elevada proporció del consum de productes de primera necessitat; una elevada dependència dels aliments importats; uns índexs de desnutrició relativament alts (per als nivells de renda); i
un fràgil equilibri social (en general, es percep que
el recent creixement afavoreix els rics i, a més, no hi
ha xarxes de seguretat que protegeixin els afectats).
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escassa inversió en carreteres i regadiu, i marginació social. La pressió política dels camperols perquè es redueixin les diferències de renda entre
l’entorn urbà i el rural amb mesures de protecció i
subsidis està augmentant. Però, a causa del gran
nombre de pobres, protegir el preu dels aliments per
augmentar els ingressos de les granges pot tenir un
alt cost per als consumidors pobres, que inclouen
la majoria dels petits camperols, que són compradors d’aliments nets.
Existeixen evidències considerables en el sentit que
el baix creixement agrari està relacionat amb una sèrie
de polítiques tendencioses a nivell macroeconòmic
i sectorial que han perjudicat l’agricultura. Així mateix,
recentment s’està aplicant a la regió una sèrie de
mesures que afavoreixen els rics. Diversos països
van gravar l’agricultura amb impostos més elevats
que altres sectors. Aquestes intervencions van induir
a un descens del 30% en el preu relatiu dels productes agraris respecte a l’índex de preus dels no
agraris. Aquestes polítiques tendencioses van ser
més acusades en els països de la regió MENA que
depenen més de l’agricultura, on els tipus de canvi
sobrevalorats, l’elevada protecció aranzelària en la
indústria i els impostos sobre les exportacions agràries han contribuït a agreujar la situació. S’ha calculat que una reducció de 10 punts percentuals en la
tributació total del sector incrementaria el creixement
anual global en 0,43 punts percentuals. En qualsevol cas, des de la meitat de la dècada de 1990 la
majoria dels països de la regió MENA han millorat
substancialment les seves polítiques macroeconòmiques i han reduït la tendència contrària a l’agricultura de les polítiques esmentades.
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vista del fet que la població depèn en gran mesura
dels recursos agraris, especialment els grups marginats, la millora de la productivitat agrària augmentarà la seguretat alimentària en la mesura que
incrementi la disponibilitat d’aliments; cal esperar
que això millori les fonts d’alimentació dels estrats
pobres de la població, cosa que seguirà constituint
un important objectiu de l’agricultura en les dues
properes dècades.

L’objectiu global per als països
de la regió és assegurar un
creixement agrari sostingut,
reduir la pobresa i millorar la
seguretat alimentària
Més concretament, aquesta regió requereix:
•
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•

•

Incrementar la producció (disponibilitat) i l’accés
als aliments que necessita la població, especialment els sectors més pobres.
Millorar les oportunitats d’ocupació i obtenció
d’ingressos a fi de potenciar l’accés de tothom,
sobretot dels pobres, als aliments bàsics.
Reduir la vulnerabilitat als canvis econòmics i
mediambientals, i proporcionar «coixins» econòmics i una certa seguretat tant enfront de les commocions dels mercats externs com dels desastres naturals quan es produeixin, respectivament,
augments del preu dels aliments, o sequeres i
inundacions.

Aquests objectius són inseparables: mitigar la pobresa és cabdal per a la protecció del medi ambient, i
protegir el medi ambient és essencial per abordar
la pobresa mitjançant una producció agrària sostenible.
Les solucions a llarg termini al problema de la provisió d’aliments haurien d’incloure: 1) un enfocament
multisectorial del desenvolupament; 2) la participació activa dels especialistes agrònoms rurals; 3) polí-

tiques de tinença de terres que posin límits a la seva
adquisició; 4) millora de les estructures de preus en
el mercat mundial per a les exportacions agràries; 5)
programes agraris sensibles amb el medi ambient, i
6) cooperació internacional entre els països de la
regió MENA a fi de millorar la seva posició negociadora en afers internacionals.
Una acció prioritària per a la col·laboració en l’àmbit
de la provisió d’aliments en els països de la regió
MENA és el suport de la inversió àrab a l’activitat productiva en els actuals plans agraris, en l’agricultura
minifundista i en nous plans agraris a gran escala destinats a produir cultius alimentaris estratègics. Una
altra acció és l’establiment de reserves alimentàries
complementades amb farines compostes com una
mesura de seguretat alimentària a llarg termini. Altres
possibles accions afecten les infraestructures, el
comerç i la investigació més desenvolupament. Un
desenvolupament econòmic d’àmplia base requereix
la millora prèvia del creixement i la productivitat agraris. I l’augment de la productivitat agrària constitueix
una important font de creixement econòmic que genera ocupació i ingressos derivats de l’exportació, així
com altres ingressos addicionals.
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La Zona de Lliure Comerç entre la Unió
Europea i els Països Socis Àrabs del Sud
i l’Est de la Mediterrània: breu resum
de la situació i perspectives

Els PASEM1 en desenvolupament, socis de la Unió
Europea en el marc del Partenariat Euromediterrani
(PEM), també anomenat Procés de Barcelona, o de
la Política Europea de Veïnatge (PEV), evolucionen en les seves relacions amb la Unió Europea
en una geometria variable. En aquests països existeix una certa diversitat política, econòmica i social,
la qual cosa explica les diferències en els progressos duts a terme en matèria de lliure comerç i de
reformes.
Segons l’adhesió, o no, a l’Organització Mundial del
Comerç (OMC) i la conclusió, o no, d’acords d’associació i plans d’acció, cal assenyalar certes diferències entre aquests països (vegeu taula 13).
Els quatre països que més han avançat en el procés
d’integració comercial amb la Unió Europea són Tunísia
(completament integrat en la ZLC l’any 2008), el
Marroc (el 2010), Egipte i Jordània. A més, aquests
quatre països han signat entre si un acord de lliure
comerç (Acord d’Agadir) que va entrar en vigor el
març de 2007. De fet, només Tunísia i el Marroc poden
presumir que la posada en pràctica de l’acord de lliure comerç amb la Unió Europea no ha suposat un
temps excessiu.

1

Abans que res, cal recordar que, dels processos d’integració nord-sud, com el dels PASEM i la Unió
Europea, des de la perspectiva dels socis del sud
es poden preveure tres efectes de primer ordre.
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La Zona de Lliure Comerç (ZLC) entre la Unió
Europea i els Països Socis Àrabs del Sud i
l’Est de la Mediterrània (PASEM): una
evolució de geometria variable

Quins efectes cal esperar de la ZLC?

Un efecte de convergència
S’ha produït un efecte de convergència, és a dir,
una reducció a mitjà i llarg termini de les disparitats
en termes de PIB per capita (Paritat de Poder Adquisitiu, PPA) entre els socis (tendència ascendent)
a través d’un ritme de creixement més sostingut al
sud i d’un increment de la captació dels fluxos financers, sobretot de la Inversió Estrangera Directa (IED).
Es tracta d’un cop publicitari en benefici dels socis
menys rics (PASEM).
Un efecte d’incitació a les reformes econòmiques
i politicoinstitucionals
Sobre aquest tema, cal subratllar que, pel que respecta a la ZLC i segons la Declaració de Barcelona,
els socis del sud i de l’est de la Mediterrània s’han
compromès a impulsar acords econòmics i institucionals mitjançant l’inici de reformes estructurals fonamentals. Així mateix, la PEV pretenia constituir-se en
un Partenariat per a la reforma, amb un sistema d’incitació a les reformes econòmiques, administratives
i polítiques (benchmarking) i unes relacions contractuals de veïnatge més o menys profundes en funció
dels progressos en el procés de reforma.

Algèria, Jordània, Líban, Marroc, Síria, Tunísia i els Territoris Palestins (quan hi ha dades disponibles).
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TAULA 13

Evolució i integració comercial dels PASEM
Adhesió a l’OMC

Acords d’associació (PEM)

Plans d’acció (PEV)

Algèria

En curs

Juny de 2005

-

Egipte

x

Signat el 2001 / ratificat l’abril de 2003

2007

Jordània

x

2002

x

Líban

En curs

2002

2007

Líbia

-

Principi de negociació

-

Marroc

x

1998

x

Síria

-

Signat el 2002 / pendent d’aplicació
x

x

x

1998 / entrada en vigor des de 1996

x

Territoris Palestins
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Tunísia

Un efecte d’integració sud-sud
És important recordar que tant el PEM, a través de
la Declaració de Barcelona, com la PEV, mitjançant
els plans d’acció, insisteixen en l’objectiu de promoure i reforçar els processos de consolidació i integració sud-sud (Magreb, Grup d’Agadir). Per a nombrosos analistes, la integració sud-sud condiciona en
gran manera els avantatges que els PASEM esperen obtenir de la ZLC a la Unió Europea.

Un breu balanç dels efectes de la ZLC
per als PASEM
En l’estat actual de l’evolució dels esdeveniments
resulta arriscat (excepte per a Tunísia i en menor
grau per al Marroc) fer balanços, i encara més quan
se segueix plantejant el problema de «la imputació» de les evolucions constatades arran dels acords
de lliure comerç entre la Unió Europea i els PASEM.
Així doncs, cal relativitzar els resultats.
Efectes macroeconòmics per als PASEM
En termes de convergència, és a dir, de reducció de
les desviacions del PIB per capita (Paritat de Poder
Adquisitiu, PPA), es constaten pocs canvis significatius excepte per a Tunísia (una desviació respecte a
la Unió Europea comparable a la de Romania). En
efecte, prenent la Unió Monetària Europea com a referència (base 100), cal constatar que, a la zona euro,
el PIB per capita (PPA) ha passat entre els anys 1995
i 2005 de prop de 20.000 dòlars PPA a aproximadament 25.000. Als PASEM, la mitjana ha passat

de 4.000 a 4.800 dòlars PPA entre 1995 i 2005, és
a dir, el 20% i el 19,2% els anys 1995 i 2005 en proporció a la Unió Monetària. Aquest fet indica prou
bé que la convergència brilla per l’absència. Només
Tunísia va conèixer certa convergència, atès que la
desviació en termes de proporció ha passat del 23%
a prop del 30% entre 1995 i 2005.
Respecte a la Inversió Estrangera Directa (IED), els
fluxos d’aquestes inversions que van entrar als PASEM
han passat de 1,365 bilions de dòlars l’any 1995 a
3,312 bilions el 2006. La part dels PASEM s’ha incrementat com a mitjana, i en proporció a l’entrada de
la IED a escala mundial, del 0,76% al 0,98%. Malgrat
observar-se una lleugera progressió, és molt evident que no cobreix el potencial demogràfic dels
PASEM. Aquesta relativa debilitat quant a la captació de la IED (excepte en el capítol de l’energia)
segueix constituint un greu obstacle per a l’acceleració del creixement i la instauració d’un principi de
convergència.
L’efecte d’incitació a les reformes
•

La liberalització comercial: la Comissió Europea2
(CE) assenyala que s’han dut a terme avenços
respecte a la majoria dels PASEM en matèria de
liberalització comercial (rebaixes aranzelàries,
posada en pràctica dels acords de lliure comerç
amb la Unió Europea), uns avenços que es tradueixen en un creixement del volum dels intercanvis comercials de béns entre els PASEM i la
Unió Europea. Per aquest motiu, la CE destaca
les reformes impulsades en diversos àmbits, especialment a Egipte i en certa manera a Tunísia, per
facilitar el comerç exterior. No obstant això, en

2 COMISSIÓ EUROPEA: «European Neighbourhood Policy: Economic Review of UE Neighbour Countries». European Economy Occasional Papers,
núm. 40, agost de 2008.

•

la corrupció s’ha anat deteriorant (el Líban,
Egipte, Síria i Líbia).

La relativa debilitat quant
a la captació de la IED (excepte
en el capítol de l’energia) segueix
constituint un greu obstacle
per a l’acceleració del
creixement i la instauració
d’un principi de convergència
Una anàlisi més ajustada per a cada parella de socis
del Grup d’Agadir, i en les 12 configuracions (socissocis) possibles, mostra una major complementarietat entre Egipte-Marroc, Jordània-Egipte, TunísiaEgipte i Tunísia-Jordània. Tot sembla indicar que el
potencial de complementarietat dins d’aquest grup
és relativament significatiu.
A més, l’acumulació paneuromediterrània per a les
regles d’origen resulta prometedora. En efecte, la
zona paneuromediterrània d’acumulació d’origen
està constituïda per 25 països de la Unió Europea,
pels països AELC (Islàndia, Liechtenstein, Noruega
i Suïssa), per Romania, Bulgària, les illes Feroe i
Turquia, i pels països PASEM (Algèria, Egipte,
Jordània, el Líban, el Marroc, Síria, els Territoris
Palestins i Tunísia) més Israel. D’ara endavant, l’acumulació paneuromediterrània s’aplica a les transaccions entre els quatre socis de l’Acord d’Agadir,
i entre les d’aquests darrers i els 25 països de la
Unió Europea.
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Cal precisar que, fins ara, el comerç interior dins del
Grup d’Agadir (Egipte, Jordània, el Marroc i Tunísia)
continua sent marginal. No obstant això, la baixa concentració de les exportacions denota una diversificació dels productes destinats a l’exportació, la qual
cosa afavoreix el comerç a l’interior d’aquest grup.
D’altra banda, en termes de complementarietat, aquest
comerç té un nivell més alt i superior, per exemple,
al de la Comunitat Andina de Nacions (CAN), la
qual cosa impedeix que pugui imputar-se-li la pobresa de les transaccions comercials dins del Grup
d’Agadir.
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L’Acord d’Agadir: un acord prometedor
per a la integració sud-sud
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•

general les barreres aranzelàries continuen sent
bastant altes (Síria, Egipte i el Marroc).
L’indicador elaborat per Economic Freedom comprèn deu components, entre els quals s’inclou
la llibertat comercial; l’índex de llibertat comercial té en compte la tarifa mitjana ponderada o
les barreres no aranzelàries (BNA). Varia de 0 a
100 i com més alta és la puntuació, més gran
és la llibertat comercial. En comparació amb
Romania i Eslovènia, i a excepció del Líban, la
mitjana dels PASEM és baixa (el 50,6% per terme
mitjà, contra el 74,9% de Romania i el 64,5%
d’Eslovènia). Tanmateix, pel que respecta a
Tunísia, i en menor grau a Egipte i Jordània, s’observa una liberalització relativament més gran.
És innegable que la liberalització comercial relativament baixa i, en conseqüència, la persistència d’un fort proteccionisme tant aranzelari com
no aranzelari, constitueixen obstacles, especialment en termes de la intensificació del comerç
sud-sud.
El clima empresarial: de manera general i per
comparació, tot i que el ritme de les reformes tendeix a millorar, el clima empresarial continua sent
pobre. En conseqüència, ens sembla adient explicar els aspectes negatius en matèria de captació de la IED, de la competitivitat i de la productivitat (excepte, relativament, a Tunísia).
Els factors negatius que els empresaris sovint
esmenten són els següents:
– La persistent rigidesa dels mercats de treball (condicions de contractació i d’acomiadament).
– L’escassa qualitat dels sistemes educatius.
– Els problemes vinculats a la realització i posada en pràctica efectiva de les contractacions
(els temps, els procediments, etc.).
Les institucions públiques i els sistemes de governança:
– Quant a l’eficàcia de l’Administració pública, la mitjana regional no arriba a la mitjana
mundial (segons els indicadors de governança del Banc Mundial).
– Quant a la lluita contra la corrupció, Algèria,
Egipte, Jordània, Líbia i el Marroc han ratificat recentment la Convenció de les Nacions
Unides contra la Corrupció (UNCAC). Tanmateix, Síria i Tunísia encara no ho han fet.
A excepció del Marroc i dels resultats relativament bons de Jordània, altres països han
vist com la situació en matèria de control de
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No obstant això, els obstacles que dificulten la integració sud-sud estan relacionats amb la dimensió
institucional. En efecte, a nivell interior, als quatre
països i en diversos graus s’observa que el marc institucional encara és massa fràgil i incomplet com per
permetre l’establiment d’economies de mercat obertes (lleis sobre la competència, eficàcia i transparència de l’Administració, competència i independència dels jutges, etc.). En general, les debilitats
institucionals internes esquitxen la gestió de les relacions comercials i interestatals. Així mateix, la manca
d’institucions sòlides constitueix un obstacle gens
menyspreable. En efecte, les regles i la normativa
existents, bastant vagues i imprecises, ofereixen grans
marges per a l’arbitrarietat i la discriminació per
part d’una Administració duanera que sovint es mostra burocràtica i poc eficient. Finalment, l’excessiva
multiplicació dels acords d’integració constitueix
un veritable trencaclosques amb problemes de coherència i d’oposició, donant lloc a una gestió complexa que dificulta el procés d’integració.
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Perspectives a curt termini
Vers un aprofundiment de la integració
A excepció de Tunísia i el Marroc, a la majoria dels
altres socis els manquen entre quatre i nou anys per
a la implantació de la ZLC amb la Unió Europea. A
més, la CE subratlla els escassos avenços aconse-

guits en l’àmbit dels serveis i de la IED. D’altra banda,
a partir d’octubre de 2007 s’ha començat a perfilar
una nova orientació per a uns acords de lliure comerç
més reforçats (DFTA) que incloguin tots els béns i
serveis.

L’excessiva multiplicació
dels acords d’integració
constitueix un veritable
trencaclosques
amb problemes de coherència
i d’oposició, donant lloc
a una gestió complexa que
dificulta el procés d’integració
Per fer-ho possible, l’any 2008 es va constituir un
grup de treball amb l’objectiu de traçar un full de
ruta amb les noves etapes per al 2010 i, posteriorment, per integrar les qüestions relatives a agricultura i pesca, barreres no aranzelàries, serveis, estatuts fundacionals, acords de conformitat, convergència
reglamentària, etc.
En el pla bilateral, és important assenyalar les negociacions en curs amb Tunísia, el Marroc i Egipte (i
aviat amb Israel). Jordània ja va tancar un acord en
aquest sentit l’any 2006. No obstant això, la CE declara que, respecte a Síria, el Líban i l’Autoritat Palestina,
no s’ha avançat gens.
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Per què els serveis són importants
en el context intraregional dels PASM?

Les negociacions de la Ronda de Doha estan congelades i el món s’està sumint en un estat de recessió no experimentat des de principis de la dècada
de 1930. Pot el comerç de serveis tenir un paper a
l’hora d’alleugerir els problemes associats a l’estancament del comerç multilateral i les seqüeles de la
crisi financera? En aquest breu treball s’argumenta
que la liberalització del comerç de serveis entre
quatre països àrabs del sud de la Mediterrània (d’ara
endavant PASM) pot representar un important paper
a l’hora de potenciar la integració intraregional. La
liberalització regional del comerç de serveis pot alleujar algunes de les potencials repercussions negatives de la crisi financera en el comerç de productes
entre els PASM, sempre que es compleixin certes
condicions prèvies.
Aquest treball pretén investigar alguns importants
mitjans per potenciar el comerç de serveis a escala regional entre quatre PASM, concretament els països de l’Acord d’Agadir: Egipte, el Marroc, Tunísia i
Jordània. El treball s’inicia assenyalant la importància econòmica dels serveis en l’economia i el comerç
dels PASM. Després explica de quina manera la liberalització del comerç de serveis pot actuar com a
motor per potenciar el comerç intraregional entre els
PASM. Posteriorment subratlla diversos possibles
enfocaments de la liberalització dels serveis a escala intraregional. I, finalment, presenta una llista de
polítiques i procediments que els PASM haurien d’adoptar abans de liberalitzar el comerç de serveis a
escala regional per tal d’assegurar un resultat positiu d’aquesta liberalització en la integració intraregional.

El comerç de productes no ha estat capaç de representar el paper de principal motor del comerç interregional en el món àrab en general i en els PASM
en particular. Malgrat l’increment relatiu i absolut del
comerç intraregional entre els PASM, aquests segueixen caracteritzant-se per un baix nivell de comerç
intraregional, que representa entre el 2% i el 5% del
seu comerç total. Aquest nivell tan baix de comerç
intraregional té diversos motius, com ara la semblança dels perfils de producció i exportació dels
PASM, la manca d’una infraestructura de transport
ben desenvolupada i la feble pauta de comerç intraindustrial que existeix en aquests països. Aquests impediments són de naturalesa estructural, tot i que poden
canviar, per a la qual cosa es requereix, però, força
temps. En conseqüència, és urgent arribar a un acord
per definir el principal motor del comerç intraregional. Nosaltres afirmem que els serveis poden exercir
aquest paper atesa la seva significativa posició als
PASM, on representen la part del lleó del PIB i una
important proporció del seu comerç.
El sector serveis constitueix com a mitjana entre el
50% i el 60% del PIB als PASM, tal com es pot veure
a la taula 14. En conseqüència, la importància d’aquest sector per a les perspectives de creixement i
desenvolupament dels PASM és cabdal, especialment tenint en compte que la proporció del sector
serveis en aquests països s’ha mantingut força estable durant un període de més de deu anys.
La taula 15 confirma de nou que els serveis han tingut un important paper en les economies dels PASM.
Aquests difereixen en els avantatges comparatius de
què gaudeixen en el sector serveis. Així, per exem-
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La liberalització del comerç de serveis
en quatre països àrabs del sud de la
Mediterrània: un vehicle d’integració
comercial intraregional no utilitzat

Proporció dels serveis als PASM expressada com a percentatge del PIB

TAULA 14
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Egipte

50,92

51,12

51,83

52,02

51,77

50,13

50,11

50,34

48,78

47,95

49,01

Jordània

66,75

70,04

70,84

70,49

71,70

72,11

71,97

70,36

70,12

68,55

67,58

Marroc

52,40

49,66

51,59

51,20

52,70

54,24

53,47

53,55

53,47

53,75

55,92

Tunísia

59,24

57,80

58,24

58,93

58,77

59,07

59,61

60,16

59,66

59,09

59,69

Font: Banc Mundial (2007), World Bank Development Indicators CD-Rom.

El comerç de serveis com a percentatge del PIB
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TAULA 15
1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Egipte

22,38

21,23

20,59

17,25

17,58

17,34

16,47

18,15

21,16

28,18

28,14

Jordània

49,41

49,71

45,18

45,61

41,72

39,70

35,75

38,17

35,60

36,88

37,95

Marroc

12,32

12,35

12,55

13,37

14,52

14,78

18,13

18,77

19,03

20,31

23,14

Tunísia

21,42

19,79

20,08

20,26

19,97

20,49

21,70

19,63

18,20

19,96

21,57
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Font: Banc Mundial (2007), World Bank Development Indicators CD-Rom.

ple, segons les dades disponibles, Egipte i Tunísia
disposen d’un avantatge comparatiu en els serveis
de viatges i transport, mentre que en el cas del Marroc
l’avantatge comparatiu correspon a altres serveis
comercials i, finalment, a Egipte i Jordània l’avantatge comparatiu recau en la construcció (basant-se en
dades de l’any 2003 calculades per la UNCTAD el
2007). Aquest és només un exemple dels avantatges dels PSM en termes d’exportació de serveis, una
qüestió que es pot aprofitar per potenciar la seva integració regional. Així mateix, el món ha començat a
mirar cap als PASM a l’hora d’externalitzar una sèrie
de serveis, com ara serveis comercials (per exemple, els de gestió administrativa), de comunicacions
i informàtics, i això fa que els PASM estiguin desenvolupant els seus serveis per tal de satisfer aquesta
demanda.
Els PASM haurien d’aplicar totes les mesures necessàries a escala regional per assegurar que els seus
sectors serveis prosperin i es beneficiïn dels processos de desenvolupament i creixement de les seves
economies. Una de les mesures que es poden aplicar per potenciar la integració regional entre els
PASM és la liberalització intraregional del comerç
de serveis.

No obstant això, cal assenyalar que el nivell de compromís no reflecteix necessàriament el grau de liberalització. Lluny d’això, el grau de compromís amb
l’AGCS, en termes de nombre de compromisos concrets, constitueix més aviat un reflex de la data d’adhesió a l’Organització Mundial del Comerç (OMC).
Els antics membres de l’Acord General sobre
Aranzels i Comerç (GATT) tenen en general un
baix nivell de compromís, mentre que els nous membres de l’OMC tenen més compromisos concrets,
com a resultat de la pressió exercida en els membres de recent incorporació perquè n’adquireixin
més. No és sorprenent, doncs, que Jordània sigui
el país amb el nombre de compromisos més elevat
entre els PASM, i fins i tot entre els membres de
l’OMC en general.

TAULA 16

Nombre de compromisos amb l’AGCS
als països àrabs

País
Egipte
Jordània

Nivell de compromisos
amb l’AGCS als PASM
44
110

Marroc

45

Tunísia

20

Font: OMC (2008), Trade Profiles.

Fins on han arribat els PASM pel que fa a la
liberalització del seu comerç de serveis?
El nivell de compromís dels PASM amb l’Acord
General sobre el Comerç de Serveis (AGCS) difereix significativament, tal com es veu a la taula 16.

Els PASM també han engegat una sèrie d’iniciatives de liberalització regional, tot i que la major part
no s’han arribat a realitzar. Aquests països estan
duent a terme unes negociacions amb la Unió
Europea sobre liberalització de serveis regionals

Primer enfocament: els PASM poden començar comparant els sectors en què han adquirit compromisos. Hi ha un gran nombre de sectors en què els
PASM han adquirit compromisos extremament similars, com ara els serveis financers, de turisme i de
comunicacions. Això no significa que aquests compromisos siguin els mateixos, sinó més aviat que la
inclusió d’un determinat sector de serveis en el calendari d’aplicació de l’AGCS específic d’un determinat PASM constitueix un signe de la predisposició
d’aquest país a obrir el seu sector en un o altre
moment. D’altra banda, les regulacions internes dels
PASM són en general més liberals que els compromisos mateixos del país en el seu calendari d’aplicació de l’AGCS, la qual cosa implica que el panorama de liberalització regional a l’empara de
l’AGCS-plus sigui ampli, tot i preservar les preferències nacionals.

Perquè la competència
i la liberalització funcionin
eficaçment, cal un marc
regulador saludable
Segon enfocament: hi ha una sèrie de serveis que
són més proclius a la liberalització intraregional que
a la liberalització multilateral. La naturalesa específica d’aquests sectors, a l’hora d’establir les seves
pautes i les normes i regulacions que governen els

Polítiques i procediments que haurien
d’adoptar els PASM per liberalitzat el
comerç de serveis a escala intraregional
Qualsevol intent de liberalització, sigui a escala unilateral, regional o multilateral, s’hauria d’emprendre sobretot de cara a potenciar la competència
en el subministrament de serveis per tal d’incrementar els avantatges positius de la liberalització en termes de benestar. Perquè la competència i la libe-
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Enfocaments per a la liberalització del
comerç de serveis a escala intraregional

seus mercats, fa que sigui més convenient liberalitzar-los a escala intraregional que multilateral. Entre
aquests sectors hi ha els de tipus infraestructural i
les xarxes de serveis (com, per exemple, transport
i energia), on la liberalització intraregional és més
adequada que la multilateral per raons tècniques i/o
econòmiques (en tant que economies d’escala) (Stephenson, 2002; Fink i Jansen, 2007). En conseqüència, els PASM poden iniciar la liberalització intraregional centrant-se en aquests sectors.
Tercer enfocament: la liberalització intraregional
dels serveis pot ajudar els PASM a millorar les
naixents activitats de serveis, que tenen el potencial de competir a escala global, però que abans
necessiten preparar-se mitjançant un «aprendre fent»
basat en la liberalització dintre de la seva pròpia
regió com a primer pas. Hi ha una sèrie de proveïdors de serveis als PASM que han començat a tenir
un paper en l’escena global (com, per exemple, en
els àmbits de les telecomunicacions i la construcció). N’hi ha d’altres que es poden destacar potencialment, que cal promoure a nivell intraregional per
tal que puguin ser capaços de competir com a empreses de serveis a escala global. En altres paraules,
la integració regional es pot veure com un pas cap
a l’obertura al món sencer en l’àmbit de l’OMC. En
aquest sentit, els PASM es poden centrar en els
sectors en què els seus proveïdors de serveis hagin
establert una presència significativa en el context
intraregional, i aquests països han d’augmentar la
competitivitat d’aquests proveïdors de serveis (com,
per exemple, en la construcció, les telecomunicacions i el turisme).
Aquests tres enfocaments no són mútuament excloents, sinó que en alguns aspectes resulten complementaris. La idea bàsica en enumerar els enfocaments és tenir un punt de partida de cara a adoptar
una estratègia que abordi la liberalització regional
del comerç de serveis entre els PASM.
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basades en l’AGCS-plus (és a dir, aprofundint en
els compromisos existents o adquirint compromisos en nous sectors o subsectors) i també entre
si, d’acord amb l’acord marc assolit entre els països àrabs el 2003 per liberalitzar el comerç de
serveis a escala regional. A més, Jordània i el Marroc
han signat l’establiment d’àrees de lliure comerç
amb els Estats Units que inclouen una dimensió
de serveis. Per tant, les proves demostren que als
PASM existeix una voluntat política manifesta de
liberalitzar el comerç de serveis a escala intraregional, i també entre les diferents regions. La qüestió que es planteja, doncs, és la següent: com han
d’enfocar els PASM la liberalització regional del
comerç de serveis?
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ralització funcionin eficaçment, cal un marc regulador saludable que aspiri a evitar els problemes concrets dels serveis associats a les fallades del mercat i la informació asimètrica. En aquest context,
és probable que la liberalització intraregional potenciï també la competitivitat de les seves economies
a condició que abans es duguin a terme determinats procediments. Alguns d’aquests procediments
són els següents:

Qualsevol intent de
liberalització, sigui a escala
unilateral, regional o
multilateral, s’hauria
d’emprendre sobretot de cara
a potenciar la competència en
el subministrament de serveis
per tal d’incrementar els
avantatges positius de la
liberalització

1) Auditoria reguladora com a pas per racionalitzar
les lleis i regulacions
En molts casos hi ha una sèrie de lleis i regulacions que prevalen malgrat estar obsoletes i representen, per tant, un coll d’ampolla de cara a posteriors reformes i liberalitzacions. En aquest procés
d’auditoria reguladora, s’hauria de fer una revisió
exhaustiva de les normes i regulacions que regeixen determinats sectors. D’altra banda, caldria eliminar les regulacions innecessàries.
2) Convergència reguladora
Com a pas cap a una integració intraregional efectiva, aquesta no té perquè adoptar necessàriament
la forma d’una obertura. Un mitjà alternatiu és allò
que s’ha definit com a convergència reguladora.
Aquesta convergència reguladora es pot assolir a
través de l’eliminació unilateral de les barreres no
aranzelàries (BNA) (després de fer l’auditoria reguladora), el reconeixement mutu (llicències bancàries o certificats professionals) o el compliment
de pautes globals (com, per exemple, les normes
internacionals de comptabilitat) (Müller-Jentsch,

2004). El reconeixement mutu en el context dels
serveis pot abastar, en principi, un ampli ventall
de pràctiques, com ara el reconeixement de mesures prudencials a l’empara dels serveis financers
(per tal de facilitar el mode 3), el reconeixement
de les qualificacions educatives amb vista a la matriculació en l’ensenyament superior o una posterior
formació (per facilitar el mode 2 en el consum de
serveis educatius i, per tant, el mode 4), així com
el reconeixement de les qualificacions professionals (per tal de facilitar el comerç en el mode 4)
(Fink i Jansen, 2007). Els PASM haurien de començar a posar en marxa projectes d’àmbit bilateral o
subregional de cara a facilitar el reconeixement de
les qualificacions educatives, cosa que tindrà un
efecte positiu en la potenciació del comerç de serveis.
3) Cooperació entre reguladors en les indústries
de xarxa
Hi ha una sèrie de sectors de serveis denominats
indústries de xarxa que inclouen l’electricitat, el gas,
l’aigua, les telecomunicacions i els ferrocarrils.
L’establiment de reguladors independents constitueix una part integral dels programes de reforma i
liberalització en aquests sectors, com és sovint el
cas dels PASM. Per assegurar una liberalització eficaç a escala intraregional hi hauria d’haver una cooperació entre les entitats reguladores. Tanmateix, el
grau i el tipus òptim de cooperació varien segons
els diferents sectors en funció de la seva naturalesa. Cal crear xarxes institucionals entre els reguladors per tal de facilitar la difusió de bones pràctiques (com ara l’intercanvi d’informació i l’establiment
d’estàndards de referència). Aquest tipus de cooperació contribueix indirectament a una liberalització eficaç que anivelli el terreny de joc als mercats
transfronterers a través de la convergència reguladora (Müller-Jentsch, 2004). Cal assenyalar que
l’establiment de l’Associació de Companyies d’Aigües
dels Països Àrabs el 2007 representa un pas en la
direcció correcta. Caldria adoptar models similars
en altres indústries de xarxa i entre reguladors per
tal de potenciar la cooperació en aquestes activitats de serveis.
4) Regles d’origen
Les regles d’origen tenen un important paper a
l’hora de determinar el tracte preferent assignat

No és previsible que la
liberalització intraregional
del comerç de serveis doni
resultats positius si no
s’adopten una sèrie de mesures
necessàries per assegurar un
resultat fructífer
En aquest breu article hem assenyalat que el potencial del comerç de serveis entre els PASM continua estant desaprofitat. Hi ha futurs avantatges
en la liberalització regional, especialment tenint en
compte l’estancament de la Ronda de Doha, i en la
participació dels PASM amb altres socis comer-
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Un dels principals reptes que incrementen els costos de la liberalització dels serveis a escala regional és la necessitat de revisar les regulacions nacionals per tal d’incloure-hi un aspecte discriminatori
que afavoreixi els socis regionals. La inclusió d’aquest aspecte discriminatori pot comportar un cost
seriós associat al canvi de les lleis i regulacions
nacionals. S’hauria de mantenir la flexibilitat en el
disseny d’aquestes lleis i la inclusió de disposicions
en les regulacions i/o decrets executius per tal d’assegurar la facilitat de la liberalització regional sense
costos de regulació addicionals.
D’altra banda, cal abordar amb cautela el repte de
la duplicació del tractament fiscal o l’evasió d’impostos, que és probable que sorgeixen en determinats modes (sobretot en el mode 1) quan es
proporciona un servei. Per ser més exactes, imaginem, per exemple, que Egipte liberalitza els serveis
informàtics amb el país X. Les empreses egípcies
comencen a subministrar aquests serveis a través
del mode 1 als clients d’aquest país. Quina classe
de tractament fiscal haurien de rebre les empreses
tant a Egipte com al país X? Estan exemptes aquestes empreses dels impostos nacionals egipcis? O
haurien de pagar impostos al país X a més dels
impostos nacionals egipcis? I com es pot evitar
l’evasió fiscal tant respecte a l’Estat egipci com al
del país X? Totes aquestes qüestions s’han de considerar d‘entrada en qualsevol intent de liberalització regional.

Balanç

5) Inclusió d’un aspecte discriminatori en les
regulacions nacionals i superació de buits legals
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als socis regionals. En el cas dels serveis, i a diferència dels productes, les regles d’origen són més
difícils de determinar. Els serveis es poden prestar de maneres diferents, cosa que, al seu torn,
afecta les regles d’origen adoptades. En els modes
1 i 2 les regles d’origen no constitueixen un problema important perquè el servei el proporcionarà un soci comercial. En els modes 3 i 4, però,
cal acordar unes directrius generals respecte a
les regles d’origen adoptades. Segons l’article V.6
de l’AGCS, sovint es poden aplicar tres criteris:
«La jurisdicció a què pertany una entitat», que, en
especial a les zones de lliure comerç, sovint requereix que les empreses candidates a rebre privilegis s’hagin constituït segons les lleis d’un dels
països socis, i que els individus candidats («persones físiques») siguin ciutadans o residents d’un
dels països; «la localització de les activitats econòmiques dels proveïdors de serveis», que pot
requerir que aquests, en particular les empreses,
tinguin «activitats comercials substancials» a la
regió, alhora que s’espera que els individus tinguin el seu «centre d’interès econòmic» també a
la regió; es pot afegir també als altres dos criteris el de «propietat i control», en la mesura que els
Acords Comercials Regionals (ACR) impliquen
només països en desenvolupament. Els tres criteris no són mútuament excloents, i es pot aplicar una combinació de tots tres; però és necessari que els PASM acordin quin criteri serà el
que s’adoptarà probablement (que pot diferir per
sectors) per tal d’assegurar unes negociacions
eficaces i evitar-ne la prolongació (Fink i Jansen,
2007). Per tal d’assegurar que s’atorgarà un tracte preferent només als socis regionals i evitar
que s’evadeixin les regles d’origen, els PASM
poden adoptar requisits addicionals similars als
adoptats en altres ACR. Així, per exemple, els ACR
duts a terme a l’hemisferi occidental (amb l’excepció de Mercosur) van més enllà de l’AGCS quant
a les regles d’origen, i defineixen el proveïdor de
serveis no sols com una entitat jurídica sota propietat majoritària o control efectiu, sinó també com
una entitat que ha de realitzar activitats substancials o operacions comercials al territori d’algun
dels països membres per poder beneficiar-se de
l’acord. Així mateix, atesa la gran amplitud i complexitat de molts sectors inclosos en les activitats de serveis, diversos sectors poden ser objecte de protocols específics o d’annexos en els ACR
(Stephenson i Prieto, 2002).

cials en acords de comerç regionals, i també amb
la Unió Europea i altres països àrabs. No obstant
això, no és previsible que la liberalització intraregional del comerç de serveis doni resultats positius si no s’adopten una sèrie de mesures necessàries, com les esmentades aquí, per assegurar
un resultat fructífer.
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Economia i territori | Desenvolupament sostenible

El Mediterrani, un repte de desenvolupament
sostenible de primer ordre
En conseqüència, el mar Mediterrani, un espai marítim amenaçat, s’ha convertit en l’eix central d’una
iniciativa que, al capdavall, per si mateixa no té res
d’innovadora perquè el projecte es basa en altres
iniciatives ja existents, així com en estudis i informes
redactats amb anterioritat (Plan Bleu, 2005). Aquests
treballs ens recorden que l’espai mediterrani és molt
sensible a la contaminació. El Mediterrani és un
mar molt concorregut. Suporta el 30% del comerç
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Per al desenvolupament sostenible a la Mediterrània,
el 2008 serà l’any del llançament de la Unió per la
Mediterrània. Per materialitzar entre l’opinió pública
el Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània, que
va veure oficialment la llum a París el 13 de juliol de
2008, ha calgut iniciar projectes concrets.
La declaració comuna de la Cimera per la Mediterrània
de París del 13 de juliol de 2008 es va ratificar en el
desig de fer-lo més comprensible; aquest procediment consistia «a traduir[-lo] en projectes concrets
que fossin més visibles per als ciutadans», amb l’objectiu de donar «un nou impuls al Procés de Barcelona», fent que les relacions entre els estats implicats
fossin «més concretes i més visibles gràcies a projectes regionals i subregionals complementaris, útils
per als ciutadans de la zona». En l’annex de la declaració comuna del 13 de juliol de 2008 s’esmenta que
la Secretaria del «Procés de Barcelona: Unió per la
Mediterrània» haurà de presentar de manera detallada «un cert nombre d’iniciatives clau», entre les
quals figura la descontaminació del mar Mediterrani.

marítim mundial, que inclou el 22% del tràfic petrolier internacional. Més de 2.000 vaixells es troben
permanentment a les seves aigües, entre aquests de
200 a 300 petroliers, amb una mitjana anual total
de 220.000 vaixells navegant pel Mediterrani (Cartapanis, 2003). Les excavacions arqueològiques han
permès establir que el mar Mediterrani es trobava
envoltat d’importants boscos, que en gran part han
desaparegut al llarg dels segles a causa de l’agricultura i per la presència de l’home. Als nostres dies,
els boscos només cobreixen el 5% de la regió mediterrània, especialment a la zona nord. La principal
conseqüència d’aquesta desforestació és que, quan
plou, l’aigua arrossega l’humus de la superfície, la
qual cosa provoca l’erosió dels sòls i, per tant, un
deteriorament de la biodiversitat. Actualment els sòls
estan empobrits, amb el resultat que els pins, que
tenen capacitat per desenvolupar-se en sòls pobres,
han reemplaçat els roures (Pelt, 2000).
Les ribes del mar Mediterrani estan superpoblades:
hi viuen més de 150 milions d’habitants, és a dir,
prop d’un terç de la població dels països riberencs.
Aquesta xifra gairebé s’ha duplicat durant els darrers
quaranta anys. Algunes zones d’aquestes ribes estan
sotmeses a una urbanització galopant, sovint mal
controlada. De cara a l’horitzó de 2025, la meitat del
litoral mediterrani estarà edificat. La regió mediterrània és la primera àrea turística del món. En conseqüència, a la població que viu a les seves ribes cal
afegir-hi els aproximadament 200 milions de turistes que cada any estiuegen a les costes mediterrànies. Les previsions assenyalen una xifra de 300
milions de turistes anuals per a l’horitzó de 2025,
que en la seva majoria estaran concentrats en una
zona situada a menys de 100 metres de la riba, mentre que ja es pot observar, cada estiu, un augment
molt apreciable de la contaminació de les aigües
marines per un excés de matèries orgàniques biodegradables. Les aigües residuals urbanes, agrícoles o pluvials arrosseguen i drenen residus sòlids,
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dels quals el 70% són plàstics i ampolles, o productes tòxics, tots escassament biodegradables. Aquests
residus es difonen a mercè dels corrents –per cert,
bastant febles– i els vents, i són una amenaça per
a la fauna i la flora marines. En un estudi realitzat
l’any 2004 s’indicava que, durant el període estival,
a cada quilòmetre de costa s’abocaven dos metres
cúbics de deixalles al dia. D’altra banda, el 70% de
les aigües residuals que s’aboquen cada any al
Mediterrani no han rebut cap mena de tractament
(Plan Bleu, 2005). El nombre de persones que viuen
a la zona costanera i l’augment de la població durant
l’època estival incrementen el fenomen de contaminació d’origen terrestre, amb l’agreujant per a certs
països, entre els quals figuren, per exemple, els del
Pròxim Orient i Àfrica del Nord, de l’escassetat d’aigua potable, la qual es veu, a més, afectada freqüentment per l’abocament de residus o aigües residuals.
A la franja litoral, l’augment de les necessitats sobrepassa amb freqüència el desenvolupament de les
infraestructures i, en especial, el dels sistemes de
depuració.

La Cimera de París del 13 de juliol,
un esdeveniment catalitzador
Davant aquesta situació, un llarg procés reglamentari i econòmic euromediterrani es va posar en marxa
en el transcurs de la Cimera Euromediterrània de
novembre de 2005 en el marc de la iniciativa «Horitzó
2020», que abordava els problemes mediambientals del conjunt de la regió mediterrània. El novembre de 2006 es va fer al Caire –per primera vegada
fora del marc de la Unió Europea– la Conferència
Interministerial Euromediterrània sobre el Medi
Ambient, i es va signar un acord sobre un calendari
de les accions que calia dur a terme, dins del programa «Horitzó 2020», per lluitar contra les principals
fonts de contaminació del mar Mediterrani des d’aquella data fins al 2020. Un dels quatre1 pilars que
integren la iniciativa «Horitzó 2020» és el finançament
1

de projectes destinats a reduir les fonts de contaminació més significatives.
L’abril de 2008, la Comissió Europea i el Banc Europeu
d’Inversions (BEI) van publicar una llista de 44 projectes prioritaris a països del sud de la Mediterrània2.
El maig de 2008, l’ambaixador francès Alain Le Roy,
encarregat a França de la Unió per la Mediterrània,
va assumir clarament aquesta relació en manifestar
que «ja s’havien identificat 130 llocs en què calia
intervenir, i que el projecte s’implantaria a 44 llocs,
per a la qual cosa es comptava amb una inversió estimada de 2.100 milions d’euros». El 6 de maig de
2008 es va presentar oficialment el Fons d’Inversió
a favor de la Política Europea de Veïnatge (PEV) com
un nou mitjà de finançament per a projectes d’infraestructures als sectors de l’energia, el transport i
el medi ambient a la Mediterrània. El fons incloïa un
capítol regional de 33 milions d’euros dedicat al medi
ambient per al període 2007/2010. Aquest fons
podria estar disponible mitjançant la concessió de
subvencions destinades a donar suport als préstecs d’institucions financeres públiques europees,
com el BEI o el KfW alemany3. En aquest context va
tenir lloc, el 13 de juliol de 2008, la presentació de
la Unió per la Mediterrània. Impulsat a mitjan 2007
pel cap de l’Estat francès, el projecte Unió per la
Mediterrània, l’objectiu del qual és reforçar i consolidar la cooperació entre les dues ribes de la Mediterrània, va ser oficialment inaugurat el 13 de juliol
durant la Cimera de París per la Mediterrània, que
va reunir 43 estats d’Europa i de la Mediterrània,
així com institucions comunitàries i organitzacions
regionals. Partint de la constatació que entre ambdues ribes les diferències en matèria de desenvolupament són cada vegada més profundes, la qual cosa
contribueix a augmentar els riscs d’inestabilitat al
conjunt de la regió, el president de la República
Francesa, juntament amb els seus homòlegs europeus i mediterranis, va posar en marxa una nova dinàmica a favor de la col·laboració a la Mediterrània.
Sense deixar de banda les experiències del Procés
de Barcelona, inaugurat fa ja 13 anys per iniciativa,

Els tres eixos restants són les mesures d’empoderament de les capacitats per ajudar els països limítrofes a crear administracions mediambientals nacionals capaces de desenvolupar una legislació sobre el medi ambient i de vetllar amb vistes a la seva aplicació; la utilització d’un pressupost per a recerca de la Comissió per ampliar els coneixements sobre el medi ambient referents a la Mediterrània, així com garantir-ne la difusió,
i el desenvolupament d’indicadors destinats a valorar l’índex dels resultats assolits mitjançant el programa «Horitzó 2020». www.ec.europa.eu.environnement/enlarg/medhorizon_2020_fr.htm
2 L’informe Horizon 2020, Elaboration of a MeHSIP concerneix aquests 44 projectes, i ha dut a terme estudis a Algèria, Egipte, Israel, Jordània,
Líban, Marroc, els Territoris Palestins, Síria i Tunísia. Com a referència vegeu el lloc web de la nota 1.
3 Nicolas Sarkozy ha anunciat que França destinarà, a través de l’Agència Francesa per al Desenvolupament (AFD), 730 milions d’euros a la iniciativa Horitzó 2020 per finançar la posada en marxa de programes i projectes per descontaminar el Mediterrani. L’AFD ja ha destinat 230 milions
d’euros per finançar projectes al Marroc, Tunísia i Egipte.

4

www.planbleu.org/themes/atelier_changement_clim.html

la Convenció de Barcelona. Es van assenyalar quatre àmbits d’actuació prioritaris:

El canvi climàtic a la Mediterrània l’any 2008,
un nou repte
A més d’aquest moviment per un desenvolupament sostenible impulsat pel Partenariat Euromediterrani, l’any 2008 també cal destacar l’entrada
en el context mediterrani del tema del canvi climàtic. Els dies 23 i 24 d’octubre de 2008 es va fer,
en presència del conjunt dels punts focals dels països mediterranis signants de la Convenció sobre
el Canvi Climàtic, un seminari, les conclusions del
qual insistien en la necessitat d’actuar en l’àmbit
regional4. Se sap del cert que la Mediterrània és
una de les regions del món més amenaçades per
les futures modificacions climàtiques. Tanmateix,
fins ara en aquesta zona no havia sorgit cap iniciativa regional de gran abast. En efecte, fins al 2008,
el Protocol de Kyoto no es va prestar gaire a impulsar una acció concertada en el pla regional. D’una
banda, aquest Protocol, que essencialment estava
enfocat a aconseguir l’estabilització de les concentracions de Gasos d’Efecte Hivernacle (GEH), concentrava els seus esforços en la reducció de les
emissions. De l’altra, els mecanismes financers que
ha implementat s’adaptaven poc a la situació de la
Mediterrània en el seu conjunt: els permisos negociables estaven essencialment destinats als països
sotmesos a objectius de reducció, i la posada en
pràctica conjunta s’aplicava a les economies en transició d’Europa Central i de l’Est. Alhora, cal destacar que la Mediterrània té una escassa representació en el Mecanisme per un Desenvolupament Net
(MDN) (el 0,14% dels crèdits d’emissions registrats, el juny de 2008, per la Secretaria de la Convenció sobre el Canvi Climàtic). A més, fins aquest
mateix any només cinc països havien venut crèdits
d’emissions (gràfic 27).
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especialment, d’Espanya i França, també es tracta
de desenvolupar-ne considerablement l’ambició, el
funcionament i els mitjans d’actuació. El projecte
de la Unió per la Mediterrània es basa en tres principis simples però essencials: una mobilització política al més alt nivell mitjançant cimeres entre caps
d’Estat i de Govern cada dos anys; una governança
en peu d’igualtat encarnada per una copresidència
nord-sud i una Secretaria paritària permanent, i una
absoluta prioritat a projectes de dimensió regional
creadors de solidaritats de fet. Aquesta nova governança regional ja s’havia vist en la celebració, el 22
de desembre de 2008, a Jordània i a les ribes del
mar Mort, de la Conferència Ministerial sobre l’Aigua.
En aquesta conferència es va assolir un doble objectiu gràcies a la contribució consegüent dels actors
de la societat civil reunits el 21 de desembre. En
primer lloc, els ministres adoptarien les orientacions
d’una estratègia per a l’aigua a la Mediterrània capaç
de respondre als desafiaments i impactes del canvi
climàtic. Aquesta estratègia, que serà presentada als
ministres durant el primer semestre de 2010, i als
caps d’Estat i de Govern a finals d’aquest mateix any,
permetrà abordar problemes que excedeixen la capacitat d’actuació en solitari dels països o organitzacions. Contindrà dos objectius en xifres relatives a
la preservació de la qualitat de les aigües, i a la reducció de les pressions sobre els recursos d’aigua mitjançant un ús més racional. D’altra banda, els ministres han apel·lat a les instàncies de govern de la
Unió per la Mediterrània respecte a la necessitat de
posar en marxa, tan aviat com sigui possible, nous
projectes d’equipaments en l’àmbit de l’aigua coherents amb l’estratègia. Des d’aquesta òptica, han presentat una primera sèrie de projectes que es discutiran durant el primer trimestre de 2009. Aquests
projectes es completaran amb motiu del 5è Fòrum
Mundial de l’Aigua, que tindrà lloc a Istanbul el març
de 2009, i es preveu que els primers finançaments
seran a punt per a la Conferència Ministerial sobre
el Desenvolupament Sostenible que tindrà lloc a Mèxic
a finals de març de 2009.
Una altra repercussió concreta de la Cimera de París
va ser la celebració a Niça, el 18 de desembre de
2008, d’una conferència sobre la gestió integrada de
les zones costaneres destinada especialment a examinar els mitjans que calia posar en marxa per aplicar el nou protocol dedicat a aquest tema, signat el
21 de gener de 2008, per 14 estats participants en
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TAULA 17

Emissions de GEH l’any base
(en milions de tones)

Estats
Xipre

Balanç

Objectiu
(en %)

6,0

9,9

+63,7

–

289,4

440,6

+52,3

+15

França

663,9

663,4

-1,0

0

Grècia

111,1

139,2

+26,4

+ 25

Itàlia

519,5

582,2

+12,1

-6,5

2,2

3,4

+54,8

–

20,2

20,3

+0,4

-8

Croàcia

34,62

29,7

-14,2

-5

Mònaco

0,1

0,13

+30,0

-8

Eslovènia

Font: Plan Bleu a partir de http://unfccc.int/ghg_data/ghg_data_unfccc/time_series_annex_i/items/3814.php
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Evolució de l’any
base 2005 (en %)

Espanya

Malta

Crèdits d’emissions venuts registrats
(situació a 1 de juny de 2008)

•
•

La creació d’un fons per a l’adaptació.
La participació de totes les parts en els esforços de reducció de les emissions.

Xipre 2%
Egipte 43%
Tunísia 18%

Israel 30%
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Emissions
de GEH el 2005

Marroc 7%

Font: Plan Bleu a partir de http://cdm.unfccc.int/Statistics/index.html

Aquesta situació es va modificar radicalment l’any
2008 com a conseqüència de dos tipus de canvis:
1. El balanç de l’aplicació dels compromisos adquirits pels països mediterranis de l’annex 1.
En analitzar aquest balanç (taula 17) ens adonem que cap país mediterrani no pot garantir,
basant-se únicament en els seus esforços nacionals, la consecució dels objectius de Kyoto per
a l’any 2012. Sabent, a més, que aquests objectius seran revisats a l’alça per al període posterior a 2012, els països mediterranis de l’annex
1 ocupen una posició com a importants compradors de crèdits d’emissions (caldrà afegir
Turquia a aquesta llista en un futur proper, atès
que és en la fase final de ratificació del Protocol
de Kyoto).
2. Les decisions de la Conferència de les Parts a
la Convenció sobre el Canvi Climàtic celebrada
a Balí el desembre de 2007.
Dues decisions adoptades en aquesta conferència han canviat considerablement la situació a la
Mediterrània:

Així doncs, tindria sentit impulsar una iniciativa regional destinada, d’una banda, a crear mecanismes financers que permetin recolzar els esforços de reducció
dels països mediterranis del sud i de l’est, i de l’altra, organitzar l’estructuració de projectes transfronterers d’adaptació finançats pel Fons d’Adaptació del
Protocol.
Des d’aquesta òptica és completament lògic que el
conjunt dels països riberencs s’organitzin amb la finalitat de parlar amb una mateixa veu en la Conferència
sobre el Canvi Climàtic que tindrà lloc a Copenhaguen
el novembre de 2009.
No resta més que esperar que les expectatives
en termes d’un desenvolupament sostenible que
s’han suscitat l’any 2008 no siguin anorreades pels
efectes de la crisi financera que actualment travessem.
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La regió mediterrània: perspectiva general
Segons el Programa de les Nacions Unides per al
Medi Ambient (PNUMA), els límits de la regió mediterrània estan determinats per les fronteres naturals
de la «línia de l’olivera», que inclou 22 països banyats
per aquest mar.
Atès que es considera que la part oriental del
Mediterrani es troba entre les regions originàries de
civilitzacions, no costa gaire entendre per què aquest
ecosistema oligotròfic ha estat objecte de la intervenció i l’explotació humanes durant milers d’anys, i,
tot i així, encara avui constitueix un importantíssim
recurs per al món.
La regió mediterrània és rica en espècies endèmiques. Compta amb més de 25.000 varietats de flors;
més de la meitat estan molt esteses en aquesta
regió, i algunes tenen potencials usos industrials.
El 6% de les espècies marines del món viu al mar
Mediterrani.

Activitats per a la descontaminació
del mar Mediterrani
El novembre de 2005, a la cimera que celebrava el
Xè Aniversari del Procés Euromediterrani, els països
socis van decidir «descontaminar» el Mediterrani l’any
2020 (iniciativa Horitzó 2020).

Med. 2009

La destinació de la descontaminació al mar Mediterrani
va lligada a l’èxit dels esforços internacionals al
respecte. Durant anys, els problemes del Mediterrani
s’han discutit àmpliament, documentat i classificat
en set grans grups: 1) desenvolupament sostenible;
2) lluita contra la contaminació terrestre; 3) prevenció dels accidents marítims i dels abocaments il·legals
des dels vaixells; 4) gestió de les zones costaneres; 5) preservació de la biodiversitat marina i costanera; 6) salvaguarda del patrimoni cultural, i 7) promoció de la informació i la comunicació. Cadascun
d’aquests temes té la mateixa importància i presenta interaccions molt complexes entre les parts afectades.

El Mediterrani té més de 46.000 quilòmetres de litoral, que comprèn una superfície total de 2.500.000
quilòmetres quadrats. En altres paraules, el Mediterrani ocupa només l’1% de la superfície marítima
total del món. El seu litoral està habitat per més de
150 milions de persones, que viuen en societats amb
diferents civilitzacions. El seu clima temperat, la seva
trajectòria històrica i el seu ecosistema únic converteixen aquesta regió en un focus d’atracció per
a diverses activitats humanes. En conseqüència, la
seva població humana no es limita als residents de
la regió mediterrània: cada any, uns 170 milions de
turistes, sobretot a l’estiu, visiten la zona. Es calcula que el 2030 la població turística anual arribarà a
la xifra d’entre 235 i 300 milions de visitants. També
se sap que el 80% de la contaminació del Mediterrani
és d’origen terrestre. Més de 200 instal·lacions petroquímiques i energètiques, indústries químiques i al
voltant de 80 grans rius transporten gran quantitat
de contaminació al Mediterrani. Els contaminants
químics (metalls pesants, substàncies xenobiòtiques
i perilloses persistents) abocats al mar representen
el problema més greu. Finalment, els recursos d’aigües superficials són limitats, mentre que les aigües
subterrànies constitueixen un important recurs d’aquesta regió.
Per això cal protegir aquesta «cova del tresor global»,
malgrat que alguns dels habitants de la regió encara no siguin conscients dels potencials desastres
mediambientals que amenacen aquest fràgil ecosistema.
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La força del compromís amb aquest objectiu es
manifesta mitjançant la inclusió d’una declaració que
parlava de «proporcionar els recursos financers i el
suport tècnic adequats per implementar els programes» i d’utilitzar «l’Estratègia Mediterrània de Desenvolupament Sostenible» i «explotar les possibles
àrees de cooperació en aquest aspecte amb el
PNUMA».
En el marc d’activitat del Programa d’Inversions per
als Punts Negres al Mediterrani (MeHSIP per les
seves sigles en anglès), coordinat pel Banc Europeu
d’Inversions i el Banc Mundial (i finalitzat el 2008),
es va intentar identificar els projectes que tinguessin més impacte en la contaminació del Mediterrani
a tota la regió. El programa es va dur a terme per protegir els països no membres de la Unió Europea.
Segons l’informe final de l’estudi, els projectes econòmicament viables en els països escollits són els
sistemes d’aigües residuals urbanes, els sistemes
municipals de residus sòlids i els sistemes de control d’emissions industrials (http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/pdf/mehsip_report.pdf).
En un informe sobre el Pla d’Acció per al Mediterrani
del PNUMA (www.unepmap.org), s’identifica l’abocament al Mediterrani d’aigües residuals no tractades com una important font de contaminació microbiana. Segons l’informe, la contaminació microbiana
representa un important problema a la regió oriental
i meridional del Mediterrani.
Encara que existeixen tecnologies molt econòmiques
per al tractament de les aigües residuals, les barreres polítiques i culturals, així com les diferències conceptuals, impedeixen l’establiment de solucions sostenibles.

Impacte de les activitats antropogèniques
en l’ecosistema mediterrani
Segons Galil (2002), el canal de Suez (1869) va
crear el primer transvasament d’aigua salada entre
el Mediterrani i el mar Roig. Atès que aquest últim
és més elevat que el Mediterrani oriental, el canal
actua com un dic, de manera que aboca les aigües
del mar Roig al Mediterrani. Els llacs Amargs, uns
llacs naturals hipersalins que formen part del canal,
van bloquejar la migració d’espècies del mar Roig
al Mediterrani durant moltes dècades; però en la
mesura que la salinitat d’aquests llacs s’ha anat igualant gradualment amb la del mar Roig, la barrera a
la migració ha desaparegut, i les plantes i els ani-

mals del mar Roig han començat a colonitzar el
Mediterrani oriental. En general, el mar Roig és
més salat i més pobre en nutrients que l’Atlàntic,
de manera que les espècies del primer tenen avantatge sobre les del segon al Mediterrani oriental,
igualment salat i pobre en nutrients. Conseqüentment,
són les espècies del mar Roig les que envaeixen la
biota mediterrània, i no a la inversa (migració lessepsiana o invasió eritrea).
Un altre esdeveniment històric, la construcció de la
Presa Alta d’Assuan al Nil a la dècada de 1960 va
reduir l’afluència d’aigua dolça i de sediments rics
en nutrients del riu al Mediterrani oriental, fet que
va convertir les condicions d’aquest últim en encara més semblants a les del mar Roig i va incrementar l’impacte de les espècies invasores. Així, les
espècies d’aquest mar introduïdes al Mediterrani a
través del canal es van convertir en un important
element de l’ecosistema mediterrani i han tingut
un gran impacte en l’ecologia de la regió, fins al
punt que amenacen moltes espècies mediterrànies
locals i endèmiques. A dia d’avui ja s’han identificat unes 300 espècies originàries del mar Roig al
Mediterrani, i probablement encara n’hi ha algunes
per identificar.
Els últims anys, els plans del Govern egipci per fer
el canal més profund i eixamplar-lo han suscitat la
preocupació dels biòlegs marins, que temen que
aquesta acció no faci sinó empitjorar la invasió d’espècies del mar Roig al Mediterrani, facilitant que
altres espècies noves travessin també el canal.
Segons la XVI Reunió Especial d’Oceana sobre la
CICAA a Marràqueix el novembre de 2008 (www.oceana.org), a causa del seu valor de mercat i de la
manca de gestió (control insuficient, sobreexplotació pesquera, pesca il·legal i contaminació), la tonyina, el tauró i el peix espasa s’han identificat com
a espècies sobreexplotades al Mediterrani. Entre
aquestes espècies, l’advertència més greu és la relativa a la tonyina vermella: segons els informes dels
experts, està al caire de l’extinció.
Per posar un exemple: el 2007, les captures declarades per la indústria van ser de 32.398 tones per
a l’Atlàntic oriental i el Mediterrani. No obstant això,
i segons la CICAA, aquesta xifra és bastant per sota
del valor de les captures reals. S’afirma que aquestes quadrupliquen les 15.000 tones recomanades
pels científics per als anys 2006 i 2008.
Un altre exemple de l’exigència d’una gestió estricta entre l’ús dels recursos regionals i la protecció
de l’ecosistema mediterrani es pot veure en les acti-

L’escassetat d’aigua pot representar la tensió mediambiental més significativa que afronti la regió mediterrània en un futur pròxim. La disponibilitat d’aigua es
veurà limitada físicament i econòmicament. L’abast
de l’escassetat d’aigua i les solucions a aquest problema poden anar més enllà de les capacitats nacionals. En conseqüència, cal esperar la col·laboració
de totes les parts afectades.

Impacte de les activitats marítimes
al Mediterrani
El Grup Especial del Mediterrani i l’Orient Mitjà de
l’Assemblea Parlamentària de l’OTAN publica informes anuals des de 2001. En el de 2008 s’avaluen
les energies alternatives per al Mediterrani, amb
prediccions que apunten a un increment del tràfic
marítim i a l’ús d’energies renovables a la regió. Per
descomptat, aquestes activitats crearan tensions
mediambientals al Mediterrani.
En comparació d’anys anteriors, el mar Mediterrani
ha estat objecte d’un millor control dels abocaments
accidentals o il·legals derivats de les activitats de
transport marítim. El servei de control de la contaminació petrolífera per satèl·lit de la Unió Europea
(CleanSeaNet), coordinat per l’Agència Europa de
Seguretat Marítima (EMSA), és un dels que més
ha contribuït a aquesta activitat. Però segueixen
quedant coses per fer quant a verificació i confir-

Salvar el buit de comunicació
i de col·laboració
Encara que tots els països de la regió tenen estrets
vincles econòmics, històrics i culturals entre si, existeix un buit de comunicació entre ells a l’hora de
prevenir la contaminació. Aquest buit de comunicació i col·laboració (especialment significatiu entre els
països de les ribes nord i sud del Mediterrani) es va
començar a salvar amb l’inici de les activitats de descontaminació. Sota els auspicis del PNUMA, MEDPOL i INFO/RAC estan col·laborant en la creació d’un
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L’escassetat d’aigua pot
representar la tensió
mediambiental més
significativa que afronti
la regió mediterrània
en un futur pròxim

mació dels abocaments. En tots els mars europeus es van detectar, el 2008, 3.296 indicis concrets de contaminació per hidrocarburs. Entre
aquests, 875 casos es van verificar com a abocaments, alhora que se’n van confirmar 232. Malauradament, la majoria de les confirmacions d’abocaments es van fer en altres mars europeus. La major
part dels indicis observats per satèl·lit al Mediterrani
oriental no van ser verificats. De fet, això per si sol
pot ajudar a explicar de quina manera es produeixen els abocaments d’hidrocarburs a la regió (www.
emsa. europa.eu/Docs/adminboard/emsa_evaluation_final_report.pdf).
Segons un informe del Centre Regional Mediterrani
per a la Intervenció Urgent contra la Contaminació
Marina Accidental (REMPEC) publicat el 2008, el
Mediterrani constitueix una important ruta de trànsit
marítim. Es calcula que l’activitat naviliera en aquest
mar s’incrementarà en un 18% els propers deu anys.
En total, es preveu que tant el nombre de trànsits com
la capacitat dels vaixells s’incrementi d’un 23%. Els
bucs cisterna de productes químics i els bucs portacontenidors experimentaran la major taxa de creixement en amarratges portuaris al Mediterrani durant
els pròxims deu anys, mentre que l’augment del nombre de trànsits serà més pronunciat en el sector de
productes i bucs cisterna de cru.
Les escombraries marines, la major part de les quals
es degraden lentament, plantegen una amenaça addicional al Mediterrani. La creixent amenaça per al medi
ambient marí del Mediterrani (entre altres mars regionals) apareix esmentada en els informes del Programa
de Mars Regionals del PNUMA (2008).
Totes aquestes prediccions a l’entorn de les activitats marítimes al mar Mediterrani subratllen la necessitat del control i la col·laboració internacional per
tal d’evitar la contaminació marina.
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vitats d’extracció. El mercuri constitueix un important recurs econòmic per a la regió mediterrània,
mentre que, d’altra banda, les activitats relacionades amb aquest metall han de ser estrictament regulades per evitar-ne l’impacte negatiu en el medi
ambient. Segons les conclusions de la XXV Reunió
del Consell del PNUMA, a partir de 2009 s’iniciaran les negociacions d’un tractat internacional que
controli les emissions de mercuri, i que s’espera que
concloguin el 2013.
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sistema d’informació que es posarà a disposició de
les parts nacionals i internacionals interessades. El
sistema inclourà dades d’activitats anteriors dels programes de prevenció de la contaminació al Mediterrani
i recopilarà resultats d’investigacions de cara a futurs
estudis.

La responsabilitat d’una
comunicació eficaç i millorada
entre els veïns mediterranis
l’han d’assumir tots els països
de la regió a fi d’eliminar
els prejudicis
En aquest moment no seria desencertat dir que el
missatge –per abordar qualsevol problema relacionat amb la protecció mediambiental a la regió mediterrània cal afavorir les prioritats globals de la zona
abans que les merament nacionals– ja s’ha rebut.

nacions que ocupen la regió en relació amb el medi
ambient. La responsabilitat d’una comunicació eficaç
i millorada entre els veïns mediterranis l’han d’assumir tots els països de la regió a fi d’eliminar els prejudicis.
Els contaminants d’origen terrestre de la regió mediterrània tenen un contingut primordialment antropogènic. Atès que se sap que no es tracta el 70%
de les aigües residuals generades a la regió, l’increment de la població i la mobilitat humana no faran
sinó complicar el problema si no se li assigna un lloc
prioritari.
En conseqüència, qualsevol solució sostenible al problema de la contaminació del mar Mediterrani ha d’incloure la gestió de la població humana i les seves
necessitats (incloent-hi el turisme), la prevenció de
la contaminació de fonts d’origen terrestre i la gestió dels recursos naturals mediterranis. La iniciativa
Horitzó 2020 presenta una sèrie d’eines econòmiques, socials i tècniques integrades per aconseguir
la descontaminació del mar Mediterrani.
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Conclusió
El mar Mediterrani és al caire del col·lapse, i no perquè la regió figuri entre els assentaments humans
més antics, la qual cosa s’ha traduït en una explotació constant que s’ha prolongat durant segles, sinó
a causa de les diferències conceptuals entre les

GALIL, B.S., i ZENETOS, A. «A sea change: exotics in
the Eastern Mediterranean Sea», a Leppäkoski,
E. (ed.), Invasive aquatic species of Europe:
distribution, impacts and management. Dordrecht,
Boston, Londres: Kluwer Academic Publishers,
2002.
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tipus d’intercanvi a la Mediterrània i il·lustrar-ne les
rutes principals.
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Els components del transport
marítim a la Mediterrània

•

•

•

Com una «ruta marítima», una de les principals
del comerç mundial, en la qual es produeix prop
d’un terç dels intercanvis mundials, que, des de
la sortida del canal de Suez i els estrets de
Gibraltar i el Bòsfor, van cap a l’Atlàntic i el mar
Negre.
Com una «cruïlla» de continents –l’europeu, l’asiàtic i l’africà–, els intercanvis dels quals augmenten amb la globalització.
Com un «mar interior» on els països de la riba
del mar Mediterrani duen a terme els seus intercanvis.

En l’àmbit estadístic, és difícil obtenir dades homogènies per avaluar aquests diferents tràfics quant a
tonatge: la base europea COMEXT, que proporciona informació sobre els intercanvis dels països de la
Unió Europea en termes de tonatge i valor, s’ha de
complementar amb la base mundial COMTRADE
de l’ONU, que només proporciona informació sobre
el valor dels productes intercanviats.
Per aquest motiu, NESTEAR ha hagut de fer un treball d’estimació per poder disposar d’un conjunt de
dades homogènies quant a tonatge, a partir dels valors
dels productes per tona, i efectuar alhora una investigació de les principals rutes seguides a la Mediterrània
per aquests diferents tipus d’intercanvis.
L’objectiu d’aquest escrit és descriure breument els
treballs que s’estan duent a terme des de fa uns
quants anys, amb la finalitat de comparar els diferents

S’entén que formen part d’aquest conjunt els intercanvis marítims dels països mediterranis amb la resta
del món, però sobretot els intercanvis del conjunt
de la Unió Europea amb els països d’Àsia i l’Orient
Mitjà que passen pel Mediterrani.
Els intercanvis dels països de la Unió Europea amb
Àsia van representar aproximadament 210 milions de
tones el 2006; fa vint anys que experimenten un fort
creixement i consten essencialment d’un tràfic de
mercaderies diverses, «no a l’engròs», transportades en contenidors. Els índexs de transport mitjançant contenidor en el cas de les mercaderies «no a
l’engròs» acostumen a ser superiors al 80% i fins i
tot al 90 %. El tràfic per mitjà de contenidors representa més de 150 milions de tones.
És un tràfic molt desequilibrat, ja que la proporció
és de dos terços a favor dels intercanvis d’«importacions» europees. Les recents tendències mostren
que els índexs de creixement de la importació, de l’ordre del 8% a l’any, són dues vegades més elevats
que els índexs de creixement de l’exportació, de
l’ordre del 4%. Els desequilibris s’accentuaran encara més donada la irrupció dels països del sud-est
asiàtic, com la Xina, o del sud d’Àsia, com l’Índia.
Els intercanvis dels països del sud de la Mediterrània
amb els de la resta del món, fora d’Europa, representen aproximadament 280 milions de tones. Però consisteixen essencialment en tràfic a l’engròs per a prop
de 200 milions de tones, en les quals s’inclou el petroli. Els transports de productes «no a l’engròs», que
també s’acostumen a efectuar mitjançant contenidors, només representen uns 80 milions de tones, un
terç de les quals corresponen a Turquia i als seus

275

Hi ha diverses dimensions en la circulació del tràfic
marítim a la Mediterrània, que es pot considerar des
de tres punts de vista:

Med. 2009

El Mediterrani: ruta del comerç mundial

GRÀFIC 28

Els components del tràfic mediterrani marítim i terrestre
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intercanvis amb els països veïns de la Comunitat
d’Estats Independents (CEI), l’Orient Mitjà i també
Amèrica del Nord.

En general, el comerç exterior
dels països del sud de la
Mediterrània es diversifica,
especialment amb els països
asiàtics, de l’Orient Mitjà
i de la CEI
Els intercanvis dels països del sud de la Mediterrània
amb els asiàtics pel que fa a productes «no a l’engròs» continuen sent encara bastant limitats, de l’ordre d’11,5 milions de tones, que en un 40% estan
constituïdes per importacions de Turquia i Egipte,
que són els països més poblats. Aquests intercanvis d’importacions amb Àsia augmenten amb gran
rapidesa, amb una tendència recent de l’ordre del
8%, que s’eleva en les importacions de tots els països i que es deu al dinamisme de les exportacions
de Tunísia, Israel i Jordània. En general, el comerç
exterior dels països del sud de la Mediterrània es
diversifica, especialment amb els països asiàtics, de
l’Orient Mitjà i de la CEI.
En el cas de la Unió Europea, el tràfic es distribueix
entre els ports del nord i el sud d’Europa, amb una

disminució molt clara als ports del nord, com queda
demostrat en el mapa adjunt sobre el tràfic dels ports
europeus.
De tota manera, a la Mediterrània s’han desenvolupat també grans ports base, que són punts de redistribució dels grans portacontenidors, la capacitat dels
quals supera avui les 1.000 i fins i tot les 1.200
TEU.
Aquesta organització mundial del transport marítim
ha creat una xarxa de tràfic (feeder) entre els ports
del Mediterrani, utilitzada per als intercanvis entre
els mateixos països mediterranis. El tràfic mundial
de contenidors ha permès augmentar el nombre de
serveis entre aquests països, sobretot gràcies al pas
per hubs marítims establerts per al comerç mundial
entre continents.
És ben conegut el nom d’aquests grans hubs, el
nombre dels quals augmenta: al Mediterrani oriental, prop de l’entrada del canal de Suez; al Mediterrani
central, a Malta i als ports del sud d’Itàlia; i a la
zona de l’estret de Gibraltar, a Algesires i ara a
Tànger.

El Mediterrani, cruïlla de continents
Aquesta vocació del Mediterrani s’ha vist reforçada
durant els últims anys, sobretot a la zona est a causa
de la influència dels països de la conca del mar Negre,
els de la CEI, els d’Àsia central, inclosa Turquia, els

El Mediterrani, mar interior
En aquest conjunt es distingeixen tres tipus de flux:
•
•
•

Els intercanvis entre la Unió Europea i els països al sud de la Mediterrània.
Els intercanvis entre els països del sud.
I, finalment, els intercanvis entre els països mediterranis de la UE.

Pel que fa als intercanvis dels països de la Unió
Europea, és important distingir entre el que anomenarem països del sud de la UE, que són Espanya,
França, Itàlia i Grècia, i els del nord.
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En els intercanvis de la UE amb els països del la
Mediterrània sud, s’observa una forta dependència
d’aquests últims, els intercanvis exteriors dels quals
amb la UE representen entre el 30% i el 70% del seu
comerç exterior. Aquesta dependència és més acusada als països del Magreb que en els de l’est del
mar Mediterrani, encara que en tots s’hagi produït
una diversificació dels intercanvis exteriors, ja esmentada més amunt, vinculada a la globalització.
La situació no és recíproca. A canvi, els països mediterranis representen només entre el 5% i el 20% dels
intercanvis amb els països de la UE: els percentatges més elevats es donen en els països del sud de
la Unió Europea, és a dir, Espanya, França, Itàlia i
Grècia.
En tonatge, aquests intercanvis representen volums
considerables de 425 milions de tones, constituïdes en gran part per productes a l’engròs i, especialment, productes petroliers importats per Europa. El
2006, Europa va importar 285 milions de tones de
productes a l’engròs líquid o sòlid per només 33
milions d’exportacions de productes a l’engròs.
Així, els intercanvis de productes «no a l’engròs» entre
els països de la UE i els altres estats de la Mediterrània
només representen 106 milions de tones.
Els intercanvis entre els països del sud de la
Mediterrània són molt limitats, a causa sobretot de
les dificultats per al pas de fronteres que subsisteixen entre estats veïns i d’una certa competència entre
les economies del sud. En la hipòtesi d’una liberalització dels intercanvis a la Mediterrània, aquests haurien d’augmentar considerablement, especialment
entre els països del Magreb o entre els de l’Orient
Mitjà, Egipte i Turquia, la població urbana dels quals
continua creixent amb gran rapidesa, cosa que no
succeeix a Europa. La diversificació de les estructures de producció lligades al desenvolupament econòmic hauria de limitar, a més, el fre que representen determinades situacions de competència en els
intercanvis, i es multiplicarien les oportunitats d’intercanvis entre països veïns en diferents branques de
l’economia i fins i tot en les empreses.
En l’actualitat, aquests intercanvis entre els països
del sud de la Mediterrània representen només 50
milions de tones, lligats en un 40% al comerç exterior de Turquia i relativament ben repartits entre el
conjunt dels països del sud de la Mediterrània. En
aquests intercanvis, en què s’inclouen també productes a l’engròs i petroli, els productes «no a l’engròs»
representen només 13 milions de tones, que és molt
poc, cosa que es confirma pel fet que els intercan-

277

intercanvis dels quals han augmentat considerablement a la regió i, a l’últim, els del Golf.
La influència d’aquests continents en els intercanvis
al Mediterrani, sobretot a l’àrea oriental, ja s’ha esmentat en l’apartat anterior, referit al Mediterrani com a
ruta marítima mundial.
En efecte, és difícil donar compte de les rutes marítimes de la globalització en el cas d’aquests intercanvis, per als quals es poden utilitzar rutes terrestres.
D’aquí ve l’interès dels exercicis d’assignació de
xarxes marítimes i terrestres dels continents a fi de
comprendre millor quines necessitats comportaran
en matèria de transport aquestes modificacions profundes en l’estructura dels intercanvis.
Des d’aquest punt de vista, el Mediterrani apareix
com un conjunt de rutes marítimes que s’articulen
sobre rutes terrestres continentals.
La visió europea de l’extensió de les xarxes transeuropees amb corredors terrestres que es despleguen cap a Àsia central a través de Turquia i amb
corredors prioritaris identificats al sud del Mediterrani
i a l’Orient Mitjà, confirma l’interès d’una percepció
global del transport terrestre i marítim per entendre
millor aquest paper de «cruïlla» que té el Mediterrani,
i el que han de representar les xarxes terrestres en
relació amb les rutes marítimes.
En molts casos, la resposta no és única i és el resultat d’una combinació de rutes marítimes i terrestres,
en què es fa l’èmfasi en el futur de la solució intermodal, ja sigui amb un transport ferrocarril/carretera, un transport RoRo, o carretera/mar, o un transport d’unitats de càrrega amb els contenidors ISO,
que permeten combinar tots tres sistemes i, eventualment, la via navegable.

MAPA 1

Intercanvis intramediterranis el 2006

Nombre de tones
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24.000.000 - 40.035.200
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750.000 - 1.500.000
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Font: NESTEAR, 2008, COMEXT, 2006.

TAULA 18

Volums de tràfic del transport marítim
a la Mediterrània per a productes
«a l’engròs»

Tràfic extramediterrani
UE
Sud/est MED (fora d’Europa)

400.000 milions de TK
198.000 milions de TK
(113.000 Àsia, 85.000 Atlàntic)

Tràfic intramediterrani
UE - MED

165.000 milions de TK en MED
(65.000 Atlàntic / mar del Nord)

Sud-sud

11.000 milions de TK

Total

774.000 milions de TK

vis entre els països del sud de la Mediterrània representen rarament més del 5% o el 10% d’aquests països. El seu índex de creixement, a partir d’un nivell
tan baix, hauria de ser especialment elevat en els propers anys.
Les estimacions efectuades per NESTEAR donen els
següents volums de tràfic (taula 18) per al transport
marítim a la Mediterrània dels productes «a l’engròs».
És a dir, un total de 774.000 milions de TK, als quals
caldria afegir un tràfic intraeuropeu marítim de productes a l’engròs (tràfic entre països de la UE, que

és sobretot de transport a l’engròs) i un tràfic de cabotatge marítim nacional (que també és essencialment
de productes a l’engròs, excepte pel que fa al servei
de transport a les illes).
Això ens dóna la important quantitat d’uns 800.000
milions de TK de productes a l’engròs.
Arribats a aquest punt, cal fer algunes observacions
referents als intercanvis entre països mediterranis,
inclosos els efectuats amb la UE:
•

•

Pel que fa als intercanvis de la UE, els ports del
nord tenen un volum superior als del sud: si exceptuem el comerç de petroli, Anvers és el principal
port d’entrada i sortida del tràfic mediterrani.
Quant a les diverses mercaderies, en realitat coexisteixen dos sistemes d’organització del transport:
– La xarxa de transport de contenidors marítims esmentada anteriorment, que constitueix una espècie de «subsistema» per als
intercanvis entre països de la Mediterrània.
– Una xarxa més directa de serveis mediterranis RoRo, com en el cas dels intercanvis
nord-sud, amb moltes menys connexions estoest.

Per norma general, el transport mitjançant contenidors que pot entrar i sortir dels ports del nord d’Europa
presenta, com demostra el mapa, les característiques
de ser més llarg, tot i que menys onerós.
•

Hi ha una competència limitada entre el transport
terrestre i marítim en algunes relacions que se
situen a l’oest i l’est de la Mediterrània, sobretot
entre el Marroc, Espanya i la UE, d’una banda, i
entre Turquia i la UE, de l’altra.
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A causa de la integració
europea i de les mesures
de desenvolupament econòmic
d’aquests països, els volums
potencials d’intercanvis
intraeuropeus són considerables

És molt clar que aquest tipus de model s’utilitzarà
especialment per avaluar l’interès de les noves tècniques de transport, com ara l’autopista marítima que
preconitza la UE.
Aquest tipus de tècnica, un dels millors exemples
de la qual és el del transport entre Turquia i Itàlia,
engegat fa vint anys, podria tenir unes aplicacions
privilegiades als països del sud de la UE, on el transport marítim es revela molt més ràpid que el terrestre.
El tercer tipus d’intercanvis del mar interior és, en
efecte, el dels intercanvis entre els mateixos països de la UE.
A causa de la integració europea i de les mesures
de desenvolupament econòmic d’aquests països,
els volums potencials d’intercanvis intraeuropeus
són considerables. Per a aquests intercanvis, la tendència recent és la d’un creixement del transport
per carretera al llarg de costes sovint congestionades. Els intercanvis marítims a l’engròs són molt
limitats, a excepció dels de Grècia i Itàlia a l’Adriàtic,
on també trobem bons exemples d’autopistes marítimes des d’Igomenitsa i Patràs a Grècia, i fins i tot
des del Pireu.
Així doncs, encara hi ha oportunitats per desenvolupar, especialment entre Espanya, França i Itàlia,
amb distàncies marítimes molt més curtes que les
terrestres, la qual cosa permet, a més, evitar haver
de creuar barreres naturals com els Alps i els
Pirineus.
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NESTEAR ha analitzat aquests dos tipus de serveis
per valorar-ne la respectiva importància en els intercanvis mediterranis. Els serveis feeder i RoRo s’han
introduït en una base de dades de la xarxa mediterrània (SIG).
L’assignació (models NEST-MED de NESTEAR) apareix il·lustrada al mapa (Mapa 1), que reflecteix els
fluxos internacionals entre els països, així com els
seus itineraris al seu interior.
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Amb motiu de la creació de la Unió per la Mediterrània
(UpM) i del protagonisme dels projectes de transport
compilats en la declaració fundacional d’aquesta Unió,
és oportú, un cop més, analitzar i comentar l’evolució de la cooperació euromediterrània en l’àmbit del
transport.
L’any 2003 comentàvem, en aquestes mateixes pàgines, que la difícil trajectòria del Partenariat Euromediterrani en transports començava a redreçar el seu rumb
per centrar-se en els temes que realment interessaven als països de la regió. En efecte, després d’uns
quants anys de vacil·lacions, la Comissió Europea va
publicar una comunicació «sobre el desenvolupament
d’una xarxa euromediterrània de transports» i va llançar dues iniciatives per al desenvolupament dels transports a la regió: l’elaboració d’un pla d’acció i la definició de les prioritats infraestructurals de la regió.
Cinc anys després, la cooperació euromediterrània
en transports ha aconseguit finalment avançar en
aquestes qüestions. Per comprovar-ho, fem un repàs
dels protagonistes i les activitats desenvolupades per
la cooperació multilateral en l’àmbit dels transports
a la Mediterrània.
A la Mediterrània existeixen bàsicament dos àmbits
de cooperació en el transport. D’una banda, la cooperació euromediterrània per al conjunt de la regió,
sobre la base del Procés de Barcelona i, ara, de la
UpM. De l’altra, la cooperació subregional en l’àmbit de la Mediterrània occidental liderada pel Grup
de Ministres de Transports de la Mediterrània
Occidental (GTMO 5+5).
Aquesta col·laboració, malgrat el seu perfil subregional, és la que s’ha constituït com a motor i dinamitzador del conjunt de la Mediterrània.

En efecte, el GTMO 5+5, amb el seu dinamisme i
les seves activitats, que descriurem tot seguit, ha
obligat la Comissió Europea a imprimir més ritme i
ambició a la cooperació per al conjunt de la Mediterrània.

Àmbits de cooperació
A la Mediterrània occidental sempre hem defensat,
d’acord amb els països, que la base de la cooperació en transports s’havia de centrar en l’anàlisi i la
situació de les infraestructures de la regió. Aquesta
insistència del GTMO 5+5 és la que ha «ajudat» a fer
que, finalment, la Comissió Europea situï aquestes
qüestions en el centre de les seves activitats.
Així, aquests últims anys, la Comissió Europea ha
impulsat diverses activitats primordials a la regió.
D’una banda, una reflexió «europea» sobre l’extensió
de les xarxes transeuropees de transport cap als països veïns; de l’altra, l’adaptació del Pla d’Acció Regional
de Transports (PART), que recull a manera de full
de ruta els objectius i les accions que cal impulsar i
desenvolupar; finalment, la definició d’una xarxa transmediterrània de transports amb una identificació de
projectes prioritaris.
El PART és un pla per intensificar la cooperació a la
regió i establir un sistema de transport eficaç com a
condició necessària i important per al creixement econòmic i la integració a la Mediterrània. L’actual pla
cobreix el període 2007-2013, i el va sol·licitar formalment la Conferència Ministerial Euromediterrània
de Marràqueix.
El PART comprèn una sèrie de 34 accions en els diferents sectors del transport (marítim, terrestre, ferroviari, aeri i multimodal) i busca, principalment, la reforma de la reglamentació (institucional), així com la
definició i planificació d’una xarxa transmediterrània
d’infraestructures de transports. A més, inclou con-

En aquest capítol, les accions del PART reconeixen
tant el treball de reflexió dut a terme sobre l’extensió
dels grans eixos transeuropeus de transport als països veïns com les iniciatives del GTMO 5+5 i del seu
secretariat tècnic, el CETMO. Es tracta de dissenyar,
per al conjunt de la Mediterrània, una xarxa estratègica d’infraestructures, la Xarxa Transmediterrània de
Transports (XTM-T), semblant a la transeuropea,
per poder disposar de referents i eines tècniques d’anàlisi dels fluxos i intercanvis de la regió que siguin
homogenis entre els països europeus i els països del
sud de la Mediterrània.
És una iniciativa que amplia el treball ja fet pel GTMO
5+5 per als països del Magreb i que la Comissió ha
fet seu per mirar d’estendre’l al conjunt de la Mediterrània.
En efecte, el GTMO 5+5 va aprovar, en una reunió
d’àmbit ministerial que es va fer a Tunis el novem-

En paral·lel amb la XTM-T, s’està treballant en la
identificació de projectes d’infraestructures del transport prioritaris als països del sud. Aquesta identificació s’efectua sobre bases tècniques i per consens amb cadascun dels països, però també en
conjunt de forma multilateral. Una identificació que
a la banda occidental, gràcies a l’existència del
GTMO 5+5, ja estava disponible per als països
magrebins a l’inici de l’exercici; en canvi, a la banda
oriental està trobant alguns problemes a causa dels
conflictes polítics a l’Orient Mitjà. Per als països del
Magreb els projectes prioritaris són bàsicament
els corresponents als eixos terrestres magrebins,
especialment l’autopista de la unitat magrebina i la
modernització i interoperabilitat de l’eix ferroviari
transmagrebí.
Però totes aquestes iniciatives, que constitueixen
un gran progrés en la cooperació euromediterrània,
no són, tanmateix, suficients per respondre a les altes
expectatives dipositades en aquesta cooperació
per part dels països del sud.

La pedra de toc

CETMO
El Centre de Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental
(CETMO) és un organisme creat el 1985 seguint les recomanacions
de la Conferència de Ministres de Transports dels països de la
Mediterrània, feta a Salònica sota els auspicis de les Nacions Unides. El CETMO té per objectiu fonamentar la cooperació per millorar les condicions de transport entre els països d’Europa i del Magreb,
mitjançant l’estudi de les infraestructures, els fluxos, les estadístiques i la legislació, i el desenvolupament d’iniciatives per a la seva
facilitació.
El CETMO executa les funcions de secretaria tècnica del GTMO 5+5.

La qüestió clau continua pendent de solució. Es tracta del finançament dels projectes d’infraestructures
de transport, que és el que els països del sud reclamen des de l’inici del Procés de Barcelona.
En aquest tema del finançament, l’aparició de la UpM
haurà de servir per encarrilar la problemàtica i, bàsicament, la identificació i disponibilitat de mecanismes i fons de finançament que permetin resoldre l’estancament de tants anys.
Pensem que la solució vindrà, bàsicament, d’una combinació d’instruments i mesures. D’una banda, calen
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L’impuls del GTMO 5+5

bre del 2008, la xarxa multimodal de transports
dels països del Magreb (vegeu mapes en l’apartat
Mapes dels Annexos), que ha esdevingut un exemple a seguir per la resta dels països del sud de la
Mediterrània (i fins i tot pels països africans, d’acord
amb el que ha expressat el comissari europeu de
Transports).
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sideracions de desenvolupament sostenible, de seguretat i d’àmbit institucional.
Moltes de les seves accions –sobretot les relatives
a la reforma de la reglamentació– s’han d’aplicar a
escala nacional, però supervisades a escala multilateral en el marc del Fòrum Euromediterrani dels
Transports, amb el suport tècnic de la Comissió
Europea en l’àmbit dels projectes regionals EuroMed
(SAFEMED, Medamos-Autopistes del Mar, GNSS i
EuroMed Aviation) o amb assistència tècnica i programes d’agermanament a escala bilateral.
Les accions referents a infraestructures consideren
la identificació detallada dels projectes sobre els principals eixos de transport que uneixen els països mediterranis entre si i/o amb la Unió Europea, en previsió
de decisions d’inversió a escala multilateral.
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dispositius per assegurar rendiments a llarg termini
i amb garanties institucionals per a les inversions.
De l’altra, cal generar un increment significatiu de
subvencions públiques per a inversions en infraestructures prioritàries. Finalment, cal afavorir l’elaboració i l’adopció d’un sistema regional de protecció
jurídica de les inversions en infraestructures, tot això
per generar confiança en els inversors i ajudar a la
rendibilitat dels projectes.
En l’apartat de subvencions públiques o donatius, el
GTMO 5+5 s’ha avançat formulant una proposta per
resoldre l’eterna demanda dels països del sud a la
Unió Europea: un ajut en forma de «donatiu» per a la
millora de les infraestructures de transport. Una proposta que recull l’esperit de la declaració de París de
la UpM, en què es parla d’una cooperació «d’igual a
igual».
La proposta del GTMO 5+5 és establir, en el marc
de la cooperació euromediterrània, un programa, amb
finançament inclòs, per al desenvolupament de la
Xarxa Transmediterrània de Transports semblant al
programa existent per a la xarxa transeuropea.
Es crearia un fons per a la XTM-T que, a imatge de
l’europeu, funcionaria en forma de convocatòria
de projectes, avaluació de propostes i assignació de
fons a les més ben avaluades.
S’aconseguiria donar resposta als països del sud
amb un tractament tècnic i institucional semblant a
l’europeu. Però, en lloc d’una redistribució de fons
aportats prèviament pels països, com s’esdevé en
el cas de les xarxes transeuropees, es tractaria d’un

FÒRUM EUROMEDITERRANI DE TRANSPORTS
El Fòrum Euromediterrani de Transports és un àmbit de cooperació
tècnica que reuneix alts funcionaris de la Unió Europea i dels països
MEDA. Les reunions són organitzades per la Comissió Europea, que
actua com a secretariat del Fòrum.
El Fòrum dirigeix el desenvolupament del Pla d’Acció Regional de
Transports (PART) i s’articula sobre la base de grups de treball
sobre política marítima, seguretat marítima, transport aeri, sistemes
de navegació per satèl·lit, infraestructures i reglamentació de transport terrestre,

donatiu de fons europeus d’ajut al desenvolupament.
Aquesta proposta trencaria el cercle permanent de
petició i falta de resposta per al finançament d’infraestructures de transport al sud. I, a més, obligaria
a millorar el nivell tècnic dels projectes dels països
del sud de la Mediterrània posant-los en competència entre si durant les avaluacions.
La quantitat que es destinarà a aquest fons serà
perfectament assumible pels pressupostos d’ajut al
desenvolupament de la Unió Europea, sigui en el marc
de la política de veïnatge o d’altres polítiques complementàries.
La creació de la UpM, amb l’objectiu d’impulsar projectes concrets, constitueix l’ocasió per resoldre
aquesta difícil equació del finançament de projectes
d’infraestructures, pedra de toc, sens dubte, de la
credibilitat de tota la política europea de cooperació
euromediterrània.

GTMO 5+5
El GTMO 5+5, Grup dels Ministres de Transport de la Mediterrània
Occidental, va ser creat el 1995 amb l’objectiu de fer avançar la cooperació regional en matèria de transports a la Mediterrània Occidental i contribuir al procés de la cooperació euromediterrània en aquest sector.
Les activitats de cooperació del GTMO 5+5 s’inscriuen en els àmbits
prioritaris següents:

• La preparació de les empreses implicades en el transport, davant la
perspectiva de la instauració de la zona de lliure comerç.
• L’establiment d’una base de dades i de metodologies que permetin la
identificació regular de les prioritats a la regió.
• El desenvolupament de la investigació en matèria de transports a la
Mediterrània occidental i la participació dels països del Magreb en els
programes internacionals de recerca i desenvolupament.

• La definició i el desenvolupament d’una xarxa multimodal de transport a
la Mediterrània occidental, que faci l’èmfasi en la seva interconnexió amb

Els membres del GTMO 5+5 són els ministres responsables dels trans-

la Xarxa Transeuropea de Transport i amb les xarxes dels països veïns.

ports dels deu països de l’àrea (Algèria, Espanya, França, Itàlia, Líbia,

• La recerca de sistemes avantatjosos de finançament de les estructures.

Malta, Mauritània, el Marroc, Portugal i Tunísia), amb la presència de la

• La facilitació dels intercanvis i els transports, considerant la cadena de

Direcció General de Transports de la Comissió Europea i de la Secretaria

transport en el seu conjunt.

General de la Unió del Magreb Àrab (UMA).
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El principal objectiu de la CESPAO és fomentar el
desenvolupament econòmic i social a través de la
cooperació i la integració regionals i subregionals,
actuant així com el principal braç de desenvolupament socioeconòmic de les Nacions Unides a Àsia
Occidental. La CESPAO té catorze membres:
Bahrain, Egipte, Iraq, Jordània, Kuwait, Líban, Oman,
Palestina, Qatar, l’Aràbia Saudita, el Sudan, Síria, la
Unió dels Emirats Àrabs i Iemen. Cinc d’aquests països (els destacats en cursiva) pertanyen a la regió
mediterrània. La Comissió formula i promou activitats d’ajuda al desenvolupament i projectes adients
a les necessitats i prioritats de la regió, i actua com
un organisme executiu per als projectes operatius
rellevants.
Així mateix, la CESPAO aspira a reforçar la cooperació i la integració regionals en aquest àmbit geogràfic, facilitant així el flux transfronterer de béns, serveis i capitals per tal d’afrontar els reptes econòmics
i socials plantejats per la globalització i beneficiarse de les seves oportunitats.
D’altra banda, la facilitació del transport i el comerç
ha adquirit recentment una nova rellevància a la llum
d’esdeveniments contemporanis com ara la globalització, el nombre creixent de crides en favor de la
creació de blocs econòmics regionals, l’establiment
de zones de lliure comerç i el consegüent treball
necessari per reduir els obstacles al flux internacional de béns. En conseqüència, la CESPAO ha dut a
terme una sèrie d’activitats en aquest àmbit que s’han
centrat en l’adopció d’acords i recomanacions que
la Comissió promou i coordina, i que aspiren a fomentar el transport i el comerç a la regió.
Reconeixent la importància d’aquest tema, la CESPAO, en la seva dinovena sessió (celebrada el 1997),

va adoptar la Resolució 213 (XIX) sobre l’establiment
d’un comitè de transport en el si de la Comissió. El
Consell Econòmic i Social va donar suport a la iniciativa mitjançant la Resolució 1997/11 de 18 de
juliol de 1997 (Annex 1).
Des de la seva creació el 1997, el Comitè de
Transport de la CESPAO (d’ara endavant, el «Comitè») ha proporcionat el marc legal per a la cooperació intergovernamental i l’acció concertada orientades al desenvolupament d’un sistema integrat de
transport i a la facilitació del transport i el comerç
a la regió. Des d’aleshores el Comitè ha fet deu sessions, l’última a Beirut del 31 de març al 2 d’abril de
2009.
De la primera sessió del Comitè (Beirut, 9 i 10 de
febrer de 1999) va sorgir una declaració sobre l’adopció de l’anomenat Sistema Integrat de Transport al
Maixreq Àrab (ITSAM, per les sigles en anglès). La
declaració es va fer pública durant la dotzena sessió
de la CESPAO, a Beirut els dies 27 i 28 de maig de
1999 (Annex 2).
El concepte de l’ITSAM es basa en el fet que el
sector del transport, incloent-hi les modalitats terrestre, marítima i aèria, pot exercir un paper estratègicament significatiu per fomentar i sostenir el desenvolupament socioeconòmic dels països de la
CESPAO, així com per promoure’n la integració, incrementant sobretot els fluxos comercials i turístics
tant entre si com entre els països de la regió i de la
resta del món.
El plantejament de l’ITSAM aborda el desenvolupament d’una infraestructura integrada; la facilitació
de procediments, operacions i logístiques; la formulació d’acords multilaterals regionals i el foment de
les recomanacions apropiades, com ara reformes
legals i administratives. Alguns dels seus principals
èxits es resumeixen en els paràgrafs següents.
Els components més importants de l’ITSAM són: a)
l’Acord sobre carreteres internacionals al Maixreq
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Àrab; b) l’Acord sobre ferrocarrils internacionals al
Maixreq Àrab; c) el Memoràndum d’Entesa sobre
cooperació en l’àmbit del transport marítim al Maixreq
Àrab; d) els Comitès Nacionals de Facilitació del
Transport i el Comerç; i) la seguretat vial; f) el transport multimodal; g) els marcs institucionals i la legislació; h) el marc metodològic de l’ITSAM, i i) el Sistema
d’Informació Geogràfica relacionat.
Com a part integrant del desenvolupament de la xarxa
regional de l’ITSAM, la Comissió va decidir treballar en l’harmonització de les especificacions de la
xarxa de carreteres de la regió preparant l’Acord
sobre carreteres internacionals al Maixreq Àrab (d’ara
endavant, l’«Acord de Carreteres»). La preparació i
negociació de l’Acord de Carreteres va suposar més
de tres anys d’extensos debats i negociacions en
diverses reunions de grups d’experts i les consegüents sessions del Comitè de Transport. La preparació i discussió de l’acord va incloure una exhaustiva anàlisi i la revisió dels estàndards i especificacions
vials existents en els àmbits internacional, regional i
nacional, així com de les seves implicacions legals.
L’Acord de Carreteres constitueix la base per crear
una xarxa internacional de carreteres amb especificacions unificades i construïda segons els estàndards internacionalment acceptats. Això facilitaria el
flux de béns i passatgers dins dels diferents països
de la regió, així com entre països.
La segona sessió del Comitè de Transport (Beirut,
6 i 7 de febrer de 2001) va acabar el projecte de
l’Acord de Carreteres. Després, els països membres
de la CESPAO, en la seva vint-i-unena sessió del
10 de maig de 2001, van adoptar unànimement
aquest acord. En el seu discurs d’obertura de la vinti-unena sessió de la CESPAO, Kofi Annan, llavors
secretari general de les Nacions Unides, va assenyalar que aquella era la primera convenció de l’ONU
que es negociava en el marc de la CESPAO des
de la creació d’aquest organisme (el 1974), i que,
en conseqüència, constituïa una fita significativa en
la història de la Comissió.
La cinquena sessió del Comitè de Transport (Beirut,
del 2 al 4 de març de 2004) va adoptar un pla d’acció per a la implementació de l’Acord de Carreteres,
mentre que la sisena (Beirut, del 22 al 24 de març
de 2005) va seleccionar dues grans rutes prioritàries en el marc de l’acord, la M40 (l’Iraq, Jordània,
Palestina i riba sud del Mediterrani) i la M45 (Síria,
Jordània, l’Aràbia Saudita i el Iemen) amb l’objectiu
de centrar-se en la seva millora per tal d’accelerar
la implementació de l’acord. A dia d’avui, onze paï-

sos membres (inclosos els cinc mediterranis) s’han
adherit a l’acord, que va entrar en vigor el 19 d’octubre de 2003. La seva implementació ja s’ha iniciat en molts d’aquests països.
L’Acord de Carreteres de la CESPAO comprèn més
de 31.400 quilòmetres de carreteres internacionals,
distribuïts al llarg de 13 grans rutes de nord a sud
i 10 més d’est a oest. Les carreteres s’han numerat de manera que permetin l’ampliació de l’acord
per incloure-hi els països del Magreb àrab en cas
que aquests ho desitgin. Es va tenir especial cura
a assegurar que els rètols, els senyals de trànsit i
les marques vials s’adaptessin a la Convenció de
Viena de 1968 i a les seves esmenes. Així mateix,
es va dissenyar un senyal especial per indicar les
carreteres internacionals incloses en l’acord (vegeu
la figura 1). L’acord inclou 13 articles i tres annexos. De conformitat amb l’article 7, que estableix
que «les parts poden proposar esmenes», l’Aràbia
Saudita i Síria van demanar la inclusió d’algunes
esmenes a l’acord i al mapa consegüent, que recentment, el 16 de desembre de 2008, han estat aprovades pel secretari general de les Nacions Unides,
que actuava en qualitat de dipositari. Per la seva
banda, el Sudan (incorporat a la CESPAO el 2008)
ha sol·licitat la seva adhesió a l’acord el febrer de
2009.
FIGURA 1

FIGURA 1

Senyal de trànsit per a les carreteres
internacionals del Maixreq àrab

El segon gran component de l’ITSAM és l’Acord
sobre ferrocarrils internacionals al Maixreq àrab (d’ara
endavant, l’«Acord de Ferrocarrils»). L’Acord de
Ferrocarrils ha estat elaborat per la CESPAO tenint
en compte les característiques primordials dels ferrocarrils pel que fa a costos de construcció i conservació, velocitat, seguretat, regularitat, comoditat personal i conservació del medi ambient, i així mateix
s’afirma la importància i la necessitat de proporcionar enllaços ferroviaris entre els països de la regió,
d’acord amb un pla ben estudiat per a la construcció i el desenvolupament d’una xarxa internacional

S’afirma la importància
i la necessitat de proporcionar
enllaços ferroviaris entre els
països de la regió, que permeti
satisfer les futures necessitats
de transport, protegir el medi
ambient i facilitar el moviment
de béns i serveis i de passatgers,
a més de potenciar, l’intercanvi
comercial i turístic al Maixreq
àrab, la qual cosa fomentarà
en gran mesura la integració
regional dels països àrabs
Així mateix, la tercera sessió del Comitè de Transport
va aprovar la recomanació relativa a la creació de
Comitès Nacionals de Facilitació del Transport i el
Comerç (NTTFC, per les seves sigles en anglès)
als països de la regió de la CESPAO. El manual per
a l’establiment d’aquests comitès nacionals de facilitació, incloent-hi els passos d’implementació proposats, es va acabar en el curs de la quarta sessió
del Comitè de Transport (Beirut, del 14 al 16 de
gener de 2003). El gràfic 29 resumeix l’esquema
de l’establiment dels NTTFC. Fins ara, nou països
membres de la CESPAO (entre aquests els cinc
mediterranis) ja han creat comitès nacionals de
facilitació.
El projecte del Compte de Desenvolupament de les
Nacions Unides sobre «Capacitació en facilitació
del comerç i comerç electrònic al Mediterrani» havia
estat implementat conjuntament per la Comissió
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dels procediments ineficients aplicats als fluxos del
transport internacional de mercaderies, la CESPAO ha abordat aquest tema amb especial rigor. El
2000, la Comissió va completar un estudi de camp
exhaustiu sobre la facilitació del transport internacional de mercaderies a la regió. L’estudi incloïa
una detallada prospecció dels procediments del
transport de mercaderies a través de les fronteres
dels països de la regió, analitzava els obstacles a
aquests fluxos comercials i proposava recomanacions apropiades per a la facilitació i harmonització
dels procediments i operacions comercials i de transport als estats de la regió.
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de ferrocarrils que permeti satisfer les futures necessitats de transport, protegir el medi ambient i facilitar el moviment de béns i serveis i de passatgers, a
més de potenciar, com a resultat, l’intercanvi comercial i turístic al Maixreq àrab, la qual cosa fomentarà en gran mesura la integració regional dels països
àrabs.
La tercera sessió del Comitè (Beirut, del 5 al 7 de
març de 2002) va acabar el projecte de l’Acord de
Ferrocarrils, que posteriorment va ser adoptat en la
vint-i-dosena sessió ministerial de la Comissió, del
14 d’abril de 2003. A dia d’avui, vuit països membres (inclosos els cinc mediterranis) s’han adherit a
l’Acord de Ferrocarrils, que va entrar en vigor el 23
de maig de 2005. La setena sessió del Comitè (Beirut,
del 17 al 19 d’abril de 2006) va adoptar el pla d’acció per a la implementació de l’acord (Beirut, del
27 al 29 de maig de 2007).
L’Acord de Ferrocarrils inclou 12 articles i dos annexos, i comprèn més de 19.528 quilòmetres de ferrocarrils internacionals, distribuïts al llarg de sis grans
rutes de nord a sud i 10 d’est a oest. Les rutes s’han
numerat de manera que permetin l’ampliació de l’acord per incloure-hi els països del Magreb àrab en
cas que aquests ho desitgin. En aquest sentit, la
CESPAO va contribuir a la preparació del projecte
de xarxa de ferrocarrils que ha de connectar els
països àrabs en cooperació amb la Lliga d’Estats
Àrabs (LAS) i sobre la base de l’ampliació de l’Acord
de Ferrocarrils per cobrir la regió del Magreb àrab,
utilitzant les mateixes especificacions i el mateix
sistema de numeració. El projecte de xarxa de ferrocarrils àrabs ha estat recentment adoptat pels països àrabs durant la cimera econòmica i social de la
LAS (Kuwait, 19 i 20 de gener de 2009).
Tenint en compte que el transport marítim exerceix
un important paper en la consolidació del comerç
intrarregional i exterior, i promou la integració econòmica i social de la regió de la CESPAO, la Comissió
va adoptar el Memoràndum d’Entesa (MDE) sobre
cooperació en l’àmbit del transport marítim al Maixreq
àrab en la seva vint-i-tresena reunió ministerial
(Damasc, del 9 al 12 de maig de 2005). El memoràndum va entrar en vigor el 4 de setembre de 2006,
i fins ara s’hi han adherit vuit països membres (inclosos tres països mediterranis: el Líban, Palestina i
Síria).
A la vista dels considerables reptes que afronten les
economies dels estats de la regió de la CESPAO, i
de l’escàs volum del comerç intrarregional, el reduït
nivell d’exportacions a altres estats i l’impacte advers
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Facilitació del transport i el comerç

Econòmica de les Nacions Unides per a Europa
(CEPE), la Comissió Econòmica de les Nacions
Unides per a Àfrica (CEP) i la CESPAO en el període comprès entre 2002 i 2005. Entre els països
de la regió de la CESPAO que hi van participar hi
havia els cinc mediterranis: Egipte, Jordània, el Líban,
Palestina i Síria. La materialització del projecte incloïa
auditories de facilitació del comerç internacional,
tallers nacionals per revisar i debatre les troballes
dels estudis amb les parts afectades tant del sector públic com del privat, i seminaris regionals destinats a revisar i debatre els resultats. El projecte
ha tingut un paper fonamental amb vista a fomentar l’establiment de NTTFC als països participants.
El projecte del Compte de Desenvolupament de les
Nacions Unides sobre «Capacitació en el desenvolupament d’enllaços de transport interregionals
terrestres i terrestre-marítims» havia estat implementat conjuntament per les cinc comissions regionals de les Nacions Unides, i coordinat per la CESPAO durant sis anys, des de 2002 fins a 2007. El
projecte es va completar amb gran èxit en diversos aspectes, entre els quals la identificació d’enllaços de transport interregionals vials, vials-marítims, ferroviaris i ferroviaris-marítims que unissin
Àfrica, Àsia i Europa. En el marc del projecte es van
elaborar mapes i programari SIG dels enllaços interregionals.
Com a resultat del recent i ràpid desenvolupament
del transport internacional, que és especialment evident en l’ús generalitzat de contenidors en la majoria de les formes de transport, el transport multimodal internacional de béns s’ha convertit en una
de les activitats més importants per racionalitzar el
flux del comerç internacional. En conseqüència, la
CESPAO va elaborar la Convenció sobre Transport

Multimodal entre els Països Àrabs (d’ara endavant,
la «Convenció») en cooperació amb la Lliga d’Estats
Àrabs. La vint-i-unena sessió del Consell de Ministres
de Transport Àrabs (Port Said, 29 d’octubre de
2008) va adoptar el projecte final unificat de la
Convenció alhora que va agrair a la CESPAO els
seus valuosos esforços i la seva cooperació amb
la LES en la preparació d’aquesta.
Quant al Marc Metodològic per al Desenvolupament
de l’ITSAM, des de l’any 2000 s’han publicat tres
volums. El primer subratllava els principis i elements
bàsics del marc de l’ITSAM. El segon descrivia detalladament la formulació matemàtica d’un Model
d’Equilibri de Transport Simultani Internacional de
Mercaderies (IFSTEM, per les seves sigles en anglès).
El 2003 es va aplicar el marc de l’ITSAM en l’estudi de viabilitat econòmica per a la facilitació de l’intercanvi de béns a través dels territoris i mars de
Jordània, Síria i el Líban. L’estudi era el primer del
seu gènere a la regió que quantificava els beneficis relatius de la facilitació del comerç entre els tres
països en escenaris de desenvolupament alternatius.
Des de 1999 fins avui, la CESPAO ha estat desenvolupant un Sistema d’Informació Geogràfica per
a l’ITSAM (SIG-ITSAM) que inclou, entre altres
coses, mapes SIG, bases de dades i aplicacions
informàtiques per a alguns components de l’ITSAM.
Conscient de la creixent importància de la seguretat vial, la CESPAO, en la seva vint-i-tresena sessió (Damasc, del 9 al 12 de maig de 2005) va adoptar la Resolució 256 (XXIII) que instava els països
membres a prendre part en les activitats empreses
per la Comissió, incloses la preparació d’estudis i
reunions sobre la implementació de bones pràctiques de cara a la seguretat del trànsit rodat. La reso-

A instàncies del Comitè de Transport, la CESPAO
va iniciar els preparatius d’una revisió de l’estat de
la seguretat vial en una sèrie de països de la regió
d’aquesta organització. La seva publicació, amb el
títol Estudi sobre l’avaluació de la seguretat vial a

Més informació:
www.escwa.un.org/divisions/teams.asp?teams=Trans
port&division=EDGD
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La CESPAO afronta el gran
repte de mantenir aquest impuls
positiu per aconseguir l’ambiciós
objectiu continuar ajudant
la regió en el desenvolupament
i implementació de sistemes
integrats i multimodals
de transport rellevants
que es basin en l’ITSAM
i/o l’ampliïn

la regió de la CESPAO, es va dividir en dos volums:
el primer incloïa Bahrain, Jordània, Kuwait, el Líban,
Oman, Qatar, l’Aràbia Saudita i la Unió dels Emirats
Àrabs, mentre que el segon comprenia l’Iraq, Síria i
el Iemen. Així mateix, s’espera que al llarg de 2009
aparegui un tercer volum sobre Palestina i el Sudan.
En conclusió, doncs, la CESPAO està exercint un
paper clau en el desenvolupament i la promoció d’un
sistema integrat de transport (ITSAM) que connecti
tots els països de la regió. Aquest sistema ha estat
dissenyat per facilitar el comerç intrarregional i fomentar una major integració econòmica, però també per
connectar els membres de la CESPAO amb els països i regions veïns i incrementar la integració d’Àsia
Occidental en l’economia global. En conseqüència,
la CESPAO afronta el gran repte de mantenir aquest
impuls positiu no només per aconseguir l’ambiciós
objectiu de finals de 2009, sinó també, durant els
propers anys i biennis, per continuar ajudant la regió
en el desenvolupament i implementació de sistemes
integrats i multimodals de transport rellevants que es
basin en l’ITSAM i/o l’ampliïn.
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lució exhortava els països membres a prendre part
en els preparatius de la setmana global de la seguretat vial (abril de 2007) i a fer una contribució efectiva en els pertinents debats de l’Assemblea General
de les Nacions Unides sobre la seguretat vial.
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Llibertat a Internet en el món àrab:
els controls estatals, la islamització
i la importància exagerada que
s’atribueix a tot això
Khaled Hroub
Director del Cambridge Arab Media Project
Professor d’Història i Política Modernes de l’Orient Mitjà
Universitat de Cambridge

La lluita per la llibertat d’expressió en el món àrab,
tant en els mitjans de comunicació com en altres
àmbits, es desenvolupa davant dues classes de
control: l’estatal i el religiós. Els grups dominants i
les forces religioses dels països àrabs tenen en
comú la seva percepció hostil de la llibertat en els
mitjans de comunicació «incontrolats», si bé cada
part té preocupacions i temors diferents. De vegades aquestes preocupacions coincideixen, mentre
que d’altres divergeixen i fins i tot xoquen entre si.
Els governs volen mantenir un control estricte que
restringeixi la llibertat d’expressió política; les forces religioses desitgen mantenir un rigorós control sobre les llibertats culturals, socials i de lleure.
Els defensors de la llibertat d’expressió han dirigit
majoritàriament i encertadament els seus esforços
contra els controls estatals. Tanmateix, per molt que
no sigui igual d’efectiva, l’hostilitat no estatal respecte a molts aspectes d’Internet és àmpliament
acceptada.
Tenint en compte aquests dos fronts d’hostilitat respecte a la llibertat en els mitjans de comunicació,
aquesta anàlisi pretén fer un examen ampli i de
múltiples nivells de l’actual estat de la llibertat a
Internet. Qualsevol possible contraposició entre
l’Estat com a controlador de la llibertat i els partits
de l’oposició com a promotors d’aquesta llibertat és
totalment enganyosa. En el món àrab hi ha grans
segments dels grups d’oposició, especialment els
que tenen un cert caire religiós, que adopten una
postura més estricta sobre la llibertat en els mitjans de comunicació que la dels mateixos règims a
què s’oposen. Els moviments islamistes que parti-

cipen en algun poder o que tenen afiliats en els
parlaments (per exemple, al Sudan, Jordània, Líban,
Bahrain, Kuwait, Iemen, Iraq, Algèria i Marroc) tenen
un trist historial a l’hora de defensar la llibertat a
Internet i en els mitjans de comunicació (a part dels
relacionats concretament amb el seu propi moviment). Els diversos actors sociopolítics, religiosos
i culturals promouen o critiquen les llibertats d’una
manera peculiarment selectiva i segons la seva pròpia conveniència. Aquesta selectivitat resulta característicament evident, i especialment perniciosa, en
el cas de la llibertat a Internet. La promoció de la
llibertat com un procés transformador a gran escala és encara altament conflictiva, i els desacords al
voltant del contingut i els límits de la llibertat són
immensos, la qual cosa es reflecteix en l’actitud paradoxal predominant entre molts grups d’oposició dels
països àrabs, en els quals la lluita per extreure llibertat política d’uns règims autoritaris sovint pot anar
de la mà de l’aprovació –si no de la demanda– de
més restriccions i controls de la llibertat social i
religiosa.

Un impacte exagerat?
Les estadístiques relatives a l’ús d’Internet –citades
aquí amb la deguda cautela– mostren que la taxa de
penetració de la xarxa en el món àrab és significativament baixa, amb el 14,2% (www.internetworldstats.com, 31 de març de 2009). Aquesta manca
d’accés pot provocar ressentiment entre molts àrabs
quan es compara amb la taxa d’Israel (74,0%), Europa
(48,9%), Amèrica del Nord (74,4%) i fins i tot Amèrica
Llatina (29,2%). Els Emirats Àrabs Units ocupen la
primera posició entre els països àrabs, amb el 48,9%,
mentre que el Iemen ocupa l’últim lloc, amb només
l’1,4%. Es calcula que el nombre de blocs publicats

Primer de tot, controls estatals!
Encara que tots els països àrabs imposen restriccions al lliure accés a Internet, l’escala i la magnitud dels controls varien dels uns als altres.
Malauradament, els llocs web en àrab que defensen la llibertat a Internet estan inundats d’articles i
notícies sobre noves restriccions, pàgines prohibides, arrestos de blocaires i fins i tot esforços oficials panàrabs concertats per conjurar «alguns dels
perills d’Internet». Els exemples d’aquests articles i
notícies donen peu a una anàlisi més àmplia, a més
de proporcionar un panorama general –d’allò més
sinistre– de l’estat actual de la llibertat a Internet en
aquesta regió.
Durant la redacció d’aquest text, l’última setmana
de març i la primera d’abril de 2009, destacats llocs
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web que promouen la llibertat a Internet, com The
Arabic Network for Human Rights Information
(www.anhri.net) i The Initiative for an Open Arab
Internet (www.openarab.net), van penjar diverses
notícies, com per exemple que a Egipte s’han pres
mesures més dures –com ara la incomunicació–
contra el blocaire, avui empresonat, Dia Eddin Jad,
que estava sota arrest domiciliari des del febrer
del 2008, alhora que altres blocaires, com Rami
Al-Souwasi, Mohamad Adel, Tamer Mabrouk i la
famosa parella Manal i Alaa, són arrestats regularment; a Oman, el blocaire Ali Al-Zwaidi ha estat condemnat per infringir la llei en penjar a la seva pàgina web material en què plantejava preguntes sobre
la possible corrupció en l’empresa de comunicacions Omantel, de titularitat pública; al Sudan, les
autoritats van arrestar el blocaire Abed Al-Hakim
Abed Al-Rahman, que havia penjat a la seva pàgina web material en què es donava suport a la decisió del Tribunal Internacional de Justícia en relació
amb l’arrest del president sudanès Omar al-Bashir
pels crims de Darfur; a Bahrain, les autoritats van
perseguir diversos activistes de Facebook i han
estès la prohibició a qualsevol lloc web que es consideri crític amb la família governant; al Marroc, un
tribunal va condemnar el periodista i blocaire Hasan
Barhoun a sis mesos de presó per «publicar i publicitar mentides»; a Tunísia, els mitjans de comunicació estatals han llançat diversos atacs contra els
usuaris de Facebook, a més de demanar a les autoritats que el prohibeixin; a Síria, les autoritats van
prohibir el web de l’Organització Síria de Drets
Humans, i a Aràbia Saudita, les autoritats van arrestar el blocaire Humoud bin Saleh, que es va convertir al cristianisme i va tancar el seu propi bloc.
Aquestes notícies, corresponents al període esmentat de només dues setmanes, donen una mica la
idea de l’estat actual d’Internet al món àrab. Els
mesos i anys anteriors representen només una extensió d’aquestes dues setmanes. Part d’aquest desolat panorama apareix reflectit en un informe elaborat el març del 2009 per Reporters sense Fronteres
sobre els «enemics d’Internet», entre els quals s’inclouen Egipte, Aràbia Saudita i Tunísia en una llista de 12 països, que també comprèn Birmània, la
Xina, Corea del Nord, l’Iran, el Turkmenistan, l’Uzbekistan i el Vietnam (www.rsf.org/article.php3?id_article=30543).
Malgrat les complexes mesures restrictives governamentals, al món àrab hi ha, de fet, «guerres d’Internet»
en curs entre les autoritats i els grups de l’oposició.
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en àrab supera els 450.000 a tot el món, però gairebé una tercera part són a Egipte o tenen a veure
amb aquest país, on la taxa de penetració amb prou
feines arriba al 13%.
Aquests baixos nivells d’ús d’Internet en el món àrab
van de la mà d’unes elevades taxes d’analfabetisme, que a Egipte, el Marroc, el Sudan i el Iemen
superen el 40%. A aquesta situació s’afegeixen dos
factors que limiten encara més l’impacte d’Internet:
les creixents mesures estatals repressives davant
de la llibertat a la xarxa i l’excessiu preu que es cobra
per l’ús d’Internet (que al món àrab és sis vegades
superior al d’Europa). La combinació de tot plegat
redueix en bona part la infundada eufòria sobre la
potencial transformació que se suposa que ha de
provocar Internet en el món àrab. La cautela davant
l’exageració de l’impacte d’Internet constitueix,
doncs, una precaució més que necessària. No hi
ha dubte que la xarxa ha creat una esfera àrab expansiva per a la llibertat d’expressió, a més de descobrir nous territoris. Però també és cert que aquesta esfera és elitista tant en el fons com en la forma.
A causa de la llengua i els elevats nivells d’analfabetisme tecnològic, grans sectors de l’opinió pública àrab es veuen limitats únicament i exclusivament
a la televisió o la ràdio. Avui es veuen en l’exageració de l’impacte d’Internet clars paral·lelismes amb
els bons desitjos i l’excitació que van acompanyar
l’auge de les emissores de televisió transfrontereres en el món àrab (com, per exemple, el fenomen
d’Al-Jazira) en relació amb el seu possible potencial de canvi.
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La majoria dels governs àrabs
justifiquen les mesures
prohibitives per la necessitat
de mantenir la seguretat
de l’Estat, preservar la unitat
nacional i salvaguardar
la moralitat pública
La «policia d’Internet», sota diversos noms i formes,
fa tot el possible per seguir el rastre als milers de
llocs web i blocs de nova creació que inventen noves
tècniques i troben escletxes per superar unes mesures cada vegada més estrictes. Aquestes mesures
adopten diverses formes: regulacions directes, mobilització de l’opinió pública contra «els llocs web terroristes i immorals», i plans regionals coordinats a escala ministerial. En el món àrab els proveïdors de serveis
d’Internet són majoritàriament propietat dels governs,
o d’empreses de filiació pública o controlades de
lluny per l’Estat. Així, les portes d’accés a aquesta
esfera global són custodiades per les autoritats oficials, que decideixen què es pot permetre i què cal
prohibir. La majoria dels governs àrabs justifiquen
les mesures prohibitives per la necessitat de mantenir la seguretat de l’Estat, preservar la unitat nacional i salvaguardar la moralitat pública. Aquests governs
exploten l’anomenada «guerra contra el terrorisme»
per prohibir els llocs web de l’oposició o els nous
blocs que critiquen els seus règims. Per vendre
aquestes dures mesures a l’opinió pública, les autoritats sempre barregen aquesta prohibició dels llocs
web de contingut polític o d’oposició amb prohibicions similars de pàgines pornogràfiques i «immorals». Totes dues menes de llocs web, polítics i pornogràfics, es presenten, doncs, com igual de
perjudicials i perillosos.

Simple xerrameca o autèntic àmbit d’acció?
Malgrat totes les restriccions, segurament Internet
ha proporcionat una via per a l’activisme polític en
tot el món àrab, encara que limitada i d’un abast
menor del que es creu. Un exemple d’acció política
a Egipte ens mostra una mica aquest panorama. El
març del 2009, tots els grups de l’oposició egipcis
van intentar mobilitzar l’opinió pública per promoure la participació en una vaga pública d’àmbit nacional convocada el 6 d’abril. El denominat Moviment

6 d’Abril va aconseguir un ampli suport tant a través dels mitjans de comunicació de l’oposició com
de diversos blocs d’Internet. El web www.manalaa.net,
un popular bloc dirigit per la parella Manal i Alaa que
genera debats sobre temes socioculturals i es mostra fermament crític amb el règim del país, és un
bon exemple d’aquesta «mobilització per Internet».
En la seva pàgina es va penjar un enorme cartell
sobre la vaga que deia: «6 d’abril: vaga general pel
poble d’Egipte», i que estava signat per les Joventuts
del 6 d’Abril. A banda i banda del cartell es va posar
una llista dels «nostres drets» i una altra en què
s’indicava com la gent podia i havia de participar en
la vaga, tot plegat redactat en un senzill dialecte egipci col·loquial. En la llista de «drets» s’incloïen diverses demandes contra els elevats preus, la successió de la presidència (del president Mubarak pare
al seu fill), la brutalitat policial, la tortura i la corrupció. De la seva banda, la llista de «participació en la
vaga» demanava a la gent que no anés a la feina, la
universitat, l’escola, el mercat o l’Administració pública. Finalment, però, la campanya feta a Internet per
nombrosos llocs web dels partits de l’oposició per
mobilitzar els egipcis de cara a aquesta «vaga general», juntament amb tots els altres esforços col·lectius dels grups polítics, no va tenir èxit. És cert que
el missatge de protesta transmès a través de blocs
i webs va tenir més ressò que cap altre intent similar fet en el passat. Però aquest lleuger canvi en la
manera de transmetre el «missatge» només es va traduir en un canvi més lleuger encara en la realitat política. La descoratjadora història del fracàs d’Internet
a l’hora de vivificar el Moviment 6 d’Abril com una
protesta massiva és, de fet, només una rèplica del
que s’ha pogut veure en molts països àrabs, des
del Marroc i Tunísia fins a l’Aràbia Saudita i Bahrain.
Els blocs i campanyes a Internet són només un factor auxiliar per generar canvis i aconseguir llibertats. Una cosa és l’esperança que l’activitat a Internet
sigui un important instrument de canvi polític i social,
però la realitat és ben diferent.
No tot el discurs polític dels blocs i webs publicats
en àrab és d’índole opositora ni ataca règims i
governs. Nombroses comunicacions i sales de xat
d’Internet acullen debats i discussions entre diferents grups, o en el si d’aquests. Un dels llocs web
de veu i vídeo més populars és www.paltalk.com,
fundat el 1998, on hi ha nombroses sales de xat creades per membres que se centren en qüestions o
països concrets. Fer clic en l’apartat d’«Orient Mitjà»
de PalTalk porta a una llista de subapartats de tots

Els debats i qüestions que atreuen més usuaris als
xats són els referits a l’islam, les relacions internes
amb conciutadans no musulmans, la corrupció i el
sectarisme, principalment pel que fa a la separació
entre sunnites i xiïtes. Les discussions sobre els problemes del nord d’Àfrica inclouen les representacions identitàries i les demandes lingüístiques dels
parlants de berber i amazigh al Marroc i Algèria.
Altres debats en curs degeneren en ferotges atacs
mutus entre grups religiosos, com ara musulmans
contra cristians, o entre diferents grups musulmans.
Els grans problemes del món àrab, com els de
Palestina, l’Iraq i Darfur, són objecte d’intensos
debats entre els partidaris d’opcions enfrontades.
Les persones participen en la majoria d’aquestes
sales de xat mitjançant converses de veu, a més
de fer servir el teclat, cosa que confereix una vívida atmosfera a les discussions. Afers i veus controvertits que mai no se senten en cap altre mitjà de
comunicació àrab s’expressen aquí sense cap límit.
Tanmateix, es tracta d’una llibertat exclusiva de petits
grups de «contertulians» actius. I encara que nom-

Qualsevol anàlisi de les llibertats dels mitjans de comunicació més compromesos del món àrab requeriria,
de fet, un debat més ampli a l’entorn de la situació
de totes les altres llibertats i els seus dilemes: polítics, socials, etnoculturals i religiosos. Quan altres
agents fracassen a l’hora de generar llibertats sociopolítiques i religioses, és fàcil recórrer als mitjans de
comunicació per buscar-hi ajuda, o fins i tot per donarlos la culpa d’aquest fracàs.
Pel que fa als mitjans de comunicació, el públic àrab
es podria considerar integrat per quatre grans grups:
les elits governants; els activistes i grups tradicionals i religiosos; els activistes i grups laics i progressistes, i la majoria de la gent, influenciada sobretot
pels sistemes de valors tradicionals. La llibertat als
mitjans de comunicació, les seves limitacions i el
seu paper representen continguts, aspiracions, conseqüències o fins i tot amenaces diferents per a
cadascun dels grups anteriors. En conseqüència, el
debat sobre aquestes llibertats al món àrab s’hauria d’abordar tenint en compte les diferents percepcions d’aquests grups. Les diferents percepcions del que significa «llibertat en els mitjans de
comunicació» per part dels diversos grups socials,
polítics i religiosos requereixen una anàlisi més matisada. En canvi, és menys aplicable utilitzar la dicotomia entre «l’elit governant» i «els governats» per
calibrar les llibertats i les seves interrelacions en el
context social generalitzat. En termes pràctics, qualsevol defensa de la llibertat a Internet basada en la
proposició que «el públic / els governats» voldrien
un accés lliure i sense restriccions a Internet contra la voluntat de l’«elit governant» és, de fet, errònia. La llibertat a Internet és promoguda pels seus
partidaris com un mitjà per escapar-se dels mitjans
de comunicació controlats per l’Estat, i disposar
de més espai per a l’acció i les llibertats polítiques.
Però hi ha grans segments de la societat que sentirien temor davant aquesta mateixa llibertat, que
considerarien un element que facilitaria la «invasió»
de la «corrupta cultura occidentalitzada del sexe i
la decadència moral». A l’Aràbia Saudita, per exem-
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La llibertat a Internet:
un instrument de canvi?
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Els blocs i campanyes a Internet
són només un factor auxiliar
per generar canvis i aconseguir
llibertats. Una cosa és
l’esperança que l’activitat
a Internet sigui un important
instrument de canvi polític
i social, però la realitat
és ben diferent

brosos debats candents han estat objecte d’una
activa discussió en aquestes sales de xat durant
molts anys, és difícil calibrar-ne l’impacte fora del
seu món virtual.
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els països i «temes» àrabs, amb el nombre de sales
que tracten de cadascun d’aquests països o temes
entre parèntesis, com, per exemple: Egipte (36),
l’Iraq (23), el Marroc (42) o Kuwait (47). Entre els
exemples de sales temàtiques i centrades en qüestions concretes s’inclouen negocis i tecnologia (23),
comunitat i família (3), amics i relacions (68), govern
i política (32), cristianisme (32), islam (60) o adults
(27) (comprovació efectuada cap a les deu del
matí del 6 d’abril de 2009). Les sales de xat de la
secció d’«adults» inclouen discussions de gais i lesbianes i debats íntims, i ofereixen la possibilitat de
contacte entre homosexuals de diferents països
àrabs.
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ple, la llei permet al públic en general interposar
demandes de tancament de llocs web per motius
morals o religiosos. Una pàgina web que no agradi
a un grapat de persones es podria prohibir si se’n
queixessin a les autoritats. A la palestina Cisjordània,
on les regulacions sobre Internet no són tan estrictes perquè és Israel qui controla els principals servidors, moltes famílies van protestar contra els cafès
d’Internet per la seva «corruptora influència moral»
en la joventut.

El «i-islam»: jihad, fatwes i formes
d’islamització
Els llocs web en àrab de contingut religiós són grans,
nombrosos, molt poderosos i d’ampli abast. En un
extrem de l’espectre hi ha els que promouen pràctiques i missatges extremistes i violents, com és el cas
dels blocs afiliats a Al-Qaeda. Altres llocs web extremistes, encara que no violents, fomenten un salafisme estricte o una altra interpretació de l’islam, com
la de Hizb ut-Tahrir. En l’altre extrem de l’espectre
de la religiositat a Internet hi ha les pàgines que promouen les formes de l’islam oficials i associades a
l’Estat. Enmig d’aquests dos extrems, i al seu voltant, hi ha milers de llocs web que fomenten diferents
interpretacions de l’islam. En conjunt, les pàgines islàmiques ocupen la part central de l’Internet de llengua àrab.
Un dels àmbits que més preocupen aquests webs
és el de la fatwa, que és una resolució de caràcter
religiós emesa per un erudit en resposta a una
consulta sobre una matèria o un afer concret plantejat per algú que busca consell. Algunes fàtues
sobre certes qüestions poden ser emeses per erudits sense que ningú hagi fet cap consulta sobre el
tema. Històricament, la fatwa és una pràctica socioreligiosa que satisfà les inquietuds espirituals i religioses de molts musulmans. En consultar erudits
experts (els ulemes), els musulmans normals i
corrents que volen mantenir els compromisos amb
les seves obligacions religioses els concedeixen un
poder moral i escolten els seus punts de vista i
opinions. Les fàtues cobreixen tot un ventall de temes
d’índole religiosa, política, social, familiar, cultural,
financera i fins i tot tecnològica. Actualment hi ha
milers de llocs web dedicats, totalment o en part,
a les fàtues.
L’aspecte més preocupant de la pràctica de la fatwa
és la seva penetració transcendental en les vides

d’altres persones, encara que aquestes no tinguin
cap compromís religiós o no hagin formulat cap consulta. Així, per exemple, un erudit podria emetre
una fatwa sobre un popular lloc web prohibint certes pràctiques, pressionant d’aquesta manera els
musulmans no religiosos perquè s’adhereixin a aquest
deure religiós concret. Els marges que delimiten
quan la fatwa hauria d’abstenir-se de transgredir les
llibertats individuals constitueixen, de fet, una de les
qüestions més formidables que afronta avui el pensament islàmic. L’amalgama de territoris religiosos
indefinits ocupats i expandits per moviments islamistes, l’estament religiós oficial, i els diversos articles constitucionals que estableixen l’islam i la sharia com una de les principals fonts de legislació d’un
Estat –o en alguns casos la principal– han creat una
atmosfera en què la legitimació de la conducta social
es deriva de la normativitat religiosa. En aquest
procés de legitimació, la fatwa constitueix la principal eina.

El caràcter central de la fatwa
en els processos de legitimació
socioreligiosa no és nou.
El que sí que és nou, però,
són els mitjans de comunicació
moderns, sobretot les emissores
de televisió transfrontereres
i Internet, a través dels quals
la «institució de la fatwa»
s’ha expandit fins a nivells
sense precedents
El caràcter central de la fatwa en els processos de
legitimació socioreligiosa no és nou; ben al contrari,
ha estat un tret propi del paper de la sharia en les
comunitats musulmanes. El que sí que és nou, però,
són els mitjans de comunicació moderns, sobretot
les emissores de televisió transfrontereres i Internet,
a través dels quals la «institució de la fatwa» s’ha
expandit fins a nivells sense precedents. A causa de
l’estatus i l’autoritat que l’islam encara ostenta en el
món àrab, juntament amb unes taxes d’analfabetisme extremament altes, el poder de la fatwa no ha fet
sinó multiplicar-se. Els projectes d’islamització que
molts moviments religiosos i islamistes han volgut
aplicar durant dècades s’han vist molt beneficiats per
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tra Israel l’estiu del 2006, hi ha hagut una incansable pluja de fàtues advertint els musulmans sobre el
que han o no han de fer.
En el seu afany de protegir les societats musulmanes de les «invasions culturals», moltes fàtues han
prohibit nombroses «llibertats» a Internet. Els llocs
web, sales de xat o canals de música «immorals»,
així com les pàgines «laiques i atees», han estat objecte de fàtues. Una irada fatwa sobre un lloc web religiós feia una crida als «nostres germans hackers
musulmans» a destruir-lo, considerant-lo d’àrabs ateus
(www.el7ad.com). Les guerres entre hackers àrabs
també s’han convertit en un tret característic de
l’esfera àrab d’Internet, principalment contra els llocs
web antiislàmics, tot i que, després de la implosió del
sectarisme a l’Iraq posterior al 2003, molts hackers
han pres partit en el cisma entre sunnites i xiïtes.
Les pàgines sunnites o xiïtes que pertanyen a partits
o grups rivals, o fins i tot les institucions no alineades, són objecte d’atacs de l’altre bàndol. A més,
durant i després de la guerra que va enfrontar Israel
i Hezbol·lah l’estiu del 2006, va esclatar una ferotge
guerra de hackers entre llocs web de Hezbol·lah i
de filiació xiïta, d’una banda, i llocs saudites i de
filiació salafista, de l’altra.
En conclusió, doncs, l’impacte de l’ús d’Internet en
el món àrab, i el de tots els discursos i mobilitzacions que fan servir aquest mitjà, incloent-hi el poderós discurs religiós, continua confinat als cercles més
actius i als qui hi tenen accés. Atesa la continuïtat
dels sistemes sociopolítics autoritaris, associada a
les taxes d’analfabetisme i la pobresa tecnològica,
Internet hi continua ocupant un lloc marginal, sigui
com a esfera pública de llibertat, o com a espai
d’acció política.
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aquest nou esclat de comunicació intensiva. Segons
el nostre parer, un indicador crucial per calibrar l’èxit o el fracàs del procés d’islamització és l’increment
de les referències religioses com a pilars de la conducta normativa en la societat. Els nous canals de les
comunicacions modernes han elevat encara més la
religió i les formes de religiositat promogudes pels
islamistes a un nou cim «normatiu i moral». Per aquest
motiu, altres cosmovisions intel·lectuals i ideològiques adoptades i/o compartides per altres segments
de la societat s’han vist rebaixades a un estatus
inferior al de l’escala de valors religiosa i, en conseqüència, es consideren decadents, immorals, occidentalitzades i antireligioses. Durant molts anys, els
mitjans de comunicació islamistes han disposat només
de limitats canals en els principals mitjans de comunicació per propugnar els seus missatges. L’espai de
llibertat ofert per Internet ha obert noves i àmplies
vies perquè les formacions religioses no sols fomentin l’agenda de la islamització, sinó que també dominin la construcció dels criteris socials normatius.
Una de les conseqüències de l’elevat estatus de la
religió i dels erudits religiosos que els nous mitjans
de comunicació han ajudat a potenciar és un exagerat sentit de responsabilitat paternal entre els ulemes
i l’estament religiós. Per contrarestar l’onada d’«occidentalització» i decadència moral, aquests erudits han
llançat campanyes contra tota una sèrie de manifestacions socials que consideren antiislàmiques. Milers
de llocs web s’han inundat de fàtues advertint els
musulmans contra innombrables pràctiques i conductes. Des del minúscul acte de com entrar o sortir d’un lavabo fins a qüestions de política exterior
de tanta envergadura com l’ocupació nord-americana de l’Iraq el 2003 o la postura de Hezbol·lah con-
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L’Informe sobre Desenvolupament Humà en el món
Àrab (IDHA), almenys en el primer cicle de quatre
informes (2002-2005), ha aspirat a elevar el paper
de «la consciència i l’avantguarda» en l’àmbit intel·lectual àrab, defensant les causes del coneixement, la
llibertat i la bona governança, així com l’apoderament
de les dones. Aquestes qüestions rarament es plantejaven, amb un mínim de força, en el discurs del desenvolupament a la regió o sobre aquesta.
L’IDHA ha servit, en la meva opinió, per elevar el discurs del desenvolupament a la regió àrab des de l’àmbit mundà dels dòlars, els maons i el comerç fins al
noble pla de la dignitat humana, ampliant el coneixement, la llibertat i la bona governança, així com l’apoderament de les dones.
Cal reconèixer, no obstant això, que l’estímul intel·lectual no ha durat gaire i no s’ha traduït en estratègies
i programes efectius de desenvolupament humà com
havia previst l’IDHA.
Sota el pes d’uns règims de govern autoritaris i
amb una oposició política anquilosada, en part a
causa de la «traïció de les elits intel·lectuals i polítiques», i ajudat per una globalització salvatge, per
no parlar dels projectes imperialistes a l’Orient Mitjà,
el discurs del desenvolupament, com també la seva
pràctica, es va limitar, una vegada més, als dòlars,
els maons i el comerç, i potser a algun centre turístic per als rics.
Per això probablement és just afirmar que, des de la
perspectiva del desenvolupament humà, la crisi del
desenvolupament a la regió àrab, en lloc de millorar,
s’ha intensificat els últims cinc anys.

L’anàlisi dels IDHA sostenia que la constricció més
forta al desenvolupament humà a la regió àrab és la
restricció de la llibertat i la mala governança. En
conseqüència, l’assoliment de la llibertat, en el sentit global adoptat en els IDHA, es reconeixia com el
principal repte per al desenvolupament humà a la
regió àrab.
De fet, a partir de l’IDHA III, el desenvolupament humà
es definia com a sinònim de llibertat, en un sentit global, per passar posteriorment a analitzar aquest concepte.
En aquest article se seguirà la trajectòria de la llibertat i la bona governança dels darrers cinc anys, tot
fent-la servir com a referència per comprovar el canvi
en el desenvolupament humà a la regió àrab durant
aquest període.
Per tal de fixar idees per mitjà d’evidències concretes, es farà referència a l’important cas d’Egipte,
que representa un país fonamental a la regió.

Llibertat: el concepte de l’IDHA
Llibertat es pren aquí en el sentit global de l’«eradicació de tota forma de menysteniment de la dignitat
humana».
Aquest sentit ampli no incorpora només les llibertats civils i polítiques (en altres paraules, l’alliberament de l’opressió), sinó que també hi afegeix l’imperatiu que l’individu sigui alliberat de tots els mitjans
pels quals es pot menystenir la dignitat humana, com
la fam, la malaltia, la ignorància, la pobresa, el temor
i, sobretot, la injustícia.
Així mateix, un individu només pot ser lliure en una
societat lliure. La llibertat social opera en dues dimensions: la primera és la protecció de les llibertats de
subgrups i subcultures, termes que personalment
prefereixo a l’actual categoria de minories.

En aquest sentit, la llibertat és sinònim de desenvolupament humà, i probablement constitueix el bé
públic essencial requerit en els països menys desenvolupats.
La llibertat és, no obstant això, un d’aquests «resultats culminants» humans superiors que requereixen
la presència d’estructures i de processos socials que
no solament en preservin la consecució i salvaguarda, sinó que n’assegurin el foment i la continuïtat. Les
estructures i els processos socials que garanteixen
la llibertat es resumeixen en el «règim de bona governança» encarnat en la sinergia entre l’Estat (que comprèn el Govern, les assemblees representatives electes i el poder judicial), la societat civil i el sector
empresarial, tot això respectant els principis d’una
Administració pública racional.
El règim de bona governança es basa en els eixos
següents:
1. Respecte total a la llibertat en el sentit global,
i especialment a les llibertats clau d’opinió,
expressió i associació (reunió i organització, tant
en la societat civil com en la política), en harmonia amb la legislació internacional de drets
humans.
2. Governança basada estrictament en les institucions i en la separació de poders.
3. Plena representació del poble en les institucions de govern.
4. Institucions que funcionin de manera eficient i
amb transparència total.
5. Institucions sotmeses a una responsabilitat
mútua efectiva, basada en la separació de po-
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Aquest model de bona governança assegura tant
la llibertat com la justícia. Atès que la justícia representa el valor suprem a l’islam, aquest concepte
de llibertat que la incorpora, i el model de bona
governança que hi està associat, serien intrínsecament apropiats per a les societats predominantment musulmanes que constitueixen els països
àrabs.
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L’assoliment de la llibertat
es reconeixia com el principal
repte per al desenvolupament
humà a la regió àrab

ders, i a una responsabilitat directa davant el
poble a través d’eleccions periòdiques, obertes i lliures.
6. Aplicació de la llei a tothom sense excepció,
d’una manera justa i que protegeixi els drets
humans.
7. Un poder judicial competent, honest i totalment
independent que supervisi l’aplicació de la llei.

Restricció de llibertats clau
Les llibertats clau d’opinió, expressió i associació (el
dret a reunir-se pacíficament i el dret a organitzarse lliurement en la societat civil i política) estan greument restringides a gairebé tots els països àrabs, la
qual cosa impossibilita el potencial de bona governança (representativa, institucional i responsable,
sota l’imperi estricte de la llei i un poder judicial completament independent). Aquest malestar és tan predominant que s’ha arribat a culpar la mateixa cultura àrab de la presència d’un govern autoritari.

La llibertat és un d’aquests
«resultats culminants» humans
superiors que requereixen
la presència d’estructures
i de processos socials
Tot i que no subscrivim aquesta excepcionalitat arabomusulmana, hem d’admetre que les interpretacions
reaccionàries de l’islam han prosperat especialment
sota els governs autoritaris dels països àrabs.
La restricció de les llibertats clau, que sol coexistir
amb un govern autoritari centralitzat, fa minvar el teixit de les societats àrabs.
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A més, segons aquest concepte de llibertat, l’alliberament nacional i l’autodeterminació es perceben
com a components essencials de la llibertat, sobretot a la nació àrab, on la conculcació de l’alliberament
nacional és flagrant.
A nivell operatiu, el respecte a la llibertat així definida es pot encarnar en l’adhesió estricta al corpus íntegre de la Legislació Internacional de Drets
Humans, que hauria de prevaler sobre les lleis nacionals.

Malauradament, en els últims anys la tendència en
els països àrabs en general no ha estat precisament
favorable a l’ampliació de les llibertats clau. De fet,
els països àrabs exhibeixen exactament la tendència
oposada, ja que els darrers anys han mostrat una
clara inclinació a restringir encara més les llibertats
clau.
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Ocupacions estrangeres
L’alliberament nacional i l’autodeterminació són els
components essencials de la llibertat, sobretot a la
regió àrab, on és flagrant la conculcació de la llibertat nacional.
La violació de la llibertat en l’àmbit nacional destrueix la llibertat individual i la dignitat humana, un fet
que s’ha manifestat clarament en les sinistres ocupacions de Palestina i l’Iraq.
Iraq
A l’Iraq, els enormes i cada vegada més grans costos humans de l’ocupació es van fer evidents en un
context d’il·legalitat creixent, de conflicte intern i de
preocupació inadequada per un procés polític aparentment defectuós.
Malgrat les afirmacions en el sentit contrari per part
de l’Administració nord-americana i el seu règim
filial a Bagdad, el país ha estat destruït, els seus
recursos espoliats, i el sofriment humà ha adquirit
proporcions gegantines. En particular per als gairebé sis milions d’iraquians desplaçats i refugiats,
molts dels quals són dones i nens, l’alliberament
de l’Iraq per part de l’Administració Bush no ha significat res més que una misèria indescriptible.
Els grans reptes que afronta el poble iraquià continuen sent la reforma de la Constitució a fi de
garantir la integritat territorial de l’Iraq, la reconstrucció de les institucions de l’Estat, la protecció
dels drets humans, la reconciliació nacional i l’eradicació de l’anarquia i la corrupció, en un país
unificat lliure de l’ocupació estrangera i del terrorisme.
Palestina
Palestina representa, en el món actual, un paradigma de violació de la llibertat nacional que soscava la
llibertat del ciutadà. L’ocupació de Palestina ha compromès, sens dubte, la dignitat humana de tots els
palestins.

Amb les repetides incursions de les forces d’ocupació, que cometen crims de guerra i crims contra
la humanitat, la falta d’integritat dels territoris que
estan sota la fràgil i corrupta Autoritat Palestina, i el
setge bàrbar de la franja de Gaza, el sofriment humà
ha arribat a assolir proporcions èpiques.
En el moment de redactar aquestes línies, l’holocaust de Gaza estava en el seu apogeu. Després
de dues setmanes d’una guerra enormement desigual per part de la immensament superior maquinària militar israeliana, la franja de Gaza, densament
poblada, ha quedat devastada, i gairebé cinc mil
palestins han resultat morts o ferits, la meitat dels
quals eren dones, nens i vells. El qualificatiu d’holocaust no és en aquest cas una simple metàfora,
ja que s’acumulen les evidències que les forces
armades israelianes van emprar armes prohibides
internacionalment, entre les quals hi havia munició
química com les ogives de fòsfor blanc, que literalment incineren totes les criatures vivents que en són
víctimes. Totes aquestes abominables armes, producte de la maligna influència nord-americana i el
seu injust i incondicional suport al projecte sionista a la regió àrab, vulneren clarament el dret internacional.

El cas d’Egipte
Per què Egipte?
Egipte té almenys una quarta part de la població de
la regió àrab. Numèricament, per tant, representa un
cas destacat.

Tradicionalment Egipte
ha exhibit un cert «efecte
de mostra» a tota la regió.
Els esdeveniments produïts
a Egipte, bons o dolents, sembla
que hagin estat copiats en altres
països àrabs
Però el més important és que tradicionalment Egipte
ha exhibit un cert «efecte de mostra» a tota la regió.
Els esdeveniments produïts a Egipte, bons o dolents,
sembla que hagin estat copiats en altres països àrabs,
normalment amb una mica de retard.

El bloqueig de la via benigna a la reforma
Segons l’IDHA III, la via benigna a la reforma en els
països àrabs comença amb un acte d’obertura que
alliberi la societat civil, en sentit ampli, mitjançant
el respecte total a les llibertats clau d’opinió, expressió i associació (llibertat de reunir-se pacíficament
i d’organitzar-se en la societat civil i política), sent
aquest últim el requisit previ més important per a
l’existència d’una societat civil vigorosa i vibrant.
La llibertat d’associació constitueix potser l’essència de la reforma democràtica. A la regió àrab, la
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Durant molt de temps identificat com a cor i pioner
dels mons àrab i islàmic, Egipte ha experimentat
recentment un canvi de rumb.
Com a potència regional, l’Estat egipci sembla haver
optat per la dependència de les potències dominants al món i a la regió –i fins i tot la submissió–,
és a dir, l’Administració nord-americana i també
Israel, amb l’esperança d’obtenir suport i protecció.
Per això el seu lideratge regional s’ha vist erosionat i, recentment, arrabassat per un país ric en petroli com Aràbia Saudita, i fins i tot per altres d’emergents com Qatar, per no parlar de les dues potències
regionals islàmiques relativament poderoses, Turquia
i l’Iran.
En el front internacional, amb una població de més
de 70 milions de persones, i malgrat que el règim
autoritari vigent es vanta de l’èxit del seu programa
de reformes econòmiques, la misèria econòmica
de les masses ha anat en augment. L’atur s’ha incrementat, la pobresa ha augmentat, i la desigualtat
en la distribució de la renda i la riquesa s’ha intensificat.
Els joves, que constitueixen una gran majoria de la
població, s’han vist sotmesos a una dosi encara més
gran d’aquesta misèria econòmica.
Per si no n’hi hagués prou, el règim autoritari vigent
ha adoptat una estratègia de restricció creixent de
les llibertats bàsiques.
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llibertat i la bona governança són objectius que cal
aconseguir a través d’un procés precari de reforma social en què és omnipresent l’amenaça de les
«eleccions úniques». En aquestes condicions cal
la llibertat d’associació per garantir una via benigna a la reforma, d’una banda, i assegurar, de l’altra,
que qualsevol majoria que arribi al poder a través
de les urnes no soscavi, o fins i tot anul·li, els processos democràtics.
El problema és que els actuals règims autoritaris
són, de fet, els que controlen l’accés a les reformes legals i institucionals necessàries per assegurar el respecte a aquestes tres llibertats clau.
Els esdeveniments reals produïts els cinc últims anys
no avalen precisament els règims autoritaris vigents
en la seva pretensió de reformar des de dins i introduir les reformes legals i institucionals necessàries
per garantir el respecte a les llibertats clau esmentades. Lluny d’això, el règim autoritari egipci ha mostrat la seva determinació de perpetuar-se en el poder,
encara que això signifiqui la destrucció del país.
Per aconseguir el seu il·lusori objectiu, aquest règim
ha estat fent justament el contrari. Els canvis legals
i institucionals, qualificats erròniament de «reformes»,
es van introduir per restringir encara més les llibertats clau. De fet, el règim autoritari vigent a Egipte
va introduir esmenes constitucionals que incorporaven restriccions de la llibertat al cor mateix d’aquest suprem document legal que és la Constitució.
Mentre es permet un marge exigu, curosament manipulat, de llibertat d’expressió, la llibertat d’associació es manté severament acotada i subjecta al control del règim. Per sufocar el descontentament popular,
s’administra una gran dosi de rentat de cervell, gestionat pels mitjans de comunicació, i una brutal repressió policial.
Hem de tenir en compte que aquest règim també
ha fracassat miserablement en l’àmbit del desenvolupament, tot infligint misèries incomptables als
seus ciutadans en forma d’atur generalitzat, pobresa creixent i distribució de la renda i la riquesa cada
vegada pitjor, tot això en un entorn de corrupció
desenfrenada que ha conduït a una escalada de la
polarització social i de la tensió política. Aparentment,
el règim autoritari està convençut que aquesta
letal combinació permetrà la seva continuïtat eterna. Però la lliçó de la història és que s’equivoca de
mig a mig! Es tracta, més aviat, d’alguna cosa semblant als frenètics i violents espeternecs que constitueixen l’últim alè d’un pollastre acabat de sacrificar. Aquests actes de desesperació podrien
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En conseqüència, molts àrabs expressen la creença, encertada o equivocada, que la reforma a Egipte
durà inevitablement a la reforma a tota la regió àrab.
D’això es pot inferir que també s’aplica el raonament
oposat.
Per aquestes raons, Egipte representa un cas d’estudi destacat.
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representar la sentència de mort d’aquests règims;
es pot enganyar la gent durant un temps, però no
per sempre.
Atès que aquests règims continuen generant terribles injustícies a través de la pobresa i la repressió,
alhora que bloquegen qualsevol canal polític pacífic
i efectiu per abordar-les, conviden inevitablement a
una actitud de protesta.

ment en «polític» pel fet que l’acumulació de canvi
quantitatiu es converteix en transformació qualitativa, com mostra clarament la recent experiència de
Llatinoamèrica.

Moviments de protesta

Probablement, sí. No obstant això, per entendre plenament aquesta afirmació convé detallar alguns punts.
Els moviments de protesta han produït una nova classe de líders sobre el terreny, bregats en la batalla,
confiats i amb visions socials i polítiques progressistes.
Un fet especialment ben acollit és l’aparició de líders
femenines en les protestes, un altre avenç progressista considerat impensable a Egipte fa només uns
mesos.
De fet, en la meva opinió, aquest lideratge en els moviments és molt més avançat en la via de la reforma
política que la majoria de les elits intel·lectuals i polítiques del país.

L’abast i la intensitat dels últims moviments de protesta a Egipte han soterrat la tradicional creença en
la passivitat dels egipcis.
Algunes estimacions situen el nombre de moviments
de protesta, només durant l’any 2007, en prop de
mil, incloent-hi 400 aturades i vagues de zel de treballadors. Fins i tot els funcionaris públics han participat del malestar laboral, una cosa que semblava
inconcebible fa tan sols uns mesos. En una famosa
vaga de funcionaris públics, un miler d’homes, dones
i nens d’organismes públics de tot el país van acampar al costat de l’oficina del primer ministre unes quantes setmanes seguides en ple hivern. El moviment
va ser coronat per la declaració del primer sindicat
laboral independent del control del règim, un autèntic cop d’efecte històric!
No resulta gaire sorprenent que el ritme dels moviments de protesta a Egipte hagi captivat tots els
observadors i estudiosos de la societat i la política.
Quina és l’explicació?
La combinació letal ordida pels règims de governs
autoritaris per prolongar el control sobre les societats s’ha acabat girant finalment contra ells. La injustícia, agreujada per l’empobriment i la repressió,
ha arribat a un punt límit en què els oprimits no tenen
res a perdre excepte la seva misèria, i la protesta
col·lectiva es converteix en la seva única via d’expressió, ja que el règim polític no els proporciona
canals per abordar aquestes injustícies de manera
eficaç.
És possible que per als règims autoritaris sigui un
suïcidi haver dissenyat aquesta estratègia, tan brutal com essencialment inhumana.
El percentatge d’èxits dels moviments de protesta ha
estat admirable. Un altre «efecte de mostra» crucial!
És cert que molts d’aquests moviments han adoptat
demandes sindicals, socials o econòmiques, però
aquests objectius són bàsicament polítics, i la distinció entre el social i el polític resulta fictícia. A més,
allò que comença sent «social» es converteix fàcil-

Poden convertir-se els moviments de
protesta en el vehicle de la reforma?

La premissa més important
per considerar els moviments
de protesta candidats
a portadors de la reforma
és la seva tendència a coordinar
i construir ponts en l’àmbit
dels mateixos moviments
Un signe del descontentament generalitzat a Egipte
més enllà dels cercles de protesta activa, és el fet
que els ciutadans normals i corrents dels barris
on es van organitzar sentades van tendir a acollir
positivament els manifestants, i fins i tot les forces de seguretat enviades per contenir-los en
cas que fos necessari van mostrar, en alguns casos,
un suport passiu molt proper al respecte i l’admiració.
No obstant això, el règim autoritari ha tendit últimament a ordenar a la policia, i fins i tot a les forces
armades, que mitjançant l’ús d’una força excessiva
fessin el treball brut d’imposar un bloqueig als moviments de protesta, inclosos els potencials, com va
succeir recentment amb el catastròfic corriment de
terres de Dweeka, al cor del Caire, espoliant les terres
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capacitat per dur a terme, és la formulació de visions
intel·lectuals sòlides del canvi i la reforma.
Si les elits poden respondre en aquest front i construir ponts amb els creixents moviments de protesta, es podrien assentar les bases per a la desitjada
transformació social que dugui a la llibertat i la bona
governança.
Malauradament, el règim autoritari vigent sembla
haver optat per l’opció més desastrosa.
Reaccionant davant una sèrie d’importants resolucions judicials recents en què es dóna suport a les
llibertats civils i polítiques, i es fa responsable el
poder executiu de les conculcacions del bé públic,
el règim ha desfermat una nova onada de brutalitat
policial creixent per impedir que les resolucions
esmentades es posin en pràctica.
La camarilla governant tracta de bloquejar la via
pacífica a una societat de llibertat i bona governança, malgrat que sap del cert que haurà de pagar
el preu més elevat per aquesta transformació com
a càstig just a la corrupció i la repressió desenfrenades.
El resultat final podria ser una època de desastroses lluites internes al país que, malgrat tot, portés
a la caiguda del govern autoritari, encara que sigui
a costa d’un elevat preu en sofriment humà.
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dels agricultors en benefici de projectes d’inversió
de la camarilla governant; o a impedir als palestins
sotmesos a un bloqueig escandalosament injust
que fugissin de Gaza a territori egipci a la recerca
de medecines bàsiques i d’aliments, a més d’evitar
que poguessin rebre ajuda dels activistes de la societat civil egípcia.
Aquesta nova tàctica podria funcionar temporalment. No obstant això, només pot proporcionar
una mica més de temps als règims autoritaris, i mai
no podrà aturar la marxa de la història.
Amb tot, potser la premissa més important per considerar els moviments de protesta candidats a portadors de la reforma és la seva tendència a coordinar i construir ponts en l’àmbit dels mateixos
moviments i en el país en general.
Si les elits polítiques i intel·lectuals que s’oposen
al règim autoritari exhibeixen les mateixes tendències, i alhora assumeixen el nivell de força i audàcia dels líders dels moviments de protesta, es podria
constituir una alternativa creïble a l’actual règim autoritari, que donés lloc a una transició històrica esperançadora cap a una societat de llibertat i bona
governança.
Una tasca especialment important, pot ser que els
moviments de protesta que no tinguin recursos o
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Negociar la migració a l’espai
euromediterrani: el potencial dels
partenariats de mobilitat de la Comissió
Europea
Uyen Do
Thomas Huddleston
Analistes polítics
Migration Policy Group, Brussel·les

El 2008, moltes persones, tant entre els ciutadans
del carrer com entre les elits polítiques, es van convèncer que la Unió Europea necessitava una política comuna d’immigració. De fet, la campanya de relacions públiques de la presidència francesa ha
convençut molta gent que la Unió Europea té ja de
fet una política comuna d’immigració, gràcies al Pacte
Europeu d’Immigració i Asil, de caràcter voluntari i
no vinculant, de la mateixa manera que té una política mediterrània coherent gràcies a la Unió per la
Mediterrània. No obstant això, probablement s’acostarien més a la realitat els conceptes de l’«enfocament global de la migració» i l’«Europa dels projectes». Des del 2005, la Comissió Europea ha afirmat
que la base per a una política comuna d’immigració
és el partenariat amb tercers països, desenvolupat
a través de projectes en tres àrees principals: la
gestió de la migració legal, la migració irregular i
la migració i el desenvolupament. Tot i que és cert
que els estats membres han adquirit millors eines
de cooperació en matèria de gestió de fronteres i
emigració irregular, el fracàs de la Directiva de Migració Econòmica del 2001 va representar un fre a
gran part del treball dut a terme pel que fa als aspectes positius de la migració fins al 2008. Aquest
any, la Comissió va capitalitzar les renovades crides
en favor d’una política comuna d’immigració per tal
d’engegar nous projectes sobre immigració legal,
com ara la Directiva de la «targeta blava» per als immigrants altament qualificats i el portal web sobre
immigració de la Unió Europea destinat als immigrants potencials.
Entre aquests projectes sobre immigració en les
relacions externes de la Unió Europea, especialment

a la Mediterrània, els més rellevants són els partenariats de mobilitat de la Comissió Europea. Un
partenariat de mobilitat és un mecanisme de cooperació i diàleg entre els estats membres de la Unió
Europea i un tercer país en tots els àmbits de
l’Enfocament Global. Se suposa que representen
marcs dinàmics que s’adapten amb facilitat als interessos dels estats membres i a les necessitats del
tercer país. Els partenariats pilot de mobilitat de la
UE es van signar amb Moldàvia i Cap Verd al maig
del 2008, mentre que la Comissió té el mandat de
negociar-ne dos més amb Geòrgia i Senegal.
En aquest article s’avaluen els partenariats de mobilitat de la Comissió Europea com una important innovació iniciada el 2008 en el marc de l’enfocament
global de la migració de la UE. Analitzant els projectes pilot acordats amb Cap Verd i Moldàvia, en
la primera part de l’article s’explora el valor afegit
dels partenariats de mobilitat en comparació dels
tradicionals acords bilaterals, els criteris de selecció del tercer país, el seu contingut i el procés de
negociació. En la segona part es considera el potencial dels partenariats de mobilitat de la Comissió
Europea amb vista a convertir les necessitats dels
tercers països i la seva diàspora a Europa en el centre de les futures negociacions sobre la gestió de
la migració a la Mediterrània. Partint del Marroc com
a candidat representatiu de la regió, l’article mostra
com els perfils migratoris poden inspirar els termes i el contingut d’un partenariat, i recomana iniciatives concretes per als estats membres i les parts
interessades.

L’estat actual dels partenariats de mobilitat
de la Comissió Europea
Diversos factors fan difícil conceptualitzar els partenariats de mobilitat en el panorama de la migració

La cooperació amb tercers països en matèria d’immigració ha adoptat tradicionalment la forma d’acords bilaterals. Aquests acords bilaterals solen
reforçar la cooperació entre les autoritats nacionals
a efectes de gestionar les fronteres o d’establir procediments de retorn i readmissió. Els plans bilaterals de migració laboral inclouen disposicions que
faciliten l’adquisició de permisos de treball i de
residència per als ciutadans del tercer país en
qüestió.
Els partenariats de mobilitat únicament coordinen
i promouen accions bilaterals, però l’execució
d’aquestes accions continua depenent dels estats
membres. Tanmateix, a l’empara d’aquests partenariats, les competències nacionals s’exerceixen
en un únic marc comú. Es promou la cooperació
entre estats membres sense excedir les competències respectives, siguin de la Unió Europea o de
caràcter nacional. La coordinació en l’àmbit de la
Unió Europea potenciarà els passats esforços bilaterals, perquè el principal paper de la Comissió serà
supervisar la posada en marxa d’activitats sobre el
terreny per tal de reduir les duplicitats entre les
diverses iniciatives i accions nacionals. Un marc
comú de mobilitat comportarà accions allà on no
n’hi havia (és a dir, la creació de canals de migració
legal i l’establiment d’acords de readmissió o de
facilitació de visats). Els partenariats de mobilitat
permeten als nous estats membres implicar-se en
aquelles àrees en què tradicionalment s’han mostrat
menys actius. La coordinació i la coherència entre
les polítiques i mesures de la Unió Europea i dels
seus estats membres, amb una metodologia i uns

La manera com s’han instaurat fins ara els partenariats de mobilitat posa de manifest en la pràctica l’enfocament ad hoc i la manca d’unes directrius estrictes. Els països candidats que mostren
un marcat interès per entrar en un partenariat amb
la Unió Europea són els que tenen més probabilitats de ser seleccionats com a socis. Malgrat això,
l’elecció final de Cap Verd i Moldàvia es va adoptar a partir d’uns fonaments de discutible objectivitat. Cap Verd comparteix forts vincles històrics i
econòmics, així com una llengua comuna, amb
Portugal, que en el moment d’establir el partenariat de mobilitat ostentava la presidència europea.
Moldàvia, de la seva banda, ha exercit fortes pressions a través de la seva representació a Brussel·les
per aconseguir ser inclosa en els partenariats pilot
de mobilitat.
Contingut: un instrument exhaustiu
Els partenariats de mobilitat transmeten el principal
objectiu de l’enfocament global de la migració, que
pretén col·laborar estretament amb tercers països
d’una manera exhaustiva i equilibrada. El contingut
d’un partenariat de mobilitat és complementari de
l’ampli paquet de «pastanagues» (per exemple, facilitació de visats) i «pals» (per exemple, acords de
readmissió i cooperació fronterera) que es demana
als tercers països que signin i utilitzin en la gestió de
la migració, tant bilateral com multilateral.
En els acords de partenariat, els compromisos proposats sobre migració legal inclouen iniciatives a
través de les quals es proporciona informació sobre
migració legal o mesures que ajudin a identificar
les oportunitats d’emigrar legalment. Entre altres possibles accions, s’inclouria l’assistència en capacitació per gestionar fluxos de migració amb serveis
per a la cerca de feina i formació laboral a càrrec
d’experts i destinats als futurs emigrants. La Comissió
dóna suport a l’establiment d’acords bilaterals sobre
facilitació de visats per a determinades categories
d’emigrants. Alhora, insta els tercers països a contribuir activament a la lluita contra la migració irregular millorant els controls i la gestió de fronteres, a
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Criteris de pertinença: un club molt selecte
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Un nou enfocament per negociar la migració?

principis comuns, són dimensions essencials de
la política d’immigració comuna de cara a establir
les bases d’un marc legal comú en matèria d’immigració i asil.

301

internacional. Hi ha una espectacular manca d’informació pública sobre els criteris de selecció del tercer país o sobre la negociació dels partenariats de
mobilitat. D’altra banda, és encara molt aviat per
extreure conclusions preliminars sobre els seus resultats, perquè la fase d’execució no es va iniciar fins al
gener del 2009. Basant-se en els acords bilaterals
existents en el passat, els partenariats de mobilitat
es configuren cas per cas sense fer servir un enfocament sistemàtic. Els paquets de mobilitat difereixen pel que fa al contingut, però també en funció del
punt de vista dels estats membres que hi participen.
Els partenariats de mobilitat són conjunts de compromisos a la carta, i els estats membres poden decidir
participar-hi o no.
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col·laborar amb Frontex o a millorar la seguretat dels
passaports. Pel que fa a l’agenda de migració i desenvolupament, es promouen mesures relacionades amb
la contenció de la fuga de cervells, la migració circular i les remeses. Els acords de readmissió constitueixen un element essencial inseparable dels pactes
de mobilitat.

Els partenariats de mobilitat
aglutinen diferents àrees
polítiques en què la Comissió
Europea no té competències
exclusives, cosa que implica
de iure la participació dels estats
membres en el procés de presa
de decisions i d’execució
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El procés de negociació:
un instrument flexible i no vinculant
Hi ha poca informació sobre la negociació i l’establiment d’aquests partenariats pilot, però sembla que
presenten trets similars als acords mixtos, amb l’excepció que aquests últims creen drets i imposen
obligacions a l’empara del dret internacional. En la
pràctica, els acords mixtos han esdevingut cada vegada més acords de la Unió Europea establerts amb
tercers països, per tal de reflectir millor les realitats
legals i les polítiques inherents a la divisió de poders
de la Unió. Els partenariats de mobilitat, com a instruments externs de la política de migració de la UE,
aglutinen diferents àrees polítiques en què la Comissió
Europea no té competències exclusives, cosa que
implica de iure la participació dels estats membres
en el procés de presa de decisions i d’execució. En
la pràctica, els paquets de mobilitat són el resultat
de reunions extraoficials en què els estats membres
participants presenten iniciatives ad hoc, la realització
de les quals es troba totalment subjecta a la bona
voluntat política i als mitjans financers disponibles
d’aquests estats.
Els partenariats de mobilitat: un avenç
Els partenariats de mobilitat es perceben en general com una eina nova i innovadora per a la gestió
de la migració. En aglutinar la cooperació dels estats

membres, els paquets de mobilitat harmonitzen
les accions de migració externa sense envair les
competències nacionals. Els estats membres poden
compartir fructíferes estratègies de suport i cooperació amb tercers països o intercanviar experiències sobre bones pràctiques i polítiques. Indubtablement, la flexibilitat d’enfocament i aplicació
d’aquestes estratègies deixa als estats membres
un confortable marge de maniobra per adaptar les
accions proposades en cas necessari. Tanmateix,
hi ha una sèrie de factors que poden posar en perill els partenariats de mobilitat, com ara el caràcter no vinculant o la manca de coordinació, sigui a
escala nacional o europea.
De cara al futur es podrien fixar uns criteris de selecció objectius que permetin un tracte igualitari i just
entre candidats comparables. En els acords pilot
es proposa l’elaboració de perfils de migració que
presentin dades exhaustives sobre fluxos i estocs
migratoris per tal de definir amb precisió els temes
migratoris d’interès comú. Convindria aprofitar
aquests perfils abans d’instituir uns partenariats
de mobilitat, per tal d’avaluar adequadament la situació socioeconòmica i les necessitats de mobilitat
d’un país i de la seva població a l’estranger. Els
estats membres que presentin forts vincles migratoris proposarien l’adopció d’un ampli ventall d’accions adequades.

El futur potencial dels partenariats:
el Marroc com a candidat representatiu
Segons aquesta lògica, un partenariat de mobilitat
de la Comissió Europea a la regió mediterrània comportaria grans beneficis per als marroquins, que constitueixen una de les principals poblacions desplaçades del món, sobretot a la Unió Europea. El Marroc,
un dels pocs països que combinen una significativa taxa d’emigració (8,6%) amb una extensa població
(33 milions), té una de les diàspores més gran del
globus (el 2005, 2,7 milions de persones d’origen
marroquí vivien a l’estranger). L’any 2000 es calculava que el 71,8% (1,9 milions) s’havia establert a la
Unió Europea. El principal grup (el 29% segons les
estimacions del 2000) havia triat França, mentre que
el 12% es quedava a Espanya, l’11% a Alemanya, el
7% a Itàlia, el 6% als Països Baixos, i el 5% a Bèlgica.
En aquest conjunt de països, el Marroc s’ha convertit en el país d’origen més important per als immigrants a Itàlia i Espanya, mentre que ocupa el segon

La preferència d’aquesta població extensa i mòbil per
països de destinació europeus es veu reforçada per
molts dels criteris objectius que el converteixen en
un bon candidat representatiu per a un partenariat.
La Unió Europea i el Marroc són veïns, però entre tots
dos hi ha un dels diferencials de renda més elevats
del món. La població del Marroc és relativament
jove i internament mòbil. A més, comparteix una part
de la seva història amb el continent, i les seves llengües
oficials amb Espanya i França. A això cal afegir-hi
les connexions familiars i socials amb la diàspora a
Europa, i el fet que aquests forts vincles tenen un
gran valor monetari per a la població del Marroc. L’any
2000, i segons les estimacions del Banc Mundial, els
emigrants marroquins van enviar 4.600 milions de
dòlars en remeses al seu país. Les remeses van ser
tres vegades més importants per al Marroc que la
inversió estrangera directa el 2006, i gairebé set vegades més importants que l’ajuda oficial al desenvolupament el 2005.

Possibles termes d’un partenariat
euromarroquí
El dibuix del «perfil migratori» del Marroc revela un
gran potencial de mobilitat per als estudiants internacionals i graduats recents altament qualificats,
els metges formats al país i els treballadors agraris
de baixa qualificació. El Marroc és també un dels
pocs països que combina una significativa taxa d’estudiants a l’estranger (11% el 2006) amb una extensa població en l’ensenyament superior (491.667
persones matriculades el 2007). La probabilitat
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Les remeses van ser tres vegades
més importants per al Marroc
que la inversió estrangera
directa el 2006, i gairebé
set vegades més importants
que l’ajuda oficial al
desenvolupament el 2005

d’estudiar a l’estranger és més elevada entre els
estudiants marroquins que entre els del nord de
l’Àfrica i els de l’Orient Mitjà, i també tenen tanta
experiència educativa internacional com els nordamericans, els canadencs o els japonesos. El 2005,
un total de 48.162 estudiants marroquins van obtenir
un títol universitari i es van incorporar al mercat laboral, mentre que hi havia 222.400 persones altament qualificades (la meitat, dones) sense feina.
Fins ara, l’emigració de mà d’obra altament qualificada ha estat moderada i constant, amb només
un de cada deu marroquins amb estudis superiors
vivint fora del país. La fuga de cervells és encara
un problema menor entre els metges marroquins,
que presenten unes taxes d’emigració inferiors a la
mitjana dels treballadors altament qualificats. Des
del 1991 s’han format més metges al Marroc, i
també un nombre més elevat d’ells ha decidit
quedar-se al país. El 2005, el 44% de tots els treballadors i el 57% de les treballadores del Marroc
tenien un lloc de treball en els sectors de l’agricultura i la pesca. Aquell mateix any, una tercera
part dels aturats, 1,8 milions, buscava encara la
seva primera feina, mentre que una quantitat semblant procedia de professions elementals o inclassificables.
Els països que tradicionalment han estat destí de
la immigració marroquina, com ara Àustria, Bèlgica,
Dinamarca, França, Alemanya i els Països Baixos,
són també els que reben la major part dels estudiants internacionals i els treballadors altament qualificats del Marroc. La seva aportació a un partenariat de mobilitat de la Unió Europea podria consistir
a promoure la retenció i mobilitat dels estudiants
marroquins més preparats dins dels seus propis
països. Altres mesures complementàries podrien
combatre la fuga de cervells i la manca de reconeixement de la capacitació i les titulacions obtingudes
al Marroc. Així, per exemple, encara que França és
el principal país de destinació dels immigrants altament qualificats i els estudiants internacionals marroquins, el nombre de metges que va a Bèlgica és
el doble. Això es deu al fet que, encara que França
permet exercir als metges de nacionalitat marroquina, els exigeix que hagin obtingut el títol a França
o la Unió Europea. Per trobar més proves del
desaprofitament de la capacitació i les titulacions
dels marroquins n’hi ha prou d’observar que només
una de cada deu persones altament qualificades
d’origen marroquí busca feina a França, Itàlia o
Espanya.
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lloc a França, el tercer a Bèlgica, el quart als Països
Baixos i el sisè a Alemanya. L’1,8% dels emigrants
del Marroc es reparteix entre les modestes comunitats marroquines que han sorgit en la majoria d’estats membres de la Unió Europea.
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El dibuix del «perfil migratori»
del Marroc revela un gran
potencial de mobilitat per
als estudiants internacionals
i graduats recents altament
qualificats, els metges formats
al país i els treballadors agraris
de baixa qualificació
En les noves grans destinacions de l’emigració marroquina, com ara Itàlia i Espanya, els marroquins han
passat a convertir-se en la comunitat d’immigrants
més important, amb un gran nombre de nouvinguts
que representen un elevat percentatge de la mà
d’obra estrangera. En el marc d’un possible partenariat de mobilitat de la Unió Europea, els països afectats podrien seguir l’exemple d’Espanya i dur a terme
programes de reclutament d’estudiants internacionals
marroquins, a més de proporcionar més informació i
oportunitats per als seus programes de treball agrícola estacional. Espanya ha tingut molt més èxit que
Itàlia, per exemple, a l’hora d’atreure estudiants marroquins. Actualment, un de cada deu es dirigeix a
Espanya, alhora que un de cada deu estudiants internacionals que cursen estudis a Espanya és d’origen

marroquí. Pel que fa al treball temporal, Espanya ha
representat el principal destí per als marroquins
desplaçats a l’estranger amb permisos de treball temporals des del 2005. Un de cada cinc declara treballar en l’agricultura o la pesca, mentre que a Itàlia,
Grècia i Portugal les xifres oficials són relativament
baixes.
Altres destins més llunyans (Irlanda, Regne Unit,
Escandinàvia i el centre i l’est d’Europa) podrien contribuir també a nous programes d’estudis a l’estranger.
Atès que menys de l’1% dels estudiants marroquins
elegeixen Irlanda o el Regne Unit, les universitats
angloparlants haurien d’idear millors programes d’intercanvi i formació lingüística. Les generacions més
recents de graduats marroquins, especialment les
dones, podrien constituir el grup de destinació de
nous serveis d’homologació de qualificacions o cerca
de feina. Encara que dos de cada tres marroquins
altament qualificats que resideixen a la Unió Europea
ho facin a França, on fa més d’una dècada que hi
viuen, les persones altament qualificades d’origen
marroquí nouvingudes tenen més probabilitats que
els seus compatriotes d’establir-se en països amb
comunitats marroquines més petites. Finalment, entre
els pocs treballadors emigrants marroquins que
escullen aquests països predominen els altament
qualificats, homes i concentrats en llocs de treball de
nivell mitjà, com ara els d’oficina.

Societat i cultura | Migraciones

Migracions
Probablement més que cap altre factor, és la constant prominència de la migració clandestina a través
del Mediterrani, i de manera creixent a través del
Sàhara, la que ha vingut a subratllar la importància
de les relacions migratòries euroafricanes. Pel que fa
a la proporció de tota la migració no documentada
a Europa, els moviments a través del Mediterrani no
són especialment significatius. Els estudis sobre immigrants indocumentats fets a Espanya i Itàlia han
estimat que entre el 5% i el 10% entra al país de
manera clandestina, mentre que la immensa majoria
ho fa amb un visat de turista i s’hi queda (Collyer,
2008). No obstant això, el poder de les imatges de
la migració transmediterrània que han circulat per
tot el món àrab durant la darrera dècada subratlla l’urgent necessitat humanitària de respondre a la desesperació i el sofriment dels immigrants afectats,
alhora que augmenta la preocupació dels governs
ansiosos de demostrar que tenen el control de les
seves pròpies fronteres.
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L’atenció de la Unió Europea es va centrar dramàticament en la migració entre Àfrica i Europa arran
de les víctimes produïdes a la frontera de Ceuta i
Melilla l’octubre de 2005, un fet que mostrava les
terribles conseqüències de les creixents desigualtats entre Europa i els seus veïns del sud. L’«Enfocament Global de la Migració» resultant, que va elaborar la Comissió el desembre de 2005, continua
sent el marc de les pràctiques i polítiques de gestió de la migració a la Mediterrània i també més enllà.
Tot i que aquest enfocament es va ampliar a finals
de 2007 per abastar les relacions migratòries amb
els seus veïns orientals de la Unió Europea, especialment els Balcans, és evident que durant tot l’any
2008 les relacions euroafricanes van seguir constituint el principal eix d’inquietud. La preocupació
dels governs i de la societat civil està motivada sobretot pel gran nombre d’immigrants que continuen perdent la vida en travessar el Mediterrani o el Sàhara.
La informació disponible suggereix que més de 1.500
persones van morir quan intentaven arribar a Europa
l’any passat. Això incloïa diverses tragèdies de gran
magnitud, algunes de les quals aparentment implicaven les forces de control fronterer. Tot i que les
dades sobre aprehensions resulten dispars, sembla
que en certes rutes, especialment la de Lampedusa,
el nombre de persones que intenten arribar a Europa
s’ha incrementat, després d’un descens generalitzat l’any 2007.
El 2008 hi va haver dos esdeveniments significatius que apunten a canvis a llarg termini en l’enfocament global de la Unió Europea. En primer lloc,
l’èmfasi aclaparador en el diàleg que ha caracteritzat fins ara l’enfocament global està començant a
traduir-se en algunes iniciatives polítiques concre-

tes. En segon terme, tot i que la Unió Europea continua sent la principal instigadora d’aquestes polítiques, sovint en el marc d’un Partenariat menor del
que propugna l’enfocament global, hi ha indicis que
aquests països socis africans s’estan implicant cada
vegada més en la mesura que s’identifiquen les seves
necessitats concretes, independentment de l’agenda europea centrada en el control. Els esdeveniments produïts al si de la Comunitat Econòmica
dels Estats d’Àfrica Occidental (ECOWAS), en particular, suggereixen el començament d’un plantejament de major col·laboració. En aquest article s’examinen les dades sobre la migració d’Àfrica a Europa,
per passar més endavant als diàlegs i els esdeveniments polítics resultants.
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Els governs europeus han afrontat, així doncs, unes
demandes aparentment contradictòries, insistint en
la capacitat de reforçar les seves fronteres per una
banda, mentre que per l’altra responen amb la humanitat que exigeixen les obligacions legals internacionals i l’àmplia preocupació pública. Aquesta és la dificultat que ha sustentat l’enfocament global de la
migració. Aquest enfocament ha comportat limitar
l’accés al territori europeu, reforçar el sistema de
«controls remots» que s’havia establert al començament de la dècada de 1990, instituir controls al mar
i coordinar les patrulles entre els estats membres,
principalment a través de l’establiment l’any 2005 de
Frontex, l’agència europea de control fronterer, a més
de subratllar les obligacions i incrementar la capacitat de les agències de control fronterer dels estats
veïns. Moltes d’aquestes mesures han resultat controvertides i són constantment criticades per les organitzacions de la societat civil.
L’impacte d’aquestes mesures de control fronterer
és sempre difícil d’avaluar. Les úniques estadístiques disponibles són les dels immigrants interceptats quan intenten arribar a Europa o, en casos més
infreqüents, quan intenten travessar una frontera més
distant, sense documentació. Aquestes estadístiques no es confeccionen d’una manera universal, i
tampoc no és habitual que es facin públiques amb
regularitat. En conseqüència, cal reunir les dades a
partir d’una sèrie de fonts diferents. I fins i tot quan
es poden obtenir dades, la seva interpretació varia
considerablement. Les dades més fàcilment comparables són les produïdes per les diverses operacions de Frontex, tot i que els ministeris dels estats
membres de la Unió Europea també en publiquen
algunes. Fora de la Mediterrània, les dades són
molt més fragmentàries, i només se’n disposa de
manera irregular.
Les estadístiques sobre detencions fetes els darrers
anys no revelen una tendència general per a tota la
regió. El nombre d’immigrants detinguts en diferents punts fronterers varia àmpliament en funció
del nombre dels que intenten creuar i de la intensitat de les operacions de control a la zona. Les detencions anuals per a tota la regió es van incrementar
gradualment fins a l’any 2006, quan es va produir
un lleuger descens a la Mediterrània central i oriental acompanyat d’un increment de les detencions en
aigües espanyoles. Aquest any va ser especialment
dràstic en l’arribada d’immigrants a les Canàries, on
el nombre de detencions va passar de 4.715 l’any
2005 a 31.678 el 2006 en resposta a l’operació de

Frontex «Hera», iniciada aquell mateix any. El 2007,
les detencions realitzades com a resultat d’«Hera II»
van caure de manera dràstica a 12.478, mentre que
les d’«Hera 2008» van baixar encara més, fins a 9.615.
Les detencions a tota la resta de les costes espanyoles van caure en una proporció similar, fins a
arribar a poc menys de 7.000 l’any 2008.
Les detencions realitzades a les rutes de la Mediterrània
central van seguir una tendència oposada. Després
d’haver caigut substancialment l’any 2006 i d’estabilitzar-se el 2007, les detencions a les costes de
tot Itàlia van augmentar en més del doble fins a arribar a les 37.000 l’any 2008, el 41% del total de detencions marítimes de l’any. La immensa majoria, 31.300,
es van produir al voltant de Lampedusa. La situació
era tan preocupant per al Parlament italià que el 25
de juliol es va declarar l’estat d’emergència en resposta a la immigració indocumentada. Les detencions
en aigües de Malta es van incrementar de 1.700 l’any
2007 a 2.800 el 2008, mentre que a la Mediterrània
oriental gairebé es van duplicar i van arribar a la xifra
de 29.100.
El pas per les fronteres terrestres va presentar variacions similars. Els casos més significatius pel que fa
als immigrants indocumentats van ser els de la frontera entre Grècia i Albània i la frontera entre Grècia
i Turquia, tot i que les de Ceuta i Melilla, amb només
una fracció de quilòmetres fronterers de les anteriors,
van registrar el pas de 7.500 indocumentats, la tercera xifra més alta i alhora superior a la de tota la frontera oriental de la Unió Europea. D’altra banda, el
Govern espanyol va informar de 400.000 casos de
negativa d’entrada a Ceuta i Melilla durant aquell
mateix any, la qual cosa denota la naturalesa única
d’aquesta frontera, si es compara amb els 140.000
casos de negativa d’entrada en el conjunt de totes
les altres fronteres europees el mateix any (Frontex,
2009).

Diàlegs
Establir un diàleg entre «països d’origen, de destí i
de trànsit» constitueix una part essencial de l’enfocament global de la Unió Europea i probablement l’element més fructífer fins a la data. Des de l’any 2006
s’han establert tres processos diferents d’alt nivell
per al diàleg entre Àfrica i Europa. Les discussions
es van iniciar el juliol de 2006 amb la Reunió Ministerial
Euroafricana sobre Migració i Desenvolupament, feta
a Rabat. A la reunió de Rabat van assistir els països
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Àfrica, la reducció del frau de documents, l’enfortiment del control de fronteres, incloent l’ambiciós
objectiu (5.2) de «millorar els controls al llarg de totes
les fronteres d’Àfrica», i, a l’últim, la readmissió i el
retorn voluntaris. El tercer objectiu, com a Rabat, era
«reforçar les sinergies entre migració i desenvolupament».
A més d’aquest àmbit de discussions regionals, molts
dels estats que formen part del Procés Euroafricà,
el diàleg UE-UA de la Unió per la Mediterrània, també
participen en el Fòrum Global sobre Migració i
Desenvolupament, que es va reunir per segona vegada a Manila l’octubre de 2008. Aquestes reunions
abasten bona part del mateix àmbit de discussió
que els tres processos regionals. A més dels processos globals, l’enfocament global de la Unió Europea
insisteix actualment en els debats intrarregionals,
fomentant el diàleg entre l’Àfrica subsahariana i entre
aquesta i el Magreb. Aquests elements són patents
en la declaració de la reunió de París, i representen
un dels esdeveniments més interessants de la política regional l’any 2008.

Polítiques
Les relacions amb països tercers es van introduir per
primera vegada com a element de la política comuna de migració i asil de la Unió Europea a Tampere,
l’any 1999, però van rebre molta menys atenció política que altres elements de l’agenda de Tampere.
Van aparèixer de nou com a prioritat en el programa de l’Haia l’any 2004, però de nou van ser objecte d’una atenció relativament escassa fins que les
víctimes de Ceuta i Melilla el 2005 van predisposar
la presidència britànica a entrar en acció. D’aleshores
ençà, l’enfocament global ha proporcionat un marc
que permet que l’aspecte exterior de les polítiques
de la Unió Europea sigui objecte de molta més prioritat. Malgrat això, durant els primers anys hi va haver
poc a mostrar en aquest sentit en termes de resultats polítics, atès que dominava l’èmfasi en el diàleg i les discussions. Els esdeveniments de 2008
suggereixen que això ha començat a canviar, i que
avui estan sorgint algunes polítiques concretes i,
tot i que la majoria tenen a veure amb la política de
la Unió Europea, també hi ha indicis de progrés en
altres parts.
El fet més significatiu fora d’Europa va ser l’adopció de l’Enfocament Comú per a la Migració de
l’ECOWAS el gener de 2008. Tot i que estava influït
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de la UE-27, Noruega, Islàndia i Suïssa, i més de
27 països africans del nord, oest i centre del continent, si bé es va produir la desafortunada absència
d’Algèria.
La reunió de Rabat es va traduir en un pla d’acció
orientat a facilitar l’emigració legal, combatre la migració irregular i fomentar la migració i el desenvolupament, en el que posteriorment s’anomenaria el Procés
de Rabat. Aviat seguiria una reunió UE-UA, duta a
terme a Trípoli el novembre de 2006, també sobre
migració i desenvolupament, que es va traduir en un
pla de nou punts molt més exhaustiu, que passaria
a conèixer-se com el Procés de Trípoli. Finalment,
es va fer la primera reunió ministerial sobre migració
entre els estats que pertanyen al Procés Euromediterrani a Albufeira, el novembre de 2007.
Cadascuna d’aquestes reunions ha promogut noves
discussions d’alt nivell. La següent reunió del Procés
de Rabat es va fer a Madrid el juny de 2007. Les
discussions sobre migració entre la Unió Europea i
la Unió Africana van continuar a la cimera general
de Lisboa el desembre de 2007, que va adoptar el
Partenariat Unió Europea-Àfrica en matèria de migració, mobilitat i ocupació. Aquestes reunions no van
variar substancialment el contingut de les declaracions anteriors, però van oferir una nova oportunitat
perquè els funcionaris rellevants es reunissin i controlessin els progressos realitzats. El treball bilateral
o multilateral necessari per a la implementació d’aquestes declaracions sol produir-se entre funcionaris de
menor rang, i amb una freqüència molt més regular,
sovint trimestral.
L’any 2008 hi va haver dues reunions d’aquesta sèrie.
La presidència francesa de la Unió Europea es va
mostrar particularment activa en aquest àmbit. El
juliol de 2008, el president Sarkozy va acollir una
reunió inaugural de la Unió per la Mediterrània, una
nova iniciativa destinada a reemplaçar el Procés
Euromediterrani, que va aplegar a París 43 caps
d’Estat d’Europa i d’arreu de la Mediterrània. El novembre, París va acollir també la següent ronda del Procés
de Rabat, que va passar a rebatejar-se com a Procés
Euroafricà. La declaració de la conferència va girar
en gran manera al voltant dels tres temes del pla
d’acció de Rabat. El primer, «organitzar la migració
legal», insistia en els acords laborals bilaterals i
multilaterals, i propugnava una millora de l’intercanvi d’informació sobre les possibilitats de la migració
legal. El segon tema, «la lluita contra la migració irregular», abastava quatre subtemes: la millora de la
coordinació i el suport als programes regionals a
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pel diàleg amb els socis europeus, a partir de Rabat
ha anat més allà de les relacions amb Europa i ha
abordat el tema, molt més significatiu, de la mobilitat intrarregional. S’estima que el 90% dels emigrants
internacionals de l’ECOWAS no abandonen la regió
(Bensaad, 2009), i es calcula que 7,5 milions de persones, el 3% de la població d’aquestes regions, viuen
fora de l’Estat la ciutadania del qual posseeixen (ECOWAS, 2007). Compari’s amb els cinc milions de persones de la Unió Europea, que representen a penes
l’1% de la població de la regió. L’Enfocament Comú
reconeix la transcendència d’aquest moviment i estableix inicialment disposicions per al lliure desplaçament de ciutadans dins de l’ECOWAS. Propugna
una agenda de sis punts, que en part es fa ressò del
diàleg en el Procés Euroafricà però també va més
enllà: lliure desplaçament dins de l’ECOWAS, gestió de la migració regular, harmonització de polítiques,
control de la migració irregular i el tràfic de persones,
protecció dels drets de les persones que demanen
asil i dels refugiats, i accions que tinguin en compte
la dimensió del gènere i la migració.
En contrast amb el que sembla una agenda de migració extremament progressista desenvolupada a
l’ECOWAS, l’any 2008 va ser també testimoni del
que molts consideren altres esdeveniments bastant
més regressius a la Unió Europea. El febrer, la Comissió

va publicar dos documents de debat sobre la gestió
de les fronteres externes. El primer (COM 2008 68)
establia una agenda per a la creació d’un sistema unificat europeu de control fronterer, EUROSUR. Això
implicaria la integració dels sistemes actuals amb el
desplegament de noves tecnologies, amb l’objectiu
de crear un panorama unificat de les zones frontereres, principalment a la Mediterrània. El segon (COM
2008 69) examinava els «següents passos en gestió de fronteres a la UE», que incloïa la introducció
de controls accelerats per als ciutadans de la Unió.
Aquests esdeveniments transformarien substancialment la manera com es gestionen les fronteres europees, però «no semblen superar els barems de proporcionalitat i raonabilitat essencial per a qualsevol
nova llei de la UE a la llum dels principis generals
del dret de la UE», principalment perquè no es preveu un control independent dels seus impactes probables (Guild et al, 2009: 8).
Les operacions de Frontex es van ampliar significativament l’any 2008. L’agència ha incrementat el seu
pressupost, que ha passat dels 19 milions d’euros
l’any 2006 als 41 milions el 2007, i a una mica més
de 70 milions el 2008, la qual cosa es tradueix en
un augment de la seva capacitat operativa. L’any
2008, Frontex va gestionar cinc operacions marítimes diferents arreu de la Mediterrània i entre Àfrica

SEGONA CONFERÈNCIA MINISTERIAL EUROAFRICANA SOBRE MIGRACIONS I DESENVOLUPAMENT
El 25 de novembre de 2008 es va fer a París la segona Conferència

En aquesta segona Conferència es va acordar també dotar de prou recur-

Ministerial Euroafricana sobre Migracions i Desenvolupament, organitza-

sos financers les accions englobades en el Programa de Cooperació

da en el marc de la presidència francesa del Consell de la Unió Europea.

triennal dins del marc del Partenariat entre la Comissió de la Unió Africana

Aquesta segona Conferència s’ha inspirat en les conclusions de les tres

i la Comissió de la Unió Europea, a les quals es va instar perquè acce-

reunions de treball en el marc de la implementació del Pla d’Acció de

leressin l’estudi de la creació d’un fons tal com preveia la Declaració de

Rabat el març de 2008 i que es van fer, respectivament, a Rabat, el març

Trípoli.

de 2008, on es van aplegar experts per tractar la migració legal; a
Ouagandougou, el maig, on es va debatre sobre la lluita contra la immi-

Mes informació:

gració irregular, i a Dakar, el juliol de 2008, sobre el vincle entre migra-

Conferència de París sobre Immigració i Desenvolupament

cions i desenvolupament.

www.eu2008.fr/PFUE/lang/es/accueil/PFUE-11_2008/PFUE-

La primera Conferència Ministerial Euroafricana sobre Migracions i

25.11.2008/conference_de_paris_sur_la_migration_et_le_developpement.html

Desenvolupament de 2006 responia sobretot a la urgència de la situa-

Programa de Cooperació triennal de París:

ció creada a les zones de trànsit migratori a l’Àfrica occidental i va adop-

www.eu2008.fr/webdav/site/PFUE/shared/import/1125_conference_immi-

tar els principals eixos del «Plantejament global de las migracions» pro-

gration/Conference_de_Paris_migration_developpement_Declaration_fina-

posat per la Comissió Europea, que prenia en consideració els fluxos

le_FR.pdf

en tots els seus vessants: l’organització de la immigració legal, la lluita

Partenariat UE-Àfrica sobre Migracions (Declaració de Trípoli)

contra la immigració irregular i les sinergies entre immigració i desen-

http://ec.europa.eu/development/icenter/repository/EAS2007_action_plan_

volupament.

migration_en.pdf#zoom=100

En aquesta segona conferència es va garantir el seguiment i l’avaluació

Declaració i Pla d’Acció de Rabat: Conferència Ministerial Euroafricana

del procés euroafricà, concretament del Pla d’Acció de Rabat, i es va tor-

sobre Immigració i Desenvolupament :

nar a adoptar el compromís d’impulsar un programa de cooperació trien-

www.maec.gov.ma/migration/fr/conference.htm

nal que fixés els eixos d’intervenció, en definís les mesures concretes i

Implementació del Pla d’Acció de Rabat

fos implementat en el trienni 2009-2011.

www.dialogueuroafricainmd.net/project/
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A finals de 2008, la crisi financera global estava forçant ja una reavaluació dels elements en desenvolupament de l’enfocament global, atès que la caiguda
de la demanda de mà d’obra immigrant, especialment
en sectors com la construcció, pot soscavar algunes de les previsions dels elements clau, com els partenariats de mobilitat. La introducció de la Carta Blava
europea, per exemple, va rebre el suport del Consell
Europeu el setembre, però es va retardar per a una
data futura, i tot i que sembla probable que continuï
havent-hi novetats en aquest àmbit, és possible que
l’any 2009 els progressos siguin més lents.
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Occidental i Canàries. També el 2008, el Consell
va aprovar finalment la Directiva de Retorn (OJ
24.12.2008), que s’havia estat debatent des de l’any
2005. L’aspecte més controvertit d’aquesta legislació era que fixava un terme màxim de detenció de
18 mesos per als immigrants indocumentats a la
Unió Europea abans del seu retorn, la qual cosa va
ser objecte de crítiques generalitzades a tot el món.
El desembre, a l’anàlisi més recent de l’enfocament
global, la Comissió va fer alguns passos de cara a
reconèixer la manca de col·laboració que posava de
manifest l’adopció de la directiva: «Les animades
discussions que van acompanyar la Directiva de
Retorn l’estiu de 2008 constitueixen un clar recordatori de la necessitat que la Unió Europea comuniqui millor les seves polítiques» (COM 2008 611,
p. 12).
La Comissió té raó d’examinar críticament l’aprovació de la Directiva de Retorn, atès que aquesta ha
malmès de manera significativa la confiança de què
depenen els partenariats essencials per a l’èxit de
l’enfocament global. Iniciatives polítiques que són
potencialment molt més positives s’han rebut amb
recel i s’han negociat amb molta més dificultat per
part de la Comissió del que hauria passat en altres
circumstàncies. Els partenariats de mobilitat, un element essencial de l’enfocament global, en són un
bon exemple. Bàsicament, estableixen un marc per
intercanviar més drets, com els acords de facilitació de visat, amb obligacions de readmissió i control, i, si es gestionen bé, existeix un potencial de
benefici per als estats africans. Actualment s’estan
experimentant a Moldàvia i Cap Verd, on els partenariats es van iniciar el juny de 2008, tot i que en
l’actualitat es mantenen converses també amb
Senegal.
El Centre d’Information et de Gestion des Migrations
(CIGEM), amb seu a Bamako, es va inaugurar també
l’any 2008. Segons la Unió Europea, el centre es
finançava com una manera d’ajudar Malí a respondre a les seves diverses demandes migratòries.
N’existeix una necessitat real, atès el context concret de la migració a la regió, reconegut a l’enfocament de l’ECOWAS, per exemple; no obstant això,
existeix també la sospita generalitzada que el centre s’utilitzés per recollir informació en suport dels
esforços de control migratori de la Unió Europea.
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El Partenariat durant l’Any del Diàleg
Intercultural

Gerarda Ventura
Vicepresidenta
Plataforma No Governamental Euromed

Deu anys després de l’última reunió, els ministres
de Cultura del Partenariat Euromediterrani es van reunir de nou els dies 29 i 30 de maig de 2008 a Atenes
sota la presidència d’Eslovènia.
Posteriorment, el Consell d’Europa va convocar
una nova reunió ministerial a Bakú, Azerbaidjan, els
dies 2 i 3 de desembre, alhora que el Govern francès organitzava els Estats Generals Euromediterranis
de la Cultura els dies 4 i 5 de novembre. Aquestes
són només tres de les iniciatives que es van succeir el 2008 per celebrar l’Any del Diàleg Intercultural,
i qui això escriu va tenir l’oportunitat de participar
en totes.
L’agreujament dels conflictes, sobretot a l’Orient
Mitjà; l’augment de l’hostilitat registrada a Europa
envers els ciutadans extracomunitaris i les consegüents respostes en termes de «seguretat» adoptades pels governs europeus; l’anomenada «emergència terrorista» declarada immediatament després
de l’11S: tot això ha invitat a tenir finalment en compte l’opció cultural com un dels possibles instruments
concrets per a la resolució dels problemes, posant
l’èmfasi en el tema del diàleg intercultural.
La societat civil euromediterrània ha utilitzat des de
sempre els projectes comuns en l’àmbit cultural com
a instruments indispensables per a un coneixement
mutu que es pogués difondre pels diversos territoris de pertinença; pel contrari, el Partenariat Euromediterrani s’ha centrat en la salvaguarda del patrimoni
–Euromed Heritage– i de l’audiovisual –Euromed
Audiovisual–, i ha creat el 2005 la primera, i de moment única, estructura dedicada genèricament al diàleg intercultural, la Fundació Anna Lindh. Tot i que
la seva acció ha estat fins ara bastant difusa, conti-

nua sent un instrument intergovernamental, amb tots
els límits d’accessibilitat i de representativitat que
això comporta.

La Conferència Euromediterrània
de Ministres de Cultura d’Atenes
Cal diferenciar dos moments crucials de la conferència, la reunió dels ministres i les conclusions,
per poder tenir un panorama realista del context. La
reunió pròpiament dita és més aviat la ritualització
pública d’altres moments de treball que precedeixen la formulació de les conclusions, però pot donar
una idea força ajustada de com estan les coses. La
major part dels ministres, en les seves intervencions,
van fer referència sobretot a allò que constitueix el
patrimoni històric de la seva cultura, juntament amb
la reivindicació, especialment per part dels governs
del Sud, d’un paper protagonista en la creació i la
definició d’un context cultural comú, alhora que va
estar totalment absent dels seus discursos qualsevol referència al que constitueix la producció cultural i artística contemporània i el concepte de diversitat cultural.
Aquest tipus d’enfocament és simptomàtic de la veritable atenció que presten la majoria dels governs a
la cultura i, per tant, al possible diàleg; una escassa
atenció que es reflecteix en la gairebé total manca
de suport a les activitats culturals independents
–als governs del Sud– i en un suport marginal en el
cas d’alguns governs del Nord, com per exemple el
d’Itàlia.
Pensar en la cultura en termes exclusivament de
patrimoni o de reivindicació no predisposa favorablement al tipus d’orientació de les polítiques culturals que els governs poden decidir portar a terme,
ni en l’àmbit nacional ni en l’internacional. On no

La conferència de Bakú
El Consell d’Europa, amb els seus 47 estats membres, però segurament amb una estructura més
àgil ateses les seves característiques, va celebrar
l’Any del Diàleg Intercultural amb una conferència
de ministres de Cultura, ampliada per donar cabuda a representats de la societat civil i, a més, a comunitats religioses.

Els Estats Generals Euromediterranis
de la Cultura
Organitzada pel Govern francès i iniciada el mateix
dia que tenia lloc la Reunió Ministerial sobre la Unió
per la Mediterrània, aquesta conferència aspirava a
ser el punt de convergència de tres trobades més,
realitzades anteriorment a París (setembre de 2006),
Sevilla (juny del 2007) i Alexandria (gener del 2008).
Subdividits en vuit tallers temàtics, els Estats Generals
es prefixaven l’objectiu de passar revista a tot allò
que es pogués adscriure sota la rúbrica de la cultura, des del patrimoni fins al cinema, passant per les
biblioteques, la creació, les religions, la modernització, l’educació…
A més de la conformitat amb el mandat de fixar-se
possibles objectius concrets i realitzables, cada taller
havia d’identificar també els projectes que, a través
de la seva actuació, podien respondre a les necessitats sorgides de cada grup de treball. Amb tot, com
ja se sap, «de bones intencions, l’infern n’és ple», perquè en un període de temps tan breu no era possible proposar res seriós i, pel mateix motiu, no va ser
viable debatre alguns projectes plantejats prèviament
pels organitzadors.

Balanç

Un dels passatges més significatius és, sens dubte,
la constitució de l’Estratègia Euromediterrània de la
Cultura com a instrument per «reforçar la dimensió
cultural del Partenariat Euromediterrani d’una manera innovadora i concreta», relacionant el diàleg intercultural i les polítiques culturals. També es fa referència a la cultura com a instrument per promoure la
democràcia, els drets humans i les llibertats fonamentals, i per lluitar contra el racisme, la xenofòbia i els
extremismes. Es reconeix la necessitat de fomentar
la mobilitat dels artistes, intel·lectuals i docents, així
com la dels productes culturals i artístics, simplificant, entre altres coses, els procediments d’expedició de visats d’entrada.
Se subratlla la necessitat de tractar de manera adequada les minories culturals i lingüístiques, tot i que
aquesta consideració ha de tenir en compte les legislacions nacionals.
En matèria de polítiques culturals, els ministres coincideixen en la necessitat d’establir un equilibri més
gran en els intercanvis culturals, que d’una manera
notòria estan extremament desequilibrats en favor de
l’àrea europea.
Finalment, també s’esmenta la necessitat d’afavorir la creació cultural contemporània per tal de «perpetuar el nostre ric patrimoni cultural» i la necessitat d’intensificar la cooperació amb la societat civil,
tot i que sempre «d’acord amb les legislacions nacionals».
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Les conclusions i l’Estratègia Euromediterrània
de la Cultura

L’Azerbaidjan, el país que va acollir la trobada, és
també, entre altres coses, candidat a ser la seu del
projecte «Artistes per al Diàleg», una iniciativa que,
si arriba a veure la llum, podrà respondre eficaçment
a la necessitat dels artistes i creadors contemporanis de disposar d’un programa de finançament que
els permeti fer les seves creacions i també difondre-les.
Les premisses en què es basa la declaració fan referència a la Convenció Europea de Drets Humans i
al Llibre Blanc del Diàleg Intercultural. Els principis
que s’hi afirmen són força similars als que contenen les conclusions de la reunió ministerial d’Atenes,
llevat del fet que es presta una major atenció a la
riquesa de la diversitat cultural i, per tant, a la necessitat de defensar-la i valorar-la; es fa més èmfasi en
el respecte dels drets humans a través de l’activitat cultural lliure i es formula una referència explícita al paper de les religions en l’àmbit del diàleg.
La dimensió religiosa com a tema de diàleg, tot i
que gairebé no s’esmenta, constitueix precisament
un dels punts més crítics de la qüestió, òbviament
al costat dels de la democràcia i la llibertat d’expressió.
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estiguin garantides la llibertat d’expressió i d’associació i la laïcitat de l’Estat tampoc no es podrà
garantir el dret a la cultura, ni quant a l’accés ni a
la producció.
Tanmateix, l’exercici d’estil desenvolupat a les conclusions sembla que contradigui aquesta primera
impressió.

Sorprèn, sobretot, veure que el Govern francès, en
lloc d’oferir als creadors culturals un espai per debatre entre ells mateixos i amb les institucions, hagi cregut que podria substituir la societat civil amb una maldestra temptativa de direcció per la seva part.
A hores d’ara no sabem quines conseqüències concretes podrà tenir –si en té– aquesta iniciativa.
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Algunes consideracions
Aquesta breu ressenya de tres dels esdeveniments
que caracteritzen l’Any del Diàleg Intercultural no es
pot cloure, al meu parer, sense fer algunes consideracions personals des del punt de vista de l’experiència de deu anys com a activista en l’àmbit de la cultura en l’àrea euromediterrània.
Sens dubte, l’exercici a què s’han sotmès els governs
del Partenariat es pot inscriure en la ritualitat dictada pel tema a què s’ha dedicat l’any 2008, i encara
que els principis i finalitats indicats en les diverses
conclusions i declaracions siguin certament lloables,
els instruments per assolir-los són ineficaços.
La referència freqüent al respecte de les legislacions nacionals converteix, de fet, en lletra morta les
referències als drets humans i les llibertats fonamentals; la sobirania nacional xoca implacablement
amb els millors principis i obliga a fer filigranes diplomàtiques per no atacar posicions fermament consolidades a les dues ribes de la Mediterrània.
Aquest costum tan estès d’erigir murs, ni que siguin
només virtuals, està fent d’Europa una mena de fortalesa de fonaments fràgils. La sempre creixent immigració i l’avanç de les crisis econòmiques i socials
han donat als governs del Nord l’ocasió d’endurir
els tràmits per a l’obtenció de visats per tal de tranquil·litzar la seva població en matèria de seguretat,
però eludint totalment els problemes de fons i afavorint, de fet, el tràfic il·legal d’éssers humans. No
cal dir que la tan pregonada mobilitat com a instru-

ment de coneixement i diàleg torna a quedar reduïda, un cop més, a un exquisit exercici verbal.

És precisament la societat civil
euromediterrània la que avui
ha d’innovar la seva estratègia
per tal d’evitar que sigui
«adoptada» pels diferents
governs i que caigui en el risc
de convertir-se en la «fulla de
parra» de les polítiques
euromediterrànies
Gairebé no s’ha esmentat tampoc el diàleg entre les
religions i sovint s’ha fet únicament per obligació; en
el debat entre els diversos actors euromediterranis,
n’hi ha que consideren que caldria incloure’l per
dret propi entre els temes culturals i socials, i n’hi ha
que preferirien que se li assignés un àmbit específic. En qualsevol cas, cal destacar que la rigidesa
cada vegada més acusada de les jerarquies vaticanes no constitueix precisament el millor viàtic per a
un diàleg interreligiós, ni tampoc per a un diàleg
amb la societat civil laica.
És precisament la societat civil euromediterrània la
que avui ha d’innovar la seva estratègia per tal d’evitar que sigui «adoptada» pels diferents governs i
per les instàncies supranacionals, i que caigui en el
risc de convertir-se en la «fulla de parra» de les polítiques euromediterrànies.
En una realitat que evoluciona cada cop amb més
rapidesa i els símptomes de la qual cada vegada
estem menys habituats a percebre, es corre el risc
de perdre de vista la funció d’aquell treball sobre el
terreny que, lent i complex, és l’únic que pot donar
sentit i contingut a la representació.
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Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, Universitat
de Malta, Tal-Qroqq

Tots els països euromediterranis reconeixen que el
sector de l’ensenyament ha d’ocupar un dels primers
llocs de l’agenda de cooperació regional si es volen
fomentar unes relacions més estretes en tota l’àrea
mediterrània. Tanmateix, des de la posada en marxa
del Partenariat Euromediterrani, el novembre de 1995,
l’àmbit educatiu no ha estat objecte de l’atenció necessària per potenciar una major cooperació entre Europa
i la Mediterrània.
Per tal d’abordar aquesta mancança, la Comissió
Europea, juntament amb cada un dels estats membres, ha d’instar els actors implicats, tant públics com
privats, a treballar plegats, amb una perspectiva a
llarg terme, per atreure un gran nombre d’estudiants
àrabs a les costes europees i a l’inrevés. Això, òbviament, requerirà una actualització dels procediments
per obtenir visats de manera que resultin més fàcils
per a aquesta categoria de professionals.
La iniciativa del Partenariat Euromediterrani: Unió per
la Mediterrània, iniciada al gener de 2008, aspira
també a impulsar la cooperació en l’àmbit de l’ensenyament superior posant en marxa un pla d’acció que
prevegi la implantació d’un pla de beques per als
estudiants universitaris dels països euromediterranis i un increment de les subvencions de mobilitat
per al personal docent de l’ensenyament superior.
Els futurs programes euromediterranis han de garantir que la interacció persona a persona ocupi un lloc
prioritari, especialment entre els joves. És essencial
que es doni l’oportunitat d’estudiar en universitats de
la Unió Europea a un nombre molt més gran d’estudiants del món àrab. El procés de Bolonya ha de ser
operatiu per a ells. I el mateix val per als projectes
d’investigació conjunta de la Unió Europea i els paï-

sos àrabs. La Unió Europea ha d’introduir un paquet
de programes que aspiri a aprofitar la riquesa intel·lectual de la regió euromediterrània a través de beques,
seminaris i altres iniciatives. La Conferència Ministerial
Euromediterrània sobre ensenyament que va tenir lloc
al Caire al juny de 2007 ha començat a actuar com
a catalitzador en aquest sentit.
Pel que fa als estudis diplomàtics, Malta s’ha consolidat ja com a centre regional de primera qualitat
a la Mediterrània a través de la seva institució d’ensenyament i formació, l’Acadèmia Mediterrània d’Estudis Diplomàtics (Mediterranean Academy of Diplomatic Studies, MEDAC), adscrita a la Universitat de
Malta, on els últims divuit anys s’han format més
de 500 graduats de 41 països. A més, des de 1996
la MEDAC, juntament amb la Comissió Europea i
el Ministeri d’Afers Exteriors maltès, ha estat la
responsable de coordinar els seminaris euromediterranis d’informació i formació, o com són denominats habitualment, els «seminaris de Malta», que
representen un mecanisme oficial de generació de
confiança en el Procés de Barcelona, i en què més
de 1.000 diplomàtics han tingut l’oportunitat d’interactuar i debatre obertament qüestions euromediterrànies,
L’activa participació de Malta en el Partenariat
Euromediterrani es pot descriure probablement com
una extensió de la seva filosofia de cooperació en
matèria de seguretat. També s’ha de percebre com
una contribució tangible a la creació d’una regió euromediterrània basada en els atributs d’una diplomàcia
positiva.
El Procés de Barcelona: Unió per la Mediterrània
(PB: UpM) ofereix a Europa i a la comunitat internacional una oportunitat de dur a terme un replantejament estratègic que permeti dedicar una major atenció política i més recursos econòmics per millorar
l’estabilitat i les oportunitats en tota la regió mediterrània.
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L’àrea euromediterrània
d’ensenyament superior
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La proposta d’establir una Unió per la Mediterrània
(UpM) que atorgui especial prioritat a l’ensenyament s’ha d’acollir favorablement en tant que ha ajudat a centrar l’atenció internacional en una cruïlla geoestratègica molt important de civilitzacions diferents
i un teatre d’operacions crucial en el període posterior a la guerra freda. No s’hauria de percebre el PB:
UpM com un concepte fix, sinó com una obra en constant procés, l’objectiu de la qual és crear una situació de «Barcelona Plus» en què les relacions euromediterrànies es vegin autènticament rellançades
sobre una base més sòlida.

El principal factor que hauria
de portar els estats europeus
i mediterranis a un major
acostament en el futur són
els interessos que comparteixen
quant a la seva seguretat mútua
El principal factor que hauria de portar els estats europeus i mediterranis a un major acostament en el
futur són els interessos que comparteixen quant a la
seva seguretat mútua: cal reforçar la cooperació política, econòmica i cultural euromediterrània si es vol
garantir l’estabilitat en el futur.
El febrer de 2009, la comissària de Relacions Exteriors
de la Unió Europea, Benita Ferrero-Waldner, va anunciar que Erasmus Mundus, el programa europeu de
cooperació i mobilitat que promou l’excel·lència acadèmica i el caràcter atractiu de l’ensenyament superior europeu a tot el món, a més de fomentar la cooperació amb tercers països està entrant en una nova
fase, amb un pressupost substancialment incrementat i un major abast.
En el període 2004-2008, tant el programa Erasmus
Mundus com les Finestres Erasmus Mundus de
Cooperació Exterior van oferir més de 10.000 beques
a estudiants i acadèmics de tot el món, amb un pressupost conjunt de 609 milions d’euros. El programa oferia als estudiants de països tercers l’oportunitat d’obtenir una titulació a Europa, i al personal
acadèmic, la de compartir coneixements i contribuir
a plans d’estudis mitjançant la docència o les activitats d’investigació, evitant alhora la fuga de cervells i afavorint els grups més vulnerables. Gràcies
a aquests intercanvis i a través de la cooperació amb
països socis de fora de la Unió Europea, el progra-

ma també va representar una aportació definitiva a
la potenciació del diàleg intercultural i al desenvolupament sostenible de l’ensenyament superior en
països tercers.
El programa Erasmus Mundus (2009-2013) integrarà plenament les antigues Finestres Erasmus Mundus
de Cooperació Exterior i continuarà fomentant la cooperació entre les institucions d’ensenyament superior de dins i fora de la Unió Europea com a base
per promoure la mobilitat d’estudiants i acadèmics.
La Comissió Europea ha confirmat que entre els anys
2009 i 2013 la Unió Europea incrementarà el suport
als estudiants i professors de més talent dels països
de fora de la Unió mitjançant beques que els permetin participar en programes conjunts desenvolupats a Europa. També estendrà l’abast del programa a nivell de doctorat. El pressupost previst per a
Erasmus Mundus serà d’una quantitat aproximada de
950 milions d’euros entre el 2009 i el 2013, cosa
que representa un increment significatiu respecte als
anys anteriors.
La raó clau per donar suport a la iniciativa de la Unió
per la Mediterrània és que el seu èxit redunda tant
en interès de la Unió Europea com dels estats mediterranis, atès el caràcter indivisible de la seguretat
entre Europa i la Mediterrània. A tota la regió mediterrània, els indicadors geopolítics i geoeconòmics
no són tan positius com haurien de ser. Cal inversió
estrangera directa, el comerç intramediterrani continua sent limitat, i les disparitats econòmiques i educatives nord-sud s’estan traduint en un permanent
mur de pobresa que travessa la Mediterrània. A més,
la bomba de rellotgeria demogràfica segueix avançant, l’atur continua augmentant, la immigració il·legal
ha arribat a xifres alarmants, l’analfabetisme es manté
en nivells molt elevats i l’actual escalada de conflictes constitueix encara un greu problema.
Quan es tracta d’abordar els reptes de la seguretat
euromediterrània, la llista d’amenaces i riscos és descoratjadora. Entre la plètora de reptes de seguretat
associats al debat nord-sud s’inclouen la immigració il·legal, el terrorisme, la intolerància religiosa i la
falta de drets humans.
Tant la Unió Europea com el món àrab necessiten
un replantejament crític de la cooperació regional,
que no constitueix un fi en si mateixa i s’ha de fer amb
una estratègia clara, uns instruments i objectius clarament definits per plantejar objectius a llarg termini, i un sentit clar de les prioritats. Quina mena de
cooperació regional té sentit? On hi ha possibilitats
d’avançar?

Cal un full de ruta que estipuli fases de construcció
regional a curt, mitjà i llarg termini si volem que hi
hagi progressos en l’establiment d’una comunitat
euromediterrània de valors. Totes les institucions
internacionals amb una dimensió mediterrània haurien de proporcionar una plataforma de pensament
per tal de planificar aquesta estratègia, de manera
que la UpM d’estats diversos esdevingui una realitat en el futur pròxim. El mecanisme de la Universitat
Euromediterrània establert durant la presidència eslovena de la Unió Europea, el 2008, està intentant ja
promoure una cooperació més estreta en l’àmbit
de l’ensenyament superior entre Europa i la Mediterrània.
Avui, a començaments del segle XXI, la Mediterrània
ha d’evitar convertir-se en una mena de falla geològica permanent que separi el pròsper nord de l’empobrit sud. El fet clau que caldrà observar a la
Mediterrània en la pròxima dècada serà si es produeix
o no una millora en la mobilitat dels estudiants en tota
la regió. Si, en efecte, es consolida aquest panorama d’interacció sociocultural, l’ordre dominarà les
relacions mediterrànies. Aquest escenari d’estabili-
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Cal un full de ruta que estipuli
fases de construcció regional
a curt, mitjà i llarg termini
si volem que hi hagi progressos
en l’establiment d’una comunitat
euromediterrània de valors

tat i certesa esperonarà el creixement econòmic necessari per millorar el nivell de vida de tots els pobles
de la Mediterrània.
L’única manera d’assolir aquest futur és que la iniciativa del Partenariat Euromediterrani aconsegueixi
atreure l’interès d’institucions internacionals com el
Banc Mundial, l’Organització de Cooperació i Desenvolupament Econòmic (OCDE) i el Fons Monetari
Internacional, i els persuadeixi perquè adoptin una
actitud més altruista en les seves relacions amb aquesta regió quan es tracti de problemes educatius. De
la seva banda, els països de la Mediterrània han d’adoptar també una mentalitat de més esforç propi.
Lluny de soscavar o reduir la transcendència del
PB: UpM, les creixents disparitats socioeconòmiques
que hi ha a tota la Mediterrània no fan sinó ressaltar
encara més la rellevància del que representa l’únic
procés multilateral de la seva classe en aquesta
àrea geogràfica.
La Unió per la Mediterrània ha d’aspirar a reviure i
recalibrar el Partenariat Euromediterrani basant-se
en la pauta de les relacions euromediterrànies que
existeixen avui. La UpM constitueix una oportunitat
per esperonar el ressorgiment del subregionalisme,
intensificant aquest subregionialisme i les interrelacions bilaterals a la Mediterrània. Ofereix també la
possibilitat de dissenyar una acció més orientada i
una agenda més centrada en objectius concrets. La
UpM només tindrà èxit si va de la mà d’un lideratge
i una voluntat política que aconsegueixin la participació de tots els estats de la Unió Europea i de la
regió mediterrània.
Tots els qui al sud estan a favor d’un veïnatge harmoniós haurien d’acollir favorablement el pla d’acció de la Unió per la Mediterrània. La tasca és enorme. I l’èxit o el fracàs de la Unió per la Mediterrània
determinaran que l’any 2020 les relacions euromediterrànies s’hagin convertit o no en unes relacions
en què predomini la cooperació.
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En el cas de la Mediterrània, la tasca de superar els
obstacles que estan impedint la cooperació regional ha de consistir en una millor gestió dels esforços
regionals en curs i un control més efectiu dels objectius que es persegueixen.
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novembre) per la plataforma no governamental
Euromed. 7) Els Estats Generals Culturals Mediterranis (Marsella, 4/5 de novembre).
Abans de comentar aquests esdeveniments, sembla indispensable fer una precisió.

2008: un any ric en esdeveniments culturals

Les sis ribes de la nostra «Mar Mare»

L’operació «Plom fos» duta a terme per Israel contra els palestins de Gaza del 27 de desembre al
18 de gener ha marcat tràgicament el final del 2008
i el principi del 2009. Però, tot i això, l’aportació
del PEM ha estat força important durant el 2008,
Any Europeu del Diàleg Intercultural. D’altra banda,
convé precisar que el sentit de la paraula cultura
ha anat evolucionant amb el temps. Actualment abasta fenòmens socials molt diversos, des del turisme
fins als mitjans de comunicació, la influència dels
quals és molt sovint superior a la que exerceixen la
literatura i les arts. Així doncs, cal donar suport a
aquests últims àmbits.
Entre els principals esdeveniments que van marcar
el 2008, n’abordarem set: 1) L’evolució positiva de
la Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al
Diàleg entre Cultures (FAL). 2) La trobada de l’Institut
Europeu de la Mediterrània (IEMed) per al diàleg
intercultural Europa-Mediterrània (Barcelona, 23 de
maig. 3) El Fòrum Euromediterrani de les Cultures
(FEMEC) (Bari, 23/25 de maig). 4) La Conferència
Euromediterrània de Ministres de Cultura (Atenes,
28/29 de maig). 5) El Procés de Barcelona: Unió
per la Mediterrània, impulsat a París, el 13 de juliol,
per iniciativa del president francès, Nicolas Sarkozy,
i l’adopció a Marsella de la Declaració Final de la
Unió per la Mediterrània (UpM) per part dels ministres d’Afers Exteriors. 6) El Fòrum Civil Euromed
(FCE) organitzat a Marsella (31 d’octubre / 2 de

Paradoxalment, gairebé sempre parlem de dues ribes,
la nord i la sud, la majoria de les vegades per oposar-les entre si i fins i tot per delimitar-les bé. Però
la nostra «Mar Mare» és un mosaic de pobles amb
les seves llengües, els seus dialectes, les seves tradicions i els seus sistemes polítics.
Segons el meu parer, en realitat hi ha sis ribes:
•

•

•

•

•

•

La riba est euroasiàtica, l’antiga Àsia Menor grega
i bizantina, convertida en Turquia, l’únic país musulmà que va adoptar la laïcitat, proclamada el 1923
per Atatürk.
La riba est asiàtica, bressol d’israelites i fenicis,
comprèn cinc països: Síria, el Líban, Jordània,
Palestina i Israel. Majoritàriament arabomusulmana, inclou també minories cristianes i jueves,
i ètnies no àrabs (armènies, druses i kurdes).
La riba sud-est africana, la d’Egipte, l’Estat-nació
més antic del planeta, puntal del món àrab entre
el Maixreq i el Magreb.
La riba sud-oest, la del Magreb, que va des de
Líbia fins al Marroc i la Mauritània atlàntica,
de tradició berber, islamitzada i arabitzada.
La riba nord-oest o Arc Llatí, composta per les
«germanes llatines» (el Portugal atlàntic, Espanya,
França i Itàlia), de majoria catòlica, però on la
laïcitat va guanyant terreny.
La riba nord-est, la dels Balcans i Grècia, amb
una majoria d’ortodoxos, catòlics i musulmans.

Així doncs, és important conèixer les seves evolucions, els seus intercanvis i els seus mestissatges,
perquè, des de l’antiguitat i malgrat les guerres, la
torxa de la civilització no ha deixat de circular d’una
riba a l’altra. La UpM hauria de defensar millor que
el PEM la diversitat de llengües i el seu ensenyament.

cès per presentar-se als ciutadans dels 43 països
de la UpM. El mes de desembre va adoptar el seu
nou programa triennal, el desenvolupament del qual
caldrà seguir.

Creada el 2004 i inaugurada el 2005, la FAL
(www.euromedalex.org), que té la seu a Alexandria,
ha experimentat una important transformació el 2008:
els seus estatuts han estat revisats en profunditat
i André Azoulay n’ha estat elegit president per unanimitat. Politòleg i conseller dels reis Hassan II i
Mohammed VI, és també, entre altres coses, membre del Comitè de Savis per a l’Aliança de Civilitzacions a l’ONU, i president delegat de la Fundación
Tres Culturas y Tres Religiones de Sevilla. També
és important destacar l’elecció com a director executiu d’Andreu Claret, antic director de l’IEMed
(www.iemed.org), anteriorment ICM, Institut Català
de la Mediterrània.
El 2005, el primer director que va tenir la FAL, un
alemany nomenat pels estats membres, no coneixia gaire bé la Mediterrània. Però després la situació ha millorat. André Azoulay té arrels marroquines,
andaluses, araboberbers, jueves, mediterrànies i
europees. La FAL reuneix 43 països i 2.000 organitzacions, amb un pressupost, força escàs, de 14
milions d’euros per a tres anys. La seva nova direcció espera augmentar-lo, així com representar un
paper polític i cultural d’envergadura, i donar suport
als projectes multidisciplinaris destinats a revalorar les iniciatives entre els actors i els països. La
Fundació persegueix l’objectiu de reforçar la creació i estructuració d’un espai cultural col·lectiu euromediterrani.
El setembre del 2008, la FAL va publicar un fullet
de quatre pàgines en anglès, àrab, espanyol i fran-

•

•

•

•

•

•

«Convertir de nou la cultura en un instrument
del progrés.» A més, «les relacions interculturals
han de contribuir a tractar les qüestions socials,
polítiques i econòmiques comunes, ultrapassant les fronteres identitàries».
«Crear les condicions necessàries per instaurar
el diàleg intercultural, afavorint la receptivitat, la
supressió dels malentesos, el pluralisme i el reconeixement de les diferències.»
«No hi pot haver diàleg tan sols entre el nord i el
sud, sinó que s’ha d’establir també entre el
sud/sud, est/est i oest/oest.»
La importància de la «llibertat d’acció dels actors»
i del lloc que cal reservar «als joves, les dones,
les comunitats d’immigrants, autoritats locals,
agents i indústries culturals i mitjans de comunicació».
Els àmbits d’acció específics que cal tenir en consideració són els de «l’educació, la comunicació,
els mitjans de comunicació audiovisuals i la creació literària i artística».
A més, els participants van fer referència a les
recomanacions mal aplicades –o gens aplicades–, malgrat haver estat adoptades per unanimitat en el Fòrum de la Cultura, a Barcelona
el 1995. Una de les més importants és la relativa a la Casa de la Mediterrània, lloc d’informació i trobades. Cada país del PEM havia d’obrir com a mínim una d’aquestes seus. I com
que s’ha constatat que la societat civil no disposava dels mitjans per finançar-les, caldria

Med. 2009

La transformació de la Fundació Anna Lindh
amb seu a Alexandria

Organitzada el 23 de maig a iniciativa de la Comissió
Europea i de l’IEMed, que la va acollir, la Trobada
d’Escriptors i Intel·lectuals per al Diàleg Intercultural
Europa-Mediterrània, ideada per Maria-Àngels Roque,
va donar lloc a valuoses intervencions i rics debats.
Els participants, arribats de les diferents ribes de la
conca mediterrània, van votar recomanacions que
immediatament es van remetre a la Conferència
Ministerial Euromediterrània de la Cultura, a Atenes
(28/29 de maig). En aquest text s’afirmava la necessitat de:
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La Trobada de l’IEMed a Barcelona

que a partir d’ara els poders públics (Estat,
regions, ajuntaments) s’encarreguessin de crearles als diferents països dels membres de la
UpM.
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Reunió a Bari del Fòrum Euromediterrani
de les Cultures
Concebut l’any 2000 en el primer FCE de Marsella
arran de l’escassa importància concedida a la cultura, el desembre del 2001 es va crear oficialment
el FEMEC. Després el FEMEC ha intervingut en tots
els FCE i, per tant, també en el del 2008, per tal
que s’hi inclogués un taller de cultura. Reuneix actors
de les diferents ribes de la Mediterrània procedents
no sols del món de la cultura i les arts, sinó també
del de l’ensenyament i la recerca, que practiquen
intercanvis euromediterranis. A Bari, en el marc de
la XIII Biennal de Joves Creadors d’Europa i la

Mediterrània (22/31 de maig), el FEMEC va convocar el Fòrum Euromediterrani d’Arts per la Pau (23/25
de maig). Amb l’ajut del Ministeri d’Afers Exteriors
italià, de la regió de la Pulla i de la Fundació Seydoux,
va congregar uns quaranta participants arribats de
diversos països mediterranis. També va fer la seva
assemblea general, i va preparar les seves accions
futures i la seva participació en el FCE de Marsella.
La seva secretària general, Gerarda Ventura, és la
vicepresidenta de la plataforma no governamental
Euromed.

La Conferència Euromediterrània
de Ministres de Cultura a Atenes
En el transcurs d’aquesta conferència (28/29 de
maig), els ministres van impulsar, per a un període
de dos anys, l’Estratègia Cultural Euromediterrània,
que conté dos cistells: el del diàleg intercultural i

UNA SELECCIÓ DE PUBLICACIONS IMPORTANTS
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• Confluences Méditerranée

• Diálogo Mediterráneo

Aquesta publicació trimestral va ser fundada el 1990 per Hamadi Essid,

La revista trimestral Diálogo Mediterráneo va néixer a Madrid el 1995,

ambaixador de la Lliga Àrab a París i posteriorment delegat perma-

després de la creació del PEM. Ideada per Pedro Martínez Seiquer,

nent de Tunísia a la UNESCO. El primer número va aparèixer el novem-

que acaba de complir noranta anys, publica articles en espanyol i en

bre de 1991, alguns dies abans de la mort d’Essid. Després es va fer

francès sobre temes d’estratègia, política, economia i cultura. Es poden

càrrec de la seva direcció Jean-Paul Chagnollaud, membre del món

llegir a www.dialogo-mediterraneo.com. En el número 48, d’octubre de

universitari i escriptor. El seu redactor en cap, Pierre Blanc, és engi-

2008, gairebé totalment dedicat a la UpM, es recorda que el PEM «ha

nyer agrònom. Cada número està dedicat a un tema i inclou tres apartats: «Història», «Actualitat» i «Cultura» (www.confluences-medi-

estat un motor de la Mediterrània».
• Una iniciativa tunisiana

terranee.com). El 2008 va publicar els números següents: núm. 65,

No podem deixar d’esmentar una obra col·lectiva molt enriquidora, La

L’Iran, une puissance virtuelle?; núm. 66, Chrétiens d’Orient; núm. 67,

Méditerranée pour l’Union méditerranéenne, publicada a principis del

Un automne méditerranéen, i núm. 68, Italie: le grand bond en arriè-

2008 a Tunísia. Realitzada sota la direcció del professor M’hamed

re? La revista, editada per L’Harmattan, París, té una col·lecció, «Les

Hassine Fantar, titular de la càtedra Ben Ali per al Diàleg de les

Cahiers de Confluences», que el 2008 va publicar Le Dialogue inter-

Civilitzacions i les Religions, presenta una vintena de contribucions,

culturel, une action vitale, sota la direcció de Jacqueline Valantin i MG

entre les quals destaquen les de militants del PEM, com Maria-Àngels

Euzen-Dague.
• Quaderns de la Mediterrània

Roque i Pedro Martínez Seiquer.
• Diàleg entre el Bàltic i la Mediterrània

Publicada per l’IEMed des de l’any 2000, aquesta revista, estratègi-

Gent del món universitari, escriptors i un ambaixador han col·laborat en

ca per al coneixement i el diàleg entre les dues ribes, té més de 400

la Construction de la paix par le dialogue interculturel, per retre home-

pàgines i està dirigida per Maria-Àngels Roque (www.iemed.org/qua-

natge a Tuomo Melasuo, fundador de l’Institut d’Investigació per la Pau

derns). Els articles es publiquen en anglès, català, espanyol i fran-

de la Universitat de Tampere (www.uta.fi/tapri/med) i també director

cès. El 2008, el títol del dossier del número 9 era Ramon Llull i l’is-

de la xarxa finlandesa de la FAL. Realitzat sota la direcció de Kirsi

lam, l’inici del diàleg, amb un Panorama d’actualitat i un Panorama

Henriksson i Anitta Kynsilehto, el llibre, publicat en anglès i francès el

cultural. El dossier del número 10, El diàleg intercultural entre Europa

setembre de 2008, agraeix i felicita Melasuo per les seves múltiples

i el Mediterrani, contenia tres temes: «Memòries i mestissatge»,

iniciatives, dedicades especialment a afavorir un diàleg inèdit i fructí-

«Fronteres i cosmopolitisme» i «Representacions: art i espiritualitats».

fer entre el Bàltic i la Mediterrània. Per acabar, no podem deixar d’es-

Tots els números inclouen una crònica de Claudine Rulleau titulada

mentar les trobades organitzades per l’Institut per tal d’afavorir el dià-

«Mediterrània, gent i llibres». L’IEMed també publica un butlletí (núm.

leg cultural entre israelians i palestins.

66, desembre de 2008) i, des de 2003, Afkar/ideas, revista trimestral per al diàleg entre el Magreb, Espanya i Europa, així com l’Anuari
de la Mediterrània.

Paul Balta
Escriptor

El Fòrum Civil Euromed de Marsella
Després de Barcelona, el 1995, els FCE s’han organitzat a Malta i Nàpols (1997), a Stuttgart (1999),
a Marsella (2000), a Brussel·les (2001), a València
(2002) , a Canea (Creta), a Nàpols (2003) i a
Luxemburg (2005). Per primera vegada, el 2006
un FCE tenia lloc al sud, a Marràqueix (4/7 de
novembre).
El FCE de Marsella (31 d’octubre / 2 de novembre
de 2008), organitzat per la plataforma no governamental Euromed, que presideix Abdelmaksoud Rachdi
(Marroc), ha congregat 250 representants d’organitzacions de la societat civil dels països del PEM.

Amb el tema «Circular i viure junts a l’espai Euromed»,
en aquest FCE hi havia sis tallers: 1) Cultura; 2) Drets
humans; 3) Medi ambient; 4) Joventut i educació; 5)
Dones; 6) Qüestions socioeconòmiques; impacte
sobre la urbanització.
La declaració final

Med. 2009

1. «Demanem la supressió dels visats de curta durada que obstaculitzen les relacions familiars i els
intercanvis humans [...] i perjudiquen els intercanvis artístics, científics i educatius.»
2. Sol·licitem «que tots els països del PEM ratifiquin
el conjunt de convenis internacionals, i en especial el de la Convenció de Ginebra sobre el dret
d’asil i la Convenció sobre els drets dels immigrants [...].»
3. Que «respectin la llibertat d’associació, la llibertat sindical» [...] «la independència i l’autonomia
de la societat civil» [...] i «consolidin el seu lloc
en totes les instàncies de la UpM».
4. Exigim «la realització, a partir del 2009, de la
Conferència Ministerial Euromediterrània de seguiment del Pla d’Acció d’Istanbul [...]». Aquesta trobada històrica (14/15 de novembre de 2006) era
la primera dedicada «a reforçar el paper de les
dones en la societat».
5. Demanem «que tots els països del PEM posin en
marxa una política d’educació i de lluita contra
les discriminacions, el sexisme, la xenofòbia i el
racisme [...]».
6. I «que les eleccions que afecten el desenvolupament s’inscriguin en un procés sostenible que permeti la millora de les condicions de
vida de tots els mediterranis, dintre del respecte al medi ambient, els recursos i el medi
natural».
7. Davant la crisi mundial, «demanem que la comunitat euromediterrània faci de la lluita contra la
pobresa, i de l’ocupació i les migracions una prioritat en els seus programes socials i econòmics»
[...]. «Reclamem la participació de la societat
civil [...] en l’àmbit socioeconòmic».
8. «Demanem que es doni suport, protecció i ajut
als mitjans de comunicació independents i alternatius, dins del marc d’un nou dispositiu regional que cal crear.» [...] «Gràcies als mitjans de
comunicació alternatius com els mediterranis, i
a les seves xarxes, en la seva pluralitat cultural,
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N’incloem els principals passatges:
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el de la política cultural. Prenent com a base el
Conveni de la UNESCO per a la protecció i promoció de la diversitat de les expressions culturals,
aquesta estratègia posarà l’accent en la dimensió
cultural del PEM. Per accelerar-ne l’aplicació, el
seu control s’ha confiat a un grup euromediterrani
d’experts de l’àmbit cultural, que es reuniran abans
de cada conferència ministerial. Aquests experts
han subratllat que «ara més que mai cal impulsar
un diàleg sobre la comprensió de la humanitat i
sobre els valors amb què la humanitat dóna sentit
al món».
La primera acció duta a terme pels ministres ha
consistit en la concessió del «premi als millors
periodistes», elegits entre 76 candidats de 37 països. Organitzat per la FAL i la Federació Internacional de Periodistes, aquest premi s’ha concedit
per tercera vegada. Anomenat Premi Youssef
Chahine en homenatge al cineasta egipci, el seu
tema era «El diàleg a través de les arts», instruments essencials per crear els ponts necessaris
per al diàleg.
El jurat estava format pels directors de les xarxes
següents: Malta, Xipre, Tunísia, Palestina, Israel i
Síria. Els guardonats, dos del sud i dos del nord,
són Gideon Levy (Israel), Jamila Zekhnini (Bèlgica),
Verichan Ziflioglu (Turquia) i Uros Skerl (Eslovènia).
El 27 de setembre, a Nàpols, es va concedir el Premi
a les Arts Visuals a Rima Maroun, fotògrafa libanesa, per Les murmures (fotografies de nens libanesos). Aquestes fotografies s’han exposat durant
un mes a la seu de la Fondazione Mediterraneo
(www.euromedi.org), presidida per Michele Capasso,
que ha estat nomenada ambaixadora del diàleg a
través de les arts.

DIVERSOS ESDEVENIMENTS CULTURALS DEL PEM I DE LA UPM
• El Conservatori Internacional de les Cuines Mediterrànies (CICM)
Malgrat la pobresa dels seus orígens, la Mediterrània ha anat esde-

Internacional (ADCEI), amb seu a Marsella i dirigida per Frédéric
Jambu (www.euromedinculture.eu).
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venint, des de l’antiguitat i gràcies a la seva capacitat creadora, el
principal bressol de la gastronomia i l’art de viure. I encara que aquest

• La Conferència Permanent de l’Audiovisual Mediterrani (COPEAM)

patrimoni mil·lenari està amenaçat per la mundialització, podem con-

La COPEAM (www.uni-copeam.org), creada el 1996, és un fòrum

tinuar alimentant esperances perquè el PEM ha donat peu a nom-

d’intercanvi de competències i cooperació a través d’accions pro-

broses iniciatives, entre les quals hi ha la del CICM (www.cuisines-

fessionals i de formació, i també de la promoció de la producció i

med.com), creat el 1998 per Bruno Giraud-Héraud a la Friche Belle

difusió de programes. Reuneix més de 120 professionals de 25 paï-

de Mai, Marsella (http://cuisinesmed.lafriche.org).

sos mediterranis. La seva secretària general, Alessandra Paradisi,

Una innovació essencial del PEM és la creació de Conservatoris de

responsable de Relacions Internacionals de la Radiotelevisió Italiana

les Cuines Mediterrànies (CCM) en deu països: Xipre, Espanya,

(RAI), treballa a favor del seu funcionament.

França, Grècia, Israel, Itàlia, el Líban, Palestina, Tunísia i Turquia.

A Bugia, Algèria, es va fer, del 5 al 12 d’abril de 2008, la IV Edició

Vinculats a través d’uns estatuts que els nous membres es compro-

de la Universitat de la COPEAM sota l’ègida de l’empresa pública

meten a respectar, els CCM sensibilitzen les poblacions locals i

de la televisió algeriana en col·laboració amb Canal France

garanteixen la continuació del saber i de la feina ben feta, transme-

International, i la participació de France Bleu, Frequenza Mora i

tent-la a les joves generacions.

Ràdio Doualiya. Els seus 90 participants, arribats de 16 països, van

Lloc de reflexió i de salvaguarda del patrimoni culinari dels països

passar a integrar 14 equips transnacionals i interculturals encarre-

riberencs, el CICM valoritza i promociona productes i zones de pro-

gats de realitzar reportatges, de ràdio i televisió, sobre el tema

ducció. Atorga el segell de qualitat a productes locals i restaurants,

«Turisme i desenvolupament sostenible, factors d’aproximació entre

fomenta una agricultura i un turisme respectuós amb el medi ambient,

els pobles».

i difon i defensa aquest patrimoni arreu del món. Cada any orga-

La IX Reunió, celebrada a Alger (8/11 de maig de 2008), ha refor-

nitza seminaris, col·loquis en els festivals de cuina i banquets filo-

çat els projectes de cooperació entre el nord i el sud de la Mediterrània,

sòfics.

i ha llançat TERRAMED. Cadena multicultural i multilingüe via satèl·lit,

El 2008 va organitzar el V Festivale Internazionale del Cibo di Strada

TERRAMED «reagruparà» els programes de televisió (culturals, ins-

(26/28 de setembre), a Cesena, Itàlia; el Setting Similar Tables Around

titucionals, econòmics, socials i esportius) difosos per les cadenes

the Same Sea (15/18 de maig) a Creta; el Master of Food «Vino»

públiques dels països de la conca mediterrània ja presents en el

(7/26 de maig) a Torí, dins del Torino Food Festival (25/27 d’abril).

satèl·lit Hotbird 2.

El desembre, el CICM va impulsar un programa a Marsella amb

La COPEAM va impulsar, en col·laboració amb l’Arab States

Ségolène Lefèvre de Fureur des Vivres (www.fureurdesvivres.com).

Broadcasting Union (ASBU), la primera coproducció televisiva euro-

Per cinquè any consecutiu va habilitar, al Saló Oleícola de Draguignan

àrab. Denominada Inter-Rives, aquesta coproducció agrupa 14 mem-

(5/7 de desembre), un espai culinari mediterrani amb tres partici-

bres i difon, des del juliol del 2008, un magazín de 32 episodis sobre

pants: Croàcia, Itàlia i Tunísia. En edicions anteriors, hi havien parti-

l’art contemporani, la dona i l’emigració.

cipat Catalunya, Xipre, Grècia, el Líban i Síria.

En la seva XIV Junta General (18 de maig de 2008), celebrada a
Bucarest, es va elegir per a la presidència, per unanimitat, Emmanuel

• Primer Festival Internacional de Sabors Mediterranis

Hoog, president de l’Institut Nacional de l’Audiovisual (França). Hoog

Convocat a Tipasa, Algèria, del 7 al 9 de novembre de 2008, aquest

va succeir Chawky Hamraoui, director general de l’Empresa Pública

festival s’ha concebut a partir del llibre Beber y comer en el Medi-

de Televisió (EPTV). La seva XV Junta General tindrà lloc al Caire el

terráneo (Ediciones del Oriente y del Mediterráneo) de Paul Balta,

19 d’abril de 2009.

que va pronunciar el discurs inaugural. Malgrat no rebre subvencions del Ministeri de Cultura, el festival s’ha transformat en una tro-

• BabelMed: primer lloc d’Internet de les Cultures Mediterrànies

bada que compta amb la participació del CICM, i la de membres de

BabelMed (www.babelmed.net), «Porta de la Mediterrània», va ser

l’Institut Nacional de Recerca Agrícola. Els organitzadors preveuen

creat a Roma, el setembre de 2001, per Nathalie Galesne. Es pot

que el I Festival tindrà lloc el 2009 o 2010 a Algèria, amb la parti-

llegir en francès, italià, anglès i, des de l’any 2008, en àrab, gràcies

cipació de diversos països riberencs.

al mecenatge de la Compagnia di San Paolo. Amb més de 5.000
continguts produïts per una xarxa de 20 periodistes de la regió

• Fundació René Seydoux per al Món Mediterrani

mediterrània, BabelMed proposa una informació independent, que

Aquesta Fundació va celebrar el seu trentè aniversari el 2008. Dirigida

concedeix una extraordinària visibilitat a les expressions artístiques

per Giovanna Tanzarella, el seu objectiu és desenvolupar la solida-

i als grans debats de les societats dels països riberencs. D’aquesta

ritat entre les ribes de la Mediterrània, sobretot en l’àmbit cultural.

manera lluita contra el replegament identitari i els estereotips. El

Des de l’any 1982 publica el Repertoire Meditérranéen, que inclou

2008 va crear un festival virtual multimèdia (www.babelmedfestival.net)

més de 700 centres de recerca, cultura, associacions, organitza-

que forma part de set programes culturals finançats per la Unió

cions i publicacions mediterrànies (http://fundación-seydoux.org).

Europea.

Encarregada de la direcció de la FAL a França entre el 2006 i el
2008, la Fundació ha contribuït a la seva renovació, passant el relleu

Paul Balta

el 2009 a l’Associació per al Desenvolupament Cultural Europeu i

Escriptor

tindran la possibilitat de produir les seves pròpies imatges i escrits.»

El Procés de Barcelona:
Unió per la Mediterrània

El 9 de juny de 2008, a Piran, Eslovènia, es va inaugurar la Universitat Euromediterrània, però aquesta
universitat no és més que un closca buida. Finalment,
per a la UpM, el que encarna la cultura és la Fundació
Anna Lindh.

La Unió Mediterrània,
essencialment política
i econòmica, ignorava per
complet el sector fonamental
de la cultura
La Unió Mediterrània (UM), essencialment política i
econòmica, ignorava per complet el sector fonamental de la cultura. Davant de les vives reaccions que
es van suscitar tant al nord com al sud, Nicolas Sarkozy
va consultar Jacques Huntzinger, l’ambaixador de
França que havia contribuït a impulsar, l’octubre del
1990 a Roma, el Diàleg 5+5.

•

•

•
•

•

Definir una veritable dimensió social, de salut i
desenvolupament humà, i promoure un espai euromediterrani d’ensenyament superior i de recerca, així com el diàleg entre les cultures i la diversitat cultural.
Reforçar el paper de les dones en la societat (després de la Conferència sobre les Dones a Istanbul el 2006, se n’organitzarà una altra al Marroc
el 2009).
Euromed Joventut (Euromed Joventut IV es prosseguirà amb el programa Joventut en acció).
Cooperació amb la societat civil i els actors locals.
(Els ministres anuncien que «les recomanacions
del Fòrum Civil han estat preses en consideració». I subratllen que «les responsabilitats de la
societat civil haurien d’augmentar i el seu potencial d’acció s’hauria de veure reforçat per mitjà
d’una millor interacció amb els governs i parlaments.»)
Augmentar la visibilitat del Partenariat (els cistells del nou programa són els següents: «Activitats
en el sector dels mitjans de comunicació, formació dels periodistes i establiment d’una xarxa
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Els ministres d’Afers Exteriors reunits a Marsella
(3/4 de novembre de 2008) han continuat aprofundint en el treball dels caps d’Estat i han adoptat una
declaració final, d’una vintena de pàgines, encapçalada per sis decisions de primer ordre: 1) descontaminació del mediterrani; 2) autopistes del mar i autopistes terrestres; 3) protecció civil; 4) energies
alternatives: pla solar mediterrani; 5) ensenyament
superior i recerca, universitat euromediterrània; 6) la
iniciativa mediterrània de desenvolupament de les
empreses. Com es pot veure, no hi ha cap capítol
dedicat a la cultura.
Els ministres decideixen «engegar el 2009 el programa de treball quinquennal de la UpM, així com treballar pel progrés del procés d’integració regional».
Els temes són: 1) diàleg polític i de seguretat; 2)
seguretat marítima; 3) partenariat econòmic i financer; 4) partenariat social, humà i cultural. Els principals punts d’aquest últim tema són:

Balanç

La declaració final de la UpM a Marsella
Quan era candidat a la presidència de la República,
Nicolas Sarkozy va proclamar, el 28 de febrer de
2007, la seva voluntat d’impulsar la Unió Mediterrània.
Després de la seva elecció, el 6 de maig, va declarar: «Vull fer una crida a tots els pobles de la Mediterrània per dir-los que tot passa a la Mediterrània i
que és allà on hem de superar tots els odis per
donar cabuda a un gran somni de pau i civilització
[...]. Ha arribat l’hora d’edificar junts una Unió Mediterrània que serà un lligam d’unió entre Europa i
Àfrica».
La cancellera alemanya Angela Merkel va insistir
que la UE s’associés a aquest projecte. Així doncs,
el president Sarkozy va convidar a París, el 13 de
juliol de 2008, 43 caps d’Estat: els 27 de la UE i 16
de la conca mediterrània. Només Líbia es va negar
a unir-s’hi. Junts van adoptar el Procés de Barcelona:
Unió per la Mediterrània, que més tard rebria la denominació d’UpM.
Amb una novetat: la UpM té dos presidents, un al
nord, Nicolas Sarkozy, i un altre al sud, l’egipci
Hosni Mubarak, elegits per consens per a una missió de dos anys no renovable. La secretaria general, confiada a Espanya, està instal·lada a Barcelona. Els secretaris adjunts han de procedir de
l’Autoritat Palestina, Grècia, Israel, Itàlia, la Lliga
Àrab i Malta.

de contacte entre ells, i suport a les campanyes,
els sondejos i les enquestes d’opinió».
El segon semestre del 2009 se celebrarà una reunió dels ministres per fer balanç de la posada en pràctica del programa de treball i per preparar la Cimera
del 2010.
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Els Estats Generals Culturals Mediterranis
a Marsella
Organitzats per iniciativa de Jacques Huntzinger
(4/5 de novembre de 2008), van reunir uns trescents actors i representants de les societats civils
de la Unió Europea i del conjunt de la conca mediterrània. No obstant això, aquest potencial de
desenvolupament xoca amb la indiferència dels responsables polítics de totes dues ribes. Els participants van subratllar, una vegada més, la impor-

tància de la cultura i de la creació artística per al
desenvolupament de l’espai euromediterrani i l’enfortiment del diàleg intercultural. L’obra pendent és
encara immensa, perquè, com va recordar Huntzinger, la UpM no té cap cistell dedicat a la cultura, la qual no té cap possibilitat de veure-s’hi integrada abans de la conferència ministerial del 2010.
En efecte, per a la UpM, la Fundació Anna Lindh
encarna la cultura. Els Estats Generals han permès tirar endavant nombroses iniciatives artístiques que afavoreixen l’acostament entre les dues
ribes.

La UpM no té cap cistell dedicat
a la cultura, la qual no té cap
possibilitat de veure-s’hi
integrada abans de la
conferència ministerial del 2010

Annexos

Mapa A.1 Crisi a Gaza (27 de desembre de 2008 a 18 de gener de 2009)
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Mapa A.2 Partenariat Euromediterrani: de la Declaració de Barcelona (1995)
a la Unió per la Mediterrània (2008)
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Països incorporats al PB:UpM
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Mapa A.3 Remeses dels emigrants, 2007
BA

Remeses dels emigrants
(en milions de dòlars)
(2007)

RS

10.000
SI

FR

5.000
1.000

HR

PT

MK
ES

IT

TR
AL
GR

SY
LB

DZ

MA

TN

Mapes

CY
MT
IL

PS
JO

EG

Med. 2009

LY

Remeses com a
percentatge del PIB, 2007
De l’1% al 2%

Del 2% al 5%

Del 5% al 10%

Del 10% al 15%

Del 15% al 20%

> 20%

Sense dades

327

< 1%

Evolució de l'entrada de remeses als països mediterranis més dependents (milions de dòlars)*
* Països on les remeses representen més del 5% del PIB
8.000
Albània
Bòsnia i Hercegovina
Egipte
Jordània
Marroc
Sèrbia
Líban

6.000

4.000

2.000

-

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

1999

2001

2003

2005

2007

1999

2001

2003

2005

2007

Evolució de l'entrada de remeses per regions (milions de dòlars)
75.000
Àsia Oriental i Pacífic
Europa i Àsia Central
Amèrica Llatina i Carib

50.000

Pròxim Orient i Nord d'Àfrica
Àsia Meridional
Àfrica subsahariana

25.000

-

1975

1977

1979

1981

1983

1985

1987

1989

1991

1993

1995

1997

Elaboració pròpia. Font: Banc Mundial. Estimacions basades en el Balance of Payments Statistics Yearbook 2008 de l’FMI.

Elaboració pròpia. Font: Freedom House www.freedomhouse.org

8

15

6

8

12

6

15

14

16

7

12

5

7
6

13

12

8
4

2

4

15

14

2

Classificació LC

1

44-52

Total puntuacions brutes 53-60
3

35-43
4

26-34
5

17-25

6

8-16

7

0-7

15

12

15

12 13

Llibertats civils
Les llibertats civils (LC) inclouen les llibertats d'’expressió i de creença, els drets d’associació
i organització, l’estat de dret i l’autonomia personal sense la interferència de l’Estat. En aquest
marc, l’enquesta Freedom in the World 2008 mesura les LC a cada país i territori, tot assignant
una classificació numèrica en una escala de l’1 al 7, on l’1 representa el grau més alt i el 7,
el més baix de drets present. El procés de classificació es basa en una llista de 15 preguntes
sobre llibertats civils. Les preguntes s’agrupen en quatre subcategories, i s’assigna una
puntuació bruta a cada pregunta en una escala del 0 al 4, en què el 0 representa el grau més
baix i el 4, el més alt de drets present. La suma de les puntuacions per subcategories de cada
país i territori pel que fa a llibertats civils es tradueix en una classificació en l’esmentada escala
de l’1 al 7, segons les claus següents:
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Elaboració pròpia. Font: Freedom House www.freedomhouse.org
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Drets polítics
Els drets polítics (DP) permeten a les persones participar lliurement en el procés polític, i
inclouen els drets a votar lliurement per diferents alternatives en eleccions legítimes, competir
pels càrrecs públics, afiliar-se a partits i organitzacions polítiques, i escollir representants que
tinguin un impacte decisiu en les polítiques públiques i siguin responsables davant l’electorat.
En aquest marc, l’Enquesta Freedom in the World 2008 mesura els DP a cada país i territori,
assignant una classificació numèrica en una escala de l’1 al 7, on l’1 representa el grau més
alt i 7, el més baix de drets present. El procés de classificació es basa en una llista de 10
preguntes sobre drets polítics. Les preguntes s’agrupen en tres subcategories, i s’assigna
una puntuació bruta a cada pregunta en una escala del 0 al 4, en què el 0 representa el grau
més baix i el 4, el més alt de drets present.
La suma de les puntuacions per subcategories de cada país i territori pel que fa a drets polítics
es tradueix en una classificació en l’esmentada escala de l’1 al 7, segons les claus següents:
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Mapa A.6 Gas natural: reserves, producció, consum i comerç
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Exportacions i importacions mediterrànies (milers de milions m3) (2005-2006*)
*Última dada disponible d’aquest període

Els deu primers exportadors mundials representen el 77,1% de l’exportació mundial. La llista l’encapçala Rússia amb el 20,1% del total,
seguida del Canadà (13,3%) i Noruega (11,0%). Els altres set països són, per ordre decreixent, Algèria, Països Baixos, Indonèsia, Qatar,
Malàisia, Estats Units i Austràlia.
Set països mediterranis són responsables del 12% de les exportacions mundials de gas natural, amb un volum total de 102.000 milions de
metres cúbics.
Algèria és el màxim exportador mediterrani, ja que representa el 67% de les exportacions mediterrànies (i un 8% del total mundial), seguit
d’Egipte (un 25% del total mediterrani i un 3% del total mundial). A distància es troben Líbia (5% i 0,6%), França (0,8% i 0,1%), Tunísia (0,6%
i 0,1%), Croàcia (0,4% i 0,05%) i Itàlia (0,4% i 0,04%).
Els deu primers importadors mundials representen el 74,8% de la importació mundial. La llista l’encapçalen els Estats Units amb el 15,6%
del total, Alemanya (12,1%), el Japó (10,9%) i Itàlia (10,3%). Els segueixen, per ordre decreixent França, Espanya, Corea, Turquia, Bèlgica
i el Regne Unit.
Tretze països mediterranis són importadors del 25% de les importacions mundials de gas natural, amb un volum total de 207.000 milions de
metres cúbics.
Itàlia és el màxim importador mediterrani de gas, i les seves importacions equivalen al 37% de les importacions mediterrànies (un 9% del
total mundial). A continuació hi ha França (23% i 6%, respectivament), Espanya (18% i 4%) i Turquia (15% i 4 %).
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El comerç mundial de gas natural -inclòs el gas natural liquat (GNL) i el transportat per gasoducte- és de 861.680 milions de metres
cúbics.

68,7

(*) Última dada disponible d’aquest període. Elaboració pròpia. Font: UNESCO www.uis.unesco.org
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Mapa A.7 Educació terciària (2004-2007)*
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Mapa A.8 Índex global de desigualtat de gènere 2008
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Elaboració pròpia. Font: UNCTAD.
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Mapa A.9 Evolució de les importacions als PSM i la UE (1995-2006)

Elaboración propia. Fuente: UNCTAD.
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Mapa A.10 Evolució de les exportacions als PSM i la UE (1995-2006)
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- port amb un volum anual total de trànsit inferior a 200.000 passatgers, però que està connectat amb altres ports de la regió, com a mínim, per una línia regular
de passatgers.
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Mapa A.11 Xarxa GTMO 5+5 d’infraestructures de transport a la Mediterrània occidental, 2008
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Aeroport de categoria C:
- aeroport que pertany al sistema aeroportuari nacional i que no respon als criteris de les dues categories anteriors.

Aeroport de categoria B: aeroport o sistema aeroportuari:
- amb un volum anual de moviments de passatgers comprès entre 1 (-10%) i 5 milions, o
- amb un volum anual de moviments de passatgers comprès entre 500.000 i 899.999, amb, com a mínim, un 30% de trànsit no nacional, o
- amb un volum anual de moviments de passatgers comprès entre 100.000 i 499.999, amb, com a mínim, 30.000 passatgers dels països de la regió, o
- tot nou aeroport creat amb la finalitat de substituir un aeroport de categoria B ja existent que no pugui seguir creixent en el seu emplaçament, o situat en
una regió enclavada, i que ofereixi serveis comercials.

Aeroport de categoria A: aeroport o sistema aeroportuari:
- amb un volum anual de moviments de passatgers superior o igual a 5 milions (-10%), o
- amb un volum anual de moviments d’avions comercials superior o igual a 100.000, o
- amb un volum anual de moviments de passatgers internacionals superior o igual a 1 milió, o
- tot nou aeroport creat amb la finalitat de substituir un aeroport de categoria A ja existent que no pugui seguir creixent en el seu emplaçament, o que està
cridat a tenir un paper més important respecte al transport aeri internacional.
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Mapa A.13 Xarxa GTMO 5+5 d’infraestructures de transport a la Mediterrània occidental, 2008
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Mapa A.14 Xarxa GTMO 5+5 d’infraestructures de transport a la Mediterrània occidental, 2008
Carreteres

Med. 2009

Mapes

Mapa A. 15 Balança comercial i evolució de l’IPC dels cereals (1990-2009)
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Relació exportació / importació de cereals

L’índex de preus dels cereals es calcula a partir dels índexs de preus dels cereals i de l’arròs ponderats per les seves quotes de comerç per a 2002-2004. L’índex
de preus dels cereals està constituït per l’índex de preus del Consell Internacional de Cereals (CIC) per al blat, que al seu torn és la mitjana de nou preus diferents
de blat, i un preu d’exportació del blat de moro. L’índex de preus de l’arròs consisteix en 16 preus mitjans de tres varietats d’arròs (índica, japònica i aromàtic) ponderats
amb les quotes de comerç teòriques de les tres varietats.

Elaboració pròpia. Font: FAO.
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Portugal
• El 9 de gener, el primer ministre,
José Sócrates, anuncia a l’Assemblea
de la República que s’arxiven els plans
per sotmetre a referèndum el Tractat
de Reforma de la UE, signat pels líders
europeus el desembre de 2007 i que,
en canvi, es ratificarà per via parlamentària.
• El 29 de gener es remodela lleugerament el Govern. Sócrates nomena
Ana Maria Teodoro Jorge ministra de
Sanitat, en substitució d’António Correia de Campos, que havia estat criticat pels plans de reforma del Ministeri,
que incloïen la proposta de tancar les

Espanya
• El 3 de gener, l’Audiència Nacional
condemna Juan Antonio Olarra Guiridi,
antic dirigent de l’organització terrorista ETA (Euskadi i Llibertat), a trenta
anys de presó per ordenar als membres del «comando Andalusia», Harriet
Iragi i Jon Igor Solana, l’assassinat del
fiscal en cap d’Andalusia, Luis Portero,
l’octubre de 2000. El 6 de gener, Igor
Portu i Martín Sarasola són arrestats
per la seva presumpta participació en
l’atemptat de la terminal T4 de l’aeroport de Madrid el desembre de 2006,
en què van morir dues persones i que
va significar la fi de les converses de pau
del Govern amb ETA.
• El 14 de gener, el Govern dissol el
Parlament i convoca eleccions generals
per al dia 9 de març. La campanya
electoral oficial començarà el 22 de
febrer.
• El 19 de gener, una operació policial
a Barcelona acaba amb la detenció de
12 ciutadans d’origen pakistanès i dos
d’origen indi sospitosos de pertànyer a
una xarxa islamista que planejava atemptats suïcides a la ciutat. En els posteriors
interrogatoris, un dels detinguts comunica a la policia que aquests atemptats
haurien d’haver anat seguits per d’altres a França, Alemanya, Portugal i el
Regne Unit.
França
• El 3 de gener, el president Nicolas
Sarkozy anuncia la decisió de crear un

nou Consell de Defensa i Seguretat Nacional, amb poders més grans que els
dos cossos que substitueix, el Consell
de Defensa i el Consell de Seguretat Interior. Sarkozy proposa també enfortir la
cooperació en matèria de defensa de la
UE i restablir els llaços militars amb els
Estats Units.
• El 8 de gener, el fiscal de Còrsega
anuncia que el nombre d’atacs a l’illa el
2007 és de 180, un 30% menys que
l’any 2006. No obstant això, adverteix
que hi ha hagut un increment del nombre d’incidents arran de l’empresonament del nacionalista Yvan Colona, el 13
de desembre de 2007.
• El 24 de gener es destapa el major
frau bancari de la història. Société Générale, el segon banc més gran de França, anuncia unes pèrdues de 4.900 milions d’euros a causa de les pèrdues
en borsa generades per gestions especulatives de Jérôme Kerviel, després
d’eludir el controls del banc. Kerviel hauria aconseguit ocultar-les a la companyia durant l’any 2007. A més, Société
Générale va perdre uns altres 2.100
milions d’euros per l’enfonsament dels
mercats financers i l’exposició a les hipoteques subprime.
Itàlia
• El 7 de gener, l’exèrcit neteja les deixalles acumulades a les portes dels
col·legis de Nàpols perquè els nens puguin anar a les aules. El 31 de gener, la
UE amenaça les autoritats italianes amb
sancions legals si no procedeixen a netejar la ciutat de Nàpols en el termini d’un
mes. 250.000 tones d’escombraries
s’han acumulat als seus carrers des del
21 de desembre de 2007.
• El 16 de gener, el ministre de Justícia, Clemente Mastella, dimiteix des-
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L’any comença amb l’escàndol del banc
francès Société Générale, el segon més
gran de França, que perd 4.900 milions
d’euros a causa de gestions especulatives d’alt risc en borsa no autoritzades
de Jérôme Kerviel. Eslovènia pren el
relleu a Portugal en la presidència rotativa semestral de la UE. A més, Malta, Eslovènia i França ratifiquen el nou
Tractat de Lisboa. Espanya dissol el
seu Parlament i convoca eleccions generals per al mes de març. Londres acull
una cimera per parlar de la crisi derivada de les hipoteques subprime en què
es donen cita els líders de les quatre
principals economies europees, Anglaterra, França, Alemanya i Itàlia, i el president de la Comissió Europea. Enmig
de la violència que viu el Líban, els ministres d’Afers Exteriors de la Lliga Àrab
acorden al Caire un pla de tres fases per
aconseguir l’estabilització del país. Algèria pateix dos atemptats a l’est de la
capital en què moren un total de sis
persones.

unitats d’urgències de diversos hospitals del país. José António Pinto Ribeiro és nomenat ministre de Cultura després de la dimissió d’Isabel Pures de
Lima.
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prés que s’iniciés contra ell i la seva esposa una investigació per corrupció. El
18 de gener, el primer ministre, Romano Prodi, assumeix la cartera de Justícia, vacant arran de la dimissió de Mastella.
• El 24 de gener, Prodi presenta la
dimissió al president, Giorgio Napolitano, després que la seva coalició de
centre-esquerra perdés una moció de
censura al Senat. Napolitano suggereix a Prodi que presenti la dimissió i
abandoni els plans d’exposar-se a una
segona votació al Senat, que molt previsiblement no podria guanyar. El 30
de gener, Napolitano demana a Franco
Marini, portaveu del Senat (cambra alta),
la formació d’una Administració interina per poder prorrogar les eleccions i
permetre la reforma del sistema electoral.

ció i el Retorn dels Refugiats. El 12 de
gener, el Parlament aprova el gabinet
de Sanader.

Malta

• El 20 de gener, Tomislav Nikolic, dirigent del nacionalista Partit Radical
Serbi (SRS), guanya la primera volta de
les eleccions presidencials per davant
del seu rival, el Partit Democràtic (DS)
de l’actual president, Boris Tadiç. Nikolic aconsegueix el 40% dels vots en
contra del 35% obtingut per Tadic. Tots
dos hauran d’acudir a una segona volta, prevista per al 3 de febrer.
• El 9 de gener, arran de les eleccions
a l’Assemblea de Kosovo (Parlament)
el novembre de 2007, es forma una
nova coalició de Govern integrada pel
Partit Democràtic de Kosovo (PDK),
amb 37 escons dels 120 de què consta l’Assemblea i la Lliga Democràtica
de Kosovo (LDK), amb 25. El nou primer ministre és Hashim Thaçi, líder del
PDK.

• El 29 de gener, el Parlament de Malta ratifica el Tractat de Reforma de la UE
amb el 100% dels vots a favor.
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Eslovènia
• El 29 de gener, el Parlament eslovè
ratifica el Tractat de Reforma de la UE
per 74 vots a favor i 6 en contra.
Croàcia
• L’1 de gener, malgrat les advertències de la Comissió Europea que podria
ajornar les seves negociacions d’ingrés
a la UE, entra en vigor la Zona Protegida Ecològica Pesquera al mar Adriàtic,
establerta per Croàcia l’any 2004. Segons l’acord assolit amb Brussel·les el
2004, el règim de la Zona Protegida no
afectava els països de la UE fins a la conclusió d’un acord de cooperació pesquera entre Croàcia i la UE.
• El 8 de gener, el primer ministre
conservador, Ivo Sanader, forma una
nova coalició de centre-dreta que inclou
la seva formació nacionalista conservadora, Unió Democràtica Croata
(HDZ), el conservador Partit Camperol
Croata (HSS), el Partit Social Liberal
(HSLS) i el Partit Independent Democràtic Serbi (SDSS). El serbi Slobodan
Uzelac, membre del SDSS, és nomenat viceprimer ministre per al Desenvolupament Regional, la Reconstruc-

Bòsnia i Hercegovina
• El 16 de gener té lloc l’acte de transferència d’autoritat i relleu de comandament del Batalló Multinacional entre
la Força Expedicionària d’Infanteria de
Marina desplegada a Bòsnia i Hercegovina (FIMEX BH-V) i la FIMEX BH-VI,
presidit pel general Stefano Castagnotto, comandant de les Forces de la
UE a Bòsnia i Hercegovina (EUFOR).
Amb aquest acte, la 6a Força Expedicionària a Bòsnia i Hercegovina assumeix el comandament del Batalló Multinacional.
Sèrbia

Macedònia
• El 14 de gener, la ministra d’Economia des d’agost de 2006, Vera Rafajlovska, dimiteix per motius personals.
• El 16 de gener mor el primer ministre de la Macedònia independent, Nikola
Kljusev, als 80 anys. A Kljusev se li reconeix el mèrit d’haver conduït Macedònia per una transició essencialment
pacífica cap a la independència de Iugoslàvia.
• El 21 de gener, dirigents macedonis
i grecs es reuneixen a la ciutat macedònia d’Ohrid en una nova ronda de negociacions sobre el nom de Macedònia.

Grècia sosté que el país ha de dir-se
«Antiga República Iugoslava de Macedònia» (FYROM, en les seves sigles en
anglès) per distingir-la de la província
grega de Macedònia. Ambdues parts
negocien aquesta qüestió des de l’any
1995 sota els auspicis de l’ONU. Les
negociacions acaben sense cap acord
concret, tot i que l’enviat especial de
l’ONU, Matthew Nimetz, les considera
positives.
Albània
• El 30 de gener, el primer ministre, Sali
Berisha, es reuneix amb el secretari general de l’OTAN, Jaap De Hoop Scheffer, per parlar de les reformes que el
país està duent a terme per a la seva integració en l’OTAN.
• El 31 de gener, l’alt representant de
la Unió Europea per a la Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC), Javier Solana, es reuneix amb Berisha per
parlar dels darrers esdeveniments en la
relació entre Albània i la UE, així com a
la regió.
Grècia
• El 22 de gener, el ministre de Defensa grec, Evangelos Meimarakis, demana més negociacions sobre el futur
estatut de Kosovo i adverteix sobre una
solució imposada. Per a Meimarakis, la
solució ha d’arribar mitjançant la negociació.
Turquia
• El 15 de gener, Turquia reprèn els
atacs contra les bases de l’organització
inclosa en la llista europea d’organitzacions terroristes Partit dels Treballadors
del Kurdistan (PKK) en el territori de
majoria kurda, al nord de l’Iraq. Turquia
ha dut a terme una ofensiva aèria el
desembre de 2007 contra les bases
des de les quals el PKK llançava atacs
contra el sud-est de Turquia.
• El 24 de gener, les forces de seguretat detenen 25 persones sospitoses
de pertànyer a Al-Qaida a la ciutat de
Gaziantep, al sud-est del país. Quatre
membres d’Al-Qaida moren en el foc
creuat amb la policia. Un policia mor i
quatre més en resulten ferits.
• El 29 de gener, el partit en el Govern,
Partit de Justícia i Desenvolupament

Líbia
• El 29 de gener, l’organització no governamental Organització Nacional pels
Drets Humans (NOHR-S, en les seves
sigles en anglès) anuncia que Riyad
Sayf, un destacat dissident, ha estat
arrestat el dia anterior com a part d’un
atac de l’oposició. Almenys 10 altres
personalitats, en la seva majoria escriptors i doctors, han estat detinguts
des de l’any 2007, quan es va formar el
Consell sirià, un moviment pel canvi democràtic.
Líban
• El 25 de gener, un potent atemptat
en un barri de l’est de Beirut causa la
mort del capità Wissam Eid, un alt responsable de la policia libanesa, dedicat
a tasques d’intel·ligència. Eid investigava els recents atemptats i assassinats al
Líban. A l’atemptat en cotxe bomba moren tres altres persones, entre elles el
conductor del vehicle.
• El 27 de gener, es produeix un esclat de violència en un barri predominantment xiïta al sud de Beirut durant una
manifestació contra els talls d’electricitat. Joves xiïtes bloquegen la carretera
Mar Mikhael amb pneumàtics en flames.
Arran de la mort d’un membre d’Amal,
la violència s’estén ràpidament a més barris de Beirut, així com a altres zones del
país.

• A principis de gener, Abd-al-Rahman Mohammed Shalgan, secretari del
Comitè General del Poble d’Enllaç amb
l’Exterior i Cooperació Internacional, visita els Estats Units, on manté converses amb la secretària d’Estat, Condoleezza Rice.
• El 31 de gener, Financial Times publica la ratificació de Líbia d’un contracte d’exploració de gas per valor de
9.000 milions de dòlars amb la companyia British Petroleum (BP). Aquest
contracte forma part dels acords signats
pel primer ministre, Tony Blair, en la seva
visita a Líbia el maig de 2007.

Lliga Àrab

Algèria

Febrer de 2008

• El 2 de gener, l’organització Al-Qaida al Magreb Islàmic (AQMI) reivindica
l’atemptat suïcida amb cotxe bomba a
una comissaria de policia a Naciria, a 70
km a l’est d’Alger. Durant l’atac moren
quatre policies i hi ha vuit ferits.
• El 29 de gener, un cotxe ple d’explosius que es dirigia a la comissaria
de policia de Thenia, a 65 km a l’est
d’Alger, explota després que agents de
policia disparessin contra el conductor
per intentar frenar l’atac. Dues persones
moren i 23 resulten ferides quan el vehicle esclata prop de la comissaria.

El 17 de febrer, el primer ministre de Kosovo, Hashim Thaçi, proclama la independència de Kosovo de Sèrbia. Tot i
que aplaudida per la majoria albanesa
de Kosovo i reconeguda per la comunitat internacional, Rússia, principal valedor de Sèrbia, s’oposa a la declaració
unilateral d’independència, per no haver estat acordada amb Sèrbia i no
comptar amb l’aprovació del Consell
de Seguretat. A Itàlia es dissol el Govern de centre-dreta del primer ministre, Romano Prodi, i el president dissol
el Parlament i convoca eleccions generals. A la UE, França ratifica per via
parlamentària el Tractat de Reforma de
la UE. A Turquia, el Parlament aprova les
esmenes constitucionals per acabar
amb la prohibició de portar el vel musulmà a les universitats públiques.

Unió Europea
Egipte
• El 17 de gener, la policia deté Abdel
Wahhab el-Messiri, membre del moviment de l’oposició Kefaya, en una manifestació al centre del Caire i l’allibera
en un barri a 20 quilòmetres. Els membres de Kefaya s’han manifestat en diverses ocasions contra l’augment dels

• L’1 de gener, Eslovènia pren el relleu
a Portugal en la presidència semestral
rotativa de la UE. Es converteix així en
el primer país amb un passat comunista de la UE que ocupa aquest lloc. La
prioritat de la presidència eslovena és la
ratificació per part dels estats membres
del Tractat de Reforma de la UE signat

• El 5 de gener, a la reunió de ministres d’Afers Exteriors de la Lliga Àrab al
Caire, s’aprova un pla per acabar amb
la crisi constitucional al Líban. El 6 de
gener, el secretari general de la Lliga
Àrab, Amr Musa, declara que els ministres d’Afers Exteriors han acordat un
pla de tres passos que preveu l’elecció
del general Suleiman com a nou president, la formació d’un Govern d’unitat
nacional i l’adopció d’una nova llei electoral.

Espanya
• El 14 de febrer, el president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, ma-
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a Lisboa el desembre de 2007 per a la
seva entrada en vigor l’1 de gener de
2009.
• El 29 de gener, el primer ministre
britànic, Gordon Brown, acull a Londres una cimera amb les quatre principals economies europees. Amb la presència del president francès, Nicolas
Sarkozy, la cancellera alemanya, Angela Merkel, el primer ministre italià, Romano Prodi, i el president de la Comissió Europea, José Manuel Barroso, a la
reunió es parla de la crisi derivada de les
hipoteques subprime i la resposta que
hauria de donar la UE.

Med. 2009

preus i en memòria de les revoltes del
pa de l’any 1977 al Caire, quan la policia va acabar amb la vida de 70 persones.
• El 21 de gener, la policia deté 29
membres dels Germans Musulmans a
Alexandria. Un dels detinguts és Ibrahim
Zaafarani, secretari general de la Unió
Mèdica local. El 23 de gener es produeixen més detencions de membres
dels Germans Musulmans en una manifestació propalestina prop de la seu de
la Lliga Àrab.
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(AKP), i el partit d’extrema dreta de l’oposició, el Partit d’Acció Nacionalista
(MHP), presenten a la Gran Assemblea
Nacional (Parlament) una proposta conjunta per aixecar la prohibició constitucional que les dones portin el hijab –el
mocador musulmà– a les universitats.
Per als laics, aixecar aquesta prohibició
podria perjudicar la separació entre Estat i religió a Turquia. Els laics turcs consideren els mocadors un símbol del fonamentalisme islàmic.
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nifesta a Manuel Monteiro de Castro,
nunci de la Santa Seu a Espanya, el
seu malestar per la declaració de la
Conferència Episcopal Espanyola (CEE),
emesa el 30 de gener, en què se sol·licita el vot per al Partit Popular (PP). La
declaració critica la política del Partit
Socialista Obrer Espanyol (PSOE), partit en el poder, i adverteix del «perill de
certes decisions polítiques i legislatives
que entren en contradicció amb els valors fonamentals», en referència a les
negociacions amb ETA i el suport als matrimonis homosexuals, l’avortament i l’eutanàsia.
• El 27 de febrer, l’Audiència Nacional condemna 27 islamistes a penes
d’entre cinc i 14 anys de presó per pertànyer a organitzacions terroristes o
col·laborar-hi; a més, dos homes són
condemnats per falsificació de documents. No obstant això, cap d’ells és trobat culpable dels càrrecs de voler
atemptar contra la seu del Tribunal a Madrid, i es considera que no existeixen
proves que la trama no hagi estat més
que un «pla individual que no s’ha dut
a terme» del marroquí Abderrahmane Tahiri. Deu algerians són absolts de tots
els càrrecs .
França
• El 7 de febrer, l’Assemblea Nacional
francesa ratifica el Tractat de Reforma
de la UE amb 336 vots a favor i 52 en
contra. La Unió per un Moviment Popular (UMP) de Nicolas Sarkozy hi vota a
favor mentre que al Partit Socialista (PS)
125 parlamentaris hi voten a favor, 25
en contra i 17 se n’abstenen. Els comunistes s’hi pronuncien en contra. El
text ha de ser ratificat pel president de
la República.
• El 8 de febrer, Jérôme Kerviel, l’operador financer acusat d’haver perdut
4.900 milions d’euros de Société Générale en operacions no autoritzades
d’alt risc en borsa, és posat sota custòdia de la policia. Els informes recullen
que Kerviel podria no haver actuat sol,
per la qual cosa els jutges n’ordenen la
detenció per evitar pressions sobre testimonis potencials.
• El 8 de febrer, el president Sarkozy
revela nous plans per millorar les condicions de vida als barris degradats amb
poblacions majoritàriament immigrants
arran de l’anunci el mes de gener de la

creació de nombrosos llocs de treball.
Tot declarant que «la idea mateixa de la
nació està en joc», Sarkozy promet 500
milions d’euros per millorar el transport
públic i la creació de cursos de formació de tres anys per a 100.000 joves.
Sarkozy també anuncia una «guerra sense pietat» contra el tràfic de drogues i
les bandes.
Itàlia
• El 4 de febrer, el portaveu del Senat, Franco Marini, comunica la impossibilitat de reunir el suport suficient per
formar un «Govern tècnic» per canviar
la llei electoral, després de quatre dies
de consultes amb els líders dels partits
polítics.
• El 6 de febrer, arran de la dissolució
del Govern de centre-esquerra del primer ministre Romano Prodi, el president Giorgio Napolitano dissol el Parlament i convoca eleccions generals per
als dies 13 i 14 d’abril. Napolitano lamenta haver de convocar eleccions sense la reforma del sistema electoral per
representació proporcional, que atorga
un poder desproporcionat als partits
petits i impossibilita una majoria de Govern viable per a Prodi.
• El 25 de febrer, un tribunal de Milà
suspèn el judici contra Silvio Berlusconi per evasió d’impostos i comptabilitat
fraudulenta perquè pugui concentrarse en la campanya electoral.
Sèrbia
• El 3 de febrer, el president Boris Tadic, liberal prooccidental, guanya el
seu rival, el nacionalista radical Tomislav Nikolic, en la segona ronda de
les eleccions presidencials, en què,
amb una participació propera al 68%,
obté el 50% dels vots en contra del
48% de Nikolic. El 5 febrer, la victòria
de Tadic posa en dificultats la coalició
sèrbia atès que el seu company de
coalició, el primer ministre Vojislav Kostunika, del Partit Democràtic de Sèrbia
(DSS), no havia donat suport la candidatura de Tadic. Les divergències
augmenten quan Kostunika rebutja la
proposta d’acord polític amb la UE,
especialment arran de la decisió de la
UE d’establir la missió civil EULEX per
garantir la llei a Kosovo i crear un Estat de dret.

• El 16 de febrer, el Consell de la UE
llança l’lEULEX per a la estabilització
de Kosovo després de declarar-ne la
independència. L’EULEX l’integren policies, funcionaris de justícia i personal
tècnic. La missió es desenvolupa sota
el paraigües de la Política Europea de
Seguretat i Defensa (PESD) i té per
objectiu ajudar les autoritats kosovars,
autoritats judicials i cossos de l’ordre
a avançar cap a «la sostenibilitat i responsabilitat» i desenvolupar un sistema multiètcnic de justícia i policia, que
asseguri el funcionament d’aquestes
instàncies sense interferències i s’adhereixi als estàndards reconeguts internacionalment i a les pràctiques europees.
• El 21 de febrer, prop de 10.000 manifestants serbis es concentren a la capital, Belgrad, per protestar per la independència de Kosovo. Nombroses
ambaixades són atacades, entre elles les
del Regne Unit, Croàcia, Bòsnia i Hercegovina i Turquia.
Kosovo segons la Resolució núm.
1244 del Consell de Seguretat de
Nacions Unides
• El 17 de febrer, a l’Assemblea de
Kosovo, el primer ministre, Hashim Thaçi, declara la independència de Kosovo i proclama: «Des d’aquest moment,
Kosovo és un Estat orgullós, independent i lliure». Thaçi anuncia que Kosovo serà un Estat democràtic i multiètnic amb la intenció d’integrar-se en la
UE. La independència de Kosovo és
aplaudida per la majoria albanesa de
Kosovo, que la sol·licitava des que
aquest territori va passar a ser administrat per l’ONU l’any 1999. Sèrbia
denuncia la independència i el primer
ministre Vojislav Kostunica declara a
la televisió que «Kosovo és Sèrbia i
sempre ho serà». Rússia, principal valedora de Sèrbia, sol·licita una reunió
d’emergència del Consell de Seguretat de l’ONU i demana l’anul·lació de la
independència de Kosovo, argumentant que viola la legislació internacional per no haver-se acordat amb Sèrbia i no comptar amb l’aprovació del
Consell de Seguretat.
• El 19 de febrer, alguns manifestants
cremen dos posts de comandament
fronterers entre Kosovo i Sèrbia, a Jarnije i Banja, aproximadament a 20 qui-

• El 9 de febrer, la Gran Assemblea
Nacional (Parlament) aprova, per 411
vots a favor i 103 en contra, les esmenes constitucionals proposades conjuntament pel partit de Govern, el Partit de la Justícia i el Desenvolupament
(AKP), i el partit d’extrema dreta de
l’oposició, el Partit d’Acció Nacionalista (MHP). Aquesta reforma acaba
amb la prohibició de portar el vel musulmà a les universitats públiques de
Turquia.
• El 9 de febrer, el primer ministre Recep Tayyip Erdogan anuncia en una
conferència internacional sobre seguretat celebrada a Munic, que Turquia ad-

• El 6 de febrer, l’ONG Organització
Nacional pels Drets Humans (NOHRS, en les seves sigles en anglès) anuncia que les autoritats han alliberat Adnan Makiah, activista pels drets humans
que havia estat detingut en el marc
d’una actuació contra l’oposició.
NOHR-S denuncia que 12 activistes
prodrets humans continuen presos.
• El 13 de febrer, el president dels
Estats Units, George W. Bush, signa
una ordre executiva per ampliar les
sancions contra oficials del Govern
de Síria i els seus socis, acusats d’haver-se beneficiat de la corrupció pública.

Grècia
• El 7 de febrer, els primers ministres
de Grècia i Romania, Kostas Karamanlis i Calin Tariceanu, respectivament,
signen un acord de cooperació energètica en matèria de petroli, gas natural i electricitat.
Xipre
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• El 20 de febrer, el president Filip Vujanovic nomena Milo Djukanovic primer
ministre. Djukanovic manté la majoria
dels ministres, nomenats el novembre de
2006. El 29 de febrer, el Parlament
aprova el nomenament de Djukanovic,
que havia estat ajornat a finals de gener
per motius de salut.

• El 12 de febrer, Imad Mughniyah, un
dels líders del moviment xiïta libanès
Hezbol·lah i un dels terroristes més buscats pels Estats Units, mor en un atemptat amb cotxe bomba a Damasc. Mughniyah era considerat el líder del servei
d’intel·ligència de Hezbol·lah, així com del
braç militar del grup. El 14 de febrer, milers de seguidors de Hezbol·lah es manifesten al sud de Beirut com a demostració de força en el funeral de
Mughniyah. Al funeral acudeix el ministre d’Afers Exteriors de l’Iran, Manuchehr
Motaki.
Egipte
• El 12 de febrer, el web dels Germans Musulmans, Amlalommah, informa
de la formació d’un nou moviment d’oposició, Corrent Alternatiu. L’article revela que el nou moviment inclou elements de diverses faccions polítiques,
és de tendència liberal i s’adiu amb la
Constitució.
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Turquia

Montenegro

Líban

Líbia
• L’1 de febrer es publica que el gasoducte de 266 quilòmetres que s’ha de
construir entre Melitah, a la costa occidental de Líbia, i Gabès, al sud-est de
Tunísia, podria no dur-se a terme per
qüestions de viabilitat en el subministrament de gas per part de Líbia.
Algèria
• El 7 de febrer, vuit policies moren
en una emboscada a la província del
Oued, a 500 km al sud-est d’Alger. L’atac és reivindicat per l’organització AlQaida al Magreb Islàmic (AQMI).
Marroc
• El 18 de febrer, l’agència oficial de
notícies marroquina, Maghreb Arabe
Presse (MAP), informa del desmantellament per part de les forces de seguretat d’una «xarxa terrorista» i de la
detenció del seu líder, Abdelkader Belliraj, i 31 membres més. El 20 de febrer, el ministre de l’Interior, Chakib
Benmussa, comunica que el grup desmantellat tenia vincles amb organitzacions extremistes com Al-Qaida a l’Af-
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• El 17 de febrer se celebra la primera volta de les eleccions presidencials
en què cap dels candidats no aconsegueix el 50% dels vots. El 24 de febrer,
Dhimitrios Khristofias, secretari general
del principal partit de l’oposició, el comunista Partit Progressista dels Treballadors (AKEL), obté el 53,37% dels
vots a la segona volta de les eleccions
presidencials a la part grega de Xipre.
Khristofias obté el suport dels dos partits de la coalició governamental, el partit de centre-dreta Partit Democràtic
(DIKO) i el Partit Socialista de Xipre
(EDEK).

voca per l’adhesió a la UE i no concep
l’opció d’una associació privilegiada
proposada per alguns dirigents europeus com a substitució a aquesta adhesió.
• El 21 de febrer, l’exèrcit turc envia
10.000 soldats a la regió de Zap, al
nord de l’Iraq, en la major ofensiva
contra les bases de l’organització inclosa en la llista europea d’organitzacions terroristes Partit dels Treballadors
del Kurdistan (PKK). El 26 de febrer,
malgrat haver estat avisat de l’operació, segons el Govern turc, a Iraq i els
Estats Units, el Govern iraquià la condemna com una violació de la seva
sobirania i sol·licita a Turquia la retirada dels seus efectius de la regió per
por que desemboqui en un conflicte
amb la milícia peshmerga kurda, lleial
al Govern de la regió autònoma del
Kurdistan, la qual cosa pot provocar
una desestabilització més gran del
país. El 29 de febrer, l’exèrcit turc
anuncia el retorn de les tropes del
nord de l’Iraq. Per posar fi a les especulacions que la pressió exterior hauria afavorit una abrupta retirada, el cap
de l’Estat Major turc anuncia el compliment dels seus objectius; en el curs
de les operacions han estat abatuts
240 membres del PKK i han mort 24
soldats turcs.
• El 22 de febrer, el president Abdullah Gül signa la llei de dues reformes
constitucionals que aixequen la prohibició de portar el hijab, el mocador musulmà, a les dones a les universitats.
Aquesta reforma fa saltar l’alarma entre
el turcs laics.

lòmetres de la ciutat dividida de Mitrovica.
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ganistan i hauria intentat organitzar
sessions d’entrenament amb Hezbol·lah
al Líban. Així mateix, s’hauria plantejat
atemptar contra càrrecs del Govern,
oficials de l’exèrcit i ciutadans jueus al
Marroc.
• El 27 de febrer, la cadena de televisió Al-Jazira informa de la formació, per
part de Fuad Ali Hima, exministre delegat d’Interior i amic del rei Mohamed
VI, del nou partit polític Moviment per a
tots els Demòcrates amb l’objectiu de
treballar en «accions socials, ideològiques, econòmiques i de desenvolupament per consolidar els progressos en
matèria de construcció de democràcia
i modernització».
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Unió Europea
• El 6 de febrer, el president de Romania, Traian Basescu, signa una llei
de ratificació del Tractat de Reforma de
la UE, aprovat a Lisboa el desembre de
2007.
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Març de 2008
ETA atempta a Espanya i causa la mort
de l’exregidor socialista Isaías Carrasco dos dies abans de les eleccions generals, que finalment guanya
el Partit Socialista Obrer Espanyol
(PSOE). A França, les eleccions municipals es tradueixen en importants
pèrdues per al partit governant de centre-dreta, la Unió per un Moviment Popular (UMP) de Nicolas Sarkozy. El
resultat s’interpreta com un càstig a
la gestió del president Sarkozy, que
compta amb els nivells de popularitat
més baixos des de la seva elecció
l’any 2007. A Kosovo continuen els enfrontaments i les mostres de rebuig
després que declarés la seva independència de Sèrbia el febrer de 2008.
A mitjan mes se celebra a Brussel·les
una cimera europea on s’aprova «el
principi d’una Unió per la Mediterrània»,
proposat pel president Sarkozy. A finals
de mes, la Lliga Àrab celebra la seva
trobada regular a Damasc, una reunió
que és boicotejada pel Líban, que acusa Síria d’impedir l’elecció del nou
president libanès. En solidaritat amb el
Líban, Egipte, Aràbia Saudita i Jordània només envien representants de
segon nivell a la cimera.

Espanya
• El 7 de març, el Partit Socialista
Obrer Espanyol (PSOE) i el Partit Popular (PP) suspenen abruptament la
campanya electoral arran de l’assassinat de l’exregidor socialista Isaías Carrasco per part de l’organització Euskadi i Llibertat (ETA).
• El 9 de març, el PSOE guanya les
eleccions generals amb el 43,64% dels
vots (169 escons dels 350 del Congrés dels Diputats, cambra baixa). El
resultat representa un augment de cinc
escons respecte de les eleccions anteriors, el març de 2004, tot i que es
queda set escons per sota de la majoria absoluta. El principal partit de l’oposició, el PP, obté el 40,11% dels vots
(153 escons), cinc escons més que a
la legislatura anterior. Aquests resultats
demostren la polarització de l’escenari
polític espanyol. Després de conèixerse els resultats electorals, el dirigent
d’Izquierda Unida (IU), Gaspar Llamazares, anuncia que no es presentarà a
la reelecció com a coordinador d’IU pels
mals resultats obtinguts, amb una pèrdua del 25% dels votants.
França
• El 8 de març, el Tribunal d’Apel·lació
de París deixa en llibertat sota fiança el
corredor de borsa Jérôme Kerviel, acusat de càrrecs derivats de la pèrdua de
4.900 milions d’euros de Société Générale.
• El 9 i el 16 de març, les eleccions
municipals es tradueixen en importants
pèrdues per al partit governant de centre-dreta, la Unió per un Moviment Popular (UMP), a favor especialment del
partit de l’oposició, el Partit Socialista
(PS). 25 de les 37 ciutats de més de
100.000 habitants seran governades
pel PS. El resultat s’interpreta com a un
càstig a la gestió del president Nicolas Sarkozy, la popularitat del qual és
en els nivells més baixos des de la seva
elecció el maig de 2007. El 18 de març,
en resposta als resultats electorals,
Sarkozy declara que el Govern no abandona el seu compromís de reforma integral i reajusta així mateix les responsabilitats de cinc ministres i set
secretaries d’Estat.
• Del 10 al 14 de març, el president israelià, Shimon Peres, fa una visita d’Es-

tat a França amb motiu de la celebració
de la Fira del Llibre de París, amb Israel
com a tema central. Els ministres francesos condemnen el boicot de molts
països àrabs a aquesta mostra.
• El 21 de març, Sarkozy anuncia la
reducció de l’arsenal francès a menys
de 300 caps nuclears, tot i que manifesta que l’anomenada Force de Frappe (força d’atac) continua sent necessària a causa dels nous desafiaments
estratègics d’Europa, entre els quals
s’inclou l’Iran.
Itàlia
• El 14 de març s’inicia el judici contra les 56 persones acusades de la fallida de l’empresa làctica Parmalat.
• El 20 de març, el primer ministre sortint, Romano Prodi, anuncia que es retira de la política. Walter Veltroni serà el
candidat del Partit Democràtic (PD) en
les properes eleccions legislatives.
Malta
• El 8 de març, el partit governant, el
Partit Nacionalista (PN), encapçalat pel
primer ministre Lawrence Gonzi, venç l’oposició amb un marge inferior a l’1%,
amb el 49,34% dels vots. El Partit Laborista de Malta (PLM), liderat per Alfred Sant, aconsegueix el 48,79% dels
vots. Malgrat obtenir la majoria dels vots,
el PN només aconsegueix 31 escons a
la Cambra de Representants (Parlament) composta per 65 membres, en
contra dels 34 escons obtinguts pel
PLM, que es beneficia dels escons dels
partits minoritaris, tal com permet la
Constitució. El 10 de març, el dirigent
del PLM presenta la dimissió amb efecte immediat.
Croàcia
• L’11 de març s’inicia el judici al Tribunal Penal Internacional per a l’Antiga Iugoslàvia (TPIY) contra Ante Gotovina, Ivan Cermak i Mladen Markac,
tres generals croats acusats de crims
comesos l’any 1995, quan l’exèrcit croat va reconquerir l’enclavament de la
Krajina, on els serbis havien autoproclamat la seva pròpia república dins
de Croàcia.
• El 14 de març, l’agència estatal de
noticies HINA anuncia que el Partit

Kosovo segons la Rescolució núm.
1244 del Consell de Seguretat de
Nacions Unides
• El 14 de març, centenars de serbis
irrompen en un jutjat sota direcció de
la Missió d’Administració Interina de
les Nacions Unides a Kosovo (UNMIK)
a la localitat de Mitrovica, al nord del
país, en prenen el control i hissen la
bandera sèrbia en substitució de la de
l’ONU.
• El 31 de març, 36 dels 192 estats
sobirans membres de l’ONU ja han reconegut formalment la República de Kosovo.

Xipre
• El 21 de març, el nou president grecoxipriota Dhimitrios Khristofias i el
president Mehmet Ali Talat, de la República Turca del Nord de Xipre
(RTNC) mantenen a Nicòsia la seva
primera trobada després del nomenament de Khristofias. Ambdós líders es
comprometen a reprendre en tres mesos les negociacions de pau sota els
auspicis de l’ONU amb l’objectiu de
reunificar l’illa. Una de les mesures
aprovades amb la intenció de generar
confiança consisteix en la reobertura
del carrer Ledra, al centre històric de
Nicòsia, considerat un símbol de la divisió del país.
• El 25 de març, Xipre imposa restriccions d’aigua d’emergència i sol·licita importar aigua de Grècia per solucionar l’escassetat aguditzada per quatre
anys de sequera. Les poques precipitacions des de l’any 2003 han reduït
les reserves d’aigua al 10%, i les plantes dessalinitzadores no aconsegueixen cobrir-ne la demanda.

Macedònia
Turquia
• El 13 març, el president del Partit
Democràtic dels Albanesos (PDSH),
Menduh Thaçi, anuncia que el seu partit abandona la coalició formada l’agost
de 2006 amb l’Organització Revolucionària Interna de Macedònia-Partit
Democràtic per la Unitat Nacional Macedònia (VMRO-DPMNE) juntament
amb altres partits, en protesta pel rebuig de la VMRO-DPMNE al reconeixement de la independència de Kosovo.

• El 7 març, el president iraquià Jalal
Talabani visita el país per primera vegada
com a cap d’Estat. En aquesta visita, Talabani ofereix a Turquia suport en la lluita contra l’organització Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), els
membres del qual han estat perpetrant
atemptats al sud-est de Turquia des de
les seves bases al nord de l’Iraq.
• El 29 de març, Turquia bombardeja
posicions del PKK al nord de l’Iraq, amb
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• El 8 de març, el primer ministre Vojislav Kostunica anuncia la dissolució
de la coalició governamental formada el
maig de 2007 a causa del deteriorament
els darrers mesos de les relacions entre els dos principals partits, el Partit Democràtic de Sèrbia (DSS) i el Partit
Democràtic (DS). Mentre que el DSS
de Kostunika sosté que no s’ha de negociar amb la UE si aquesta no accepta Kosovo com a part de Sèrbia, el
DS de Boris Tadiç defensa avançar cap
a la integració amb independència de
la qüestió de Kosovo.
• El 13 de març, el president Tadic
dissol formalment l’Assemblea Nacional (Parlament) i anuncia noves eleccions per a l’11 de maig.

• El 19 de març es declara una vaga
general de 24 hores en protesta per la
reforma del sistema de pensions, que vol
aplicar el Govern del conservador Kostas Karamanlis. La reforma elimina la
majoria de jubilacions anticipades, augmenta l’edat de jubilació en alguns sectors i estableix un màxim per a les pensions complementàries. Aquesta mesura
afecta especialment les dones, que han
de treballar cinc anys més per poder
jubilar-se. El 20 de març, el Vouli (Parlament) aprova la Llei de reforma per
151 vots a favor, 13 en contra i 136 abstencions.

aviació i artilleria, i causa la mort d’almenys 15 dels seus membres quan es
preparaven per atacar objectius a Turquia.
• El 31 de març, el Tribunal Constitucional de Turquia vota per unanimitat
acceptar a tràmit el cas que demana la
dissolució del Partit de la Justícia i el
Desenvolupament (AKP) i la inhabilitació política durant cinc anys per a 71 càrrecs de l’AKP, incloent el primer ministre, Recep Tayyip Erdogan, i el president,
Abdullah Gül, per intentar imposar presumptament la llei islàmica a Turquia,
país constitucionalment laic.
Líban
• El 28 de març, Daniel Bellemare, nou
comissari de la Comissió d’Investigació Internacional Independent de l’ONU (IIIC) que investiga la mort de Rafiq al-Hariri el 2005, presenta el darrer
informe de la Comissió al Consell de Seguretat de l’ONU.
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Sèrbia

Grècia

Egipte
• El 5 de març, el diari The Guardian
publica que les forces de seguretat
egípcies detenen centenars de membres dels Germans Musulmans en el
curs d’una sèrie d’operacions dirigides
a evitar la seva participació en les eleccions municipals previstes per al mes
d’abril.
• El 25 de març, Egipte i Rússia signen un acord que obre el camí a la participació russa en la construcció de la
indústria nuclear egípcia. S’arriba a
aquest acord durant les negociacions a
Moscou entre el president Hosni Mubarak i el seu homòleg rus, Vladimir Putin. L’acord el signen el ministre d’Energia i Electricitat, Hassan Yusuf, i Sergei
Kiriyendo, director general de l’agència
d’energia nuclear russa Rosatom.
• El 26 de març, el jutjat penal del districte d’Abu Al-Ala, al Caire dicta una
sentència de sis mesos de presó per a
Ibrahim Issa, editor del setmanari alDustur. El cas data de setembre de
2007, quan un membre del partit governant, el Partit Nacional Democràtic
(NDP), va presentar una queixa per un
article que es feia ressò dels rumors
sobre la salut del president Hosni Mubarak. Issa va ser condemnat per publicar informació «susceptible d’atemp-
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dels Pensionistes (HSU) ha elegit Silvano Hrelja com a nou líder. Hrelja
era l’únic representant del partit al
Sabor, el Parlament unicameral, i havia guanyat l’escó en les eleccions de
2007.
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tar contra l’interès general i l’estabilitat
del país».
• El 27 de març, el diari Financial Times es fa ressò de l’onada de manifestacions i enfrontaments que viu el país
com a resposta a l’apujada dels preus
de productes bàsics com el pa. L’article
assenyala que funcionaris, treballadors
de la indústria i fins i tot grups considerats privilegiats com metges, advocats o
professors d’universitat han recolzat vagues per sol·licitar l’increment dels sous
i pal·liar l’augment dels preus fins al 50%
en alguns aliments bàsics.
Líbia
• El 3 de març, el Congrés General del
Poble (òrgan legislatiu) remodela el Comitè General del Poble (Consell de Ministres): Al-Baghdadi Ali al-Mahmudi
segueix com a secretari (primer ministre) i Mubarak Abdullah al-Shamikh és
nomenat vicesecretari (viceprimer ministre). El Comitè dissol el Comitè de la
Joventut i l’Esport. El Congrés també
nomena Miftah Mohamed K’uayba com
a nou secretari (portaveu). Així mateix,
el Congrés General del Poble aprova el
pressupost per a l’any 2008.
Tunísia
• El 10 de març, la cadena de notícies
Al-Jazira, fundada pel Govern de Qatar,
anuncia que Al-Qaida al Magreb Islàmic
ha reivindicat l’autoria del segrest, el 22
de febrer, dels turistes austríacs Andrea Kloiber i Wolfgang Ebner. No obstant això, un comunicat del Govern de
Tunísia manifesta que el segrest va tenir lloc fora de territori tunisenc.
Algèria
• El 2 de març, el ministre d’Estat per
a la Justícia, Tayeb Belayez, anuncia que
una delegació algeriana d’alt nivell havia visitat recentment la presó de Guantánamo a Cuba i hauria pogut confirmar
la identitat de 17 algerians reclosos. És
la primera vegada que es fa pública una
xifra concreta dels algerians que són a
Guantánamo.
Marroc
• El 10 de març, l’agència de noticies
oficial Maghreb Arabe Presse (MAP)

comunica que el Tribunal de Primera
Instància del Marroc ha condemnat tres
joves a penes de presó per la seva participació en una sèrie d’atemptats suïcides que van tenir lloc a Casablanca el
març i l’abril de 2007. Youssef Khoudri
és condemnat a una pena de 15 anys i
Othman Raydi i Abdelhadi Raybi, a 10
anys.
Unió Europea
• El 13 i el 14 de març se celebra a
Brussel·les una cimera europea regular en què s’aprova «el principi d’una
Unió per la Mediterrània», proposada pel
president francès Nicolas Sarkozy. La
nova estructura inclou els estats membres de la UE i els països mediterranis
no membres de la UE i adoptarà el nom
de Procés de Barcelona: Unió per la
Mediterrània (PB: UpM), mantenint la
continuïtat amb l’existent Partenariat
Euromediterrani. A Brussel·les s’estudia també la proposta de noves directives de la Comissió Europea per reduir
l’emissió de gasos d’efecte hivernacle
i aconseguir l’eficàcia energètica acordada el març de 2007. A la cimera s’acorden una sèrie de compromisos sobre les importants reserves per part
d’alguns estats membres. La cimera
també llança un nou cicle de tres anys
sobre «l’estratègia de Lisboa» per al
creixement i l’ocupació i es debaten
les turbulències financeres. Amb anterioritat a la cimera, la comissària de
Relacions Exteriors de la UE, Benita
Ferrero-Waldner, i l’Alt Representant
de la Política Exterior i de Seguretat
Comuna (PESC), Javier Solana, presenten un informe en què alerten que
«hi haurà milions de migrants ambientals, amb el canvi climàtic com un dels
principals motors», que crearan «una
pressió migratòria important per a Europa».

Lliga Àrab
• Els dies 29 i 30 de març, la Lliga
Àrab celebra la seva vigèsima trobada
regular a Damasc. El Líban boicoteja la
trobada acusant Síria d’impedir l’elecció del nou president libanès, arran de
l’acabament del mandat del president
prosirià Émile Lahoud a finals de novembre de 2007. En solidaritat amb el

Líban, tres altres països aliats d’Occident, Egipte, Aràbia Saudita i Jordània,
envien representants de segon nivell a
la cimera.

Abril de 2008
A Espanya, José Luis Rodríguez Zapatero és elegit president del Govern
pel Parlament. A Itàlia, Silvio Berlusconi
guanya les eleccions legislatives i aconsegueix el seu tercer mandat. Kosovo
es dota d’una Constitució, que estableix
que el país és una «república parlamentària». A Xipre es torna a obrir el
punt de control del carrer Ledra, símbol de la divisió del país. També a principis de mes, se celebren eleccions
municipals a Egipte, davant l’amenaça
de bloqueig per part dels Germans Musulmans.
Portugal
• El 17 d’abril, Luís Filipe Menezes, líder del partit de centre-dreta de l’oposició, el Partit Social Demòcrata (PSD),
fa pública la seva incapacitat per solucionar els problemes interns en el si del
partit i presenta la dimissió.
• El 23 d’abril, el Parlament aprova per
àmplia amplia majoria el Tractat de Reforma institucional de la UE, el Tractat
de Lisboa.
Espanya
• L’11 d’abril, el Congrés dels Diputats designa formalment en la segona
volta José Luis Rodríguez Zapatero
com a president del Govern amb 169
vots a favor, 158 en contra i 23 abstencions. És la primera vegada des de
la restauració de la democràcia a Espanya que el candidat del partit guanyador a les eleccions legislatives no
és elegit com a cap de Govern en la primera ronda. El 12 d’abril, Zapatero jura
el càrrec de president del Govern espanyol.
• El 14 d’abril es nomena l’equip de
Govern, amb una majoria de dones. Es
creen dos nous ministeris, el de Ciència i Innovació dirigit per la ministra
Cristina Garmendia, i el Ministeri d’Igualtat, dirigit per Bibiana Aído, de 31
anys, la ministra més jove en la història
d’Espanya.

Itàlia
• El 13 i el 14 d’abril, les eleccions legislatives anticipades atorguen a Silvio Berlusconi el tercer mandat com a
primer ministre quan la seva agrupació
de centre-dreta, Poble de la Llibertat
(PdL), guanya amb el 46% dels vots l’aliança de centre Partit Democràtic (PD),
encapçalada per Walter Veltroni, que
n’obté el 37%. Berlusconi obté 344
dels 630 escons totals a la Cambra de
Diputats (cambra baixa) i 174 dels 315
que componen el Senat (cambra alta).
La participació en aquestes eleccions

Croàcia
• El 6 d’abril, l’agència de notícies
estatal HINA informa de l’elecció de
Radimir Cacic com a president del partit de l’oposició, el centrista Partit del
Poble de Croàcia (HNS), amb el suport
de 995 dels 1.368 delegats presents
en la novena convenció d’elecció del
partit.

• El 24 d’abril, la comissió electoral
acusa el ministre d’Afers Exteriors Sven
Alkalaj i dos viceministres, Senad Sepic, viceministre d’Afers Civils, i Igor
Crnadak, viceministre de Defensa, de
conflicte d’interessos i els prohibeix
presentar-se a càrrecs electes durant
quatre anys.

• El 29 d’abril, Sèrbia i la UE signen
l’Acord d’Estabilització i Associació
(SAA) a Luxemburg. Tot i que les negociacions havien començat el novembre de 2007, la signatura havia estat ajornada davant la negativa sèrbia
d’arrestar els sospitosos de crims de
guerra i, en particular, el general Ratko Mladiç, comandant de l’exèrcit serbobosnià durant la guerra. Segons el
compromís assolit pels estats membres, Sèrbia no rebrà cap benefici de
l’SAA fins que no es consideri que
col·labora amb el Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia (TPIY).
La signatura de l’Acord significa un
impuls a les forces sèrbies proUE per
a les eleccions legislatives de l’11 de
maig.
Kosovo segons la Resolució núm.
1244 del Consell de Seguretat de
Nacions Unides

Bòsnia i Hercegovina
• El 2 d’abril, el ministre d’Afers Exteriors escriu una carta a Dimitrij Rupel, ministre d’Afers Exteriors d’Eslovènia, país
que ostenta la presidència de la UE, en
què sol·licita participar en el Procés de
Barcelona, atès que «Bòsnia i Hercegovina pertany geogràficament a la conca mediterrània i comparteix amb altres
països mediterranis un patrimoni cultural comú».
• El 10 i el 16 d’abril, la Cambra de Representants i la Cambra del Poble (les
cambres alta i baixa del Parlament bosnià, respectivament) aproven reformes
legislatives importants que obren la porta a la signatura de l’acord de preaccés,
l’Acord d’Estabilització i Associació
(SAA), de Bòsnia i Hercegovina amb
la UE, que s’havia començat a negociar el desembre de 2007 després que
líders de diferents partits polítics adoptessin un «pla d’acció» destinat a la integració policial.

• El 3 d’abril, el Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia (TPIY)
absol Ramush Haradinaj i Idriz Balaj
dels càrrecs de crims de guerra i crims
contra la humanitat comesos a Kosovo durant la guerra de 1997-1999. El
tercer acusat, Lahi Brahimaj, és condemnat a sis anys de presó per tracte cruel i tortura a dues persones a
les casernes del ja desmantellat exèrcit d’Alliberament de Kosovo a Jablanica.
• El 9 d’abril, l’Assemblea de Kosovo
adopta una nova Constitució per a la República de Kosovo, aprovada pels 103
membres de l’Assemblea, que entrarà en
vigor el 15 de juny. Amb 40 capítols i
160 articles, la Constitució estableix
que Kosovo és una «república parlamentària i que el més alt poder recau en
el president».
• A finals d’abril, el nombre de països
que reconeixen formalment la República de Kosovo és de 39.
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• Els dies 5 i 6 d’abril, 148 tombes
de ciutadans musulmans són profanades al cementiri militar de Notre Dame
de Lorette a Arras, al nord de França. Es
troba el cap d’un porc en una de les làpides, així com insults escrits en contra
de la ministra de Justícia, Rachida Dati,
d’origen magrebí. Altres incidents se
succeeixen a França, com les pintades
racistes en una sala d’oracions o els
atacs a una mesquita a Colomiers, al departament Haute Garonne, al sud de
França, el 20 d’abril.
• El 24 d’abril, arran de la derrota del
partit Unió per un Moviment Popular
(UMP) a les eleccions municipals de
març, el president Nicolas Sarkozy ofereix una entrevista televisada al Palau
de l’Elisi en un intent de revitalitzar la
seva Administració. Després de gairebé un any d’aconseguir una decisiva
majoria el maig de 2007, les enquestes d’opinió reflecteixen els índexs de
popularitat més baixos del president
francès, amb una aprovació de menys
del 40%.
• El 25 d’abril, el dirigent del partit
d’extrema dreta Front Nacional (FN)
Jean-Marie Le Pen provoca una nova
controvèrsia quan en una entrevista a la
revista Bretons reitera la seva afirmació
de 1987 que les cambres de gas durant
el nazisme van ser «un detall» de la història de la Segona Guerra Mundial. Sense discutir la realitat de les deportacions ni l’extermini de jueus, entre altres
grups, Le Pen afirma que les víctimes no
van ser tan nombroses com s’afirma i
que els camps de concentració com
Auschwitz van ser essencialment camps
de treball forçat.

se situa en el 80,4%. El soci de coalició de Berlusconi, el partit dretà de la
Lliga Nord (LN), augmenta el seu percentatge de vots fins al 8% i dobla àmpliament la seva presència en les dues
cambres.
• El 28 d’abril, Giovanni Alemanno,
candidat de la dissolta formació d’extrema dreta Aliança Nacional (AN) i aliat
de Berlusconi, és elegit alcalde de Roma
a la segona volta, acabant així amb un
Govern municipal de centre-esquerra.
Alemanno obté el 46,4% dels vots per
davant de Francesco Rutelli, alcalde de
Roma entre 1993 i 2001, i viceprimer ministre i ministre de Cultura del Govern
sortint.
• El 29 d’abril, el senador Renato Schifani, del PdL, és elegit portaveu del Senat i el 30 d’abril, Gianfranco Fini, dirigent de la dissolta AN, és elegit portaveu
de la Cambra de Diputats.
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• El 6 d’abril, Filip Vujanoviç, l’actual
president i candidat del Partit Democràtic dels Socialistes de Montenegro
(DPSCG), guanya les eleccions presidencials amb el 52% dels vots, per davant dels seus tres contrincants. Els
observadors de l’Oficina per a les Institucions Democràtiques i Drets Humans (ODIHR) de l’Organització per a
la Seguretat i la Cooperació a Europa
(OSCE) declaren que, pràcticament en
tots els aspectes, les eleccions van
complir els requisits d’uns comicis democràtics.

• El 3 d’abril, milers de xipriotes, grecs
i turcs, celebren a Nicòsia l’obertura del
carrer Ledra (o Lokmaci, com se’l coneix
a la zona turca), símbol de la divisió del
país, al districte comercial més important de la ciutat.
• El 22 d’abril, la Cort Europea de
Drets Humans (ECHR, en les seves sigles en anglès) sol·licita a Turquia que
indemnitzi amb 830.000 euros el ciutadà grecoxipriota John Demades per
haver perdut la seva casa a Kyrenia
quan les forces turques van envair el
nord de Xipre. La indemnització es concedeix a la família Demades, que no ha
tingut accés a la casa des de l’any
1974.
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Macedònia
• El 12 d’abril, el Sobranje (Parlament)
vota la seva dissolució i la celebració d’eleccions anticipades per a l’1 de juny
després d’un període d’inestabilitat de
la coalició governant. La proposta de
celebrar eleccions anticipades rep el
suport de l’Organització Revolucionària
Interna de Macedònia-Partit Democràtic per la Unitat Nacional Macedònia
(VMRO-DPMNE) del primer ministre,
Nikola Gruevski, i el Partit Democràtic
d’Albània (PDHs).
Grècia
• El 18 d’abril, l’oficina grega de l’Alt
Comissariat per als Refugiats de les
Nacions Unides (ACNUR) demana als
països de la UE que frenin el retorn a
Grècia dels demandants d’asil a altres països de la UE segons la Regulació de Dublín II. Segons aquest document, un sol·licitant d’asil ha de
tramitar la sol·licitud al país d’arribada
a la UE. L’agència de l’ONU manifesta que la impossibilitat de Grècia de
garantir els drets essencials en el procediment, com oferir intèrprets i assistència legal, significa per als demandats d’asil enfrontar-se a unes
«excessives dificultats per elevar les seves demandes i que aquestes siguin
justament abordades».
• El 29 d’abril, el primer ministre, Kostas Karamanlis, i el president de Rússia, Vladimir Putin, firmen a Moscou
un acord per a la construcció del gasoducte South Stream, que transportarà gas natural des de Rússia fins a
la UE.

Turquia
• L’1 d’abril, el primer ministre, Recep
Tayyip Erdogan, en una al·locució als
legisladors del seu partit, el Partit de
la Justícia i el Desenvolupament (AKP),
critica la decisió del mes de març del
Tribunal Constitucional d’acceptar a
tràmit el cas de la dissolució de l’AKP
sota els càrrecs d’amenaçar la separació entre Estat i religió a Turquia, un
país majoritàriament musulmà però
constitucionalment laic. Erdogan descriu el cas com un «intent de debilitar
la política» i afirma que danyarà el país
en un moment en què la societat turca està demanant més «democràcia, llibertat i benestar».
• L’1 d’abril, la policia arresta 45 presumptes membres d’Al-Qaida, que se
sospitava que estaven planejant atacs
terroristes, en diverses operacions simultànies dutes a terme a diferents
llocs d’Istanbul. Es creu que un dels
sospitosos, conegut com Halis B., era
el líder de l’organització d’Al-Qaida a
Turquia.
• Els dies 24 i 26 d’abril, Turquia emprèn nous atacs contra les bases del
PKK al nord de l’Iraq, des d’on llança
atacs al sud-est de Turquia.
• El 30 d’abril, la Gran Assemblea
Nacional (Parlament) aprova per 250
vots a favor i 65 en contra una llei
que modifica el controvertit article 301
del Codi Penal. Segons la modificació, l’insult a la turquinitat (identitat
nacional turca) és reemplaçat per l’insult a la «nació turca», que es percep

com un obstacle a la proposta d’adhesió de Turquia a la UE. L’article 301
s’ha esgrimit per jutjar importants escriptors, entre els quals hi ha el premi Nobel Orhan Pamuk, i és criticat per
la UE per restringir la llibertat d’expressió.
• El 30 d’abril, l’AKP lliura la seva defensa preliminar al Tribunal Constitucional, en què rebutja el càrrec de realitzar activitats contràries al laïcisme,
al·legant motivacions polítiques.
Síria
• El 24 d’abril, en una sèrie de reunions
a porta tancada, la CIA mostra unes
cintes de vídeo de membres del Congrés nord-americà i altres proves que
evidencien que Corea del Nord ajuda Síria en la construcció d’un reactor nuclear
al nord-est del país, bombardejat per
les forces aèries israelianes el 6 de setembre de 2007.
• El 24 d’abril, el diari de Qatar AlWatan informa que el president Bashar
al-Assad confirma la mediació de Turquia en les negociacions entre Síria i Israel. No obstant això, Assad insisteix
que no hi haurà negociacions directes
amb Israel fins que la nova Administració dels Estats Units no prengui el relleu a principis de 2009.
Jordània
• El 8 d’abril, Human Rights Watch
(HRW) fa públic un informe que posa de
manifest el trasllat, per part de la CIA,
de 14 suposats terroristes sota custòdia jordana per ser interrogats i torturats
arran dels atemptats de l’11 de setembre de 2001.
• El 12 i el 24 d’abril, el Jordan Times informa de la dissolució d’alguns
partits polítics arran de la reforma en
la Llei de partits que va entrar en vigor l’abril de 2007. L’informe manifesta que només 12 dels 36 partits
han aconseguit obtenir la llicència necessària per operar després del termini màxim del 15 d’abril. La nova legislació estipula que cada partit ha
de comptar, almenys, amb 500 membres fundadors de cinc governacions
diferents amb igual representació. Els
partits tenen un any per adaptar-se
als nous requeriments i registrar-se
al Ministeri de l’Interior.

Líbia
• El 16 i el 17 d’abril, el president de
Rússia, Vladimir Putin, visita Líbia per reunir-se amb el coronel Muamar al-Gaddafi. Rússia acorda condonar el deute
de 4.500 milions de dòlars contret durant la guerra freda a canvi de contractes civils i militars entre empreses líbies
i russes. Entre els tractes comercials
assolits, Gazprom, l’empresa gasística
russa controlada per l’Estat, acorda una
joint venture amb la Lybian National Oil
Corporation per explorar, produir, transportar i comercialitzar gas i petroli.

• Durant el mes d’abril, el Tractat de
Reforma institucional de la UE signat a
Lisboa el desembre de 2007 ha estat
ratificat pels parlaments de Polònia,
Eslovàquia, Portugal, Àustria i Dinamarca.

Maig de 2008
A les eleccions de l’11 de maig a Sèrbia, la coalició proeuropea liderada pel
president Boris Tadiç s’erigeix com la
força més votada. A Espanya, l’organització ETA torna a atemptar al País Basc,
causant la mort d’un guàrdia civil. Silvio Berlusconi és nomenat primer ministre d’Itàlia després de guanyar les
eleccions d’abril. Al Líban augmenta la
inestabilitat fins fer témer l’esclat d’una
guerra civil entre Hezbol·lah i les forces
progovernamentals. Finalment, el 21 de
maig, en la reunió de la Lliga Àrab a
Doha s’arriba a un acord entre les parts
que desbloqueja el nomenament del
president del Líban i es nomena el general Michel Suleiman com a nou president. També es fa públic que Israel i
Síria mantenen converses promogudes
per Turquia.

Algèria
Portugal
• El 27 d’abril, diversos diaris algerians anuncien la mort a mans de forces
governamentals de 14 membres de l’organització Al-Qaida al Magreb Islàmic i
la destrucció de refugis d’aquest grup
armat a les muntanyes d’Alger. Quatre
dels seus components, incloent-hi un
dels dirigents del grup, moren a la província del Oued, a 700 quilòmetres al
sud-est d’Alger. L’exèrcit, amb el suport
d’helicòpters, també abat 10 militants i
destrueix els amagatalls de l’organització en diferents operacions a la província de Boumerdès, a uns 50 quilòmetres a l’est d’Alger.

• El 16 de maig, els parlamentaris
adopten una controvertida norma d’estandardització de la llengua portuguesa
que implica l’escriptura de moltes paraules portugueses segons la norma
brasilera. Aquest canvi reflecteix un gir
en consonància amb el pes econòmic
dels països de parla portuguesa, amb
uns 230 milions de persones lusòfones
a països com Brasil (amb uns 190 milions), Portugal (amb 10,6 milions), Moçambic o Timor Oriental.

França
• El 14 de maig, un tribunal de París
dicta una ordre de presó de set anys, per
planejar atemptats terroristes, per a set
persones que reclutaven militants a França i els entrenaven a l’Iraq.
• El 22 de maig, l’alcalde de París,
Bertrand Delanoë, presenta la seva candidatura per rellevar François Hollande
com a primer secretari del Partit Socialista (PS), després de la dimissió d’Hollande el novembre de 2007. Delanoë
també es postula com a candidat a les
eleccions presidencials de 2012. Per a
Delanoë, el PS hauria de fer un gir cap
a les polítiques econòmiques de mercat
i cap a un tipus de socialdemocràcia
que eviti el discurs anticapitalista.
• El 28 de maig, el president Nicolas
Sarkozy anuncia que, a partir de l’1 de
juliol, França aixecarà les restriccions
d’entrada als treballadors de vuit països
excomunistes de la UE.

Espanya
Itàlia

Marroc
• El 7 d’abril, el Ministeri de Justícia
anuncia que nou persones, condemnades per la seva implicació en els atacs
coordinats a Casablanca el maig de

• El 14 de maig, un guàrdia civil mor i
quatre més són ferits quan un camió
bomba esclata davant de la caserna de
la Guàrdia Civil a Legutiano, País Basc.
El ministre de l’Interior, Alfredo Pérez
Rubalcaba, culpa de l’atac terrorista a

Annexos

Unió Europea

l’organització Euskadi i Llibertat (ETA).
Polítics de tots els partits s’uneixen en
una declaració de condemna de l’atac.
Aquesta és la primera vegada que el
Partit Popular (PP), a l’oposició, ofereix
el seu suport al Govern del president
José Luis Rodríguez Zapatero des de
juny de 2006.
• El 20 de maig, el cap militar i polític
d’ETA, Francisco Javier López Peña,
àlies «Thierry», i tres suposats col·laboradors són arrestats a la ciutat de Bordeus, al sud-oest de França, en una
operació conjunta de la Guàrdia Civil i
la policia francesa. Fugit des de feia 20
anys, Thierry havia pressionat per posar
fi a la treva d’ETA.
• El 28 de maig, el Govern anuncia
que bloquejarà qualsevol iniciativa del
president del Govern basc, Juan José
Ibarretxe, de celebrar un referèndum el
25 d’octubre de 2008 per conèixer el suport social a una solució negociada amb
ETA i a la independència del País Basc.
Segons Zapatero, el pla d’Ibarretxe viola la Constitució.
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• El 7 d’abril, la direcció dels Germans
Musulmans crida a boicotejar les eleccions municipals. Organitzacions de
drets humans denuncien que uns 800
membres dels Germans Musulmans han
estat arrestats i detinguts per les autoritats. El 8 d’abril se celebren les eleccions municipals a Egipte.
• El 29 d’abril, durant un discurs al
Caire a la Federació de Sindicats, el
president Hosni Mubarak proposa augmentar un 30% el salari dels funcionaris de l’Estat, després de diverses mobilitzacions arreu del país per l’apujada
dels preus dels productes bàsics i els
baixos salaris.

2003, s’han escapat de la presó de Kenitra, a 40 quilòmetres al nord de Rabat.

• El 6 de maig, la Comissió Europea
(CE) anuncia que portarà Itàlia davant el Tribunal Europeu de Justícia per
no posar fi a la crisi de les escombraries a Nàpols, on s’acumulen els re-
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sidus als carrers des de desembre de
2007.
• El 8 de maig, el líder de l’oposició, Silvio Berlusconi, cap de l’agrupació de
centre-dreta Poble de la Llibertat (PdL),
es converteix en primer ministre d’Itàlia
per tercera vegada quan ell i el seu Consell de Ministres són nomenats pel president Giorgio Napolitano després
d’haver guanyat les eleccions a mitjan
abril. Franco Frattini deixa el seu càrrec
com a comissari de Justícia, Llibertat i
Seguretat a la UE per integrar-se en
l’equip de Berlusconi com a ministre
d’Afers Exteriors, càrrec que ja va ocupar de 2002 a 2004, també amb Berlusconi.
• El 15 de maig, més de 400 immigrants són arrestats com a mesura del
Govern contra la immigració il·legal. El
21 de maig, el Consell de Ministres
anuncia un paquet de mesures de seguretat que convertirà la immigració il·legal en un crim penat amb fins a quatre
anys de presó.

352

Malta
• L’1 de maig, Sir Anthony Mamo, expresident de Malta de 1974 a 1976 i el
darrer (i únic maltès) governador general del país (1971-74), mor a Mosta a l’edat de 99 anys. Mamo va tenir un paper
fonamental en la transició de Malta cap
a la independència del Regne Unit l’any
1964. Malta va continuar formant part de
la Commonwealth i finalment es va convertir en una república l’any 1974, amb
Mamo com a primer president electe.

ministre Nikola Spiric ha iniciat el procés per destituir el ministre d’Afers Exteriors, Sven Alkalaj, membre del Partit
per Bòsnia i Hercegovina (SBiH), i dos
viceministres més per irregularitats revelades en un informe de la comissió
electoral central.
Sèrbia
• L’11 de maig se celebren eleccions
a l’Assemblea Nacional (Parlament)
després de la dissolució de la coalició
governant el març per divergències sobre Kosovo i la relació amb la UE. A les
eleccions, la coalició Per Una Sèrbia
Europea, encapçalada pel president
Boris Tadiç, s’erigeix com la força més
important i aconsegueix més del 38%
dels vots i 102 escons en un Parlament
de 250 membres. L’ultranacionalista
Partit Radical Serbi (SRS), que havia
fet campanya per estrènyer llaços amb
Rússia i que advocava per trencar l’Acord d’Estabilització i Associació (SAA),
signat amb la UE el 29 d’abril, si la UE
no reconeix Kosovo com a part de Sèrbia, obté 78 escons, tres menys que
l’any 2007, quan el partit va aconseguir
el màxim nombre d’escons.

Democràtic per la Unitat Nacional Macedònia (VMRO-DPMNE) ha signat un
acord de coalició electoral amb 17 partits polítics més, molts dels quals van donar suport al VMRO-DPMNE durant les
eleccions legislatives celebrades el juliol de 2006, per presentar-se conjuntament a les eleccions previstes per a
l’1 de juny.
Grècia
• El 12 de maig, després d’una setmana de vaga d’empreses de camions,
Grècia s’enfronta a seriosos problemes
d’aprovisionament, sobretot de gasolina, però també d’aliments frescos, que
no poden arribar als punts de venda.
La Federació de Propietaris de Camió
exigeix un augment dels sous i de les jubilacions del 13%, rebutjant la proposta del Ministeri d’un augment del 5%.
Xipre

• A finals de maig, el nombre de països que reconeixen formalment la República de Kosovo és de 43.

• El 23 de maig, el president grecoxipriota Dhimitrios Khristofias i el president
de la República Turca de Xipre del Nord
(RTCN), Mehmet Ali Talat, es reuneixen
a la residència del nou enviat especial
de les Nacions Unides a Xipre, Taye-Brook Zerihoum, per repassar les fites assolides pels 13 comitès tècnics bicomunals i els grups de treball establerts
després que els dos dirigents acordessin el març rellançar les negociacions de
pau sota els auspicis de l’ONU amb
l’objectiu de reunificar l’illa.

Montenegro

Turquia

• El 20 de maig, el president Filip Vujanoviç jura el càrrec del seu segon
mandat de cinc anys després de guanyar les eleccions presidencials del 6
d’abril. En el discurs d’investidura, Vujanoviç demana als montenegrins que
deixin de banda les seves diferències i
uneixin «les seves forces» afegint que «la
UE ens obliga a continuar units». Montenegro va signar l’octubre de 2007 un
Acord d’Estabilització i Associació (SAA)
amb la UE.

• Els dies 1 i 2 de maig, l’exèrcit turc
emprèn una ofensiva aèria contra membres del Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), inclòs en la llista europea
d’organitzacions terroristes, a l’àrea de
muntanya de Quandil, al nord de l’Iraq.
En l’ofensiva moren 150 membres del
PKK.
• El 3 de maig, el primer ministre Recep Tayyip Erdogan anuncia la creació
d’un nou partit polític si el Tribunal Constitucional il·legalitza el Partit de la Justícia i el Desenvolupament (AKP) sota
els càrrecs d’amenaçar la separació entre Estat i religió a Turquia. Erdogan notifica que no hi haurà canvis en la Constitució per impedir la il·legalització del
partit perquè causaria tensió social. Er-

Kosovo segons la Resolució núm.
1244 del Consell de Seguretat de
Nacions Unides

Croàcia
• El 30 de maig, un tribunal de Croàcia dicta una sentència de set anys de
presó al general retirat Mirko Norac per
no evitar l’assassinat i tortura de civils
serbis a mans dels soldats sota el seu
comandament, l’any 1993, al sud de
Croàcia. El mateix tribunal absol el general retirat Rahim Ademi d’idèntics càrrecs. El cas contra ambdós havia estat
oficialment transferit a la justícia croata
pel Tribunal Penal Internacional per a
l’antiga Iugoslàvia (TPIY).

Macedònia
Bòsnia i Hercegovina
• El 5 de maig, els mitjans de comunicació serbis informen que el primer

• L’1 de maig, l’agència de notícies
MIA informa que l’Organització Revolucionària Interna de Macedònia-Partit

Síria
• El 21 de maig, els governs de Síria
i Israel confirmen la seva participació
en les negociacions indirectes promogudes per Turquia amb l’objectiu d’assolir «una pau integral».
Líban
• El 6 de maig, el primer ministre Fuad
Siniora declara que la xarxa de telecomunicacions de Hezbol·lah als barris
del sud de Beirut és il·legal i anticonstitucional, la qual cosa provoca enfrontaments amb l’oposició, el moviment xiïta Hezbol·lah i els seu aliats. Així mateix,
el Govern anuncia la destitució del general Wafic Chucair com a cap de seguretat de l’aeroport de Beirut per suposats vincles amb Hezbol·lah. El 7 de
maig, els seguidors de Hezbol·lah bloquegen diverses carreteres i prenen
l’aeroport mentre una vaga de treballadors assoleix dimensions de conflicte
polític. El 8 de maig, el secretari general de Hezbol·lah, el xeic Hassan Nas-

Tunísia
Jordània
• El 2 de maig, el diari Jordan Times
informa que arran de les eleccions internes al Consell de la Shura dels Germans Musulmans, Haman Sa’id passa
a substituir Salim al-Falahat com a cap
del grup. Falahat pertanyia al «corrent
centrista» i n’era el dirigent des de l’any
2006.
• El 14 de maig, el Tribunal de Seguretat de l’Estat (TSE) condemna Nidal
Mumani, Sattam Zawahra i Tharwat Daraz a penes de 15 anys de presó per planejar l’assassinat del president dels Estats Units, George W. Bush, durant la
seva visita a Jordània el novembre de
2006. La pena de presó és una commutació de la pena de mort a què van
ser condemnats, atès que el TSE al·lega
que els acusats, tots menors de 30
anys, «encara són joves i mereixen una
segona oportunitat a la vida».
Egipte
• El 2 de maig, el diari International
Herald Tribune publica que les autoritats egípcies s’han vist sacsejades per
una sèrie de vagues laborals en protesta per l’apujada del preu dels aliments bàsics, els acomiadaments i les
privatitzacions.
• El 5 de maig, l’Assemblea del Poble
(Parlament) aprova un augment dels
preus del carburant, el tabac i els impostos dels vehicles per cobrir el cost

• El 9 de maig, la cadena Al-Jazira informa que el Tribunal de Primera Instància de la capital ha dictat sentència
d’empresonament d’entre cinc i 14 anys
per a 14 homes per pertinença a una
«organització terrorista» i intentar preparar explosius.
Marroc
• El 19 de maig, la cadena Al-Jazira informa del desmantellament per part de
la policia d’una xarxa terrorista composta per 11 membres, incloent un marroquí resident a Bèlgica. L’informe revela que la cèl·lula estava «connectada
a l’operació de reclutament per a l’Iraq» i que també pretenia atemptar a
Bèlgica.
Unió Europea
• El 5 de maig, la UE, Turquia, Iraq,
Egipte, Jordània, el Líban i Síria acorden
a la Conferència sobre la Cooperació
Energètica entre els països de la UE, Turquia, del Llevant i l’Iraq, celebrada a
Brussel·les, continuar amb el desenvolupament de la cooperació regional en
matèria de gas natural. L’objectiu és unificar el mercat regional mitjançant el
desenvolupament d’infraestructures de
connexió a la regió i contribuir a la ràpida culminació del projecte del gasoducte àrab i la seva connexió amb Turquia, Iraq i la UE. Des d’Egipte i a través
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de l’augment del 30% del sou dels funcionaris proposat pel president Hosni
Mubarak.
• El 9 de maig s’estén el sistema de
targetes de racionament a 17 milions
de persones més i es dobla l’arròs a què
tenen dret els beneficiaris com a mesures per contrarestar els efectes de
l’increment dels preus dels productes
bàsics.
• El 26 de maig, l’Assemblea del Poble decideix, segons un requeriment del
Govern, prorrogar la Llei d’emergència
dos anys més. Aquesta llei, en vigor des
de l’any 1981, garanteix a l’Executiu poders per suspendre llibertats fonamentals a través de la prohibició de manifestacions, la censura de diaris, el control
de les comunicacions personals o la
detenció de ciutadans sense acusació.
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rallah, apareix a la televisió i adverteix que
les accions del Govern representen una
declaració de guerra. El 9 de maig, Hezbol·lah controla l’oest de Beirut i durant
el dia membres del moviment xiïta rodegen les cases i oficines dels líders progorvernamentals, incloent-hi el primer
ministre i el dirigent drus Walid Jumblat. El 10 de maig, els enfrontaments
s’estenen a Trípoli, al nord del Líban.
L’11 de maig, Hezbol·lah pren posicions
clau a Aley, un poble drus al nord de les
muntanyes de Chouf, prop de la carretera que uneix Beirut amb Damasc.
• El 25 de maig, segons els acords
assolits a Doha el 21 de maig, l’Assemblea Nacional libanesa nomena el
general Suleiman, cristià maronita, president del país. El 28 de maig, Suleiman
invita Siniora a crear un nou Govern
d’unitat nacional.
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dogan, preocupat perquè el cas pugui
afectar la inversió estrangera a Turquia,
proposa la fi dels processos legals.
• El 7 de maig, el president Abdullah
Gül signa la Llei de reforma de l’article
301 del Codi Penal turc, que tipifica de
crim l’insult a la turquinitat (identitat nacional turca) i que ha estat un escull en
la proposta d’adhesió a la UE.
• El 14 de maig, els turcs laics acusen
l’AKP de tenir una agenda secreta per
acabar gradualment amb la possibilitat
de beure en públic en aprovar una controvertida llei que prohibeix la venda de
begudes alcohòliques i de tabac fora del
seu embalatge original. L’AKP insisteix
que es tracta d’una mesura necessària
per evitar que establiments no autoritzats serveixin alcohol.
• El 21 de maig, el Parlament Europeu
expressa, en un informe sobre els avenços dels país cap a l’adhesió, la seva
preocupació per la manca de reformes
i el tancament del cas contra l’AKP. Segons aquest informe, el cas posa en
entredit la independència i imparcialitat
del sistema judicial turc. El Parlament Europeu insta el Govern del primer ministre Erdogan a realitzar reformes de més
abast i adverteix que més retards poden
«afectar seriosament les negociacions».
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de Jordània i Síria, el gasoducte àrab
transporta actualment 10.000 milions
de m3 de gas l’any.
• El 20 de maig, la Comissió Europea
adopta les propostes d’estructura i
funcions del Procés de Barcelona:
Unió per la Mediterrània per tal d’aplicar l’acord aprovat a la cimera de la
UE de març per a la creació de la nova
entitat que unirà els estats membres
de la UE i els països mediterranis no
membres de la UE. La cimera inaugural de la Unió tindrà lloc a París el 13
de juliol.
• El 26 i el 27 de maig es reuneixen a
Brussel·les els 27 ministres d’Afers Exteriors de la UE i adopten el mandat per
renovar l’Acord d’Associació i Cooperació, signat l’any 1997 entre la UE i
Rússia. L’aixecament del veto per part de
Rússia a les exportacions de carn de Polònia, el desembre de 2007, ha acabat
amb un dels principals obstacles per a
les negociacions. L’esborrany per a les
negociacions amb Rússia inclou temes
com els conflictes sense resoldre d’Abkhàzia i Ossètia del Sud a Geòrgia i de
Transdnièster a Moldàvia, la cooperació
en matèria de justícia i el capítol de l’energia.
Lliga Àrab
• El 14 de maig, la delegació de la Lliga Àrab encapçalada pel primer ministre de Qatar, el xeic Hamad Bin Jassem Bin Jabr al-Thani, arriba a Beirut
per intentar evitar una guerra civil al
Líban. El 15 de maig, el xeic Hamad
anuncia que les parts enfrontades acorden «abstenir-se d’usar les armes o la
violència» i esperar a les «converses
polítiques» a Qatar, que seguiran fins
que no s’arribi a un acord. Entre el 17
i el 21 de maig se succeeixen les converses a Doha, Qatar, en què ambdues parts es comprometen a resoldre
la crisi política que ha desestabilitzat el
país des del mes de novembre de
2006. El 21 de maig s’acorda el nomenament del cap de l’exèrcit libanès,
el general Suleiman, com a president
en substitució del general Émile Lahoud, el mandat del qual va acabar el
novembre de 2007. També s’acorda
la reforma del sistema electoral libanès
i s’apel·la al diàleg sobre la qüestió de
les armes. Hezbol·lah aconsegueix el
poder de veto.

Juny de 2008
El president italià Silvio Berlusconi, que
s’enfronta a un judici per corrupció, comença el seu tercer mandat amb una
sèrie de mesures legals encaminades
a deslliurar-lo dels judicis pendents.
A mitjan mes entra en vigor la nova
Constitució de Kosovo, davant les crítiques de Sèrbia, que segueix considerant Kosovo una província sèrbia. El
Parlament Europeu aprova la Directiva
de Retorn, que estableix una regulació
comuna en matèria d’immigració il·legal
i retorn dels immigrants sense papers.
La Directiva estableix un període màxim
de detenció prèvia a l’expulsió de 18
mesos i la prohibició d’entrar als països
de la UE durant cinc anys.
Portugal
• El 23 de juny, el ministre d’Agricultura, Desenvolupament Rural i Pesca, Jaime Silva, anuncia mesures governamentals per ajudar els pescadors
portuguesos a compensar l’augment
dels costos arran de l’augment del preu
del carburant. Aquestes mesures s’adopten després de mobilitzacions de
pescadors a diferents països d’Europa.
Silva anuncia la creació d’una nova línia
de crèdit i la suspensió de les contribucions a la Seguretat Social del sector durant tres mesos.

crement del preu del petroli, que s’estén a França i Portugal. Els camioners
exigeixen un preu mínim garantit per als
seus serveis de transport per compensar els costos, que han augmentat un
36% en un any. El tall de carreteres impedeix el subministrament d’aliments
als supermercats i de combustible a les
gasolineres. L’11 de juny, el ministre de
l’Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, desplega més de 25.000 efectius de policia per desbloquejar les principals vies
i retirar els vaguistes de dos punts fronterers amb França. Aquell mateix dia, el
Govern anuncia un acord amb els sindicats que no participen en la vaga, que
inclou 54 mesures destinades a minimitzar l’impacte de l’augment del cost del
petroli, però no es preveu l’establiment
d’un preu mínim garantit, tal com exigeixen els camioners.
• El 17 de juny, el ministre de Treball,
Celestino Corbacho, anuncia que els
immigrants legals que es quedin sense
feina i vulguin retornar als seus països
podran cobrar tot l’atur d’una sola vegada. La proposta forma part d’un paquet de reformes destinades a suavitzar
l’impacte de la desacceleració econòmica al mercat laboral. Corbacho preveu que l’incentiu, dirigit principalment
als treballadors menys qualificats d’Amèrica Llatina i el Nord d’Àfrica, beneficiarà entre el 10% i el 20% dels més
de 100.000 immigrants que actualment
cobren el subsidi.

Espanya
França
• L’1 de juny explota una bomba a Zarautz, País Basc, previ avís de l’organització Euskadi i Llibertat (ETA), contra
l’empresa constructora Amenabar, que
participa en el consorci que construeix
el tren d’alta velocitat entre Bilbao, Sant
Sebastià i Vitòria, i fereix lleument tres
persones. El 8 de juny esclata una altra
bomba a la impremta del diari basc El
Correo, a Zamudio, a l’est de Bilbao; cap
treballador no resulta ferit.
• El 5 de juny, el jutge de l’Audiència
Nacional Ismael Moreno condemna cinc
islamistes per pertinença a banda armada. Els acusats planejaven atemptats suïcides a la xarxa de transport públic de Barcelona, que haurien tingut
lloc entre el 18 i el 20 de gener de
2008.
• El 9 de juny, uns 75.000 camioners
convoquen una vaga indefinida per l’in-

• El 9 de juny, dos presumptes activistes del Grup Islàmic Combatent Marroquí (GICM) apel·len a París contra la
seva condemna de juliol de 2007, juntament amb altres sis persones, per
col·laboració amb els autors dels atemptats de Casablanca el maig de 2003.
• El 17 de juny, el president Nicolas
Sarkozy dóna a conèixer la primera reforma integral de la política de defensa francesa des de l’any 1994, que
preveu una reducció important en el
nombre d’efectius i una gran inversió en
la modernització de l’equipament militar. Dissenyada per una comissió d’experts en matèria de defensa i representants polítics, la revisió defineix la
primera estratègia formal de seguretat
de França, que serà supervisada pel
Consell de Defensa i Seguretat Nacio-

Malta
• El 6 de juny, l’opositor Partit Laborista
Maltès (PLM) elegeix Joseph Muscat,
membre del Parlament Europeu, com
el seu nou líder. Cap dels cinc candidats
no va aconseguir més del 51% dels
vots necessaris a la primera volta el 5 de
juny, per la qual cosa va caldre una segona volta el 6 de juny amb els dos
candidats més votats.
Eslovènia
• El 4 de juny, les autoritats tanquen
una planta nuclear a Krsko, al sud-oest
del país, prop de la frontera amb Croàcia, després que el ministre de Medi
Ambient i Ordenació Territorial, Janez
Podobnik, anunciés una «filtració d’aigua
sense importància».

Sèrbia
Grècia
• L’11 de juny, Stojan Zupljanin, serbobosnià sospitós de crims de guerra,
és arrestat per la policia prop de Belgrad.
El 21 de juny és transferit al Tribunal
Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia (TPIY).
• El 26 de juny, després de les eleccions a l’Assemblea Nacional (Parlament) l’11 de maig, la principal facció
proeuropea, Per Una Sèrbia Europea, liderada pel president Boris Tadiç, signa
un acord de coalició amb el Partit Socialista de Sèrbia (SPS). Amb el suport
de partits minoritaris com la Coalició
Hongaresa (MK) i la Llista per Sandzak, la coalició controla 128 dels 250 escons de l’Assemblea Nacional.
• El 27 de juny, Tadiç nomena nou primer ministre Mirko Cvetkovic, ministre de
Finances sortint.
Kosovo segons la Resolució núm.
1244 del Consell de Seguretat de
Nacions Unides
• El 15 de juny entra en vigor la recentment adoptada Constitució de la República de Kosovo. El president de Sèrbia,
Boris Tadiç, declara aquest mateix dia
que Sèrbia considera Kosovo «la seva
província del sud» i que defensarà «la
seva integritat per mitjans pacífics, emprant
la diplomàcia i sense recórrer a la força».
• El 15 de juny, Skender Hyseni es converteix en el primer ministre d’Afers Exteriors de Kosovo. Hyseni, fins aleshores
ministre de Cultura, Joventut i Esports, havia estat nomenat per al càrrec el març.
Macedònia
• L’1 de juny, el partit de centre-dreta Organització Revolucionària Interna

• El 8 de juny, un terratrèmol de 6,5
graus en l’escala oberta de Richter
sacseja una àmplia àrea del sud-oest
de Grècia, causa la mort d’almenys
dues persones i en fereix desenes.
Centenars d’edificis en resulten afectats. L’epicentre del terratrèmol se situa al nord-est del Peloponès, 200 km
a l’oest d’Atenes. Les patrulles de rescat informen que algunes persones han
quedat atrapades sota els edificis esfondrats.
• L’11 de juny, el Parlament de Grècia ratifica el Tractat de Lisboa per 250
vots a favor i 42 en contra.
Xipre
• El 13 de juny, el Consell de Seguretat de l’ONU aprova la Resolució
1818 (2008), que amplia sis mesos
més el mandat de la Missió de la Força de les Nacions Unides per al Manteniment de la Pau a Xipre (UNFICYP).
El Consell, que celebra l’acord dels dirigents xipriotes del 21 de març i la
seva declaració conjunta del 23 de
maig, insta ambdues parts a aprofitar la
conjuntura actual per continuar treballant plegats.
• El 16 de juny, els ministres d’Afers
Exteriors acorden mesures per reduir
l’aïllament comercial de la República
Turca de Xipre del Nord (RTCN), en
una iniciativa que preveu enfortir els
esforços de reunificació de l’illa. Les
mesures inclouen l’aixecament dels impostos dels productes agrícoles la disminució de les restriccions de les companyies de serveis prop de la zona de
separació controlada per l’ONU que
divideix l’illa (Zona Verda).
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• El 18 de juny, el Senat aprova una
reforma per la qual se suspenen tots els
judicis per presumptes delictes comesos abans de juny de 2002 que comportaven penes de presó de menys de
10 anys, de manera que s’obliga els
jutges a donar preferència als casos
més greus o que incloguin violència.
La llei, aprovada per la Cambra de Diputats i el president Giorgio Napolitano, congelarà els procediments legals
oberts contra el primer ministre Silvio
Berlusconi que, juntament amb l’advocat britànic David Mills, està imputat
en una cas de corrupció des del març
de 2007.
• El 27 de juny, el Govern presenta
una proposta de llei per garantir la immunitat als quatre principals càrrecs
de l’Estat: el president, el primer ministre i els presidents del Senat i la
Cambra de Diputats. Dels càrrecs actuals, només Berlusconi està pendent
de judici.
• El 31 de juny, el Govern aprova una
nova llei per la qual es restringeix l’ús judicial de les escoltes telefòniques interceptades durant una investigació judicial dels delictes més greus, i per la
qual s’imposen penes de presó per a qui
les publiqui de manera il·legal.

• El 16 de juny, Bòsnia i Hercegovina
i la UE signen l’Acord d’Estabilització i
Associació (SAA) que representa el primer pas perquè el país balcànic es converteixi en membre de la UE. Ambdues
parts havien iniciat les converses el desembre de 2007, però els estats membres van insistir en la necessitat que
Bòsnia i Hercegovina finalitzés la reforma policial per crear un cos de policia
multiètnic abans de signar l’SAA.

de Macedònia-Partit Democràtic per la
Unitat Nacional Macedònia (VMRODPMNE), fins aleshores en el Govern
encapçalat per la coalició Per a una
Macedònia Millor (ZpM), guanya les
eleccions anticipades al Sobranje (Parlament).
• L’1 de juny, les aspiracions de Macedònia per ingressar en la UE es veuen
sacsejades quan el dia de les eleccions una persona mor i nou més resulten ferides en un acte de violència
electoral a les zones de majoria albanesa del país.
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Itàlia

Bòsnia i Hercegovina
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nal. La reforma inclou la reintegració
de França al comandament militar integrat de l’OTAN.
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Turquia
• El 16 de juny, el primer ministre Recep Tayyip Erdogan, del governant Partit de la Justícia i el Desenvolupament
(AKP) que s’enfronta a la seva il·legalització sota els càrrecs de posar en perill la separació entre Estat i religió, lliura un document de defensa al Tribunal
Constitucional. Tot negant els càrrecs
que se li imputen, l’AKP argumenta que
la seva il·legalització representaria la revocació del resultat d’unes eleccions
democràtiques. A més, al·lega que no
existeixen proves que demostrin que el
partit representa un risc per a la democràcia.
• El 17 de juny, Turquia obre dos nous
capítols de negociació amb la UE referents al «dret de les empreses» i al «dret
a la propietat intel·lectual».
Síria
• El 10 de juny, el ministre de Cultura, Riad Naassan Agha, arriba a França
per entrevistar-se amb la seva homòloga francesa, Christine Albanel. El viatge és posterior a la decisió del president
francès Nicolas Sarkozy de reprendre les
relacions amb Damasc, en resposta al
gran progrés en la solució de la situació al Líban.
• El 12 de juny, Sarkozy invita el seu
homòleg sirià, Bashar al-Assad, a participar en la celebració del 14 de Juliol,
dia nacional de França. Assad és convidat també a participar el dia 13 de juliol en el dinar organitzat a París amb motiu de la Unió per la Mediterrània.
• Entre el 22 i el 24 de juny, una delegació de l’Organisme Internacional de
la Agència Atòmica (OIEA) visita Síria per
investigar si aquest país està desenvolupant un programa nuclear secret. Segons els informes, el principal punt d’inspecció és la instal·lació d’Al-Kibar, al
nord-est de Síria.
Líban
• L’1 de juny, el moviment xiïta Hezbol·lah lliura a Israel les restes dels soldats israelians capturats a la guerra de
2006. Segons el Herald Tribune, aquest
gest és vist a Israel com una mostra de
bona voluntat i un possible preludi a un
intercanvi de presoners que inclouria
els dos soldats israelians la captura dels

quals per Hezbol·lah va desencadenar
la guerra de 2006.
• El 2 de juny, el Consell General de
l’ONU adopta la Resolució 1815 (2008),
per la qual s’estén fins al 31 de desembre el mandat de la Comissió Independent Internacional d’Investigació
(CIIINU) que investiga l’assassinat de
l’exprimer ministre Rafiq al-Hariri.
• El 16 de juny, la secretària d’Estat
nord-americana, Condoleezza Rice, visita el Líban. Rice es reuneix amb el
president libanès, el general Michel Suleiman, a qui li transmet el «suport dels
Estats Units a la seva presidència i al seu
nou Govern».
Jordània
• El Tribunal de Seguretat de l’Estat
confirma la condemna a mort per al ciutadà iraquià Ziyad Khalaf al-Karbuli dictada el març de 2007. Al-Karbuli, en
col·laboració amb l’últim líder d’Al-Qaida a Iraq, Abu Musab Zarqawi, havia
estat declarat culpable de l’assassinat
d’un camioner jordà a Iraq, així com de
ser membre d’un grup afiliat a Al-Qaida, Tawhid i Jihad.
Egipte
• El 7 de juny mor en un hospital del
Caire l’exprimer ministre Mustapha Khalil, de 88 anys d’edat. Khalil havia exercit com a primer ministre des de l’octubre de 1978 fins al maig de 1980 i va
tenir un paper clau en les negociacions
de Camp David que van dur a la signatura de l’acord de pau entre Israel i Egipte el setembre de 1979.
Líbia
• El 27 de juny, el primer ministre italià Silvio Berlusconi visita Líbia i manté
converses amb el líder libi, el coronel
Muamar al-Gaddafi, sobre els immigrants africans que travessen el Mediterrani des de Líbia a Itàlia. Durant la reunió, al-Gaddafi manté la seva oposició
a la iniciativa francesa de la Unió per la
Mediterrània perquè, segons ell, divideix «en dos» africans i àrabs.
Algèria
• El 14 de juny, el diari electrònic Tout
sur l’Algérie publica que l’organització Al-

Qaida al Magreb Islàmic reclama l’autoria
dels darrers atemptats a Algèria.
• El 21 i el 22 de juny, el primer ministre
francès, François Fillon, visita Algèria
en viatge oficial. Ambdues parts signen
un acord marc en matèria d’energia nuclear per a fins civils que preveu la formació i la recerca conjunta, i que obre
la porta perquè França construeixi centrals nuclears a Algèria. Ambdós països havien signat un acord de cooperació nuclear durant la visita del president
francès Nicolas Sarkozy a Algèria el
desembre de 2007.
• El 23 de juny, el president Abdelaziz Bouteflika nomena Ahmed Ouyahia
nou primer ministre. Ouyahia, que havia
exercit de primer ministre entre 2003 i
2006, era el secretari general del Reagrupament Nacional Democràtic (RND),
un dels principals partits afins al règim.
Marroc
• El 5 de juny, l’agència oficial de notícies Maghreb Arabe Press (MAP) anuncia que el tribunal penal encarregat dels
casos de terrorisme ha dictat una pena
de dos anys de presó per a Mohamed
Leksere, que l’any 2007 havia estat extradit per Espanya per sotmetre’s a judici per la seva implicació en activitats
terroristes. Leksere és declarat culpable
de formar una banda criminal per perpetrar actes terroristes i reclutar joves
musulmans per a la Jihad (guerra santa) a l’Iraq.
Unió Europea
• El 10 de juny, el president dels Estats Units, George W. Bush, assisteix a
la cimera dels dirigents de la UE al castell de Brdo, al nord de Ljubljana, Eslovènia. Aquesta trobada es percep com
la consolidació de l’estreta relació entre els Estats Units i la UE, confirmada
en la trobada precedent a Washington
D. C. l’abril de 2007. La declaració de
la trobada descriu l’«associació estratègica» entre ambdós països com la
base per a l’acció conjunta «per fer front
a reptes globals vitals i per avançar cap
als valors compartits de llibertat i prosperitat al món». Entre els dies 10 i 16 de
juny, Bush visita Alemanya, Itàlia, el Vaticà, França i el Regne Unit, en la que
es considera la seva darrera gran visita
a Europa abans de deixar el càrrec.

Juliol de 2008
L’1 de juliol, França assumeix la presidència semestral de la UE. El 13 de juliol se celebra a París la cimera inaugural
de la Unió per la Mediterrània, a la qual
assisteixen els dirigents dels 27 estats
membres i 16 països mediterranis que
no pertanyen a la UE, amb una vicepresidència que ostenten els presidents
francès i egipci. Aquesta nova associació preveu projectes per lluitar contra la contaminació marítima i a favor del
desenvolupament de les energies alternatives i la construcció de vies de
comunicació. Xipre, Espanya i Itàlia ratifiquen el Tractat de Lisboa i així són ja
24 els països de la UE que l’han reconegut. El 16 de juliol, Hezbol·lah lliura
a Israel els cossos dels dos soldats israelians la captura dels quals va provocar la guerra a mitjan 2006.
Espanya
• El 15 de juliol, el Senat (cambra alta)
aprova el Tractat de Lisboa per 232
vots a favor i sis en contra, després
d’haver-lo aprovat el Congrés dels Diputats (cambra baixa) el 26 de juny, per
322 vots a favor, sis en contra i dues
abstencions.
• El 17 de juliol, el Tribunal de Justícia

França
• L’1 de juliol, un Tribunal d’Apel·lació
de París confirma les condemnes imposades el juliol de 2007 a Redouane
Aberbri i Attila Turk, ambdós sospitosos
de ser activistes del Grup islàmic Combatent Marroquí (GICM), per ajudar els
autors dels atemptats a Casablanca el
maig de 2003, en què van morir 45 persones.
• L’1 de juliol dimiteix el general Bruno Cuche del seu càrrec de cap de
l’Estat Major de l’exèrcit de Terra de
França després que en una manifestació a Carcasona, el 29 de juny, 17 persones resultessin ferides quan un oficial
va disparar, per error, munició real.
• L’11 de juliol es fa públic que el Consell d’Estat (la més alta instància administrativa) ha denegat l’apel·lació de la
marroquina Faiza Mabchour Silmi, de
32 anys, contra el rebuig el 2005 de la
seva sol·licitud per obtenir la ciutadania
francesa, argumentant la seva no assi-

Itàlia
• La UE, UNICEF i el Consell d’Europa declaren racista i xenòfoba la mesura proposada el juny pel Govern italià de
recollir les empremtes dactilars de tota
la població de Roma com a mesura per
lluitar contra la delinqüència als carrers,
així com per identificar els immigrants.
El 16 de juliol, en un intent del Govern
per calmar les protestes suscitades per
aquesta proposta, declara que tots els
ciutadans italians hauran de tenir la seva
empremta digital quan l’any 2010 entri
en circulació el nou model de carnet
d’identitat. La violència prossegueix als
carrers de Roma, quan el 23 de juliol és
atacat un campament a Via Condino,
als afores de Roma.
• El 23 de juliol, el Senat (cambra alta)
aprova el Tractat de Lisboa per 296
vots a favor i cap en contra. El 31 de juliol, la Cambra de Diputats (cambra baixa) l’aprova per 551 vots a favor i cap
en contra.
• El 23 de juliol, el Senat aprova finalment, per 161 vots a favor, 120 en contra i vuit abstencions, un paquet de noves mesures en matèria de seguretat,
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milació, especialment per l’ús del burca. Aquesta sentència és el primer rebuig de naturalització per aquest motiu.
• El 21 de juliol, diputats i senadors
aproven en una sessió conjunta del Congrés a Versalles la Llei de reforma de la
Constitució de la 5a República francesa impulsada per Nicolas Sarkozy. Les
esmenes són aprovades per 539 vots a
favor i 357 en contra, un més dels requerits per obtenir les tres cinquenes
parts necessàries. El text atorga nous poders al Parlament i als ciutadans i acota el poder del president, que limita a dos
els mandats consecutius, tot i que permet que el cap d’Estat pugui expressarse directament davant els parlamentaris,
un dret que no posseïa. A més, el Parlament podrà definir aproximadament la
meitat de la seva pròpia agenda i tindrà
la possibilitat de vetar alguns nomenaments presidencials, mentre que el desplegament de tropes a l’estranger durant
més de quatre mesos haurà de ser aprovat al Parlament. El text manté l’obligatorietat de sotmetre a referèndum qualsevol ampliació de la UE, però obre la
via perquè el cap d’Estat pugui fer-ho
mitjançant la ratificació parlamentària.
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de la UE determina que Espanya no
compleix les lleis europees de «lliure
circulació de capitals» i «llibertat d’establiment» en intentar salvaguardar les
companyies nacionals de la seva compra per empreses estrangeres. Aquestes condicions van ser introduïdes l’any
2006 durant l’oferta d’adquisició de la
companyia espanyola Endesa per l’alemanya EON. Endesa va ser finalment
adquirida per la companyia italiana Enel
i el seu soci espanyol Acciona en una
controvertida operació d’última hora.
• El 17 de juliol, el Tribunal Suprem
absol quatre imputats que havien estat
declarats culpables, juntament amb 17
més, l’octubre de 2007 per la seva implicació en els atemptats de Madrid el
març de 2004.
• El 20 de juliol exploten cinc bombes
al nord d’Espanya, quatre a centres turístics de la costa. El primer artefacte
esclata a l’exterior d’un banc de Getxo, País Basc, danya un concessionari de cotxes i trenca algunes finestres.
Dos artefactes més esclaten a les platges de Laredo, Cantàbria, i els dos últims a Noja, on una dona resulta ferida. Les bombes esclaten després que
l’organització Euskadi i Llibertat (ETA)
en donés l’avís. El 29 de juliol, un petit artefacte esclata a Torremolinos, Andalusia.
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• El 18 de juny, el Parlament Europeu
adopta la Directiva de Retorn, aprovada pels ministres d’Interior el 5 de juny.
La Directiva estableix normes comunes
de tracte als immigrants irregulars i en
regula l’expulsió. Estipula un període
màxim de detenció prèvia a l’expulsió
de 18 mesos i la prohibició d’entrar als
països de la UE durant cinc anys. També estableix que els menors no acompanyats no podran ser retornats als seus
països.
• El 19 i el 20 de juny, en la reunió regular dels líders de la UE a Brussel·les
sota presidència del primer ministre
d’Eslovènia, Janez Jansa, es debat com
afrontar la negativa irlandesa al Tractat
de Lisboa. Atès que 19 dels 27 estats
membres han aprovat el Tractat per via
parlamentària i els processos de ratificació continuen, els dirigents europeus
decideixen reconsiderar la posició d’Irlanda a la propera reunió del mes d’octubre.
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proposat pel Govern de centre-dreta.
Amb aquestes mesures, uns 3.000 soldats seran desplegats per diverses ciutats italianes per ajudar la policia en la
seva lluita contra el crim i la immigració
il·legal. A més, els immigrants il·legals
condemnats per crims s’exposen a penes de presó tres vegades superiors a
les dels italians pels mateixos delictes.
En aquest sentit, el Govern declara l’estat d’emergència a Itàlia.
• El 23 de juliol, el president Giorgio
Napolitano signa la llei que garanteix
immunitat als quatre principals càrrecs
de l’Estat (president, primer ministre i els
dos presidents de les cambres alta i
baixa) durant el seu mandat. La llei havia estat aprovada pel Senat per 171
vots a favor i 128 en contra.

radzic té lloc dues setmanes després de
la formació del nou Govern serbi, amb
el suport del president Tadiç, que havia
promès col·laborar completament amb
el TPYI per millorar les relacions amb
la UE.
Kosovo segons la Resolució núm.
1244 del Consell de Seguretat de
Nacions Unides

Xipre
• L’11 de juliol, representants de 37
països i de 16 organitzacions internacionals es reuneixen a Brussel·les en
una conferència de donants, convocada per la Comissió Europea, per donar
suport al desenvolupament socioeconòmic del país. A la trobada es compromet una ajuda de 1.200 milions
d’euros.
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Croàcia
Macedònia
• El 17 de juliol, el Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia
(TPIY) condemna el tinent general retirat Pavle Strugar, antic comandant de la
Marina iugoslava, per dos càrrecs addicionals: el crim de devastació injustificada per necessitat militar i el crim
d’atacs il·legals contra objectius civils a
la ciutat costanera croata de Dubrovnik
l’any 1991.

• El 3 de juliol, el Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia (TPIY)
absol Naser Oric, antic comandant de
les forces musulmanes bosnianes a Srebrenica del càrrec de crims de guerra
contra serbis durant la guerra de Bòsnia (1992-1995). La decisió anul·la la
sentència de dos anys de presó dictada en primera instància el juny de 2006.

• El 10 de juliol, el Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia(TPIY)
absol l’exministre de l’Interior, Tjube
Boskovski, de crims de guerra durant el
conflicte de 2001 a Macedònia. Un altre acusat, l’alt oficial de la policia Johan
Tarculovski és condemnat a 12 anys de
presó per crims comesos contra els albanesos a la ciutat de Ljuboten, prop de
Skopje, el 12 d’agost de 2001.
• El 26 de juliol, el Sobranje (Parlament) aprova el nou Govern del primer
ministre Nikola Gruevski, el dirigent de
la conservadora Organització Revolucionària Interna de Macedònia-Partit
Democràtic per la Unitat Nacional Macedònia (VMRO-DPMNE) amb un marge de 79 a zero. No obstant això, els
principals partits de l’oposició, incloent-hi el Partit Democràtic dels Albanesos (PDSH), boicotegen el procés.

Sèrbia

Grècia

• El 7 de juliol, la nova coalició de set
partits encapçalada pel ministre de Finances sortint, Mirko Cvetkoviç, vinculat al Partit Democràtic (DS), assumeix
el comandament del Govern.
• El 21 de juliol, l’oficina del president
Boris Tadiç anuncia la detenció de Radovan Karadzic per part dels oficials de
seguretat. Karadzic era buscat per genocidi i crims contra la humanitat pel
Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia (TPIY). L’arrest de Ka-

• El 13 de juliol, un tribunal d’Atenes
desestima la petició de tres demandants de l’illa de Lesbos, al nord de l’Egeu, perquè la Comunitat Homosexual
i Lesbiana de Grècia, una organització
pels drets dels homosexuals, deixi d’utilitzar el terme lesbiana. Els demandants argumenten que l’ús modern del
terme per referir-se a les dones homosexuals és una usurpació de la seva
identitat nacional. Tanmateix, el tribunal
sentencia que el terme no defineix la

Bòsnia i Hercegovina

identitat dels habitants de l’illa i que,
per tant, pot ser utilitzat pels grups de
defensa dels drets dels homosexuals a
Grècia i a l’exterior.
• El 22 de juliol, els focs declarats la
setmana anterior a l’illa de vacances de
Rodes causen la destrucció de més
de 5.000 hectàrees de bosc, matolls i
vinyes.

• El 3 de juliol, la Cambra de Representants (Parlament) aprova el Tractat de
Lisboa per 31 vots a favor i 17 en contra, que corresponen als diputats del
Partit Progressista del Poble Treballador
(AKEL), del president Dhimitrios Khristofias.
• El 25 de juliol, el president Khristofias i el president Mehmet Ali Talat, de
la República Turca del Nord de Xipre
(RTNC) acorden iniciar negociacions
formals directes amb l’objectiu de la
reunificació de l’illa. L’inici de les negociacions és previst per al 3 de setembre.
Turquia
• El 10 de juliol, en una visita del primer ministre Recep Tayyip Erdogan a
l’Iraq, el Govern iraquià ofereix el seu
suport a Turquia en la lluita contra l’organització Partit dels Treballadors del
Kurdistan (PKK). Aquesta és la primera visita d’un primer ministre turc en 18
anys. Ambdós països es comprometen
a reforçar les relacions polítiques i econòmiques.
• El 23 de juliol, avions de guerra turcs
bombardegen posicions del PKK a la regió de Zap, al Kurdistan iraquià. El PKK
ha estat duent a terme atacs al sud-est
de Turquia des de territori iraquià.
• El 27 de juliol, dues bombes esclaten en un concorregut carrer comercial
del districte de Güngören, a Istanbul. En
l’atemptat terrorista moren 17 persones i 150 més en resulten ferides. El 30
de juliol, nou persones són arrestades
sota sospita d’haver participat en els
atemptats.
• El 28 de juliol, després de tres dies
de judici, sis dels 11 jutges del Tribunal
Constitucional voten a favor de la prohibició del partit governant, el Partit de
la Justícia i el Desenvolupament (AKP),
quatre demanen la suspensió d’ajudes

• Del 12 al 14 de juliol, el president sirià Bashar al-Assad visita França en
viatge oficial i es reuneix amb el seu homòleg francès, Nicolas Sarkozy. El 12 juliol, el Financial Times descriu la visita
d’Assad com «una retrobada diplomàtica» després d’anys d’aïllament.
• El 12 de juliol, Assad manté una ronda de converses a París amb el seu homòleg libanès, el general Michel Suleiman, en presència de Sarkozy i de l’emir
de Qatar, el xeic Hamad Bin Khalifa alThani.
Líban
• El 9 de juliol tenen lloc forts enfrontaments entre els partidaris del Govern
i els aliats de Hezbol·lah a la ciutat de
Trípoli, la qual cosa posa en perill la formació d’un Consell de Ministres. Quatre persones moren i 50 resulten ferides,
incloent cinc soldats a dos barris, un
de majoria sunnita i un altre alauita. Als
mateixos barris ja s’hi havien registrat enfrontaments a finals de juny.
• L’11 de juliol es forma un nou Consell de Govern, després que el 12 de
maig s’adoptés a Doha un acord entre
les faccions rivals del país.
• El 16 de juliol, Hezbol·lah lliura a Israel els cossos dels dos soldats israelians, Ehud Goldwasser i Eldad Regev,
la captura dels quals va provocar la guerra a mitjan 2006. Malgrat la certesa
per part d’Israel de la mort dels seus dos
soldats, aquesta és la primera confirmació per als seus familiars. Israel, per
la seva banda, lliura al Líban cinc presos (els darrers presos libanesos en
possessió de l’Estat d’Israel), així com
les restes de 199 soldats libanesos i palestins que havien mort en diferents enfrontaments els darrers anys.
Egipte
• El 21 de juliol, el diari International
Herald Tribune informa de l’arrest per
part de la policia, al nord del Caire, de
39 membres dels Germans Musulmans.
El 27 de juliol, un tribunal absol el propietari d’un ferri que havia naufragat al

• El 12 de juliol, un tribunal de Tunísia
imposa penes que van des dels quatre
fins als nou anys de presó per a diversos salafistes jihadistes, entre els quals
hi ha dos agents de seguretat. El grup
hauria estat planejant un atemptat contra la policia que custodiava un banc a
Kairouan, a 150 km de la capital.
Marroc
• El 10 de juliol, en una roda de premsa a Rabat, s’anuncia la creació d’un
nou partit polític, Esquerra Verda (Gauche Verte). Omar Zaidi, el coordinador
de la comissió nacional encarregada de
preparar el congrés constituent del partit previst per a desembre, comenta que
el programa de la nova organització es
basa en la millora del medi ambient, especialment mitjançant la racionalització
dels usos de l’aigua, la inversió en noves energies, la protecció dels recursos
marins i la lluita contra la contaminació.

G-8
• Els dies 7 al 9 de juliol, els líders
dels països que integren el G-8 (Canadà, França, Alemanya, Itàlia, Japó,
Regne Unit, Estats Units i Rússia) es reuneixen a Toyako, Hokkaido, Japó. Els
principals temes a l’agenda són l’actual
crisi creditícia i el consegüent alentiment de l’economia mundial, els efectes de l’increment de preus dels aliments bàsics, les polítiques contra el
canvi climàtic i els compromisos en matèria d’ajuda per als països en vies de
desenvolupament. En una assumpció
tàcita de la minva de l’efectivitat del
grup per establir polítiques per solucionar els problemes mundials, el primer
ministre de Japó, Yasuo Fukuda, convida també l’anomenat grup del G-5, integrat per Xina, Brasil, Índia, Mèxic i
Sud-àfrica, així com els líders d’Austràlia, Indonèsia i Corea del Sud.

Unió Europea
Agost de 2008
• L’1 de juliol, França assumeix la presidència semestral de la UE, rellevant Eslovènia. Les prioritats establertes pel
president francès, Nicolas Sarkozy, inclouen la resolució de la crisi generada
pel rebuig irlandès a la reforma institucional del Tractat de Lisboa i l’establiment d’una nova relació entre la UE i la
Mediterrània.
• El 13 de juliol se celebra a París la
cimera inaugural de la Unió per la Mediterrània, a la qual assisteixen els dirigents dels 27 estats membres i 16 països mediterranis que no pertanyen a la
UE (Albània, Algèria, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Egipte, Israel, Jordània, el Líban, Mauritània, Mònaco, Montenegro, Marroc, l’Autoritat Palestina,
Síria, Tunísia i Turquia). La principal absència és la del coronel Muamar alGaddafi, que ha condemnat la iniciativa per considerar-la un «insult» als països
no europeus. El president Sarkozy i el
president egipci, Hosni Mubarak, són
els primers copresidents d’aquesta nova
associació, que preveu projectes per
lluitar contra la contaminació marítima i
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Tunísia
Síria

a favor del desenvolupament de les
energies alternatives i la construcció de
vies de comunicació. Una de les primeres activitats de la Unió és decidir la
seu de la Secretaria.
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mar Roig el febrer de 2006, causant la
mort d’unes 1.300 persones.
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estatals i un rebutja el cas. Tanmateix, per
il·legalitzar un partit polític calen els vots
d’un mínim de set jutges del Tribunal.

A Espanya, té lloc un accident d’aviació en què moren 154 persones. A Itàlia, el Govern de Silvio Berlusconi comença el desplegament de 3.000
soldats a les principals ciutats d’Itàlia per
acabar amb la delinqüència al carrer. A
Síria, a principis de mes és assassinat
un dels assessors més propers al president Bashar al-Assad. A mitjan mes,
Líbia i els Estats Units signen un acord
per compensar els ciutadans víctimes
dels atacs d’ambdós països durant la
dècada dels vuitanta.
Espanya
• El 14 d’agost, el president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero, convoca una reunió d’urgència del Consell
de Ministres per aprovar mesures per
pal·liar la deteriorada situació econòmica. Les mesures inclouen la supressió
de l’impost sobre el patrimoni i la generalització del sistema de devolució
mensual en l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA). Zapatero anuncia una línia de

Annexos

crèdits de l’Institut de Crèdit Oficial
(ICO) de 5.000 milions d’euros per facilitar l’accés de les famílies a habitatges de protecció oficial.
El 17 d’agost esclaten dues bombes a
Guadalmar i Benalmádena, a la Costa
del Sol, provocant danys menors. Un
tercer artefacte és trobat a l’autopista A7
prop de Màlaga i és desactivat. Els
atemptats s’atribueixen a l’organització
Euskadi i Llibertat (ETA).
El 20 d’agost, un avió McDonnell Douglas MD-82 de la companyia Spanair
que anava de Madrid a Las Palmas s’estavella durant l’enlairament a l’aeroport
de Barajas causant la mort de 153 ocupants dels 172 que es trobaven a bord
i ferides greus als altres 19. Un passatger mor posteriorment a l’hospital.
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França
• L’11 de agost, el líder del partit d’extrema dreta Front Nacional, Jean-Marie
Le Pen, anuncia que el partit ha decidit
vendre la seva seu principal a SaintCloud, a l’oest de París, a una universitat xinesa, que preveu convertir-la en
una escola d’idiomes. La venda pretén
superar les dificultats financeres per
què passa el partit.
• Del 29 al 31 d’agost té lloc a la localitat de La Rochelle l’escola d’estiu
anual del Partit Socialista (PS). Es fan
evidents les maniobres dels candidats
per aconseguir el càrrec de primer secretari després que François Hollande
deixés el càrrec el novembre. Entre ells
hi ha la candidata a les eleccions presidencials de 2007, Ségolène Royal, i
Bernard Delanöe, alcalde de París.
Itàlia
• El 2 d’agost, el primer ministre Silvio
Berlusconi, contrari a apujar els impostos, manifesta la necessitat d’aplicar retallades pressupostàries després d’un
fort descens del 7% dels ingressos procedents de l‘IVA el mes de juliol. El 5 d’agost, en plena recessió econòmica, la
Cambra de Diputats (cambra baixa)
aprova una rebaixa de gairebé 30.000
milions d’euros en despesa pública per
complir amb els requeriments de la UE
d’equilibrar el pressupost per a l’any
2011.
• El 4 de agost, el Govern de Berlusconi comença el controvertit desplega-

ment de 3.000 soldats a les principals
ciutats d’Itàlia com a part d’una sèrie
de mesures per aturar la delinqüència al
carrer i la immigració il·legal.
Malta
• El 27 d’agost, un pesquer maltès
rescata, a 70 km al sud de Malta, vuit supervivents del naufragi d’un vaixell procedent del port libi de Zuwara, carregat
amb 79 immigrants.
Bòsnia i Hercegovina
• El 29 d’agost, Radovan Karadzic rebutja cap al·legat sobre els 11 delictes
que se li imputen, entre aquests genocidi i complicitat en el genocidi, per part
del Tribunal Penal Internacional per a
l’antiga Iugoslàvia (TPIY).
Kosovo segons la Resolució núm.
1244 del Consell de Seguretat de
Nacions Unides
• El 5 d’agost, el primer ministre Hashim Thaçi nomena Fehmi Mujota com a
ministre de Defensa. Mujota, de 45 anys,
havia estat un alt càrrec del governant
Partit Democràtic de Kosovo (PDK),
membre de l’Assemblea de Kosovo (Parlament) i alcalde de Shtime, un petit poble al sud-est de Kosovo.
Turquia
• El 5 d’agost, una explosió a prop de
Refahiye provoca la interrupció de subministrament de petroli a través de l’oleoducte de Baku-Tiblisi-Ceyhan. El 7
d’agost, l’organització Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK) reclama
l’autoria de l’atemptat terrorista. El 25
d’agost es torna a obrir l’oleoducte,
després de les obres de reparació pertinents.
• L’11 d’agost, el primer ministre Recep Tayyip Erdogan, del governant Partit de la Justícia i el Desenvolupament
(AKP), desacredita públicament un esborrany sobre la Llei de la joventut anunciada per la vicepresidenta de l’AKP
Edibe Sözen. Els laics adverteixen que
es tracta d’una nova evidència de l’agenda islamista oculta de l’AKP. La proposta de llei planteja l’obligació que tots
els centres educatius disposin de sales
d’oració i un requeriment perquè els

consumidors de pornografia facilitin les
seves dades als venedors, els quals les
proporcionaran a la policia.
• El 15 d’agost, el diari The Guardian
anuncia la retirada de Turquia, per la
pressió del Govern dels Estats Units,
d’un acord per comprar gas de l’Iran. Els
Estats Units temen que el tracte beneficiï les ambicions nuclears iranianes.
La signatura del tractat energètic estava prevista durant la visita del president
iranià Mahmud Ahmadinejad els dies
14 i 15 d’agost. Diversos càrrecs turcs
asseguren que no havia estat possible
tancar l’acord pels alts preus i les condicions d’inversió.
• El 28 d’agost, el comandant de l’exèrcit de terra, el general Ilker Basbug,
pren possessió del càrrec de cap de
l’Estat Major de les forces armades turques. Basbug, de 65 anys, és un laic que
ha descrit públicament l’islam polític
com una amenaça per a Turquia.
Síria
• L’1 d’agost, el brigadier general Mohammed Suleiman, un dels assessors
més influents del president Bashar al-Assad, és assassinat a la ciutat portuària
de Tartús. Fonts israelianes i de l’oposició siriana anuncien que Suleiman treballava com a pont d’unió amb el grup
libanès Hezbol·lah.
• El 7 d’agost, les autoritats alliberen
de la presó un economista dissident
condemnat a 10 anys de presó per haver reclamat el dret d’expressió i assemblea.
• El 20 i 21 d’agost, al-Asad fa una visita oficial a Rússia, on manté negociacions amb alts càrrecs russos. El diari
International Herald Tribune informa que
al-Assad ha anat a Rússia «amb una
llista de la compra de les armes sofisticades que vol comprar».
Líban
• El 12 d’agost, l’Assemblea Nacional
(Parlament) aprova per 100 vots a favor
i cinc en contra el Govern d’unitat nacional format l’11 de juliol. Hezbol·lah i
els seus aliats representen 11 dels 30
membres del Govern, la qual cosa els
permet exercir el dret a veto.
• El 13 de agost esclata una bomba a
una estació d’autobusos, en una zona
freqüentada per soldats, a Trípoli. A l’ex-

• El 14 d’agost, Líbia i els Estats Units
signen un acord per compensar tots els
ciutadans nord-americans i libis, o els
seus familiars, víctimes dels atacs d’ambdós països. L’acord aplana el camí per
al restabliment de les plenes relacions
diplomàtiques entre ambdós països. Les
víctimes nord-americanes inclouen les
persones que van morir a l’atemptat de
desembre de 1988 contra l’avió de la
Pan Am 103 sobre Lockerbie, Escòcia,
i per la bomba posada l’abril de 1986
a una discoteca de l’antic Berlín occidental. Les víctimes líbies inclouen les
persones que van morir l’abril de 1986
quan avions nord-americans van bombardejar Trípoli i Benghazi.
• El 30 d’agost, el primer ministre italià, Silvio Berlusconi, visita Benghazi i
manté converses amb el líder libi, el coronel Muamar al-Gaddafi. Berlusconi
promet a Líbia una compensació de
5.000 milions de dòlars pels 32 anys de
Govern colonial italià.

ment serbi ratifica l’Acord d’Estabilització i Associació (SAA), signat entre
el Govern i la UE el mes d’abril. A Itàlia s’aprova el paquet de mesures de
rescat per a la companyia aèria Alitalia. A Egipte, 61 persones moren com
a conseqüència d’una esllavissada en
un barri de barraques als afores del
Caire.

Marroc

• El 10 de setembre, el president José
Luis Rodríguez Zapatero anuncia un pla
de rescat de 3.000 milions d’euros per
injectar liquiditat als constructors immobiliaris i frenar la pèrdua de llocs de
treball a la construcció. El paquet de
mesures preveu que les immobiliàries
aprovades pel Govern es beneficiïn d’una reducció d’impostos amb l’objectiu
de fomentar el lloguer i la inversió en el
sector.
• L’11 de setembre, el Tribunal Constitucional declara inconstitucional el pla
del lehendakari (president de la Comunitat Autònoma del País Basc), Juan
José Ibarretxe, de celebrar un referèndum d’autodeterminació al País Basc.
• El 16 de setembre es fa públic l’informe inicial de l’accident d’aviació del
20 d’agost a l’aeroport de Barajas, Madrid, en què es revela que els flaps de
les ales, essencials per a l’enlairament,
no es van activar i que no va sonar l’alarma d’avís. No obstant això, l’informe
no especifica que el problema amb els
flaps causés l’accident.
• El 21 de setembre, un cotxe bomba
esclata prop de la seu de l’entitat bancària Caja Vital Kutxa, als afores de Vitòria, País Basc, causant danys materials
menors. Hores més tard, un segon cotxe esclata davant de la comissaria d’Ondarroa, País Basc, causant danys materials importants i ferides a 10 persones.
El 22 de setembre, un soldat mor i vuit
més resulten ferits quan esclata un cotxe bomba a la localitat de Santoña, a
Cantàbria. L’explosió té lloc quan la policia evacuava la residència militar després de rebre una amenaça de bomba
de l’organització Euskadi i Llibertat (ETA.)

Unió Europea
• El 7 d’agost, el Consell d’Administració del Banc Central Europeu (BCE)
decideix mantenir la taxa d’interès de
referència al 4,25%. La decisió reflecteix la prioritat del BCE de combatre la
inflació abans que estimular el creixement.
• El 14 d’agost, les xifres oficials mostren que el PIB agregat a l’eurozona ha
baixat un 0,2% en el segon trimestre
de 2008 després d’un creixement d’un
0,7% en el primer trimestre. Aquest descens està relacionat amb la restricció del
crèdit causada per la crisi de les hipoteques subprime i l’alça mundial del
preu dels aliments bàsics i l’energia.

Setembre de 2008
Algèria
• El 9 d’agost, un atemptat suïcida
amb cotxe bomba contra les forces de
seguretat provoca la mort de sis civils
a Alger; el suïcida tenia per objectiu la
caseta dels guardacostes i la comissaria adjacent a la ciutat costanera de
Zemmouri el-Bahri, a 45 km a l’est d’Alger. El 19 d’agost, un cotxe bomba es-

S’aprova en una cimera de ministres de
l’Interior de la UE el Pacte Europeu
d’Immigració i Asil, que pretén unificar
els criteris dels 27 estats membres en
matèria de detenció d’immigrants irregulars, tracte als demandants d’asil i polítiques migratòries. El pacte és durament criticat per grups de drets humans
i alguns partits d’esquerra. El Parla-

França
• L’11 de setembre, la policia deté cinc
ciutadans francesos d’origen nord-africà a Rennes, a l’oest de França, sota
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• El 7 d’agost, l’agència de notícies
oficial Maghreb Arabe Presse (MAP)
anuncia la formació d’un nou partit polític, Autenticitat i Modernitat (Al-Asalah
wa al-Mu’asara), que agrupa cinc partits ja existents: el Partit Democràtic Nacional (PND), el Partit Al Ahd, el Partit
del Medi Ambient i el Desenvolupament
(PED), el Moviment per la Defensa de
les Llibertats i el Partit de la Iniciativa Ciutadana pel Desenvolupament (ICD). Segons l’agència MAP, Hassan Benani és
el secretari general del partit.

Espanya
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Líbia

clata contra una escola de policia al districte de Les Isserse, a Boumerdès, a 55
km a l’est d’Alger; a l’atemptat moren 43
persones, la majoria civils que feien cua
a l’escola per examinar-se. El 20 d’agost,
un altre cotxe bomba causa la mort de
11 persones a Bouira, a 95 km al sudest d’Alger. El 23 d’agost, el diari The
Economist informa que els atemptats
bomba semblen obra de l’organització
Al-Qaida al Magreb Islàmic.

361

plosió moren 15 persones i 50 més en
resulten ferides. L’exèrcit libanès sospita de la implicació de militants islamistes.
• Els dies 13 i 14 d’agost, el president
Michel Suleiman visita oficialment Síria,
on manté converses amb el president sirià Bashar al-Assad. Ambdós països
anuncien l’establiment de relacions diplomàtiques plenes. L’anunci marca el
primer reconeixement formal de Síria
de la sobirania del Líban. S’acorden
una sèrie de mesures per reduir la tensió, que inclouen la demarcació de la
frontera, una antiga demanda libanesa.
• El 27 d’agost, el Consell de Seguretat de l’ONU adopta la Resolució 1832
(2008) per la qual amplia el mandat de
la Força Interina de Nacions Unides al
Líban (FINUL) fins al 31 d’agost de
2009.

Annexos
Med. 2009
362

sospita d’estar preparant atacs terroristes per fer-los coincidir amb el setè
aniversari dels atemptats d’Al-Qaida als
Estats Units.
• El 18 de setembre, el primer ministre François Fillon emet un decret que
estableix la creació d’una base de dades, l’anomenada Edvige (Exploitation
documentaire et valorisation de l’information générale), sobre les persones
que han ocupat o ocupen càrrecs públics de rellevància o que han tingut un
paper rellevant, així com qualsevol persona susceptible d’amenaçar l’ordre públic. Partits de l’oposició i grups de drets
civils la critiquen perquè amenaça les llibertats civils. Edvige inclou dades sobre
creences polítiques i filosòfiques, orientació religiosa, afiliació sindical o origen ètnic d’aquelles persones majors
de 13 anys, quan així ho sol·liciti la policia.
• El 21 de setembre, les eleccions al
Parlament permeten al partit de l’oposició, el Partit Socialista (PS), augmentar substancialment la seva representació al Senat (cambra alta) tot i que el
governant Unió per un Moviment Popular (UMP), del president Nicolas Sarkozy,
continua sent la força majoritària. El primer secretari del PS, François Hollande, descriu el resultat com un «càstig al
Govern».
Itàlia
• El 7 de setembre, Giovanni Alemanno, alcalde de Roma, antic dirigent juvenil del Moviment Social Italià (MSI), de
tendència neofeixista, manifesta en una
entrevista al diari de Milà Corriere della
Sera que mai no ha considerat, ni considera, que el feixisme fos un «diable
absolut». Alemanno argumenta que van
ser les lleis racials imposades pel dictador Benito Mussolini l’any 1938 les
que van apartar els jueus dels llocs de
treball estatals més que la ideologia en
si mateixa. El 8 de setembre, el ministre de Defensa, Ignazio La Russa, en
un parlament en el memorial antifeixista en record dels que van morir defensant Roma de l’ocupació nazi l’any 1943,
també va retre homenatge als membres
de la divisió Nembo de paracaigudisme
de la República Italiana Social de Mussolini, que van lluitar amb les tropes alemanyes per evitar l’avenç de les forces
aliades.

• El 29 de setembre, arran de l’aprovació del paquet de mesures de rescat
per valor de 1.500 milions d’euros per
a la Companyia Aèria Italiana (CAI), que
agrupa 16 empresaris nacionals, comença l’operació de compra que suposa la salvació d’Alitalia del que semblava una fallida segura. Alitalia es
fusiona amb la seva rival nacional Air
One i la nova aerolínia resultant, CAI, tindrà el monopoli de la ruta Roma-Milà,
una de les més rendibles d’Europa.
Eslovènia
• El 21 de setembre se celebren eleccions per a la Cambra de l’Estat (cambra baixa), que acaben amb la derrota
del partit governant Partit Democràtic Eslovè (SDS), que només obté 28 dels 90
escons. El partit de centre-esquerra, els
Social Demòcrates (SD), és la força
més votada, amb 29 escons, i s’espera que formarà un nou Govern amb el suport dels altres partits d’esquerres.
Croàcia
• El 15 de setembre, el president de
la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, després de reconèixer el
«bon progrés» dels darrers mesos, recorda al primer ministre croat, Ivo Sanader, que cal avançar en la reforma judicial del país, consolidar els drets
humans i reestructurar les drassanes
per poder finalitzar les negociacions
d’adhesió abans de finals de 2009.
Bòsnia i Hercegovina
• El 15 de setembre, el Tribunal Penal
Internacional per a l’antiga Iugoslàvia
(TPIY) condemna Rasim Delic, antic general de l’exèrcit bosniomusulmà, a tres
anys de presó per crims de guerra comesos contra els serbis a la guerra de
Bòsnia (1992-1995).
Sèrbia
• El 9 de setembre, l’Assemblea Nacional (Parlament) ratifica per majoria
l’Acord d’Estabilització i Associació
(SAA) signat entre el Govern i la UE el
mes d’abril. L’entrada en funcionament
completa de l’SAA segueix condicionada a la detenció del general Ratko
Mladic i de l’expresident de l’autopro-

clamada República Sèrbia de Trajina,
Goran Hadzic, sol·licitada pel Tribunal
Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia (TPIY).
• El 9 de setembre, l’Assemblea Nacional aprova un pacte energètic estratègic amb Rússia, que permetrà que el
gasoducte paneuropeu de gas natural
South Stream passi per Sèrbia i que
Rússia compri el monopoli estatal del
petroli.
Kosovo segons la Resolució núm.
1244 del Consell de Seguretat de
Nacions Unides
• El 3 de setembre, el president Fatmir Sejdiu fa públic que Kosovo enviarà representants a 10 dels països que
han reconegut la seva independència:
Albània, Àustria, Bèlgica, França, Alemanya, Itàlia, Suïssa, Turquia, Regne Unit
i Estats Units.
Montenegro
• El 2 de setembre, el president d’Eslovènia, Danilo Türk, es reuneix durant la
seva visita a Montenegro amb el seu
homòleg Filip Vujanoviç, el primer ministre Milo Djukanoviç i el portaveu parlamentari Ranko Krivokapiç, per parlar de
cooperació econòmica entre ambdós
països, especialment a la banca, les assegurances, la construcció i el turisme.
Türk emfatitza que les relacions amb
Montenegro són excel·lents. El president d’Eslovènia reafirma el seu suport
a la candidatura d’adhesió de Montenegro a la UE i a l’OTAN.
Macedònia
• El 4 de setembre, el comissari de la
UE per a la Ampliació, Olli Rehn, sol·licita a Macedònia «més estabilitat política» abans d’iniciar el procés d’integració en la UE. Rehn felicita l’Executiu
pels avenços en matèria judicial i de seguretat, però precisa que encara «s’han
de fer alguns esforços».
Grècia
• El 12 de setembre dimiteix el ministre de la Marina Mercant de Grècia, Georgios Voulgarakis, després d’haver estat acusat d’acords empresarials poc
ètics. El 16 de setembre, malgrat haver

• L’1 de setembre, després que Rússia comencés a alentir l’autorització d’entrada de menjar turc a través de la seva
frontera, el ministre de Comerç Kursad
Tuzmen anuncia que els productes russos que vulguin entrar a Turquia estaran
subjectes a les mateixes minucioses
inspeccions a què són sotmesos els
productes turcs que pretenen entrar a
Rússia. El Govern sospita que Rússia

• El 3 i el 4 de setembre, el president
francès Nicolas Sarkozy visita Síria en
viatge oficial i manté converses amb el
president sirià, Bashar al-Assad.
• El 27 de setembre explota un cotxe
bomba prop d’un complex de seguretat
als afores de Damasc, causa la mort de
17 persones i en fereix 14 més, totes civils. El diari Al-Thawra, de tendència
governamental, publica que l’atemptat es

• El 10 de setembre mor el dirigent
drus prosirià xeic Saleh Aridi, víctima
d’un atemptat amb una bomba trampa
a la localitat turística d’Alley, a l’est de
Beirut. Aridi havia estat un alt càrrec del
Partit Democràtic Libanès (LDP).
• El 29 de setembre, un cotxe bomba
explota a la ciutat de Trípoli, al nord del
país, prop d’un autobús que transportava tropes libaneses, i causa la mort de
quatre soldats i tres civils. L’atemptat
s’atribueix a Fatah al Islam, organització
extremista sunnita contra la qual l’exèrcit israelià havia combatut l’any 2007
prop del camp de refugiats de Nahr alBared. L’1 d’octubre, tanmateix, el rotatiu The Guardian publica que algunes
fonts libaneses relacionen l’atac amb
les agències d’intel·ligència sirianes.
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Turquia

Xipre

va preparar fora de Síria i que ha estat
perpetrat per ciutadans estrangers.

Egipte
• El 6 de setembre, 61 persones moren a conseqüència d’una esllavissada
a Manshiyet Nasr, un barri de barraques
als afores del Caire.
• El 21 de setembre, 11 turistes europeus (cinc d’italians, cinc d’alemanys
i un de romanès) i vuit oficials egipcis i
guies són segrestats al sud-oest del
país. Les autoritats anuncien ràpidament que l’objectiu del segrest és el
pagament d’un rescat i que no es tracta d’una acció terrorista. El 22 de setembre, el ministre de Turisme anuncia
que el grup ha sol·licitat un rescat de 6
milions de dòlars. El 23 de setembre, el
ministre d’Afers Exteriors anuncia que els
segrestadors han portat els europeus al
nord-oest de Sudan, a 25 km de la frontera amb Egipte. El 28 de setembre,
l’exèrcit de Sudan anuncia que ha matat sis segrestadors, però el 29 de setembre tots els segrestats són alliberats.
Líbia
• El 5 i el 6 de setembre, la secretària d’Estat dels Estats Units, Condoleezza Rice, visita el país, on es reuneix
amb el dirigent libi Muamar al-Gaddafi i amb altres oficials, com ara Abd-alRahman Mohammed Shalgam, secretari
del Comitè General del Poble per a les
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• El 3 de setembre, el president grecoxipriota, Dhimitrios Khristofias, i el
president de la República Turca del
Nord de Xipre (RTNC), Mehmet Ali Talat, inicien negociacions formals directes amb l’objectiu de reunificar l’illa.
Ambdós líders es reuneixen a la zona de
separació controlada per l’ONU a Nicòsia per invitació del ministre d’Afers Exteriors australià, Alexander Downer, en
qualitat d’enviat especial del secretari general de les Nacions Unides. L’11 de
setembre, Khristofias i Talat es reuneixen de nou.

aplica aquestes restriccions comercials
en represàlia a l’autorització de Turquia
perquè circulin pel Bòsfor els vaixells
nord-americans amb ajuda humanitària
per a Geòrgia.
• El 3 de setembre, el ministre d’Afers
Exteriors, Ali Babacan, i els seus homòlegs dels set països membres del
Consell de Cooperació del Golf (CCG)
–Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Aràbia
Saudita i els Emirats Àrabs Units (EAU)–
signen a Jeddah, Aràbia Saudita, un memoràndum d’entesa per preparar el terreny per a un posterior acord de lliure comerç entre aquests països i Turquia.
• El 17 de setembre, un tribunal de
Frankfurt, Alemanya, condemna tres ciutadans turcs per desviar uns 18,6 milions
d’euros de la fundació de caràcter religiós amb seu a Alemanya Deniz Feneri, que recapta diners per a musulmans
necessitats, entre ells palestins, turcs
sense recursos i refugiats de Pakistan.
Els opositors al primer ministre turc Recep Tayyip Erdogan sostenen que part
dels diners sostrets haurien pogut ser
enviats a Kanal 7, un canal de televisió
d’Istanbul vinculat al Govern. Experts
legals anuncien que el Partit de la Justícia i el Desenvolupament (AKP) serà
il·legalitzat si es demostra l’acusació
d’haver acceptat aquests diners.
• El 25 de setembre, 10 avions turcs
bombardegen 16 posicions sospitoses
de pertànyer a l’organització inclosa en
la llista europea d’organitzacions terroristes Partit dels Treballadors del Kurdistan (PKK), a l’àrea muntanyosa de
Qandil, al Kurdistan iraquià, des d’on el
PKK ha llançat atacs contra el sud-est
de Turquia. Nou soldats moren en atacs
contra el PKK, així com 16 membres
del PKK, entre els quals hi ha el militant
kurd Ahmet Tevfik, ciutadà sirià que havia estat dirigent del PKK a la regió de
Bingol des de l’any 2002.

negat les acusacions, presenta la seva
dimissió a l’exministre de Justícia, Anastasios Papaligouras. El 23 de setembre, el primer ministre, Kostas Karamanlis, cessa l’assessor del Govern
Iannis Kefaloyannis, exministre de l’Interior, condemnat per encobrir un criminal i per instigar perjuri en un cas de
tràfic de droga.
• El 26 de setembre, el diari The Guardian informa de la creació d’un nou partit polític per part de diversos empresaris
de l’illa de Corfú. Aquests empresaris
acusen el Govern de no invertir a Corfú i del consegüent desgast de les infraestructures.
• El 30 de setembre, Karamanlis destitueix el legislador Stavros Dailakis, del
partit Nova Democràcia (ND), per criticar la decisió del Govern de demanar la
dimissió de Theodoros Roussopoulos,
ministre de l’Estat i portaveu del Govern, i Iannis Angelou, director de l’oficina del primer ministre. Aquesta destitució provoca que el partit del Govern,
ND, vegi reduïda la seva majoria a un
únic escó al Vouli (Parlament), atès que
Dailakis no renuncia al seu escó i es
declara independent.

relacions exteriors i cooperació internacional.
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Unió Europea
• El 17 de setembre, el primer ministre de Luxemburg, Jean-Claude Juncker,
és el primer dirigent a admetre que no
creu que el Tractat de Lisboa entri en vigor abans de les eleccions al Parlament
Europeu, previstes per al mes de juny de
2009, com es pretenia originalment.
Després que els irlandesos votessin
majoritàriament pel no al Tractat de Reforma el juny, hi ha poques expectatives
que el Govern irlandès celebri un segon
referèndum abans de les eleccions europees.
• El 25 de setembre s’aprova en una
reunió de ministres de l’Interior de la
UE a Brussel·les el Pacte Europeu d’Immigració i Asil, mitjançant el qual els 27
estats membres es comprometen a
adoptar polítiques comunes per fomentar
l’entrada d’immigrants qualificats, així
com a harmonitzar el tracte als sol·licitants d’asil.

Octubre de 2008
En plena crisi financera, diversos països
–com Espanya, Portugal i Itàlia– anuncien paquets de mesures per facilitar liquiditat als bancs i intentar superar la recessió econòmica. A París, una trobada
de les quatre principals economies europees acaba amb el compromís d’actuar coordinadament contra la crisi, tot
i que es decideix no aplicar al sistema
financer un gran paquet de mesures
anticrisi com als Estats Units. L’Organització de Països Exportadors de Petroli (OPEP), en una cimera celebrada
a Viena, decideix retallar la seva producció en un milió i mig de barrils diaris, prop del 5% del subministrament, per
frenar la caiguda del preu del cru. A Algèria, el president Abdelaziz Bouteflika
anuncia la seva intenció de reformar la
Constitució per poder presentar-se a
la reelecció com a president, càrrec limitat actualment a dos mandats.
Portugal
• El 12 d’octubre, el ministre de Finances, Fernando Teixeira dos Santos,
anuncia la provisió per part del Govern

de 20.000 milions d’euros com a garantia de l’Estat per als bancs amb seu
central a Portugal. Teixeira dos Santos
anuncia la importància de fomentar les
condicions que estimulin el creixement
de les transaccions interbancàries, que
s’han vist reduïdes per la crisi financera global. La mesura vol facilitar als
bancs l’accés a la liquiditat, que al seu
torn els permeti finançar l’activitat econòmica.
• El 19 d’octubre se celebren eleccions per elegir el Parlament a la Regió
Autònoma de les Açores, amb una participació del 46,8%. El governant Partit Socialista manté la majoria absoluta
en guanyar 30 dels 57 escons, la qual
cosa representa més del 51% dels vots.
El Partit Social Demòcrata (PSD) obté
18 escons, mentre que el Centre Democràtic Social-Partit Popular n’aconsegueix cinc.
Espanya
• El 4 d’octubre esclata una bomba a
l’exterior dels tribunals de la ciutat de Tolosa, al nord del país, causant danys
materials. El 30 d’octubre, 17 persones resulten ferides lleument per l’explosió d’un cotxe bomba a la Universitat de Navarra, a Pamplona. L’explosió
té lloc després que una trucada en nom
de l’organització terrorista ETA en donés
l’avís. L’atemptat es produeix dos dies
després que la policia detingués quatre
presumptes membres d’ETA.
• El 7 d’octubre, el president del Govern, José Luis Rodríguez Zapatero,
anuncia l’augment del mínim garantit
per a qui tingui un dipòsit bancari, que
passa de 20.000 a 100.000 euros. Una
altra de les mesures per fer front a l’actual situació de crisi financera anunciada per Zapatero inclou la creació d’un
fons d’emergència d’entre 30.000 i
50.000 milions d’euros que permeti a
l’Estat comprar participacions d’institucions financeres solvents per injectar
liquiditat al sistema financer.
• El 16 d’octubre, la policia deté 13
persones, la majoria marroquins, arran
d’una sèrie de batudes a Barcelona.
Se’ls acusa d’acollir islamistes radicals,
entre els quals hi ha alguns sospitosos
dels atemptats de Madrid de març de
2004, i d’ajudar-los a abandonar el país.
• El 16 d’octubre, el jutge de l’Audiència Nacional, Baltasar Garzón, inicia una

investigació judicial sobre les atrocitats
comeses durant la Guerra Civil (19361939), en què es vol enjudiciar el dictador Francisco Franco, acusant-lo, a
ell i 34 dels seus generals i ministres, de
crims contra la humanitat. Garzón demana l’obertura de 19 fosses comunes
i sol·licita al Ministeri de l’Interior que
identifiqui els membres del partit únic estatal de Franco per determinar si segueixen amb vida i poder així imputarlos els crims corresponents.
França
• L’1 d’octubre s’inicia a París el judici contra els marroquins Hamid Bach,
Reda Barazzouk i Yousef Bousag, i contra Amine Liassine, francès-algerià, acusats de crear una xarxa de reclutament
de musulmans per a la Guerra Santa
(Jihad) a l’àrea de Montpeller.
• L’1 d’octubre, Gérard Larcher, del
partit governant Unió per un Moviment
Popular (UMP), és elegit president del
Senat (cambra alta), després de les
eleccions parcials del 21 de setembre.
• El 3 d’octubre, el Govern admet haver entrat en recessió després d’haver
enregistrat un creixement del PIB del
0,1% entre juliol i setembre i de la contractació del 0,3% el segon quadrimestre. El 20 d’octubre, la ministra d’Economia, Indústria i Treball, Christine
Lagarde, reconeix que probablement no
es complirà la previsió del Govern del
creixement de l’1% el 2008 i 2009.
• El 13 d’octubre, el Govern aprova
un pla de rescat econòmic de 360.000
milions d’euros per als bancs francesos. L’Estat aportarà una garantia per als
préstecs interbancaris de fins a 320.000
milions d’euros i 40.000 milions més
per a la recapitalització dels bancs que
es troben en dificultats. El préstec estarà subjecte a vàries premisses, inclosa la restricció dels salaris dels directius.
• El 17 d’octubre, Nicolas Sarkozy demanda el director de Renseignements
Généraux entre 1992 i 2003, Yves Bertrand, per «invasió de la privacitat, acusació maliciosa i falsificació» per la publicació a la premsa de passatges de
quaderns manuscrits en què l’antic cap
dels serveis secrets escrivia detalls sobre destacats rivals de l’expresident Jacques Chirac. Les llibretes havien estat
utilitzades pels magistrats en la investigació del cas Clearestream, en què pre-

• El 8 d’octubre, el primer ministre Silvio Berlusconi anuncia un paquet de
mesures de rescat per a les institucions
bancàries amb dificultats a partir de la
seva nacionalització parcial, tot i que
sense dotar-lo d’un pressupost específic.
L’estricta regulació italiana ha afavorit
que l’exposició dels bancs a la crisi financera global hagi tingut fins al moment
un abast més reduït. El ministre d’Economia i Finances, Giulio Tremonti, aclareix que el paquet no equival a un pla de
rescat i que s’estudiarà cada cas individualment. El 31 d’octubre, el Banc
d’Itàlia es compromet a aportar fins a
40.000 milions d’euros en lletres del
Tresor. A més, augmenta la quantitat de
rescat assegurada per als dipòsits fins
a 103.000 euros.
• El 23 d’octubre s’inicia al Tribunal
de Milà el procés contra l’antic governador de Banca d’Italia, Antonio Fazio,
i 17 imputats més, acusats de favoritisme durant l’OPA d’ABN Amro sobre
Antonveneta que va fracassar l’any 2005
per la interposició de Popolare di Lodi.
64 imputats més ja han pactat la pena
i han estat confiscats 326 milions d’euros de beneficis.

Kosovo segons la Resolució núm
1244 del Consell de Seguretat de
Nacions Unides
• El 31 d’octubre, són ja 35 els països
que reconeixen formalment la República de Kosovo, amb la incorporació de
Portugal, Montenegro, Macedònia, els
Emirats Àrabs Units i Malàisia. L’anunci
de Montenegro i Macedònia, antigues repúbliques iugoslaves, de reconèixer la independència de Kosovo representa un
dur revés als esforços diplomàtics de
Sèrbia per reclamar la seva autoritat sobre Kosovo. Sèrbia reacciona a aquesta noticia expulsant els ambaixadors
d’ambdós països.
Grècia

Croàcia
• El 2 d’octubre comença al Tribunal
Penal Internacional per a la antiga Iugoslàvia (TPIY) el judici al general MoMomcilo Persic, cap de l’Estat Major
iugoslau entre 1993 i 1998, acusat de
crims contra la humanitat i crims de
guerra, que inclouen l’assassinat, actes
inhumans i atacs contra civils comesos
durant els conflictes a Bòsnia i Hercegovina i Croàcia, a Sarajevo, Srebrenica i Zagreb.

• El 6 d’octubre, el ministre de Finances, Georgios Alogoskoufis, revela que
Grècia no ha assolit l’objectiu establert
els anys 2007 i 2008 en matèria de dèficit. El 2007, el dèficit previst va ser de
2,7% del PIB, tot i que el real es va situar en el 3,4%, i per a 2008 es va preveure un dèficit de l’1,6% mentre que el
real va arribar al 2,3%. Alogoskoufis situa el PIB de 2009 en l’1,8%, al·legant
que l’economia creixerà un 3% durant
aquell any.

Xipre
• El 10, el 13 i el 22 d’octubre se celebren diverses reunions entre el president grecoxipriota, Dhimitrios Kristofias,
i el president de la República Turca de
Xipre del Nord, Mehemet Ali Talat. En
aquestes trobades es debaten els poders del Govern federal proposat i l’estructura de l’Executiu federal.
Turquia
• El 3 d’octubre, l’organització terrorista
Partit dels Treballadors del Kurdistan
(PKK) ataca un post de comandament
militar prop de Semdinli, en què moren
17 soldats. En resposta a aquest atac,
el 7 d’octubre avions turcs bombardegen 21 posicions sospitoses de pertànyer a membres del PKK a la regió d’Avasin Baysan, al Kurdistan iraquià, des
d’on el PKK llança atacs contra el sudest de Turquia. El 24 d’octubre, l’exèrcit informa de la mort de 42 membres
del PKK entre l’ofensiva aèria a l’Iraq i
les operacions terrestres a Turquia.
• El 14 d’octubre, el ministre de Justícia, Mehmet Ali Sahin, comunica el
cessament de 19 oficials de presons
arran de la mort d’Engin Ceber, un activista d’esquerres de 29 anys, que va
morir a l’hospital l’11 d’octubre a causa d’una hemorràgia cerebral provocada per una suposada pallissa mentre
estava detingut a la presó Metris d’Istanbul. El cas torna a obrir la polèmica
sobre la situació dels drets humans al
país i el compliment dels requisits d’adhesió establerts per la UE.
• El 20 d’octubre s’inicia el judici contra 86 persones, entre les quals hi ha oficials militars, escriptors i advocats, acusats de pertànyer a l’organització
ultranacionalista il·legalitzada Ergenekon i de planejar un cop per enderrocar

Annexos

• El 23 d’octubre, Theodoros Roussopoulos dimiteix com a ministre d’Estat i portaveu del Govern arran d’un escàndol per l’intercanvi de terres. Unes
valuoses propietats de l’Estat es van
bescanviar l’any 2007 per altres de
menys valor, propietat del monestir Vatopedi, al Mont Athos, una república ortodoxa semiautònoma del nord de Grècia. L’intercanvi representa l’últim
escàndol del Govern de centre-dreta
del primer ministre Kostas Karamanlis.
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Itàlia

• El 6 d’octubre, el primer ministre,
Ivo Sanader, anuncia la immediata destitució de Berislav Roncevic com a ministre de Justícia i la substitució del
cap de la policia, Marijan Benko, per Vladimir Faber. Aquesta decisió està precedida per la mort a Zagreb, presumptament a mans de la màfia, d’Ana Hodak,
filla de Zvonimir Hodak, un advocat de
prestigi. El 10 d’octubre, ambdós nomenaments són aprovats al Sabor (Parlament). El 23 d’octubre, en una altra acció del crim organitzat, dos periodistes
són assassinats amb cotxe bomba al
centre de Zagreb. El 24 d’octubre, Sanader anuncia que les autoritats faran
tot el que estigui a les seves mans per
acabar amb el crim organitzat, que assimila al terrorisme.
• El 8 d’octubre, la cambra d’apel·lació del TPIY confirma la pena de 35
anys de presó per al dirigent serbocroata Milan Martic, imposada el juny de
2007 per crims comesos a principis
dels anys noranta contra croats i altres
ciutadans no serbis a Croàcia.

365

sumptament s’hauria vinculat Sarkozy
per desprestigiar-lo, i alguns passatges
havien estat filtrats a la revista Le Point.
Els quaderns contenien rumors sobre
tràfic de drogues, xantatge i corrupció
entre la classe política. Tot i que la majoria dels noms havien estat eliminats en
els extractes publicats, Sarkozy era citat per tenir una relació extramatrimonial
amb la dona d’un polític, ara ministre.
També s’esmentava el nom de Jacques
Chirac, que s’hauria sotmès a un lifting
a Canadà l’any 2003.
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el Govern. S’acusa aquesta formació
de preparar l’assassinat d’importants
personalitats, entre elles el primer ministre, Recep Tayyip Erdogan, i el premi Nobel de Literatura Orhan Pamuk.
L’auto d’acusació vincula Ergenekon
amb l’atemptat de maig de 2006 contra el diari laic Cumhuriyet i l’assassinat
el 17 de maig de 2006 del jutge Mustafa Yücel Özbilgin. Els membres d’Ergenekon també estan relacionats amb les
manifestacions d’abril de 2007 contra la
candidatura d’Abdullah Gül, musulmà
practicant, a la presidència del país.

vant de la cort reial haiximita. El 29 de
setembre, el rei Abdullah II havia acceptat la dimissió de Bassam Awadallah
com a cap de la cort reial haiximita.
Awadallah havia estat recentment objecte dels atacs dels polítics i de la
premsa local per haver defensat, suposadament, la privatització d’empreses
jordanes i per haver obtingut els poders del primer ministre, Nader Dahabi,
i haver establert un Govern a l’ombra al
Tribunal Reial.

Síria

• El 31 d’octubre, el coronel Muamar
al-Gaddafi visita Rússia per mantenir
converses amb oficials russos, incloent el president, Dmitri Medvédev, i el
primer ministre, Vladimir Putin. Segons
una informació apareguda al diari The
Guardian, Gaddafi hauria ofert a Rússia l’oportunitat d’obrir una base naval
permanent al port de Benghazi. La reunió se centra també en la compra de
combustible i armes. Ambdós països
signen un acord de cooperació nuclear civil.

• El 26 d’octubre, el Govern anuncia
l’entrada a Síria des d’Iraq d’helicòpters militars dels Estats Units que han
atacat una granja i han causat la mort de
vuit civils. El 28 d’octubre, el diari Financial Times cita oficials nord-americans que afirmen que les forces dels Estats Units han mort un important membre
d’Al-Qaida, Abu Ghadiya, que seria responsable de fer passar milicians estrangers de Síria a l’Iraq i que els Estats
Units havien definit com un dels principals subministradors de milicians a la regió. El 27 d’octubre, durant una visita al
Regne Unit, el ministre d’Afers Exteriors
sirià, Walid al-Mu’allim, condemna l’atac,
que qualifica d’«agressió criminal i terrorista». El 28 d’octubre, el Govern decideix tancar una escola i el centre cultural nord-americans de Damasc.
• El 29 d’octubre, segons la BBC, un
oficial de l’Organització Nacional de
Drets Humans a Síria anuncia que un tribunal de Damasc ha reduït la condemna de sis anys de presó a 30 mesos a
12 activistes a favor de la democràcia.

Líbia

Tunísia
• El 31 d’octubre es fa públic l’alliberament a Malí d’Andrea Kloiber i Wolfgang Ebner, els dos australians segrestats el març per l’organització
Al-Qaida al Magreb Islàmic.
Algèria

• El 14 d’octubre, el president sirià,
Bashar al-Assad, aprova un decret que
aplana el camí per poder enviar un ambaixador sirià a Beirut. El president del
Líban, Michel Suleiman, havia visitat Síria a mitjan agost i ambdós països havien anunciat la intenció d’establir relacions diplomàtiques plenes.

• El 29 d’octubre, el president d’Algèria, Abdelaziz Bouteflika, anuncia en
un discurs retransmès des del Tribunal
Suprem la seva intenció de reformar la
Constitució per abolir els límits que no
li permetrien presentar-se a la reelecció. Actualment, el càrrec de president
està limitat a dos mandats. Per a Bouteflika, la supressió d’aquesta limitació
«permetria a la gent exercir el legítim dret
a elegir el seu líder i renovar la seva
confiança en ell amb total sobirania».
Aquesta reforma obriria la porta perquè Bouteflika pogués presentar-se per
tercera vegada.

Jordània

Unió Europea

• El 4 d’octubre, el rei Abdullah nomena Nasir Ahmad al-Lawzi al capda-

• El 4 d’octubre es reuneixen a París
els caps de Govern de les quatre prin-

Líban

cipals economies de la UE (França,
Alemanya, Itàlia i Regne Unit) juntament
amb el president de la Comissió Europea, José Manuel Durão Barroso, el del
Banc Central Europeu (BCE), JeanClaude Trichet, i el de l’Eurogrup, JeanClaude Juncker, per acabar amb l’actuació unilateral dels estats membres
davant la crisi. Tot i que s’acorda actuar
de manera coordinada, la trobada no es
clou amb compromisos rellevants. Els
caps de Govern acorden no aplicar al
sistema bancari europeu un gran pla
de rescat com el nord-americà, tot i
que es comprometen a rescatar els
bancs en dificultats.
• El 15 i el 16 d’octubre té lloc a Brussel·les, sota la presidència francesa, una
cimera marcada per la crisi financera
global en què es debat com han de respondre coordinadament els estats membres i el BCE davant la situació de crisi. En aquesta cimera es tracta també
d’arribar a un acord en matèria de canvi climàtic, així com en migració i polítiques d’asil.
OPEP
• El 24 d’octubre se celebra a la seu
de Viena una cimera de l’Organització de
Països Exportadors de Petroli (OPEP),
en què es conclou que, a causa de la caiguda de la demanda de petroli a causa
de la crisi mundial, el mercat del petroli mundial es troba sobreabastat. Els ministres d’Energia dels països membres
de l’OPEP es mostren preocupats pel
descens del preu del petroli, després
d’arribar als 66,2 dòlars la vigília de la cimera. Per tal de frenar la caiguda dels
preus, decideixen retallar-ne la producció a un milió i mig de barrils diaris, prop
del 5% del subministrament, a partir de
l’1 de novembre.

Novembre de 2008
La crisi financera global marca els esdeveniments del mes de novembre. Així,
Portugal nacionalitza el Banc Portuguès de Negocis per l’amenaça d’una
suspensió de pagaments imminent. Per
la seva banda, els governs d’Espanya i
Itàlia presenten paquets de mesures
per reactivar l’economia, i Nicolas Sarkozy presenta per a França els detalls
d’un fons d’inversió estratègic. A nivell

Espanya
• El 3 de novembre, el president del
Govern, José Luis Rodríguez Zapatero,
anuncia una moratòria en el pagament
de la meitat dels terminis de les hipoteques durant dos anys per a les persones a l’atur i els pensionistes amb
familiars al seu càrrec. També anuncia
una ajuda de 1.500 euros per a les empreses que contractin aturats amb familiars al seu càrrec com a part del paquet de mesures de 170 milions d’euros
destinat a estimular el mercat laboral. El
27 de novembre, el Govern anuncia un

França
• El 6 de novembre, els ciutadans francesos d’origen marroquí Hamid Bach,
Reda Barazzouk i Yousef Bousag, juntament amb el francoalgerià Amine Liassine, són condemnats per un tribunal
de París, acusats d’establir una xarxa al
sud de França per reclutar musulmans
per a la «guerra santa» a l’estranger. Els
marroquins seran expulsats després de
complir la pena i se’ls prohibirà l’entrada al país durant els propers deu anys.
• El 18 de novembre, l’exprimer ministre Dominique de Villepin és jutjat
per la seva suposada participació en el
cas Clearstream i se l’acusa de «complicitat en denúncies calumnioses». En
aquest cas es va difamar el que aleshores era el ministre Nicolas Sarkozy
acusant-lo de rebre suborns a l’hora
d’adjudicar contractes importants en
matèria armamentista, amb l’objectiu de
desestabilitzar-lo. Així mateix, hauran
d’enfrontar-se al judici Jean-Louis Gergorin, un antic alt càrrec de l’Agència Espacial i de Defensa Europea (EADS),
l’especialista informàtic Imad Lahoud,
l’antic auditor Florian Bourges i el periodista Denis Robert.
• El 20 de novembre, el president Nicolas Sarkozy revela els detalls d’un
fons d’inversió estratègic, la creació del
qual ja havia avançat el mes d’octubre,
que té per objectiu la inversió en im-

Itàlia
• El 13 de novembre es desencadena
una protesta a un tribunal de Gènova en
fer-se pública l’absolució dels alts càrrecs de la policia a qui es jutjava per
propinar una brutal pallissa a un jove
manifestant antiglobalització durant la
cimera del G-8 a Gènova l’any 2001. Alguns dels comandaments operatius són
condemnats a penes de presó de fins
a quatre anys. No obstant això, no hauran de complir la condemna a presó
atès que els delictes prescriuen a principis de l’any 2009. Algunes de les víctimes acusen la policia d’actuar fora «de
l’ordre democràtic» sabent que gaudeixen «de total impunitat».
• El 13 de novembre, els conservadors denuncien «la legislació per l’eutanàsia», una ordre del Tribunal Constitucional que permet Beppino Englaro
desconnectar l’alimentació artificial que
manté amb vida la seva filla, Eluana Englaro, de 37 anys, que havia sofert un accident que la va deixar en estat vegetatiu l’any 1991. El tribunal se sustenta en
una ordre d’un tribunal de Milà, del mes
de juliol, que certificava que el coma
d’Eluana era irreversible i que abans de
l’accident havia manifestat la seva voluntat de morir abans que ser mantinguda amb vida artificialment.
• El 28 de novembre, el primer ministre, Silvio Berlusconi, anuncia el llançament d’un paquet de mesures per estimular l’economia, dotat amb 80.000
milions d’euros. Aquest paquet inclou
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• El 2 de novembre, el ministre de Finances Fernando Teixeira dos Santos
anuncia la nacionalització del Banc
Portuguès de Negocis (BPN), amb un
deute acumulat de 700 milions d’euros
davant la imminent suspensió de pagaments. Teixeira dos Santos informa que
s’ha descartat la possibilitat d’efectuar
un rescat amb el suport del Govern per
considerar que no serveix als interessos
dels contribuents. L’entitat queda controlada per l’estatal Caixa Geral de Depositos (CGD).
• El 22 de novembre, el Govern anuncia que Portugal es convertirà en el primer país de Europa a rebre cotxes elèctrics de l’empresa francesa Renault i el
seu soci japonès Nissan després d’arribar a un acord per oferir una xarxa
nacional de 1.300 punts de recàrrega
per als vehicles d’emissió zero per a
l’any 2011, quan es durà a terme el primer lliurament. Aquests cotxes seran
exempts de l’impost de circulació i els
compradors individuals es beneficiaran
d’una bonificació de 800 euros a través
de deduccions fiscals. El Govern també sol·licitarà que el 20% de la flota pública no produeixi emissions l’any el
2011.

portants empreses franceses per evitar-ne la compra o que quedin dominades per empreses estrangeres. El fons
està dotat inicialment amb 20.000 milions d’euros i serà gestionat pel Govern
i la Caisse des Dépôts et Consignations (CDC). Jean-François Dehecq, el
president de Sanofi-Avertis, dirigirà el
consell assessor del fons.
• El 25 de novembre, Martine Aubry és
declarada guanyadora, per un estret
marge, en l’elecció al càrrec de primera secretària del partit de l’oposició, Partit Socialista (PS), imposant-se a la candidata presidencial del 2007, Ségolène
Royal. Considerada la candidata del
sector més d’esquerres, Aubry es converteix en la primera dona que dirigeix el
PS, en succeir François Hollande, que
havia ocupat el càrrec des de l’any 1997.
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Portugal

nou paquet d’estímul de l’economia dotat amb 11.000 milions d’euros amb
l’objectiu de crear 300.000 llocs de
treball.
• El 17 de novembre, la policia francesa
arresta, al complex d’esquí de Cauterets,
a França, Miguel de Garikoitz Aspiazu
Rubina, àlies Txeroki, presumpte cap
militar de l’organització Euskadi i Llibertat (ETA). També es deté una dona
sospitosa de pertànyer a la banda. Se
sospita que Aspiazu hauria ordenat l’atemptat terrorista a l’aeroport de Barajas el desembre de 2006, que va suposar la fi de les converses de pau del
Govern amb ETA. Es creu que Garikoitz hauria assassinat dos guàrdies civils a la ciutat francesa de Capbreton,
el desembre de 2007. La detenció de
Txeroki suposa un dur cop a ETA, sis mesos després de l’arrest el mes de maig
del dirigent polític d’ETA Francisco Javier López Peña.
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europeu, té lloc una reunió dels estats
membres per preparar una posició comuna europea de cara a la reunió del G20 a Washington. En un altre àmbit, a
Itàlia es desencadena la polèmica per
la sentència del Tribunal Constitucional
que permet al pare d’Eulana Englaro, de
37 anys i en coma des de l’any 1991,
desconnectar l’alimentació artificial que
manté amb vida la seva filla.

pagaments únics per a les famílies amb
menys recursos, la congelació dels peatges durant sis mesos i la sol·licitud
als bancs de limitar els interessos de les
hipoteques. Els analistes descriuen
aquestes mesures com un estímul relativament modest. El Govern té poc marge de maniobra després que l’economia
italiana, la tercera de la zona euro darrere
d’Alemanya i França, entrés en recessió
el tercer trimestre de 2008.
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Eslovènia
• El 3 de novembre, el president Danilo Turk nomena formalment nou primer
ministre Borut Pahor, arran de les eleccions a la Cambra de l’Estat (cambra baixa) del passat 21 de setembre. Pahor és
el dirigent del partit de centre-esquerra
Social Demòcrates (SD), el més votat a
les eleccions, que va aconseguir 29 escons dels 90 en disputa al Parlament.
• El 13 de novembre, l’SD signa un
acord de coalició amb tres altres partits
de centre-esquerra: Zares (Nova Política), amb nou escons al Parlament, el
Partit Democràtic dels Pensionistes
d’Eslovènia (DeSUS), amb set escons,
i Liberal Democràcia d’Eslovènia (LDS),
amb cinc.
Croàcia
• El 5 de novembre, el Comissari de
la UE per a l’Ampliació, Olli Rehn, anuncia en el seu informe anual que les negociacions d’adhesió amb el Govern
croat acabaran a finals de 2009. Ratificar el tractat per integrar Croàcia en
la UE trigarà encara un altre any, i la porta per a la seva adhesió potencial s’obrirà a finals de 2010 o a principis de
2011. Tot i que majoritàriament positiu,
aquest informe posa de manifest certs
obstacles per a l’adhesió de Croàcia,
entre aquests la disputa territorial amb
Eslovènia.
• El 18 de novembre, la Cort Internacional de Justícia (CIJ) dictamina que
Croàcia té dret a demandar Sèrbia per
genocidi. Croàcia sosté que els atacs
serbis que van causar la mort i l’èxode
de milers de croats durant la guerra
d’independència croata de 1991-1995
van ser actes de genocidi i per això
sol·licita davant la Cort Internacional de
Justícia que Sèrbia pagui una indemnització.

Bosnia i Hercegovina
• El 5 de novembre, per ordre de la
secció especial de crims de guerra de
l’oficina del fiscal general de l’Estat,
membres de l’Agència Bosniana d’Informació i Protecció de l’Estat (SIPA)
arresten dos sospitosos d’haver participat en el genocidi contra musulmans
i bosnians a Srebrenica, el juliol de
1995.
• El 20 de novembre, el Consell de
Seguretat de Nacions Unides aprova la
Resolució 1845 (2008), que renova durant un any la presència de les forces de
pau de la UE a Bòsnia, la Força d’Estabilització de la UE (EU-For).
Grècia
• El 3 de novembre, cinc cotxes aparcats davant de les oficines navals gregues a Atenes i una botiga de telefonia mòbil són incendiats. El 4 de
novembre esclata una bomba de fabricació casolana a l’entrada de l’oficina
d’Evangelos Meimarakis al Ministeri de
Defensa. L’explosió provoca danys materials i ningú no en reclama l’autoria.
El 13 de novembre, suposats piròmans
d’ideologia anarquista incendien cinc
sucursals dels bancs Eurobank, ATE
Bank i Geniki Bank a Salònica, al nord
del país.
Xipre
• Els dies 3, 11 i 13 de novembre,
després que s’iniciessin el mes de
setembre negociacions directes formals amb l’objectiu de reunificar l’illa,
el president grecoxipriota, Dhimitrios
Khristofias, i el president de la República Turca de Xipre del Nord (RTCN),
Mehmet Ali Talat, es reuneixen per
parlar d’una fórmula de repartiment
de poders per a la proposta de Govern federal. El 17 de novembre, ambdós líders parlen de la necessitat d’establir institucions independents per a
la proposta d’un sistema judicial federal.
Turquia
• El 2 de novembre es produeixen enfrontaments a Yuksekova, a la província
de Hakkari, al sud-est del país, entre policies i uns 3.000 seguidors del pro-

kurd Partit de la Societat Democràtica,
quan es manifestaven contra la visita del
primer ministre, Recep Tayyip Erdogan,
a la regió, de majoria kurda. El dia anterior, dues persones havien resultat
ferides en l’explosió a una seu del Partit de la Justícia i el Desenvolupament
(AKP).
• El 3 de novembre, el president Abdullah Gül reafirma l’ambició de Turquia de formar part de la UE en igualtat de condicions que la resta dels
països membres. El 5 de novembre, la
Comissió Europea (CE) critica en el
seu informe de progrés el Govern de
Turquia per la lentitud de les reformes, especialment pel que fa a l’expressió de les llibertats i els drets humans.
• El 9 de novembre, el primer ministre
Erdogan comenta en una entrevista publicada pel diari New York Times que
Turquia està preparada per exercir de
mitjancer entre l’Administració del nou
president dels Estats Units i l’Iran. Erdogan argumenta que l’estatus de Turquia com a membre de l’OTAN i el fet
que sigui un país musulmà amb importants vincles amb l’Iran li permet actuar
de pont entre ambdós països amb l’objectiu de solucionar el llarg contenciós
de les aspiracions nuclears de l’Iran, així
com l’animadversió que sent aquest Estat per Israel.
• El 16 de novembre es produeix una
escissió entre l’oposició laica quan el dirigent del Partit Republicà del Poble
(CHP), Deniz Baykal, en un comentari
sobre les dones amb hijab, el mocador
musulmà, declara que «no és correcte
discriminar la gent per com va vestida».
Anteriorment, Baykal s’havia oposat a l’aixecament de la prohibició de portar el
hijab en llocs públics. Els crítics interpreten aquest canvi com un intent de
guanyar suport de cara a les properes
eleccions locals, previstes per a març de
2009.
• El 26 de novembre, el ministre d’Economia, Mehmet Simsek, i el ministre
d’Afers Exteriors de l’Iran, Manuchehr
Motaki, signen a Teheran dos memoràndums d’entesa amb l’objectiu d’ampliar la cooperació econòmica entre
Turquia i l’Iran. El volum de negoci entre ambdós països, que era de 1.300
milions d’euros l’any 2002, s’espera
que arribarà als 10.000 milions d’euros el 2008.

Líban
• El 19 de novembre, la junta directiva de l’FMI aprova la xifra de 37.300
milions de dòlars per a l’assistència
d’emergència postconflicte per al Líban en suport al programa del Govern
libanès per a 2008-2009. La quantitat compromesa se suma als 74 milions
de dòlars oferts al Líban el maig de
2007.
Tunísia
• El 6 de novembre, el diari Financial
Times publica l’indult i alliberament per
part de les autoritats tunisenques de 21
presos sentenciats a llargues condemnes de presó, alguns fins i tot a
cadena perpètua, per pertinença al grup
islamista Hizb al-Nahda (Partit del Re-

• El 4 de novembre es fa pública la prohibició per part del Govern d’un número de la publicació francesa L’Express International al·legant insults a l’islam en
diversos articles en què s’analitzava la
relació entre islam i cristianisme. Khalid
Naciri, ministre de Comunicació i portaveu del Govern, qualifica aquest número d’«ofensiu» i adverteix que pot alterar l’ordre públic.
• El 8 de novembre se celebra a Skhirat, a l’oest del país, el vuitè congrés de
la Unió Socialista de Forces Populars
(USFP). La USFP formava part de la
coalició governamental d’octubre de
2007. Aquest congrés elegeix Abedlwahed Radi, ministre de Justícia, com a
nou secretari general del partit.
Unió Europea
• El 4 de novembre, Barcelona és escollida per albergar la seu de la secretaria de la Unió per la Mediterrània,
en una reunió a Marsella, França. El
Palau de Pedralbes acollirà físicament
aquest òrgan tècnic de la unió de 43
països.
• El 6 de novembre, el Banc Central
Europeu (BCE) redueix els tipus d’interès oficials aplicables a la zona euro
del 3,75% al 3,25%. De manera simultània, el Banc d’Anglaterra redueix
la seva base del tipus d’interès del 3%
a l’1,5%.
• El 7 de novembre té lloc una cimera informal presidida pel president francès, Nicolas Sarkozy, president de torn
de la UE durant el segon semestre de
2008, en què els estats membres han
de trobar posicions comunes per a la
cimera del G-20 sobre la reforma del
sistema financer internacional que tindrà lloc a Washington el 15 de novembre. La Comissió Europea posa
sobre la taula propostes controvertides per a l’estímul fiscal massiu de les
economies de la UE, en vista de la recessió en què ja han entrat els 15 països de la zona euro. Els dies 15 i 16
de novembre es reuneixen a Washington D. C. els líders del G-20, els
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països més industrialitzats del planeta
i les principals economies emergents
per unir esforços per afrontar la crisi financera global i acordar un pla de reforma de les institucions financeres internacionals.
• El 21 de novembre, el Tractat de Lisboa és ratificat pel Parlament suec, el
Riksdag, per 243 vots a favor, 39 en
contra i 67 abstencions. Aquesta ratificació eleva de 25 a 27 els països que
han ratificat el text. Irlanda va votar «no»
el juny de 2008 i encara falta per conèixer la decisió de la República Txeca,
on encara no l’ha ratificat el Senat, la
cambra alta del Parlament.

Desembre de 2008
La majoria dels parlaments europeus,
entre ells els de Grècia, Xipre, Espanya i Turquia, aproven els pressupostos per a l’any 2009 amb retallades en
la despesa pública i amb una previsió
de creixement menor a la de 2008. Durant aquest mes també s’aproven nombrosos paquets de mesures d’estímul
de l’economia per fer front a la crisi financera global. A Grècia tenen lloc
greus enfrontaments arran de la mort
d’un jove de 15 anys a mans de la policia, que desemboquen en protestes i
aldarulls d’àmbit nacional per l’augment de l’atur i la pobresa. A mitjan
mes, el primer ministre de Montenegro presenta a París al president de
torn de la UE, Nicolas Sarkozy, la sol·licitud oficial dels seu país per ingressar
en la Unió Europea. El Líban anuncia
el nomenament del seu primer ambaixador a Síria, la qual cosa constitueix
el primer pas per a la normalització de
les relacions diplomàtiques entre ambdós països.
Portugal
• El 12 de desembre, el Govern anuncia un paquet de mesures de 2.200
milions d’euros per afavorir la recuperació econòmica quan el país s’apropa a la recessió enmig de la crisi financera internacional. Aquest paquet
preveu destinar 800 milions a «incentius fiscals», 500 milions a escoles,
250 a energia i infraestructures i 850
a programes d’ocupació. El primer ministre, José Sócrates, anuncia que
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• El 6 de novembre, la televisió siriana emet el que qualifica de «confessions» dels responsables de l’atemptat
amb cotxe bomba als afores de Damasc, el 27 de setembre, que va causar la mort de 17 persones. Els terroristes diuen pertànyer a Fatah al-Islam,
una facció islamista sunnita que l’exèrcit libanès hauria combatut l’any 2007,
al camp de refugiats palestí de Nahr elBared, al Líban.
• El 12 de novembre, els diaris informen de la filtració de detalls d’un informe per part de diplomàtics indeterminats de l’Organisme Internacional de
la Agència Atòmica (OIEA). Aquest informe fa referència a la suposada troballa de restes d’urani al lloc on hi hauria un suposat reactor nuclear sirià
bombardejat per la força aèria israeliana el setembre de 2007. Els inspectors de l’OIEA haurien visitat la instal·lació d’al-Kibar, al nord-est de Síria,
el mes de juny.
• El 17 i el 18 de novembre, el secretari d’Estat per a Afers Exteriors i de
la Commonwealth, David Miliband, visita Síria, on es reuneix amb el president, Bashar al-Assad, així com amb altres alts funcionaris del Govern. És la
visita de més alt nivell per part de les
autoritats britàniques des que l’any
2001 el primer ministre Tony Blair visités el país i mantingués una reunió amb
al-Assad.

naixement). Els indults s’emmarquen
en el vint-i-ú aniversari de l’arribada al
poder del president Zine al-Abidine
Ben Ali.
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Síria

aquestes mesures, que equivalen a
l’1,25% del PIB, redundaran en un dèficit pressupostari del 3% l’any 2009,
per damunt de la previsió del Govern
del 2,2%.
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Espanya
• El 18 de desembre, el Congrés dels
Diputats (cambra baixa) aprova, amb
178 vots a favor i 163 en contra, un
pressupost fiscal auster per a l’any
2009, que preveu un creixement de
l’1%, una xifra que el ministre d’Economia, Pedro Solbes, qualifica de poc
realista després del col·lapse del mercat immobiliari espanyol i la crisi als
mercats financers. Solbes anuncia una
previsió del voltant del 3% del PIB de
dèficit per a l’any 2008, que augmentarà el 2009. El Partit Popular (PP) a l’oposició qualifica els pressupostos de
«frau legal».
• El 31 de desembre, un cotxe bomba esclata als afores de les oficines del
canal de televisió regional EITB, a Bilbao. L’explosió, que no causa víctimes,
es produeix després d’un avís de l’organització terrorista ETA.
França
• El 4 de desembre, el president francès Nicolas Sarkozy anuncia un paquet
de mesures de 26.000 milions d’euros,
equivalent a l’1,3% del PIB, amb l’objectiu d’estimular l’economia a la llum de
la recessió del segon i tercer trimestre
de 2008. Aquest paquet de mesures
representa la contribució francesa al pla
d’estímul fiscal europeu, formalitzat a la
cimera de Brussel·les els dies 11 i 12
de desembre,
• L’11 de desembre, Ahmed Bentaieb, Mourad Loghmari, Karmel Mosbah i Fredj Aloulou, d’origen tunisenc,
són condemnats per un tribunal de
París a penes de diversos anys de
presó per intentar reclutar musulmans
per a la insurrecció iraquiana. Es creu
que els quatre estan vinculats a una
cèl·lula localitzada a Bèlgica que hauria reclutat la musulmana conversa
Muriel Degauque per ser la primera
dona europea suïcida a l’Iraq l’any
2005.
• El 17 de desembre, Sarkozy anuncia
un pla d’ajuda perquè els membres de
les comunitats més desafavorides acon-

segueixin un major accés a l’educació
secundària i a l’ocupació. En aquest
sentit, se sol·licita als centres d’elit que
augmentin la quota de beques mentre
que les 100 empreses més importants
duran a terme una prova pilot de selecció dels seus empleats amb currículums anònims que no revelin l’origen
dels candidats.
Itàlia
• L’1 de desembre, Venècia pateix les
pitjors inundacions des de l’any 1986.
L’11 de desembre, els bombers han
de rescatar desenes de persones que
han quedat atrapades en els seus cotxes als carrers de Roma. Durant
aquests dies, quatre persones moren
com a conseqüència de les intenses
pluges.
• El 3 de desembre, el diari Financial
Times exposa com a clar signe de la
recessió econòmica la reducció de la indústria italiana del consum d’electricitat
en un 30% l’octubre i el novembre. La
producció de l’acer i d’automòbils es
redueix dràsticament en caure la demanda nacional i internacional de cotxes un 29% respecte del mateix mes de
2007.
• El 12 de desembre, centenars de
professors duen a terme una vaga general en contra de la retallada del Govern en la despesa en educació.
• El 18 de desembre, el fundador de
l’empresa làctica Parmalat, Calisto Tanzi, és condemnat a deu anys de presó
acusat d’especulació abusiva, obstacle
a l’autoritat de vigilància i falsedat en auditoria en relació amb la fallida de l’empresa l’any 2003.
Malta
• El 30 de desembre, una patrulla maltesa rescata 140 immigrants subsaharians, provinents de Somàlia, Nigèria i
Ghana, que eren a la deriva en una petita embarcació i pretenien entrar a la UE
per Malta.
Croàcia
• El 17 de desembre, el primer ministre eslovè Borut Pahor anuncia el veto
del seu país a l’obertura de nous capítols per a l’adhesió de Croàcia a la UE
a causa d’una disputa territorial.

Sèrbia
• El 12 de desembre, el Consell de
Seguretat de Nacions Unides autoritza
el secretari general de l’ONU a nomenar, com a mesura temporal i dins dels
recursos existents, jutges ad litem addicionals per al tribunal, per així poder
dur a terme els judicis pendents i començar-ne d’altres. Aquesta mesura
busca permetre que el Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia
(TPIY) pugui concloure la seva estratègia.
• El 30 de desembre, el president
Boris Tadic destitueix el general Zdravko Ponos com a cap de l’Estat Major,
responsabilitat que ostentava des de
desembre de 2006. El 31 de desembre, el diari Financial Times anuncia
que Ponos, general reformista, hauria
desacreditat el ministre de Defensa,
Dragan Sutanovac, en declarar que
«no tenia cap estratègia», així com que
Ponos no hauria lliurat cap informe a
Sutanovac en un any.
Kosovo segons la Resolució núm
1244 del Consell de Seguretat de
Nacions Unides
• El 9 de desembre, després de mesos de desavinences a nivell internacional, la missió policial i judicial desplegada per la UE (EULEX) a Kosovo
assumeix la responsabilitat total de la seguretat i inicia les seves operacions al
territori. En una roda de premsa conjunta
amb el president Fatmir Sejdiu i el primer ministre Hashim Thaçi, el cap de
l’EULEX, Yves de Kermabon, anuncia
que la missió ha aconseguit desplegarse arreu del país, incloent-hi el nord, de
majoria sèrbia.
• El 26 de desembre, tropes del Ministeri de l’Interior de Sèrbia arresten
10 antics membres del desmantellat
exèrcit d’Alliberament de Kosovo (UCK)
per suposats crims de guerra en el conflicte bèl·lic de Kosovo entre 1998 i1999.
Els arrestos es produeixen en una batuda a la regió de Presevo, fronterera
amb Kosovo, predominantment d’ètnia
albanesa.
Montenegro
• El 15 de desembre, el primer ministre Milo Djukanovic presenta a Pa-

Grècia
• El 6 de desembre, Grècia viu les
majors protestes de la darrera dècada després que un adolescent de 15
anys, Alexandros Grigoropoulos, morís a causa del tret d’un policia al districte d’Exarchia, al centre d’Atenes.
Segons els policies, van ser agredits
per adolescents que els llançaven pedres. El 7 de desembre, 24 oficines
bancàries, 35 comerços, 22 cotxes i
12 cases haurien estat víctimes del
foc només a Atenes, quan grups de
joves anarquistes i d’esquerres s’enfronten a la policia. Els atacs, inicialment dirigits contra la policia, esdevenen protestes contra l’augment de
la taxa d’atur i la pobresa. El 10 de
desembre, un tribunal ordena l’ingrés
a presó dels dos policies a l’espera del
judici per la mort del jove. Epaminondas Korkoneas, l’agent que va disparar, és acusat d’homicidi premeditat i
el seu company, Vassilios Saraliotis, de
còmplice.
• El 10 de desembre, el partit del primer ministre Kostas Karamanlis, Nova
Democràcia (ND), perd un escó al Vouli (Parlament) quan expulsa Petros Tatoulis per haver-se distanciat del partit.
Amb aquesta expulsió, ND es queda
amb només un escó per damunt de la
majoria del Parlament.
• El 22 de desembre, el Vouli aprova
per 151 vots a 147 els pressupostos de
l’Estat per a l’any 2009, que preveuen
un dèficit del 2%, un creixement del
2,7%, en comparació amb el 3,2 % del
2008, i una inflació del 3%.

Turquia
• El 4 de desembre, Leyla Zana, coneguda activista kurda i antiga membre
de l’extint i il·legalitzat Partit Democràtic Turc, prokurd, és condemnada a 10
anys de presó per enaltir l’organització
Partit dels Treballadors del Kurdistan
(PKK), inclosa en la llista europea d’organitzacions terroristes.

Síria
• El 18 de desembre, el ministre d’Informació del Líban, Tarek Mitri, anuncia el nomenament del primer ambai-
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• El 19 de desembre, l’Agència France-Presse anuncia que Macedònia ha
decidit posar fi al seu compromís militar a l’Iraq i que el divendres 17 de desembre les seves tropes hauran abandonat el país.

• El 2 i el 16 de desembre, el president grecoxipriota, Dhimitrios Khristofias, i el president de la República Turca de Xipre del Nord, Mehmet Ali Talat,
es reuneixen per parlar sobre la reunificació de l’illa després que s’iniciessin
negociacions directes formals el mes
de setembre. El 22 de desembre, ambdós líders admeten que els avenços
han estat fins al moment insuficients
però reafirmen la seva voluntat de seguir treballant per aconseguir la solució del contenciós.
• El 12 de desembre, un pres condemnat per violació s’escapa d’un hospital privat de Nicòsia. Arran d’aquest
incident, el 17 de desembre, dimiteix Kipros Khrysostomidhis com a ministre de
Justícia. El 22 de desembre, Loukas
Louka és nomenat nou ministre de Justícia.
• El 12 de desembre, el Consell de
Seguretat de Nacions Unides aprova
la Resolució 1847 (2008), que amplia durant sis mesos el mandat de la
Força de les Nacions Unides per al
Manteniment de la Pau a Xipre (UNFICYP).
• El 12 de desembre mor l’expresident grecoxipriota Tassos Papadopoulos, de 74 anys. Papadopoulos va
convèncer els grecoxipriotes que rebutgessin el pla de l’ONU per a la reunificació de l’illa i va supervisar l’adhesió de la part grega de Xipre a la UE el
maig de 2004.
• El 17 de desembre, el Consell de
Ministres decideix reduir la durada del
servei militar obligatori de 25 a 24
mesos.
• El 18 de desembre, la Cambra de
Representants (Parlament) aprova per
33 vots a 20 el pressupost fiscal per a
l’any 2009. És el primer pressupost
adoptat des de l’entrada en circulació de
l’euro a Xipre.

• El 15 de desembre, 200 intel·lectuals i escriptors emeten a través d’Internet una disculpa pública per l’assassinat d’un milió i mig d’armenis a la
Turquia otomana, entre 1915 i 1923. La
disculpa, en forma de carta oberta, extensiva a tots aquells turcs que la vulguin subscriure, provoca les protestes
dels nacionalistes, que la consideren
una traïció nacional. Les autoritats turques veuen la mort dels armenis com
un dany col·lateral de la guerra. Els organitzadors declaren que més de
11.000 persones haurien signat la carta en dos dies.
• El 16 de desembre, l’exèrcit turc
emprèn nous atacs aeris contra presumptes posicions del PKK a la regió
del Kurdistan iraquià. Tres soldats moren en enfrontaments amb el PKK durant el mes de desembre, així com dos
membres del mateix PKK. El 26 de
desembre, el primer ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, anuncia, després
de reunir-se amb el seu homòleg iraquià, Nouri al-Maliki, que ambdós països col·laboraran per combatre els
membres del PKK que operen al llarg
de la frontera entre Turquia i Iraq.
• El 19 de desembre, Turquia obre
dos nous capítols en la negociació amb
la UE, en referència a la lliure circulació del capital, la societat de la informació i els mitjans de comunicació.
Això eleva a 10, de 35, les àrees obertes des que s’iniciessin les negociacions d’adhesió l’any 2005. El 21 de
desembre, el comissari de la UE per a
l’Ampliació insta Turquia a superar les
divisions internes i reprendre les reformes endarrerides, adduint que el
2009 serà un any clau per determinar
si Turquia té un veritable interès en
l’adhesió.
• El 27 de desembre, la Gran Assemblea Nacional (Parlament) aprova
per 324 vots a favor i 117 en contra el
pressupost fiscal per a l’any 2009, amb
un dèficit previst de 10.400 milions de
noves lliures turques. Aquest pressupost redueix les partides de la majoria
dels ministeris fins a un 16% per així rebaixar la despesa total.
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Macedònia

Xipre
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rís al president de la UE, Nicolas Sarkozy, la sol·licitud oficial d’ingrés de
Montenegro en la Unió Europea. El comissari de la UE per a l’Ampliació, Olli
Rehn, reconeix els «importants avenços» de Montenegro en la seva preparació per a «la integració europea» i
celebra la candidatura d’adhesió a la UE
del país balcànic.

xador del Líban davant Síria, tot i que
no es farà públic fins que Síria l’hagi acceptat. Aquest nomenament constitueix el primer pas per a la normalització de les relacions diplomàtiques entre
ambdós països.

ga Àrab i Israel. En la inauguració, Jordània fa una crida a la cooperació regional per establir un sistema de gestió
durador dels recursos hídrics a l’Orient
Mitjà.
Líbia
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Líban
• El 16 de desembre, el Consell de
Seguretat de Nacions Unides adopta
la Resolució 1852 (2008), per la qual
s’estén fins al 28 de febrer de 2009 el
mandat de la Comissió Internacional Independent d’Investigació de Nacions
Unides per l’assassinat de l’exprimer
ministre al-Hariri.
• El 17 de desembre, Rússia consolida la seva influència a l’Orient Mitjà en
anunciar la donació al Líban de 10 avions
MiG-29 Fulcrum. Oficials russos afirmen que la donació d’aquests avions de
segona mà és part de l’acord de cooperació en matèria de defensa que també preveu la formació de milers de libanesos per part de Rússia.

• El 27 de desembre, Líbia rep Gene
Cretz, diplomàtic nord-americà de carrera, el primer ambaixador dels Estats
Units des de la dècada dels setanta.

Canvi climàtic
Tunísia
• El 13 de desembre, Sadok Chourou,
líder històric de la il·legalitzada organització islamista Al-Nahda, és empresonat acusat de reprendre les activitats
del grup. Chourou havia passat 18
anys en presó per dirigir aquesta organització i havia estat alliberat gràcies a una amnistia governamental per
a 21 membres del grup coincidint amb
el 21 aniversari de l’arribada al poder
del president tunisenc, Zine al Abidine
Ben Ali.

Jordània
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Consell de Cooperació del Golf
• El 22 de desembre té lloc la Conferència Euromediterrània sobre l’Aigua,
ajornada per les divergències entre la Lli-

Cooperació del Golf (CCG) a Muscat, capital d’Oman. Els dirigents del
CCG aproven una estratègia de seguretat entre sis estats membres (Bahrein, Kuwait, Oman, Qatar, Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs Units). Els
líders del CCG condemnen enèrgicament la «flagrant agressió» israeliana
contra els palestins a la Franja de Gaza
i criden a la unitat de les faccions palestines.

• El 29 i el 30 de desembre se celebra la vigèsima reunió del Consell de

• De l’1 al 13 de desembre es reuneix a Poznan, Polònia, la conferència de
Nacions Unides contra el canvi climàtic.
És la darrera d’una sèrie de trobades per
intentar dotar el Conveni Marc Nacions
Unides sobre el Canvi Climàtic d’un
tractat successor del Protocol de Kyoto, que acaba l’any 2012. A la conferència, les diferents parts es comprometen a elaborar un primer esborrany per
a la Conferència de Bonn, a Alemanya,
prevista per a juny de 2009, en preparació per a un text final que haurà de ser
acordat a Copenhaguen el desembre de
2009.

Cronologies

siva a la franja de Gaza per forçar Hamàs a aturar el llançament de coets.
L’atac provoca unes 200 víctimes, entre
aquests civils. Després de la condemna de la situació a nivell internacional,
l’ofensiva acaba amb la declaració unilateral d’alto el foc per part d’Israel al gener de 2009.

Gener de 2008
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d’Afers Exteriors, Tzipi Livni. A finals de
juliol, Olmert cedeix a la pressió i anuncia la seva dimissió del càrrec de primer
ministre. A l’octubre, Tzipi Livni, nova dirigent del partit Kadima, anuncia que
no ha aconseguit formar una nova coalició de Govern i sol·licita al president
que convoqui eleccions anticipades,
que tindran lloc el 10 de febrer de 2009.
El mes de febrer, el viceministre de Defensa israelià, Matan Vilnai, adverteix
que el llançament de coets des de la
franja de Gaza pot tenir conseqüències
greus per als palestins, i utilitza la paraula shoah, un terme hebreu que designa l’holocaust. Les seves paraules
són posteriorment matisades per altres
membres del Govern. No obstant això,
s’inicia una sèrie d’atacs aeris contra la
franja de Gaza que s’allarguen fins al
mes de març amb l’objectiu d’evitar el
llançament de coets contra territori israelià.
Després de mesos de negociacions, al
juny entra en vigor l’alto el foc entre Israel i Hamàs, que es veu amenaçat en
diferents ocasions. A principis de juliol, per exemple, el llançament de nous
coets des de la franja de Gaza té com
a resposta el tancament dels passos
fronterers per part d’Israel, la qual cosa
provoca una recrudescència de les condicions de vida dels ciutadans. El juliol,
cinc soldats libanesos són alliberats i es
lliuren les restes de 200 soldats libanesos i egipcis a canvi dels cossos dels
dos soldats israelians la captura dels
quals va provocar, al 2006, la guerra entre Israel i el Líban.
A començaments de novembre, tropes
israelianes s’enfronten amb soldats de
Hamàs. La tensió augmenta fins a la
declaració unilateral de Hamàs de la fi
de l’alto el foc al desembre. En resposta, l’exèrcit israelià inicia una ofen-

Israel
• El 9 de gener, un tribunal de Tel Aviv
dicta sentència contra David Shamir,
major a la reserva de les Forces de Defensa d’Israel (IDF), culpable d’un intent
d’espionatge per tractar de vendre secrets militars a països com l’Iran i Rússia, i a grups com l’islamista Hamàs.
• El 16 de gener, el primer ministre israelià, Ehud Olmert, pateix un important revés amb la retirada del partit d’extrema dreta, Yisrael Beiteinu, de la
coalició de govern, en protesta per la
decisió del Govern de mantenir converses amb els palestins en assumptes
essencials com les fronteres, els refugiats i l’estatus de Jerusalem. La retirada
de Beiteinu deixa la coalició d’Olmert
amb una majoria precària a la Knesset
(Parlament).
• El 17 de gener, el ministre de Defensa israelià confirma que Israel ha realitzat una prova amb míssils prop de Jerusalem, cosa que aixeca les sospites
que es tracti d’un programa de desenvolupament d’armes de llarg abast o
de millora del sistema de defensa antimíssils.
• El 30 de gener, la comissió Winograd, creada el setembre de 2006 per
analitzar la gestió del Govern i de l’exèrcit
israelians en la guerra amb el Líban el
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L’any 2008 s’inicia amb nous llançaments de coets des de la franja de Gaza
a Israel, que tenen com a resposta el tancament dels passos fronterers amb Egipte, la qual cosa impedeix l’entrada de camions amb aliments, subministraments
humanitaris i combustible. Les condicions de vida de la població de la franja se’n ressenten considerablement.
Al llarg de l’any, es desplega una intensa
activitat diplomàtica que s’inicia el mes
de gener amb la visita del president
dels Estats Units, George W. Bush, a Israel i als territoris palestins. La secretària d’Estat nord-americana, Condoleezza Rice, també viatja a la zona en
diverses ocasions. L’activitat diplomàtica prossegueix durant els mesos de
març i abril amb les visites de la cancellera alemanya, Angela Merkel, del
vicepresident dels Estats Units, Dick
Cheney, i de l’expresident dels Estats
Units, Jimmy Carter, així com amb la
trobada a Rússia del cap de l’Autoritat
Nacional Palestina (ANP), Mahmoud
Abbas, amb el president rus, Vladimir
Putin. Al juliol, Barak Obama, senador
demòcrata nord-americà i candidat a la
presidència dels Estats Units, es reuneix
amb els líders israelians i palestins.
També el 2008 se succeeixen les investigacions al Govern israelià sobre la
seva gestió durant la guerra de l’estiu de
2006. Pel gener, la comissió Winograd
presenta un informe que exculpa el primer ministre israelià, Ehud Olmert, però
que detecta «seriosos defectes i deficiències» en el lideratge polític i militar
del país durant el conflicte.
El mes de maig, la investigació oberta
a Olmert per corrupció provoca reaccions, tant externes com dins de la seva
pròpia formació política, que el forcen
a convocar eleccions primàries en el
seu partit; comicis que guanya la ministra
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Cronologia d’Israel-Palestina

juliol i l’agost de 2006, presenta el seu
informe final. Encara que la comissió
detecta «seriosos defectes i deficiències»
en el lideratge polític i militar del país, Olmert es lliura de la censura per la seva
gestió de la guerra.
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Palestina
• L’1 de gener, almenys vuit palestins
moren i una vintena més són ferits a la
franja de Gaza durant els enfrontaments
entre Fatah i Hamàs els dies 31 de desembre de 2007 i 1 de gener de 2008.
• El 26 de gener mor d’un atac de cor
a Amman, Jordània, George Habash,
fundador del partit marxista-leninista radical Front Popular per a l’Alliberament
de Palestina (FPLP).
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Negociacions de pau
• El 8 de gener, el president palestí,
Mahmoud Abbas, i el primer ministre israelià, Ehud Olmert, es reuneixen per
fer una ronda de negociacions a Jerusalem abans de la visita a la regió del
president nord-americà George W.
Bush. Abbas i Olmert acorden un marc
per a les negociacions que inclogui els
temes més importants relacionats amb
el futur Estat palestí: les fronteres, l’estatus de Jerusalem i el futur de les famílies dels refugiats palestins.
• Entre el 9 i l’11 de gener, el president
dels Estats Units, George W. Bush, visita Israel i Palestina en la que és la
seva primera visita oficial al país com a
president. Bush tracta de donar un impuls al diàleg entre israelians i palestins
després de la cimera d’Annapolis, el novembre de 2007, frenada per la política d’assentaments israelians. En la seva
primera conferència a Israel, Bush critica els assentaments il·legals perquè
són un impediment per a la pau.
Conflictes entre les parts
• El 3 de gener, nou palestins moren a
mans de forces israelianes que operen
a Gaza. Diverses cases de comandaments militars són bombardejades. Per
la seva banda, els palestins llancen un
coet Katiusha des de la franja de Gaza.
• El 17 de gener, Hamàs i altres faccions palestines reprenen el llançament
de coets a Israel. Almenys 40 coets són
llançats, la meitat dels quals impacta a

Israel. El 18 de gener, 31 coets més
són llançats de nou en direcció a Israel.
• El 18 de gener, Israel tanca tots els
passos fronterers amb Egipte, impedint
així el pas als camions amb combustible
o els subministraments humanitaris. El 20
de gener, la ciutat de Gaza es queda
sense llum quan s’esgota el combustible de l’única planta productora d’electricitat. El 21 de gener, el ministre de Defensa israelià, Ehud Barak, sota la pressió
de les crítiques internacionals creixents,
anuncia l’aixecament d’algunes restriccions i l’autorització de l’entrada a Gaza
del dièsel industrial necessari per a una
setmana, així com de 50 camions amb
menjar i medicaments.
• El 23 de gener, milers de ciutadans
de Gaza passen cap a Egipte després
que milicians de Hamàs obrissin forats
en diferents punts de la frontera amb
aquell país. Les forces de seguretat
egípcies no mostren oposició i permeten als palestins proveir-se de menjar,
medecines i gasolina comprats en botigues egípcies. Davant aquesta situació, el president egipci, Hosni Mubarak, dóna l’ordre que es permeti travessar
la frontera als habitants de Gaza.

tat condemnat a nou mesos de privació
de llibertat per recaptació il·lícita de fons
per a la campanya del seu pare el 1999,
però el seu ingrés a la presó va ser ajornat per motius humanitaris després que
Ariel Sharon entrés en coma per un vessament cerebral, el gener de 2006.
Palestina
• El 3 de febrer, les autoritats egípcies tanquen les obertures realitzades
per Hamàs el 23 de gener a la frontera
amb la franja de Gaza i la reforcen amb
filferro espinós i un desplegament de
tropes.
Negociacions de pau
• El 4 de febrer, la presidència de la UE
condemna l’atemptat suïcida en un centre comercial de Dimona, al sud d’Israel. El comunicat de la presidència,
que ostenta Eslovènia, assenyala que
«aquest acte de terror per al qual no
pot haver-hi justificació va atacar civils
innocents amb l’objectiu de soscavar
el procés de pau».
Conflictes entre les parts

Febrer de 2008
Israel
• El 12 de febrer, el primer ministre
israelià, Ehud Olmert, aprofita la visita a
Alemanya per acusar l’Iran de construir
armament nuclear i demana un esforç internacional més gran per evitar que
aquest país dugui a terme les seves
ambicions nuclears.
• El 25 de febrer, la policia deté uns
200 africans que els últims mesos havien entrat il·legalment a Israel a través
de la frontera amb Egipte. La policia actua un dia després que el primer ministre Olmert ordenés mesures contra la immigració il·legal.
• El 26 de febrer, el Tribunal Suprem
d’Israel confirma un controvertit acord de
culpabilitat pactat al juny de 2007 pel
qual l’expresident Moshe Katsav no haurà de complir pena de presó per suposades ofenses sexuals.
• El 27 de febrer, el fill gran de l’exprimer ministre Ariel Sharon, Omri Sharon,
de 43 anys, inicia una condemna de set
mesos de presó. Omri Sharon havia es-

• El 4 de febrer, un suïcida palestí s’immola en un centre comercial a Dimona,
i causa la mort d’una dona i ferides a altres 11 persones. Un segon suïcida no
aconsegueix fer detonar la càrrega i és
abatut per un policia israelià. Es tracta
del primer atemptat suïcida a Israel des
de 2007. El 5 de febrer, les Brigades Izz
al-Din al-Qassem, braç armat de Hamàs, reivindiquen l’atemptat. Si és certa aquesta reivindicació, significaria la fi
de la moratòria autoimposada per Hamàs d’atemptats suïcides en territori israelià des que van fer esclatar dos autobusos l’agost de 2004.
• El 7 de febrer, les forces israelianes
duen a terme una ofensiva aèria contra
una comissaria de policia a Khan Yunis,
al sud de la franja de Gaza, que acaba
amb la vida de vuit membres de Hamàs,
entre els quals almenys hi ha sis agents
de seguretat. Posteriorment, els milicians palestins llancen vuit coets Qassam contra Israel, un dels quals impacta en una casa i fereix quatre persones.
Les forces terrestres israelianes, amb el
suport de tancs i de l’aviació, s’internen
al nord de la franja de Gaza i causen la

Març de 2008
Israel
• El 16 de març, la cancellera alemanya, Angela Merkel, inicia una visita
a Israel amb motiu del 60è aniversari
de la creació de l’Estat jueu. Aquesta visita té un gran poder simbòlic ja que és
el primer mandatari alemany que es dirigeix al Parlament israelià després de
l’holocaust nazi. La visita dura tres dies,
en els quals se celebren destacades
trobades diplomàtiques amb Israel i l’Autoritat Nacional Palestina (ANP) en un
moment difícil del Procés de Pau.
• Del 22 al 24 de març, el vicepresident
dels Estats Units, Dick Cheney, visita Israel i els Territoris Palestins com a escala
d’un viatge de deu dies pel Pròxim Orient.
En aquest viatge també visita l’Iraq,
Oman, l’Afganistan, l’Aràbia Saudita i
Turquia. El 22 de març, després de reu-

Palestina
• El 23 de març, després d’una setmana de negociacions a Sana, Iemen,
les faccions rivals de Hamàs i Fatah signen un acord per obrir negociacions
formals per a la reconciliació. La iniciativa iemenita preveu noves eleccions,
l’establiment d’un Govern d’unitat nacional i la reforma de les forces de seguretat palestines per convertir-les en
una força que aglutini la nació.
Negociacions de pau
• El 4 de març, Abbas manté converses amb la secretària d’Estat dels EUA,
Condoleezza Rice, a Ramallah. El 5 de
març, Rice anuncia que Abbas ha acceptat tornar a la taula de negociacions,
però sense comprometre’s en terminis.
• El 30 de març, Rice visita Israel i els
territoris palestins. Es reuneix a Jerusalem amb el ministre de Defensa israelià, Ehud Barak, i el primer ministre palestí, Salam Khalid Abdallah Fayyad, de
Fatah. Després d’aquestes reunions, Israel i Palestina presenten un nou paquet de 18 mesures.
Conflictes entre les parts
• A principis de març prossegueix l’ofensiva israeliana, terrestre i aèria, llançada a la franja de Gaza el 27 de febrer.
Les incursions israelianes se centren al
nord de Jabaliya, amb la intenció d’evitar que Hamàs i altres grups armats
llancin coets a pobles israelians.
• L’1 de març, segons el diari britànic
The Guardian, 60 palestins són assassinats. Israel argumenta que la majoria
de les víctimes eren militants armats,

Abril de 2008
Israel
• El 8 d’abril, l’expresident israelià,
Moshe Katsav, anuncia que ha retirat la
seva declaració voluntària de culpabilitat per la qual l’Estat accedia a retirar els
càrrecs de violació contra ell a canvi
d’una declaració de culpabilitat per unes
ofenses més baixes per mala conducta
sexual. Amb les condicions de l’acord
aconseguit al juny de 2007, Katsav hauria evitat el seu ingrés a presó, però segons anuncia al tribunal, hi renúncia
amb l’esperança que el tribunal l’absolgui de tots els càrrecs. Katsav va dimitir com a president el juliol de 2007 i va
ser substituït per Shimon Peres.
• El 27 d’abril, un tribunal de Jerusalem condemna Shlomo Benizri a 18 mesos de presó després de ser condem-
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tot i que oficials palestins asseguren
que més de la meitat van ser baixes civils, incloent-hi alguns nens. El mateix dia,
dos soldats israelians moren en enfrontaments amb milicians palestins armats amb pistoles.
• El 2 de març, almenys deu palestins
moren a Gaza com a conseqüència d’un
atac israelià, segons fonts hospitalàries
locals. L’escalada de violència s’estén a
Cisjordània, on milers de palestins es manifesten pels atacs a Gaza. Un nen mor
d’un tret a Hebron després que els manifestants llancessin pedres als soldats
israelians. En resposta a la pressió popular, el president palestí anuncia la suspensió de les negociacions de pau amb
Israel, fet que constitueix un seriós revés
per a la iniciativa impulsada pels Estats
Units d’aconseguir un acord de pau entre Israel i l’Administració d’Abbas, Fatah, a Cisjordània, a finals del 2008.
• El 3 de març, Israel retira les seves
forces terrestres de la franja de Gaza. No
obstant això, el primer ministre Israelià,
Olmert, adverteix d’imminents enfrontaments a Gaza i admet que el principal
objectiu d’Israel a la franja és l’afebliment
de Hamàs. Sami Abu Zuhri, portaveu
de Hamàs. Anuncia «l’enemic ha estat
vençut» i amenaça que «Gaza serà la
tomba de les forces d’ocupació». Hamàs
llança nous míssils a la ciutat d’Ashquelon i altres comunitats jueves dels
voltants de Gaza.
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nir-se amb el primer ministre Israelià,
Ehud Olmert, Cheney fa públic el «durador i inamovible» compromís dels Estats Units amb la seguretat d’Israel i el
seu dret de defensar-se contra el terrorisme. El 23 de març, després de mantenir una reunió amb el president palestí, Mahmoud Abbas, a Ramallah, Cheney
afirma que l’establiment d’un Estat palestí és un procés a «llarg termini» i fa una
crida a israelians i palestins a fer «concessions difícils» per tal d’acabar amb el
conflicte. El 24 de març, Cheney acusa
Síria i l’Iran de «torpedinar» les negociacions de pau entre Palestina i Israel.
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mort de set palestins –sis milicians de
Hamàs i un civil–, segons informen fonts
de Hamàs i oficials mèdics.
• El 8 de febrer, Israel talla l’electricitat a la franja de Gaza com a mesura de
pressió sobre el territori per aturar el
llançament de coets sobre territori israelià. El viceministre de Defensa, Matan Vilnai, argumenta que aquests acords
tenen per objectiu minimitzar «la dependència que els habitants de Gaza tenen d’Israel».
• El 21 de febrer, en una forta escalada de violència, mor un civil a causa
d’un coet llançat des de Gaza i un mínim de set palestins perden la vida en
atacs aeris israelians.
• El 27 de febrer, l’exèrcit israelià fa una
sèrie d’atacs aeris a la franja de Gaza en
els quals moren sis milicians palestins.
En l’atac contra la seu del Ministeri de
l’Interior mor un nadó.
• El 29 de febrer, Matan Vilnai adverteix els palestins que el llançament de
coets des de la franja de Gaza els portarà una «Shoah encara més gran».
Aquesta és la paraula hebrea per designar l’holocaust nazi infligit als jueus
durant la Segona Guerra Mundial. Immediatament, oficials israelians matisen
que en les declaracions del viceministre de Defensa la paraula Shoah feia
referència a «desastre» i que no pretenia fer al·lusions al genocidi nazi.

nat per acceptació de suborns, abús
de confiança i obstrucció a la justícia
mentre era ministre de Treball i Afers
Socials, càrrec que va ocupar des de
març de 2001 fins a maig de 2002.
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Palestina
• El 18 d’abril, el president rus, Vladimir Putin, i el cap de l’Autoritat Nacional
Palestina (ANP), Mahmoud Abbas, es
reuneixen a Rússia per parlar sobre la solució del conflicte palestinoisraelià, així
com de la possibilitat d’una conferència
internacional a Moscou sobre el Pròxim
Orient. En aquesta visita de tres dies, Abbas es reuneix també amb el ministre
de Relacions Exteriors, Serguei Lavrov.
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Negociacions de pau
• El 7 d’abril, el president palestí, Mahmoud Abbas, i el primer ministre israelià, Ehud Olmert, mantenen converses a
Jerusalem en la primera trobada dels
dos dirigents des de mitjan febrer. Tots
dos s’havien compromès a reunir-se
cada dues setmanes a la conferència de
pau celebrada a Annapolis al novembre
de 2007, però Abbas va suspendre les
trobades després de les operacions de
l’exèrcit israelià per aturar el llançament
de míssils, que va causar més de 120
morts.
• El 15 d’abril, l’expresident dels Estats
Units Jimmy Carter visita la ciutat de
Ramallah, a Cisjordània, on manté converses amb alts càrrecs de Hamàs. Destaca la seva trobada amb Nasir al-Din alSha’ir, exviceprimer ministre i ministre
d’Educació Secundària del Govern de
Hamàs format el març de 2006, i a qui
es considera un dels líders destacats de
Hamàs amb posicions més moderades.
Un portaveu del president George W.
Bush descriu la trobada com a «poc
prudent» pel fet que atorgava a Hamàs
una legitimitat que no mereix. El 17 d’abril, Carter viatja a Egipte, on es troba
amb Mahmud al-Zahhar, una de les figures més importants de Hamàs a Gaza
i ministre d’Afers Exteriors del Govern de
Hamàs. El 18 d’abril, Carter visita Síria,
on es reuneix amb Bashar al-Assad i,
més tard, amb Khaled Meshal, president de l’òrgan polític de Hamàs, amb
seu a Damasc.
• El 21 d’abril, Carter viatja a Jerusalem, on insta Israel a negociar directa-

ment amb Hamàs ja que aquesta organització, segons Carter, està disposada
a acceptar un Estat palestí a la franja de
Gaza, Cisjordània i Jerusalem Est (si és
ratificat per referèndum pel poble palestí)
i conviure «en pau com a veïns» amb Israel. Encara que reconeix que Hamàs
s’ha negat reiteradament a condemnar
la violència, a reconèixer explícitament el
dret d’Israel a existir o a reconèixer els
acords de pau previs, Carter insisteix que
el nou to conciliador de Hamàs és un autèntic abandó de l’antiga doctrina.
Conflictes entre les parts
• El 9 d’abril, milicians palestins aconsegueixen entrar a Israel des de la franja de Gaza i atacar un dipòsit de combustible al cantó israelià del pas fronterer
de Nahal Oz; el balanç és de dos treballadors civils israelians morts i dos
més de ferits. Tropes israelianes abaten
dos atacants, si bé dos més aconsegueixen tornar a la franja de Gaza. Tropes i soldats israelians responen entrant a la franja, on moren almenys sis
palestins. El mateix dia, un soldat israelià i un milicià de Hamàs moren en una
incursió militar israeliana al sud de Gaza.
• L’11 d’abril, forces israelianes accedeixen a una àrea a l’est del camp de refugiats de Bureij, al centre de Gaza, en
una operació destinada a «malmetre la
infraestructura terrorista». En aquesta
operació moren almenys cinc palestins,
dos dels quals són nens.
• El 16 d’abril, 19 palestins –entre ells
un càmera palestí que treballava per a
l’agència de notícies Reuters–, moren a
la franja de Gaza en el curs de greus enfrontaments prop del pas fronterer de
Nahal Oz.

Estats Units per a les eleccions a l’ajuntament de Jerusalem i les primàries
del Likud.
• El 8 de maig, Israel celebra la seva
festa nacional –aquest any el 60è aniversari de la creació del seu Estat– amb
diversos actes a tot el país.
• El 8 de maig, Olmert respon a les
acusacions de les donacions irregulars
i admet haver rebut fons de Morris Talansky, de Long Island, durant la campanya a l’ajuntament de Jerusalem, els
anys 1993 i 1998, així com per a les primàries del Likud, el 1999 i el 2002. Olmert posa de manifest que les donacions es van utilitzar per finançar la seva
campanya i no per al seu enriquiment
personal. El 28 de maig, Ehud Barak, ministre de Defensa i líder del Partit Laborista, principal soci de la coalició, adverteix en una conferència de la
«impossibilitat que Olmert dirigeixi el
Govern alhora que ha d’afrontar els seus
assumptes personals». El 29 de maig,
la pressió sobre Olmert augmenta quan
Tzipi Livni, viceprimera ministra i ministra d’Afers Exteriors, adverteix que cal
«preparar-se per a qualsevol eventualitat, incloses unes eleccions».
• Del 14 al 16 de maig, el president
dels Estats Units, George W. Bush, visita Israel per participar en el 60è aniversari de la creació de l’Estat d’Israel.
En una al·locució a la Knesset (Parlament), Bush manifesta l’orgull dels Estats Units de ser el «principal aliat i millor amic del món» d’una nació que és
la «llar del poble escollit». En referència
al programa nuclear iranià, Bush argumenta que permetre que «el principal
promotor de terror del món» disposi de
«l’arma més mortífera del món» seria
una «traïció imperdonable a les generacions futures».

Maig de 2008

Palestina

Israel

• El 8 de maig, el professor de l’escola primària de l’Agència de Nacions
Unides per als Refugiats de Palestina
al Pròxim Orient (UNRWA) Wafer Shaker al-Daghma mor en un barri de la ciutat de Khan Younis després que l’exèrcit israelià fes esclatar la porta
principal de la seva casa amb explosius.
El 12 de maig, el diari The Independent
informa que la UNRWA sol·licita una investigació sobre aquesta mort. El portaveu de la UNRWA comunica que les

• El 3 de maig es dóna a conèixer l’obertura d’una nova investigació policial
al primer ministre israelià, Ehud Olmert,
per les presumptes donacions d’un ciutadà nord-americà durant la campanya
electoral anys abans que es convertís en
primer ministre. Olmert és interrogat a
la seva residència oficial en relació amb
allò que el seu equip diu que són donacions obtingudes per un ciutadà dels

Conflictes entre les parts

• El 2 de maig, representants del Quartet de l’Orient Mitjà (Estats Units, la Unió
Europea, Nacions Unides i Rússia) es
reuneixen a Londres per a la primera
avaluació d’alt nivell del procés de pau
entre Palestina i Israel des de la Conferència de Pau d’Annapolis el 27 de novembre de 2007. A la reunió assisteixen
el secretari general de l’ONU, Ban Ki
Moon, el ministre d’Afers Exteriors de
Rússia, Serguei Lavrov, la secretària
d’Estat dels Estats Units, Condoleezza
Rice, l’Alt Representant per a la Política
Exterior i de Seguretat Comuna de la
UE, Javier Solana, la comissària de Relacions Exteriors, Benita Ferrero-Waldner, el ministre d’Afers Exteriors d’Eslovènia, Dimitrij Rupel, i el representant
del Quartet, l’exprimer ministre del Regne Unit, Tony Blair. El Quartet expressa
el suport total a les actuals negociacions
entre israelians i palestins i anima les
parts a realitzar els esforços necessaris
per aconseguir l’objectiu comú d’assolir un acord per a l’establiment d’un Estat palestí per a finals de 2008. El Quartet «anima encaridament» Israel, l’Autoritat
Nacional Palestina (ANP) i Egipte a treballar conjuntament per formular «un nou
enfocament per a Gaza» que garanteixi
la seguretat als ciutadans de la franja i
acabi amb els atemptats terroristes.
• El 4 de maig, la secretària d’Estat
dels Estats Units, Condoleezza Rice,
viatja al Pròxim Orient per reunir-se amb
líders israelians i palestins. El 5 de maig,
el Financial Times informa que Rice critica amb més duresa que en anteriors
ocasions les polítiques israelianes als
territoris ocupats de Palestina. Després
de la seva trobada amb el president palestí, Mahmoud Abbas, a Ramallah, Cisjordània, Rice descriu la contínua expansió dels assentaments jueus –així
com els controls a les carreteres i altres
obstacles a Cisjordània– com a «particularment problemàtica per poder crear l’atmosfera de confiança necessària».
• El 13 de maig, el representant del
Quartet, Blair, anuncia una proposta de
retirada de l’ocupació israeliana de Cisjordània i l’establiment de les bases per
a un Estat palestí funcional. Blair co-

• El 15 de maig, almenys 14 israelians
resulten ferits quan un coet Grad llançat des de Gaza esclata a la ciutat israeliana d’Ashquelon. L’atac coincideix
amb la trobada del primer ministre israelià, Olmert, amb el president dels Estats Units, Bush.

Juny de 2008
Israel
• El 4 de juny, la Fiscalia General de
l’Estat d’Israel acusa formalment l’exministre de Finances israelià, Abraham
Hirchson, dels càrrecs de robatori, frau
i prevaricació. Hirchson, membre del
partit en el Govern i aliat del primer ministre israelià, Ehud Olmert, va dimitir el
2007 després de les acusacions de
malversació de fons de l’entitat sense
ànim de lucre Organització Nacional de
Treballadors, un organisme sindical.
Hirchson, no obstant això, sempre ha negat els càrrecs.
• El 6 de juny, el diari israelià Yediot
Aharonot informa que el ministre de
Transports i Seguretat Viària, el tinent general retirat Shaul Mofaz, considera que
l’atac militar israelià sobre posicions nuclears iranianes és cada vegada més
inevitable. Mofaz adverteix que les sancions de les Nacions Unides no són
efectives i afirma que atacaran l’Iran si
aquest país prossegueix amb el seu
programa de desenvolupament d’armament nuclear. Les seves declaracions
són un reflex de la preocupació creixent a Israel i els Estats Units pel programa nuclear iranià.
• El 12 de juny, en un nou episodi de
pressió sobre Olmert per un cas de corrupció, el ministre de Defensa i líder del
Partit Laborista, Ehud Barak, manifesta
el seu suport a una possible moció per
dissoldre la Knesset (Parlament) i convocar eleccions anticipades si Kadima,
el partit del primer ministre, no actua
amb rapidesa per celebrar unes noves
primàries.
• El 13 de juny, el ministre de l’Interior
confirma l’aprovació per construir 1.300

Palestina
• El 12 de juny, almenys quatre palestins, entre els quals hi ha un nadó, moren en una explosió a l’habitatge del dirigent del braç armat de Hamàs, Ibrahim
Hamuda, a Beit Lahya, al nord de Gaza.
Hamàs confirma la mort d’un dels seus
millors fabricants de bombes. No obstant
això, les causes de l’explosió no queden
clares i mentre Hamàs en culpa l’exèrcit
israelià, se sospita que la causa podria
haver estat un accident en la manipulació d’explosius per part de Hamàs.
• El 19 de juny, a les sis del matí, després de gairebé tres mesos de negociacions indirectes amb la mediació de
funcionaris dels serveis d’intel·ligència
d’Egipte, entra en vigor un alto el foc entre Israel i Hamàs, força que controla la
franja de Gaza. Hamàs accepta posar fi
a tots els atacs fora de la franja de Gaza
si, de la seva banda, Israel es compromet a deturar els atacs aeris i a aixecar
el bloqueig econòmic sobre la franja.
Segons els termes de l’acord, l’alto el foc
té una durada de sis mesos i es desplegarà per fases.
• El 22 de juny, Israel comença a aixecar el bloqueig de Gaza i permet l’entrada
a 90 camions amb subministraments bàsics de menjar. El 24 de juny, l’alto el foc
pateix un important revés quan militants
de la Jihad Islàmica llancen quatre coets
i un projectil de morter a territori israelià,
i causen ferides lleus a dues persones.
El grup argumenta que l’atac és en represàlia per una incursió israeliana prèvia a la ciutat de Nabulus, a Cisjordània,
en la qual van morir dos membres de la
Jihad Islàmica. Els dies 25 i 26 de juny,
Israel respon a l’atac amb el tancament
dels passos fronterers amb Gaza, i impedeix així l’entrada de combustible per
a la central energètica de Gaza.
Negociacions de pau
• El 15 de juny, la secretària d’Estat
dels Estats Units, Condoleezza Rice,
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cases més en l’assentament ultraortodox de Ramat Shlomo, a Jerusalem Est.
• El 25 de juny, el Partit Laborista vota
en contra d’una moció de l’oposició per
a la dissolució de la Knesset després
que Olmert accedís a celebrar primàries al seu partit el 25 de setembre a tot
estirar.
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menta que seria un error pensar que les
negociacions polítiques poden funcionar
sense canvis en la realitat sobre el terreny.
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forces israelianes han estat utilitzant
la casa d’al-Daghma per observar «suposats milicians».
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visita Israel i els territoris palestins. Rice
acusa els israelians de posar en perill el
procés de pau amb l’aprovació de la
construcció de més assentaments a Jerusalem Est.
• Del 22 al 24 de juny, el president
francès, Nicolas Sarkozy, visita Israel i els
territoris palestins. El 23 de juny, en una
al·locució a la Knesset, Sarkozy insta
Israel a compartir la sobirania de Jerusalem amb els palestins i a no construir
nous assentaments en els territoris ocupats. Així mateix, Sarkozy reitera el seu
rebuig al programa nuclear iranià i el
suport a Israel enfront d’aquesta amenaça. El 24 de juny, quan Sarkozy abandona Israel, un oficial de la policia israeliana se suïcida a l’aeroport Ben
Gurion de Tel Aviv, a uns 200 metres de
l’avió que traslladava el president francès a França.

com a primer ministre, «el dret de ser innocent mentre no es demostri la seva
culpabilitat».

Negociacions de pau
Palestina
• El 15 de juliol, les forces de Fatah detenen almenys 13 militants de Hamàs a
Nabulus, bastió dels islamistes a Cisjordània. La tensió augmenta aquests
dies entre el Moviment de Resistència
Islàmica i Fatah.
• El 25 de juliol, cinc activistes de Hamàs i una nena moren en un atemptat
amb cotxe bomba perpetrat a la ciutat de
Gaza, del qual Hamàs responsabilitza
Fatah. Després de l’atemptat, Hamàs
deté entre els dies 26 i 27 uns 200
membres de Fatah. El 17 de juliol, l’Autoritat Nacional Palestina (ANP) arresta
més de 30 membres de Hamàs a Cisjordània. Fatah nega qualsevol implicació en l’atemptat amb cotxe bomba.

Juliol de 2008
Conflicte entre les parts
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Israel
• El 10 de juliol, la web del diari israelià
The Jerusalem Post anuncia la detenció
de vuit palestins de la localitat d’Isawiyeh, al nord de Jerusalem, per haver
llançat còctels molotov contra els cotxes que circulaven per la carretera de
Ma’ale Adumim i prop de la Universitat
Hebrea de Jerusalem. El diari també es
fa ressò de la fragilitat de la treva a Gaza
després que dos coets Qassam esclatessin al nord del Negev, a Israel, sense causar morts ni danys.
• El 16 de juliol té lloc l’intercanvi de
cinc soldats libanesos per part d’Israel
al Líban, així com les despulles de 199
soldats libanesos i palestins morts en diferents enfrontaments en els últims anys,
a canvi dels cossos sense vida dels dos
soldats israelians la captura dels quals
va provocar la guerra entre tots dos països a mitjan 2006.
• El 30 de juliol, Ehud Olmert cedeix
a la pressió derivada dels càrrecs de corrupció que recauen sobre ell i anuncia
la seva intenció de dimitir com a primer
ministre. En un discurs televisat, Olmert
declara que no es presentarà a les primàries del partit Kadima previstes per
al 17 de setembre i que abandonarà el
càrrec tan aviat com el seu partit hagi
escollit el seu successor. Olmert es
queixa que no li hagi estat concedit,

un metre i mig de distància, després
d’haver estat detingut.

• L’1 de juliol, Israel tanca els passos
fronterers de Gaza en resposta al llançament de coets Qassam contra el seu
territori. Hamàs nega haver fet aquests
atacs. El 6 de juliol, Israel reobre els
passos fronterers d’acord amb l’alto el foc
aconseguit amb la mediació d’Egipte.
• El 2 de juliol, un palestí de 30 anys
d’edat mata tres israelians i en fereix 45
més mentre conduïa deliberadament
una excavadora contra direcció pel carrer Jaffa, al centre de Jerusalem. Abans
de ser abatut per un soldat fora de
servei, aconsegueix topar amb uns
quants cotxes i fer bolcar un autobús.
Es tracta del pitjor atac contra civils
des del març. El 22 de juliol, un altre
palestí estavella una excavadora mecànica contra diversos cotxes i un autobús al centre de Jerusalem, abans
de ser abatut. Almenys 16 persones resulten ferides.
• El 29 de juliol, un nen de nou anys
mor en la repressió d’una manifestació
contra el mur de separació a la localitat de Nilín, prop de Ramallah. En la
mateixa manifestació, un jove de 27
anys desarmat és tirotejat a boca de
canó per l’exèrcit israelià. L’exèrcit obre
una investigació quan l’ONG B’Tselem
fa públic un vídeo en què es veu un
soldat israelià disparant una bala de
goma al jove, desarmat i emmanillat, a

• El 24 de juliol, el senador demòcrata nord-americà Barack Obama s’entrevista amb el primer ministre israelià,
Ehud Olmert, el president, Shimon Peres, i el cap de l’oposició, Benjamin Netanyahu, així com amb el president palestí, Mahmoud Abbas, a qui transmet
que començarà a treballar per la pau
des del seu primer dia a la Casa Blanca. No obstant això, en la seva visita
Obama deixa clar que la seva prioritat
serà Israel, en la seguretat del qual està
fermament compromès.
• El 30 de juliol se celebra a Washington una sessió de negociació a tres
bandes presidida per la secretària d’Estat nord-americana, Condoleezza Rice.
Els altres dos assistents són Ahmed
Qoreï, cap de la delegació palestina, i
Tzipi Livni, ministra d’Afers Exteriors d’Israel. No s’aconsegueixen progressos
significatius a causa de les posicions difícilment conciliables dels negociadors
en la qüestió de les fronteres, per exemple. A aquest bloqueig s’afegeix una crisi de confiança alimentada pel rebuig
d’Olmert d’abordar la qüestió de Jerusalem, l’avanç de la colonització i la continuació de les operacions militars israelianes a Cisjordània.

Agost de 2008
Israel
• El 25 d’agost, Israel allibera 198 presoners palestins a Cisjordània, en un
gest descrit com «un moviment per fomentar la confiança» amb l’objectiu de
reforçar la posició del president palestí, Mahmoud Abbas. Excepcionalment,
entre els alliberats hi ha dos homes acusats d’haver comès «delictes de sang»,
els dos que més temps han passat a la
presó. Un d’ells, Mohammed Abu Ali,
havia estat escollit, com a membre de
Fatah, per al Parlament palestí mentre
complia condemna.
Palestina
• El 2 d’agost, Hamàs ordena el tancament de l’emissora de ràdio Veu del

• El 6 d’agost, el primer ministre israelià, Ehud Olmert, i el president palestí, Abbas, es troben a Jerusalem per parlar
sobre el resultat de les negociacions de
pau mantingudes entre ambdues parts
a Washington la setmana anterior.
• El 20 d’agost, la secretària d’Estat
nord-americana, Condoleezza Rice, visita de nou Israel i els Territoris Palestins en un intent de rescatar el procés
de pau, a punt d’estancar-se. Rice demana a Israel que no posi en perill el procés amb la construcció de nous assentaments.
• El 21 d’agost, la ministra d’Afers Exteriors d’Israel, Tzipi Livni, expressa els
seus dubtes d’aconseguir un acord
de pau amb els palestins per a finals de
2008, com s’havia previst en la conferència d’Annapolis.

Setembre de 2008
Israel
• El 7 de setembre, els investigadors
de la policia recomanen a la Fiscalia
General de l’Estat que acusi el primer ministre israelià, Ehud Olmert, dels càrrecs de suborn, frau, abús de confiança pública i blanqueig de diners.
• L’11 de setembre, el ministre israelià per als Afers dels Jubilats, Rafi Eitan,
diu que el president de l’Iran, Mahmoud

Palestina
• L’1 de setembre, el representant de
l’Organització per a l’Alliberament de
Palestina (OAP) al Líban, Abbas Zali,
es reuneix amb Saad Hariri, portaveu
del libanès Moviment del Futur. Després de la trobada, Zali anuncia que ha
lliurat a Hariri un missatge del president
palestí, Mahmoud Abbas. En la trobada
es discuteix sobre els drets dels palestins al Líban, de la reconstrucció del
camp de refugiats palestins de Nahr alBared, al nord del Líban, i del procés de
pau al Pròxim Orient.
• El 4 de setembre, un informe del Palestine Strategy Study Group adverteix
que els palestins podrien reforçar el seu
suport a un Estat binacional amb Israel
si fracassen les negociacions de pau

Negociacions de pau
• El 4 de setembre, Tony Blair, representant del Quartet per al Pròxim Orient,
visita per sorpresa la ciutat de Nabulus,
on promet a empresaris palestins que
sol·licitarà a Israel l’aixecament d’algunes restriccions en el moviment de persones i béns a Cisjordània.
• El 25 de setembre, grups internacionals i ONG que treballen en els territoris palestins, com Oxfam International,
Care International UK o Christian Aid,
publiquen un document en què denuncien que els esforços internacionals per
avançar en el procés de pau estan condemnats a fracassar de manera imminent sota el lideratge de Tony Blair.
Aquestes organitzacions acusen el Quartet d’haver perdut empenta i de «no haver pogut millorar les condicions de vida
sobre el terreny». També denuncien que,
malgrat les reiterades demandes de les
organitzacions internacionals perquè Israel aturi l’expansió dels assentaments a
Cisjordània, s’ha produït, de fet, «un clar
increment de les construccions i cap acció per part de les autoritats israelianes
encaminada al seu desmantellament».
• El 29 de setembre, el primer ministre israelià en funcions, Ehud Olmert,
anuncia en una entrevista per al diari
israelià Yediot Aharonot que Israel s’hauria de retirar de gairebé la totalitat dels
territoris que es va annexionar a la guerra de 1967, incloent-hi Jerusalem orien-
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impulsades pels Estats Units en la conferència d’Annapolis. L’informe argumenta que una solució binacional «reobriria el repte de l’existència d’Israel tal
com és ara» i afegeix que «si bé molts
palestins prefereixen la solució de dos
estats, el fracàs de la iniciativa d’Annapolis enfortiria en gran mesura aquells
que advoquen per la solució d’un Estat
binacional». El Palestine Strategy Study
Group està compost per 27 membres
palestins: intel·lectuals, acadèmics, exministres, membres dels diferents partits polítics i altres personalitats de Cisjordània, de la franja de Gaza i de la
diàspora.
• El 15 i 16 de setembre, 11 membres
del clan Dogmush, entre els quals hi ha
un nadó, moren quan les forces de Hamàs irrompen en el seu territori al districte del-Sabra, a l’est de la ciutat de
Gaza.
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Ahmadinejad, hauria de comparèixer davant el Tribunal Penal Internacional (TPI)
a l’Haia, per delictes de genocidi. Per a
Eitan, seria acceptable fins i tot segrestar-lo i dur-lo davant la CPI. El 1960,
Eitan va estar relacionat amb el cas del
segrest a l’Argentina d’Adolf Eichmann,
un dels principals ideòlegs de la «solució final» nazi.
• El 17 de setembre, la viceprimera ministra i ministra d’Afers Exteriors israeliana,
Tzipi Livni, és escollida líder de Kadima,
partit al Govern, després que al juliol Olmert anunciés que deixaria el càrrec de
primer ministre i que no es presentaria
a les següents primàries del partit a causa de les acusacions de corrupció. Livni obté el 43% dels vots (16.936 vots),
contra el 42% del seu rival directe, el tinent coronel retirat Shaul Mofaz, ministre de Transport israelià. El 20 de setembre el ministre de Defensa, el laborista
Ehud Barak, es reuneix amb el líder del
Likud i cap de l’oposició, Benjamin Netanyahu, a Tel Aviv i manifesta els seus
dubtes pel que fa a formar part de la
coalició de Livni. El 21 de setembre, Olmert lliura la seva renúncia al president
Shimon Peres, tot i que continuarà com
a primer ministre en funcions fins que la
seva successora aconsegueixi forjar una
aliança. El 22 de setembre, Peres li dóna
a Livni un termini de 42 dies per formar
una nova coalició de Govern. Si ho aconsegueix, Livni seria la primera dona a dirigir el país des de Golda Meir (19691974); en cas contrari, s’haurien de
celebrar eleccions.
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Poble, que retransmetia des de la ciutat de Gaza pel Front Popular per a l’Alliberament de Palestina (FPLP), de tendència marxista-leninista. El FPLP havia
estat clau per a l’Organització per a l’Alliberament de Palestina (OLP).
• El 9 d’agost, el poeta palestí Mahmud
Darwish mor als Estats Units, després
d’una operació a cor obert. Darwish va
ser l’autor de la Declaració d’Independència de Palestina el 1988.
• El 28 d’agost, el president palestí,
Mahmoud Abbas, realitza una visita a
Beirut, en la qual es reuneix amb el seu
homòleg libanès, Michel Suleiman, per
tractar la qüestió dels refugiats palestins al Líban. Abbas també es reuneix
amb el president del Parlament, Nabih
Berri, i amb el primer ministre, Fouad Siniora, així com amb representants de
l’OLP al Líban.

tal i els alts del Golan, per tal d’assolir
la pau amb els palestins. El 30 de setembre, el diari Financial Times publica
que les declaracions d’Olmert representen «la manifestació més clara fins ara
d’un mandatari israelià d’abandonar un
territori que és vist per molts israelians
com a estratègic i vital».
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Conflictes entre les parts
• El 22 de setembre, un conductor
palestí estavella el seu cotxe contra un
grup de soldats israelians a Jerusalem,
i fereix 17 persones. L’home, de 19 anys,
és abatut a trets immediatament per un
oficial de policia.
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Octubre de 2008
Israel
• El 7 d’octubre, el primer ministre israelià, Ehud Olmert, visita Rússia i manté negociacions amb el president rus,
Dmitri Medvedev. El 8 d’octubre, el diari International Herald Tribune recorda
que la visita té lloc en un moment complicat per a les relacions entre tots dos
països. Una de les causes és la invasió
de Geòrgia a l’agost per part de Rússia,
ja que Geòrgia s’havia convertit en els últims anys en aliat d’Israel. Encara més important, Israel es mostra preocupat perquè Rússia pugui ajudar o no a frenar les
aspiracions nuclears iranianes.
• El 18 d’octubre, el papa Benet XVI
anuncia que no viatjarà a Israel fins que
no es retiri del Museu de l’Holocaust de
Jerusalem l’epígraf sota la fotografia del
pontífex Pius XII en la qual és acusat de
romandre impassible davant l’extermini
jueu durant el règim nazi.
• El 26 d’octubre, Tzipi Livni, viceprimera
ministra israeliana, ministra d’Afers Exteriors i líder del partit Kadima, anuncia oficialment que no ha aconseguit formar
un nou Govern de coalició i sol·licita al
president, Shimon Peres, que convoqui
eleccions anticipades. Tot i que el Partit
Laborista, encapçalat pel ministre de Defensa, Ehud Barak, va acceptar formar un
Govern de coalició encapçalat per Kadima, els partits més petits que tenien la
clau de la governabilitat a la Knesset
(Parlament) havien presentat unes exigències pressupostàries i polítiques molt
elevades. El 24 d’octubre, el partit ul-

traortodox Shas (Guardians de la Torah
Sefardites), membre de la coalició d’Olmert, anuncia que no participarà en el Govern de Livni en no arribar a un acord en
dos punts fonamentals: l’increment de les
ajudes a les famílies nombroses i la promesa de mantenir la totalitat de la ciutat
de Jerusalem sota sobirania israeliana.
Segons el diari Herald Tribune, la data de
les eleccions generals podria ser el 10
de febrer, tal com va anunciar la presidenta de la Knesset, Dalia Itzik.
Palestina
• El 9 d’octubre, el moviment islamista
Hamàs paralitza el pla de reconciliació
presentat per Egipte per acostar Fatah i
Hamàs, que promou la creació d’un Govern tecnòcrata i d’unitat a la franja de
Gaza. Per a Hamàs el pla només persegueix guanyar temps per consolidar el domini de Fatah sobre l’enclavament.
• El 21 d’octubre, un informe publicat
pel Centre Palestí de Drets Humans declara que s’han trobat proves que demostrarien que 68 nens haurien mort a
la franja de Gaza en els 12 mesos anteriors a juny de 2008, a causa de l’«ús desproporcionat de la violència» per part de
l’exèrcit israelià. Moltes de les morts van
ser resultat de la incursió israeliana a Jabaliya, a l’est de Gaza, el febrer i el març.
• El 30 d’octubre, Hamàs allibera 17
presos de Fatah, entre els quals hi ha el
secretari general de Fatah per a la regió de Gaza, Abu Juda An-Nahhal.
Aquesta mesura es percep com un primer pas per crear una bona atmosfera
per a les converses per a la unitat que
se celebraran al Caire el 9 de novembre. El dirigent de Hamàs Ismail Haniyeh demana a Fatah que segueixi el seu
exemple i alliberi els presos polítics que
hi ha a Cisjordània.
Negociacions de pau
• El 19 d’octubre, el ministre de Defensa israelià, Ehud Barak, anuncia la reactivació de la iniciativa de l’Aràbia Saudita «pau per territoris» proposada en la
catorzena trobada ordinària de la Lliga
Àrab celebrada a Beirut el març de
2002. Barak manifesta que després dels
escassos resultats obtinguts en les negociacions amb els palestins i Síria, ha
arribat el moment d’aplicar una política
de pau per a tota la regió.

• El 22 i 23 d’octubre, el Govern del
Japó acull la quarta conferència per establir mesures de confiança entre israelians i palestins a Tòquio. La delegació
l’encapçalen el ministre de l’Interior israelià, Meir Sheetrit, i el cap de l’equip
negociador de l’Autoritat Palestina, Saeb
Erekat. Entre altres temes, es debat la
iniciativa japonesa del «corredor per a la
pau i la prosperitat», que consisteix a crear un parc agroindustrial a Cisjordània
i a impulsar l’exportació de productes
manufacturats als països del Golf a través de Jordània.
Conflictes entre les parts
• El 9 d’octubre es produeixen enfrontaments entre ciutadans àrabs i israelians a la ciutat israeliana d’Acre, al
nord del país, que s’estenen durant gairebé una setmana. Els altercats comencen quan l’àrab israelià Tawfik Jamal
condueix el seu cotxe per un barri jueu
durant la festivitat jueva del Yom Kippur.
Joves israelians ataquen el conductor,
que es veu obligat a fugir a peu. En represàlia per aquest atac, centenars d’àrabs israelians ataquen jueus quan s’estén el rumor de la mort de Jamal.
• El 16 d’octubre, tropes israelianes
disparen i maten un ciutadà palestí en
un enfrontament prop de la ciutat de
Ramallah, a Cisjordània, el tercer incident
d’aquest tipus en tres dies. L’exèrcit israelià sosté que els tres palestins posseïen o estaven a punt de llançar bombes quan van ser abatuts.

Novembre de 2008
Israel
• El 10 de novembre es dissol la Knesset (Parlament) per a la celebració de les
properes eleccions anticipades convocades per la líder del partit Kadima, Tzipi Livni, després que no hagi pogut
constituir un Govern de coalició, i que
han de tenir lloc el 10 de febrer de
2009. El 16 de novembre, el diari israelià
Haaretz anuncia que l’escriptor israelià
Amos Oz s’uneix a altres 30 intel·lectuals
i personatges públics per formar un nou
partit d’esquerra amb l’objectiu d’intentar derrotar el Likud, de dretes, que encapçala les enquestes de les pròximes
eleccions.

Negociacions de pau
• El 7 de novembre, la secretària d’Estat dels Estats Units, Condoleezza Rice,
visita els Territoris Palestins i Israel. A Annapolis (novembre de 2007), els líders
israelians i palestins es van comprometre a aconseguir un acord de pau per a
finals de 2008. El diari International Herald Tribune recull que Rice reconeix
implícitament, per primera vegada, que
les possibilitats d’assolir un acord a finals de 2008 són escasses.
• El 9 de novembre, els representants
del Quartet del Pròxim Orient (Estats
Units, la Unió Europea, Nacions Unides
i Rússia) es reuneixen a Sharm al-Sheikh,
Egipte, on reafirmen el seu suport al
procés de pau d’Annapolis. A la reunió
acudeixen també el president palestí,
Mahmoud Abbas, i la ministra d’Afers Exteriors israeliana, Tzipi Livni.
• El 17 de novembre, el primer ministre israelià, Ehud Olmert, promet a Mahmoud Abbas alliberar 250 presos de
Fatah el proper 8 de desembre, coincidint amb la festivitat musulmana de la
Festa del Sacrifici.
Conflictes entre les parts
• El 4 de novembre, tropes israelianes i milicians de Hamàs s’enfronten en
el que representa el primer xoc des de
l’alto el foc del 19 de juny. Almenys un
soldat de Hamàs mor en l’operació que,
segons l’exèrcit israelià, es duu a terme
per evitar el possible segrest de soldats israelians a través d’un túnel de
250 metres descobert a la frontera de
Gaza, prop de Deir al-Balah. L’enfron-

Desembre de 2008
Conflictes entre les parts
• El 19 de desembre, Hamàs anuncia
formalment la fi de l’alto el foc amb el
llançament de quatre coets al sud d’Israel. Es tractava d’un alto el foc no escrit, trencat en nombroses ocasions,
promogut per Egipte i que havia entrat
en vigor el juny. En una nota feta pública a través de la pàgina web de Hamàs,
la facció que controla la franja de Gaza
afirma que Israel no ha complert la seva
part de l’acord en no aixecar el bloqueig
econòmic sobre la franja i seguir atacant
milicians de Hamàs a Cisjordània.
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• El 23 de novembre el president palestí, Mahmoud Abbas, anuncia que convocarà eleccions legislatives i presidencials anticipades el 2009 si no
s’inicien converses per a la unitat entre
Fatah i Hamàs. El 9 de novembre, Egipte ja havia posposat les converses dirigides a acabar amb el conflicte entre
ambdues parts. Hamàs culpa Fatah per
no haver accedit a alliberar partidaris
de Hamàs de la presó mentre que Hamàs va alliberar, a principis de novembre, diversos presos de Fatah a la franja de Gaza, controlada per Hamàs des
de juny de 2007.

tament provoca que Israel tanqui els
passos fronterers de Gaza, paralitzant així
el subministrament d’aliments i l’ajuda
humanitària. El 15 de novembre, el diari The Independent informa que el bloqueig israelià de Gaza està contribuint
a la malnutrició crònica d’una part del milió i mig d’habitants de Gaza, segons un
informe filtrat del Comitè Internacional de
la Creu Roja.
• En resposta a la mort del soldat de
Hamàs, 35 coets són disparats cap al
sud d’Israel, un dels quals impacta contra la ciutat israeliana d’Ashquelon, 15
km al nord de Gaza. La rèplica a aquests
atacs és una incursió aèria de l’exèrcit
israelià que causa la mort a altres cinc
soldats de Hamàs. El 7 de novembre,
tres coets més són llançats al sud d’Israel, fet que amenaça una vegada més
l’acord d’alto el foc assolit al juny.
• El 12 de novembre, quatre militants
de Hamàs moren en un enfrontament
amb soldats israelians a la frontera de
Gaza; segons un informe de l’exèrcit israelià, els combatents palestins intentaven col·locar un artefacte explosiu prop
de la tanca de la frontera. El 14 de novembre, la tensió entre Hamàs i Israel
augmenta considerablement després
que Hamàs llanci una sèrie de coets
contra el sud d’Israel i causi l’hospitalització de 18 persones. El 16 de novembre, el primer ministre Israelià, Ehud
Olmert, responsabilitza Hamàs i altres organitzacions terroristes de Gaza de l’escalada de tensió. El 18 de novembre, els
tancs israelians s’endinsen 500 metres
a l’interior de Gaza llançant foc de morter contra els soldats palestins.
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• L’11 de novembre se celebren eleccions a l’ajuntament de Jerusalem. Amb
el 52% dels vots, l’empresari de 49 anys
Nir Barkat arrabassa l’ajuntament als ultraortodoxos després de cinc anys de
mandat. Malgrat el boicot de la població palestina als comicis, la participació
se situa en el 41%. Després de la seva
victòria, Barkat es compromet a ser l’alcalde de tots els habitants de Jerusalem,
tant els que l’han votat com els que han
donat suport a un altre candidat.
• El 16 de novembre, el ministre d’Exteriors britànic, David Miliband, visita
Israel en un moment d’escalada de la
tensió entre els governs del Regne Unit
i Israel per la iniciativa britànica de deixar d’importar productes provinents
dels assentaments israelians. El Govern britànic ha manifestat en diverses
ocasions els seus dubtes sobre els
productes israelians provinents dels
assentaments a Cisjordània que arriben
a la UE sota les condicions preferencials que s’apliquen als productes israelians, ja que els acords comercials
entre la UE i Israel no inclouen entre els
productes les hortalisses o els productes de cosmètica.
• El 23 de novembre, vuit membres
del grup neonazi conegut com a Petah
Tikva Gang són condemnats pel tribunal del districte de Tel Aviv a penes
d’entre 15 mesos i set anys i mig de presó per una sèrie d’atacs, que inclouen
agressions a treballadors asiàtics, jueus
ortodoxos, negres i homosexuals. El
grup el componen joves immigrants russos que ja havien passat pels tribunals
el setembre de 2007.
• El 24 de novembre, les autoritats israelianes obren els passos fronterers de
Gaza per permetre l’entrada als 40 camions que transporten aliments i el combustible necessari per produir electricitat. No obstant això, les ONG adverteixen
que aquesta obertura temporal té un
efecte mínim després de les repetides
restriccions, que han provocat una manca de proveïment de productes bàsics
com la farina o l’aliment per al bestiar.
• El 24 de novembre, el primer ministre israelià sortint, Ehud Olmert, visita els
Estats Units, on s’acomiada del també
president sortint, George W. Bush. Les
converses se centren en les relacions
entre Israel i els Estats Units, el procés
de pau del Pròxim Orient i el programa
nuclear iranià.
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• El 20 de desembre, un atac aeri israelià a Gaza causa la mort d’un membre de les Brigades dels Màrtirs de l’Aqsa, el braç militar de Fatah, la facció del
president palestí Mahmoud Abbas.
• El 20 i 21 de desembre, milicians
palestins llancen més de 50 coets sobre
Israel. La Jihad islàmica reclama l’autoria de la majoria dels atacs. Una persona resulta ferida al sud d’Israel a causa
de la metralla.
• El 21 de desembre, el primer ministre israelià, Ehud Olmert, rebutja una
operació imminent a gran escala a la
franja de Gaza com a resposta a l’escalada en el llançament de coets. Olmert,
recorda al seu equip de govern que «un
Govern no es pot llançar a la batalla» i
els insta a ser «cautelosos amb les seves declaracions». La ministra d’Afers
Exteriors israeliana, Tzipi Livni, anuncia
que el Govern de Hamàs «ha de ser enderrocat» per tots els mitjans: militars,
econòmics i diplomàtics.
• El 24 de desembre, milicians palestins llancen més de 80 coets al sud d’Israel, sense causar cap víctima mortal.
• El 25 de desembre, Livni viatja a Egipte per mantenir converses amb el president egipci, Hosni Mubarak. Aquesta
reunió havia de servir originalment per renovar la treva de juny, encara que després dels atacs amb coets del dia anterior, Livni ho descarta. Mubarak recomana
a Israel actuar amb moderació mentre Livni insisteix que Israel farà tot el necessari per protegir els seus ciutadans. El ministre de Defensa israelià, Ehud Barak,
adverteix Hamàs que pagaran un «preu
alt» si segueixen atacant Israel. Olmert interpel·la directament el milió i mig de palestins que viuen a la franja de Gaza per
demanar-los que cessin els atacs contra «nens i civils» israelians.
• El 26 de desembre, Israel reobre la
seva frontera amb la franja de Gaza per
permetre l’entrada a uns 90 camions carregats amb subministraments d’emergència com medicaments, combustible
i altres provisions indispensables.
• El 27 de desembre mor un ciutadà
israelià després que Hamàs disparés
contra objectius israelians.
• El 27 de desembre, Israel duu a terme un atac aeri massiu per sorpresa
sobre la franja de Gaza. És la major
ofensiva militar a Gaza des de la guerra dels Sis Dies, el 1967. Segons Israel, aquesta operació pretén acabar

amb el llançament de coets cap a Israel
des de les bases de la franja. Els objectius de l’atac són la caserna general
de la policia de la ciutat de Gaza i les
comissaries de tota la franja, la seu de
les forces de seguretat de Hamàs a la
mateixa ciutat i els seus bastions a tot
el territori. En els atacs moren 150 palestins i uns 400 resulten ferits.
• El 28 de desembre, en una nova
ofensiva aèria en què participen 40
avions israelians, moren 150 ciutadans
a Gaza i 500 més resulten ferits. Desenes de túnels utilitzats per al contraban
d’armes i provisions a la frontera entre
Gaza i Egipte són destruïts. Altres objectius són el canal de televisió Al Aqsa,
a la ciutat de Gaza.
• El 28 de desembre, Israel desplega
tancs prop de la frontera de Gaza i convoca 6.700 reservistes per a una possible incursió terrestre, fet que es considera una clara amenaça amb vista a
una nova escalada de l’ofensiva.
• El 29 de desembre, Barak anuncia a
la Knesset (Parlament) la implicació d’Israel en una guerra total contra Hamàs.
En senyal d’una possible incursió a Gaza,
l’àrea que confronta amb la franja és
declarada «zona militar tancada».
• El 29 de desembre es produeix un
atac aeri a la ciutat de Gaza contra les
oficines presidencials, el Ministeri de l’Interior i la Universitat Islàmica. L’exèrcit
israelià participa també en l’atac, bombardejant embarcacions de Hamàs a la
zona. En resposta, Hamàs i altres faccions
palestines llancen 60 coets contra territori israelià, causant la mort a un ciutadà i ferint-ne alguns més. Fonts mèdiques
de Gaza fixen la xifra de morts acumulades en els tres dies d’atacs a la franja en
335 i Nacions Unides declara que entre
les víctimes hi ha 62 dones i nens.
• El 30 de desembre, una nova ofensiva aèria ataca diversos edificis governamentals mentre milicians palestins segueixen llançant coets contra Israel.
Segons l’exèrcit israelià, un impacta a la
ciutat de Beersheba, a uns 40 km de
Gaza, la màxima distància aconseguida per
un coet llançat des de la franja fins avui.
Negociacions de pau
• El 12 de desembre, el Consell de
Seguretat de Nacions Unides adopta
la resolució 1848 (2008), per la qual renova sis mesos més el mandat de la

Força de les Nacions Unides d’Observació de la Separació (FNUOS) entre la
línia síria i israeliana dels Alts del Golan.
• El 16 de desembre, el Consell de
Seguretat adopta la resolució 1850
(2008), en què declara el seu compromís amb les negociacions bilaterals de
pau entre israelians i palestins i ofereix el
seu suport als «esforços per aconseguir
l’objectiu d’assolir un acord de pau». La
resolució s’aprova per 14 vots i cap en
contra, amb l’abstenció de Líbia, per a qui
la resolució manté deliberadament l’ambigüitat i no aborda els procediments en
cas d’incompliment de la legalitat.
• El 27 de desembre, el secretari general de Nacions Unides, Ban Ki Moon,
fa una crida en la qual transmet la seva
preocupació per la «greu situació de violència i vessament de sang que té lloc a
Gaza i la incessant violència al sud d’Israel». El 28 de desembre, el Consell de
Seguretat expressa la seva «preocupació per una possible escalada de la violència a Gaza i exigeix el cessament immediat de les hostilitats».
• El 27 de desembre, una declaració de
la Casa Blanca en nom de George W.
Bush qualifica de «completament inacceptable» el llançament de coets de Hamàs cap a Israel. França, que assumeix
la presidència de la Unió Europea durant
aquest últim semestre, condemna l’ús
desproporcionat de la violència d’ambdues parts i sol·licita el cessament immediat del llançament de coets per part
de Hamàs i l’aixecament del bloqueig israelià a la franja de Gaza. El 28 de desembre, el secretari general de Hezbol·lah, Sheikh Hassan Nasrallah, insta els
ciutadans egipcis a manifestar-se per
demanar al Govern egipci que obri la
seva frontera amb Gaza. Segons Nasrallah, si el Govern egipci no obre la frontera serà còmplice de la matança de civils perpetrada per Israel.
• El 30 de desembre, els membres del
Quartet (Estats Units, la Unió Europea,
Nacions Unides i Rússia), demanen «un
alto al foc immediat respectat per tothom». No obstant això, el primer ministre israelià, Ehud Olmert, advoca perquè abans Israel «compleixi tots els seus
objectius». En un debat televisat, el president egipci Hosni Mubarak acusa el líder israelià d’«agressió salvatge contra
els palestins» i adverteix que «les mans
tacades de sang estan despertant sentiments d’ira».

Cronologies

1 de gener de 2008
Presidència eslovena
Brussel·les: Des de l’1 de gener de
2008, Eslovènia es fa càrrec de la presidència de la UE. Entre les prioritats
d’aquesta presidència destaquen la
implantació del Tractat de Lisboa i la
seva aplicació a la UE a fi de consolidar els països membres; l’adopció d’una posició comuna pel que fa a les solucions a aportar al canvi climàtic
després de Kyoto, i mantenir l’estabilitat als Balcans i fomentar el diàleg intercultural intraeuropeu i euromediterrani.
8 de gener de 2008
Diàleg intercultural
Ljubljana: Amb motiu de la cerimònia inaugural de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural, el primer ministre eslovè subratlla la necessitat d’aprofundir en la
discussió sobre la importància de la cultura. Els representants dels principals
festivals artístics i culturals europeus
signen, juntament amb el comissari europeu d’educació, una declaració de
suport a l’Any Europeu del Diàleg Intercultural.
www.interculturaldialogue2008.eu
15/16 de gener de 2008
Aigua
Alepo: En el marc del programa MEDAWater, s’organitza un taller amb el títol
«Orientacions sobre la sequera per als

16 de gener de 2008
Aliança de Civilitzacions
Madrid: En un discurs pronunciat en
ocasió del primer fòrum de l’Aliança de
Civilitzacions, la comissària europea
responsable de les relacions exteriors
i de la Política Europea de Veïnatge
(PEV), Benita Ferrero-Waldner, manifesta la voluntat de convertir la regió
mediterrània en un dels principals eixos
de l’Aliança de Civilitzacions, així com
la importància d’impulsar el diàleg. La
comissària fa referència a la «relació
estratègica» que uneix la UE amb la regió mediterrània, i enumera els nombrosos projectes finançats per la CE.
Afegeix que 2008 no és solament l’Any
Europeu del Diàleg Intercultural, sinó
l’Any euromediterrani del diàleg intercultural, en referència al programa
«1.001 Accions per al Diàleg» de la
Fundació Anna Lindh.
17 de gener de 2008
Política i seguretat
Brussel·les: El desenvolupament econòmic i social, l’energia i el canvi climàtic, la protecció civil, la lluita contra el terrorisme i els extremismes, la PEV i el
diàleg intercultural són algunes de les
grans prioritats del Procés de Barcelo-

na durant la presidència eslovena, segons el comunicat de premsa publicat
després de la reunió dels alts funcionaris
del Partenariat i del Comitè Euromed.
Aquestes prioritats i activitats es presenten i s’examinen en el transcurs de
la reunió, i la primera s’amplia a 39 països (UE + 12 països socis del sud de
la conca mediterrània), atès que tant
Albània com Mauritània s’han unit al
Procés de Barcelona.
www.eu2008.si
17 de gener de 2008
Aviació
Brussel·les: Quarta reunió del grup de
treball Euromed-Aviation per analitzar les
activitats realitzades pel projecte durant el primer any de posada en pràctica i per presentar un projecte de pla
d’acció per a 2008 i 2009; aquest projecte comprèn la formació, l’assistència
tècnica sobre el terreny i la celebració
de seminaris. L’objectiu d’EuromedAviation és establir un espai comú euromediterrani d’aviació. Inclou cinc qüestions importants: el mercat de l’aviació,
la seguretat, les garanties, el medi ambient i la gestió del trànsit aeri.
www.euromedtransport.org/355.=.htlm
21 de gener de 2008
UE-Marroc
Rabat: La comissària Ferrero-Waldner
qualifica el Marroc de «soci privilegiat»
de la UE, fent especial referència a la intensificació del diàleg polític amb la
Unió, la integració de totes dues economies, la cooperació sectorial i els intercanvis humans. Així mateix, la comissària declara que, evidentment, aquests
progressos no haurien estat possibles
sense l’ambiciós programa de reforma
i modernització impulsat pel rei Mohammed VI.

Med. 2009

Gener de 2008

països mediterranis: una metodologia
per desenvolupar la gestió dels riscos i
un enfocament proactiu davant la sequera». S’examinen determinats casos
que podrien ser útils per a països com
Egipte, Jordània, el Líban, Líbia, Palestina i Turquia. L’objectiu del programa és
millorar les condicions de gestió de l’aigua en l’àmbit local per a la cooperació
d’organitzacions sense ànim de lucre
dels països de la UE, així com dels països beneficiaris.
www.medawater-rmsu.org
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La cronologia que es presenta a continuació recull els esdeveniments més
significatius que han tingut lloc durant
el 2008 en el marc del Procés de Barcelona.
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22 de gener de 2008
UE-UMA
Rabat: Després de la reunió entre la tríada presidencial de la UE i la UMA, el
president del Consell d’Afers Generals
i Relacions Exteriors (CAGRE) de la UE
subratlla la importància de la cooperació entre la UE i els països de la riba sud
de la Mediterrània. Els interessos de la
UE apunten cap a un Magreb competitiu, estable i democràtic, és a dir, una regió que pugui participar activament en
els esforços per salvaguardar el Mediterrani, en la defensa del medi ambient
i en la lluita contra l’extremisme i el terrorisme.

comissió política de l’APEM fa una crida a totes les parts perquè respectin íntegrament la legalitat internacional i perquè posin fi immediatament a qualsevol
acció que posi en perill la població civil; en particular, a Israel li demana el
cessament de tota acció militar, amb la
màxima urgència, i l’aixecament immediat del bloqueig per permetre l’aprovisionament de Gaza i la circulació de
béns i persones; alhora, demana a Hamàs que aturi immediatament el llançament de coets contra la població civil israeliana.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa

23 de gener de 2008
Drets humans
Rabat: Presentació d’un nou projecte
en el marc de la Iniciativa europea per
a la democràcia i els drets humans. Finançat amb 52.250 euros, el projecte,
de 24 mesos de durada, s’anomena
«Promoció del conveni internacional dels
drets de les persones discapacitades».
Consisteix a promoure aquesta convenció al Marroc, així com a animar
aquest país a ratificar-la i a aplicar els
principis inclusius que conté.
www.delmar.ec.europa.eu/fr/communiques/20080116b.htm

28/29 de gener de 2008
Dona
Tunis: El Programa Euromed sobre el paper de les dones en la vida econòmica,
en cooperació amb el CAWTAR, organitza un seminari regional sobre les estructures, l’objectiu de les quals és posar en funcionament els compromisos
dels estats a favor de les qüestions de
gènere. El seminari reuneix més de 80
participants que representen les autoritats MEDA, experts, activistes de la
societat civil, instituts d’investigació i
organitzacions regionals i internacionals
interessades per la qüestió del gènere
als països àrabs mediterranis.
www.roleofwomenineconomiclife.net

28 de gener de 2008
PEGASE
Brussel·les: La CE posa en funcionament un nou instrument que permetrà
encaminar l’ajuda comunitària i internacional al poble palestí. El mecanisme
PEGASE serà portat a la pràctica durant els tres propers anys. Té per objecte
contribuir a la creació d’un Estat palestí i està destinat a substituir l’actual Mecanisme Internacional Temporal (MIT).
L’ajuda del PEGASE se centrarà en quatre àmbits essencials: la governança, el
desenvolupament social, el desenvolupament de l’economia i el sector privat,
i les infraestructures públiques.
www.delwbg.cec.eu.int

28 de gener/1 de febrer de 2008
Formació
Barcelona: En el marc del Programa
Euromed per a la formació de les administracions públiques s’organitza un
seminari sobre el desenvolupament i la
gestió de la formació. El programa de formació de les administracions públiques
pretén formar els funcionaris del sud de
la Mediterrània i de l’Orient Mitjà en els
afers europeus, i preveu la creació d’una xarxa de centres de formació en administració pública entre els socis euromediterranis.
www.eipa.eu/en/topics/show/

28 de gener de 2008
APEM
Brussel·les: Les divergències de punts
de vista pel que fa a la situació a la
franja de Gaza imperen en la reunió de
la Comissió d’Afers Polítics, Seguretat
i Drets Humans de l’Assemblea Parlamentària Euromediterrània (APEM). La

30/31 de gener de 2008
FRONTEX
Ginebra: Durant la conferència comuna
del projecte Frontex-ICMPD-Europol,
titulada «Towards a Comprehensive Response to Mixed Migration Flow» («Cap
a una resposta completa als fluxos migratoris mixtos») alts funcionaris de l’Administració procedents dels països àrabs

i europeus, de l’ICMPD, l’Europol, Frontex, l’ACNUR, la Unió Africana i la CE,
així com d’organitzacions internacionals,
es reuneixen per identificar les activitats que facilitaran els projectes de cooperació entre els estats socis àrabs i
europeus, referents a la gestió de la immigració mixta, amb el suport de les
agències internacionals implicades.
www.frontex.europa.eu/newsroom/news
_rel eases/art31.html

Febrer de 2008
4 de febrer de 2008
Pesca
Saragossa: En el curs de la conferència ministerial del Centre Internacional
d’Estudis Agronòmic Avançats (CIHEAM), el comissari europeu de Pesca i
Afers Marítims, Joe Borg, afirma que,
per aconseguir l’objectiu d’una pesca
sostenible al Mediterrani, cal reforçar la
coordinació per tal de fer front a les
creixents pressions que han de suportar els recursos halièutics, tant pel que
fa a la pesca com a la contaminació i el
canvi climàtic.
4 de febrer de 2008
UE-Algèria
Alger: Els progressos del procés d’adhesió d’Algèria a l’OMC, el lloc que ocupa en el Partenariat Euromediterrani i
la necessitat d’intensificar un clima que
propiciï la inversió de les societats europees són els temes abordats en les entrevistes entre Mandelson, comissari
europeu per al Comerç, i Bouteflika,
president de la República d’Algèria. El
comissari subratlla l’acceptació del Protocol Pan-Euromed sobre l’acumulació
d’origen, que afavoreix la producció de
béns per part dels països mediterranis en
les cadenes d’aprovisionament regionals, de manera que es poden beneficiar
d’un accés preferent al mercat de la UE.
http://ec.europa.eu/trade/issues/bilateral/countries/algeria/pr040208_fr.htm
7 de febrer de 2008
Seguretat marítima
Brussel·les: Quarta reunió del subgrup
de treball sobre seguretat marítima. Els
participants analitzen la cooperació en
l’àmbit del transport, tenint en compte
l’adopció del Pla d’Acció sobre el Transport Regional (PATR) per part de tots els

18 de febrer de 2008
Veïnatge
Brussel·les: En el transcurs de la sessió del CAGRE, els ministres d’Afers
Exteriors de la UE arriben a la conclusió que la Política Europea de Veïnatge
(PEV) ha estat un instrument important
per a la promoció de les reformes en els
països socis. Els ministres també destaquen que s’han fet progressos considerables en el capítol de la cooperació
econòmica, i que l’instrument europeu
de veïnatge i associació ha impulsat un
augment de l’ajuda financera aportada
als països socis. Així mateix, subratllen
la importància dels contactes interpersonals i el paper de la societat civil en
el marc de la PEV.

11 de febrer de 2008
UE-Lliga Àrab
Malta: La UE i la Lliga Àrab poden contribuir en gran mesura a la comprensió
mútua i al diàleg entre cultures, la importància dels quals és essencial per a
una coexistència pacífica i fructífera, segons declara el president eslovè del
CAGRE de la UE, amb motiu de la trobada a Malta dels ministres de la UE i
la Lliga Àrab. El ministre eslovè afegeix
que la UE valora l’important paper de la
Lliga Àrab i celebra les seves iniciatives,
les quals s’integren en els esforços per
assolir la pacificació de l’Orient Mitjà, i
que tant poden contribuir al diàleg entre els palestins.
www.eu2008.si
13 de febrer de 2008
FRONTEX
Brussel·les: La Comissió revela el futur
desenvolupament del sistema de gestió de les fronteres exteriors de la UE.
Es tracta d’associar mesures concretes
(relatives a l’Agència FRONTEX i al control de les fronteres marítimes) amb una
reflexió a més llarg termini sobre la manera de registrar els fluxos entrants i
sortints de les persones procedents de
tercers països. Franco Frattini, vicepresident de la CE, declara que aquestes
idees afavoriran la circulació lliure i legal de persones, i permetran gestionar

19 de febrer de 2008
UE-Líban
Brussel·les: Les relacions entre la UE i
el Líban, així com els seus interessos comuns i els temes regionals i internacionals, formen part de l’ordre del dia de la
reunió del Consell d’Associació entre
la UE i aquell país. LA UE declara que
està preocupada per l’augment de la
tensió al Líban, i fa una crida perquè
totes les parts reprenguin el diàleg en
un esperit de compromís.
www.dellbn.ec.europa.eu
19-21 de febrer de 2008
SMAP
Istanbul: Taller regional sobre el turisme
sostenible en el marc del SMAP III, el
programa euromediterrani per al medi
ambient. Més de 100 participants procedents de la regió mediterrània, com
també de la Comissió, discuteixen sobre el turisme sostenible i la gestió de
les zones costaneres.
www.smap.eu
20/21 de febrer de 2008
Transició econòmica
Brussel·les: Més de 200 representants
governamentals, membres de la societat civil, investigadors i acadèmics, alts
responsables dels estats membres i de
la Comissió interessats en els aspectes

20/21 de febrer de 2008
Aviació
París: En un seminari organitzat pel projecte Euromed-Aviation es conclou que
cal disposar de mesures de seguretat
equivalents per tal d’aconseguir el màxim nivell de seguretat per a l’aviació a
la regió euromediterrània. En el seminari
participen 27 representants de vuit països socis mediterranis, així com representants de la Comissió, de la Conferència europea d’aviació civil i d’altres
organitzacions.
www.euromedtransport.org
24-25 de febrer de 2008
Euromed Héritage
Salònica: Conferència de cloenda del
projecte Euromed Heritage III «Byzantium
Early Islam». Aquest projecte pretén donar prioritat i protegir el patrimoni cultural bizantí i islàmic de la zona mediterrània, així com millorar la capacitat per
gestionar-lo de manera intel·ligent amb
vista a la cooperació.
www.byzantiumearlyislam.net
25 de febrer de 2008
Aviació
Brussel·les: La UE i Jordània signen un
acord en el sector de l’aviació que autoritza les companyies aèries de la UE
a efectuar vols entre Jordània i qualsevol Estat membre de la UE. Aquest acord
suprimeix les restriccions vinculades a
la nacionalitat que figuren en els acords
bilaterals en matèria de serveis aeris i
permet a qualsevol companyia europea
efectuar vols entre Jordània i l’Estat
membre en què aquesta companyia estigui establerta.
27 de febrer de 2008
Drets humans
Brussel·les: Els membres de la Subco-

Annexos

11 de febrer de 2008
Drets humans
Copenhaguen: La Xarxa Euromediterrània de Drets Humans (REMDH) publica un informe sobre la llibertat d’associació a la regió euromediterrània,
que inclou un estudi complet sobre l’exercici de la llibertat en cadascun dels
països de la regió. La xarxa també publica una guia de formació sobre els
instruments dels drets humans en les relacions euromediterrànies. Aquesta guia
s’inscriu en un projecte més ampli que
pretén reforçar el paper de la societat
civil a la regió euromediterrània.
www.euromedrights.net/pages/439/pag
e/language/2

econòmics del Partenariat Euromediterrani, participen en la XII Conferència
Euromediterrània sobre la transició econòmica centrada en el tema «Els serveis
financers i bancaris en la transició econòmica». Per primera vegada hi és present un important nombre de representants dels bancs centrals i d’establiments
bancaris i financers de la regió euromediterrània.
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/etn/12mtg_0208/index_en.htm
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les pressions migratòries inesperades,
especialment a les fronteres marítimes
del sud de la Unió, així com reduir l’entrada il·legal a la UE de víctimes del tràfic d’éssers humans.
www.frontex.europa.eu
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països euromediterranis associats. El
PATR conté 34 accions específiques a
implementar des del moment actual fins
a 2013. Es tracta d’accions referents a
la seguretat i les garanties marítimes.
www.safemed-project.org
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missió de Drets Humans del Parlament
Europeu expressen la seva profunda inquietud per les condicions de detenció
dels palestins a les presons israelianes.
Alguns diputats conclouen que caldria
enviar a Israel una missió informativa
del Parlament Europeu.
www.europarl.europa.eu
27 de febrer de 2008
Societat de la informació
El Caire: Arran de la II Conferència Ministerial Euromediterrània sobre la societat de la informació, titulada «Crear
un entorn propici per a la societat de la
informació euromediterrània», els ministres subratllen la importància de la
contribució de la societat de la informació, de la investigació i de la innovació, i el seu paper en la competitivitat de les empreses, la creació
d’ocupació i la lluita contra els reptes
de la globalització. La conferència té la
intenció de discutir sobre la implantació d’una societat de la informació euromediterrània competitiva, basada en
col·laboracions win-win, i en inversions
públiques i privades, i promoure l’enfortiment del diàleg entre els països socis euromediterranis.
http://ec.europa.eu/external_relations/euromed/conf

Març de 2008
7 de març de 2008
Veïnatge
Brussel·les: La comissària Benita Ferrero-Waldner i Fayza Aboulnaga, ministra egípcia de Cooperació Internacional, signen el protocol d’acord sobre
el programa indicatiu nacional 20072010. El programa d’ajuda, de 558 milions d’euros, té com a objectiu donar suport al procés de reforma i a la posada
en pràctica del pla d’acció entre la UE
i Egipte inherent a la PEV. Egipte és un
dels principals beneficiaris de l’ajuda
de la UE a la zona i, per ordre d’importància, la UE és el segon donant d’aquest país.
www.eu-delegation.org.eg
10 de març de 2008
UE-Algèria
Brussel·les: Durant el Consell d’Associació entre la UE i Algèria, Dimitrij Rupel, president del Consell, subratlla que

Algèria és un soci estratègic de la UE,
i que exerceix un paper crucial en l’àrea
euromediterrània, dins de la Lliga Àrab
i a l’Àfrica en general. La UE entén que
els processos de reformes són difícils
d’implantar i necessiten temps, però tot
i això desitja establir una col·laboració
real amb Algèria en benefici d’ambdues
parts.
10/11 de març de 2008
Mitjans de comunicació
Ljubljana: Reunió del grup de treball
Euromed and the Media amb la finalitat
de discutir el seu programa de treball i
preparar la seva contribució a la reunió
ministerial euromediterrània sobre la cultura i el diàleg intercultural. Els participants en aquesta reunió, de dos dies de
durada, també participen en una sessió
pública d’informació i debat amb els
mitjans de comunicació locals, així com
amb el cos diplomàtic.
10-13 de març de 2008
Medibtikar
Casablanca: El II seminari sobre Empreses innovadores, organitzat pel projecte euromediterrani Medibtikar, reuneix participants de Tunísia, Algèria i el
Marroc per tal que puguin estudiar com
posar en funcionament i finançar els
projectes d’innovació. El projecte euromediterrani Medibtikar ofereix als països mediterranis socis instruments perfeccionats i innovadors que permeten
estimular la innovació en les empreses
privades i públiques, fomentant alhora la
creació de xarxes.
www.medibtikar.eu
13/14 de març de 2008
UpM
Brussel·les: El Consell Europeu aprova
el principi d’una Unió per a la Mediterrània que inclou els estats membres
de la UE, així com els països tercers de
la riba del Mediterrani. En una declaració annexa a les seves conclusions, els
caps d’Estat i de Govern de la UE conviden la Comissió a presentar al Consell les propostes necessàries per a la
definició de les modalitats de l’anomenat «Procés de Barcelona: Unió per a la
Mediterrània», amb vista a una cimera
que se celebrarà a París el 13 de juliol
de 2008.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms_
Data/docs/pressData/en/ec/99410.pdf

17/18 de març de 2008
Indústria
Brussel·les: Reunió del grup de treball
euromediterrani sobre cooperació industrial que reuneix representants de
tots els països socis mediterranis, dels
estats membres de la UE i de Turquia,
així com de diverses organitzacions empresarials, de diferents organitzacions internacionals i de diversos departaments
de la Comissió Europea. L’objectiu de la
reunió és preparar el programa de treball 2009/2010 en els cinc grans àmbits prioritaris: la carta euromediterrània
per a l’empresa, l’accés als mercats, la
inversió, la innovació i el sector tèxtil/confecció.
27/28 de març de 2008
APEM
Atenes: La IV sessió plenària de l’APEM acull favorablement la proposta
d’Unió per a la Mediterrània, que descriu com «un nou impuls per al Partenariat Euromediterrani». S’adopten recomanacions sobre els següents temes:
els mitjans dels diferents parlaments
per contribuir a la resolució del conflicte araboisraelià; el control de la posada en pràctica del codi de conducta
sobre la lluita contra el terrorisme; la
promoció d’energies respectuoses amb
el medi ambient; la promoció d’inversions per a l’educació i la creació de
llocs de treball; l’enfortiment del diàleg
intercultural, la llibertat d’expressió i el
respecte a les religions; el paper dels
mitjans de comunicació en l’educació i
el diàleg entre les cultures, i l’impacte
del canvi radical del clima a la conca mediterrània. Des de l’adhesió de Romania i Bulgària a la UE el 2007, els membres de l’Assemblea han passat de 240
a 260.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa

Abril de 2008
3 d’abril de 2008
Veïnatge
Brussel·les: La CE adopta un document
d’estratègia que inclou el balanç dels
avenços concrets de la PEV duts a terme per part dels països socis, des de finals de 2006, en un gran nombre d’àmbits que van des de la cooperació
política als intercanvis comercials, passant per les migracions, la disminució de

8 d’abril de 2008
Acord d’Agadir
Brussel·les: La Unitat Tècnica de l’Acord d’Agadir organitza el Primer fòrum
de la inversió dels països membres de
l’Acord d’Agadir en cooperació amb la
CE, el Parlament Europeu i el Banc Europeu d’Inversions (BEI). Els quatre estats signants de l’Acord d’Agadir són
Egipte, Jordània, el Marroc i Tunísia. LA
UE finança un projecte per donar suport
a l’Acord d’Agadir, que pretén reforçar
la cooperació sud-sud i treballar per
una zona de lliure canvi des d’ara fins al
2010. El fòrum posa l’accent, sobretot,
en la millora del marc jurídic de les inversions, en el foment de l’establiment
de col·laboracions comunes entre les
empreses de la UE i les del sud de la regió mediterrània, i en el desenvolupament
de les inversions de la Unió en aquesta zona.
10 d’abril de 2008
Medi ambient
Brussel·les: La CE i el BEI presenten els
resultats d’un estudi realitzat sobre les
potencials inversions que aspiren a descontaminar un cert nombre de zones
sensibles dels països de la Mediterrània meridional i oriental. Aquest estudi,
impulsat en el marc de la iniciativa Horitzó 2020, reconeix la necessitat d’establir un programa per ajudar aquests
països pel que fa a la reducció de l’a-

11-13 d’abril de 2008
Política i seguretat:
Malta: El XXIV seminari de formació dels
diplomàtics euromediterranis aborda el
progrés que s’ha produït en la implementació del programa de treball per a
cinc anys, així com les últimes fites aconseguides. El seminari reuneix diplomàtics dels 27 països de la UE i dels 12
països mediterranis socis, inclosos Mauritània i Albània. El principal objectiu
dels seminaris de Malta és familiaritzarse amb el procés euromediterrani.
www.euromed-seminars.org.mt/seminar24/programme.htm

28-30 d’abril de 2008
Aigua
Marràqueix: S’organitza el segon esdeveniment regional MEDA-Water en el
marc del programa regional MEDA per
a la gestió local de l’aigua. A l’ordre del
dia s’inclouen temes importants, com
la gestió de les aigües d’irrigació, la sequera, la informació sobre l’aigua, la millora de la presa de decisions sobre l’aprovisionament rural referent a l’aigua i
la reutilització de les aigües residuals.
w w w. m e d a w a t e r - r m s u . o r g / m e e tings2nd_MWP_conference.htm

14-17 d’abril de 2008
Euromed Market
Bucarest: Reunió del grup de treball
dedicada a la cooperació duanera i a la
lluita contra la falsificació i la pirateria en
el Partenariat Euromediterrani. L’objectiu és l’intercanvi de coneixements i experiències, i la promoció d’un enfocament comú a la zona euromediterrània
pel que fa a la legislació, els procediments i la seva aplicació amb la finalitat d’afavorir el comerç entre els socis
euromediterranis.
www.euromedmarket.org

Maig de 2008

15 d’abril de 2008
Política i seguretat
Brussel·les: La reunió dels alts funcionaris euromediterranis se centra en el
diàleg polític i la cooperació tècnica en
diversos àmbits, com la lluita contra el
terrorisme, la cultura i el diàleg intercultural, el turisme, la societat de la informació i el paper de les dones en la
societat, a més de l’ensenyament superior.
28 d’abril de 2008
UE-Egipte
Luxemburg: En ocasió del IV Consell
d’Associació entre la UE i Egipte, el
secretari d’Estat eslovè, que intervé en
nom de la presidència, declara que la
reunió del Consell d’Associació s’ha
celebrat enmig d’un clima d’obertura i
amistat. Afegeix que Egipte és un soci
clau de la Unió Europea a la Mediterrània i a l’Orient Mitjà; per tant, la UE
li concedeix molta atenció. A més de les
qüestions bilaterals, el debat ha abor-

5 de maig de 2008
Energia
Brussel·les: La comissària europea responsable de les relacions exteriors i de
la PEV, Ferrero-Waldner, i el comissari
europeu de l’Energia, Piebalgs, es reuneixen amb els representants dels països del Maixreq, l’Iraq i Turquia per discutir sobre la millora de la seguretat en
matèria d’energia a la regió i a la UE, sobretot en un intent d’arribar a una cooperació més profunda a l’entorn del tema
del gas natural.
5 de maig de 2008
FEMIP
Tunis: Conferència organitzada per la
FEMIP i Sanabel, la xarxa de les institucions de microcrèdits dels països àrabs,
sota el títol «Quin impacte tenen els microcrèdits a la Mediterrània?». Aquesta reunió reuneix prop de 400 participants amb l’objectiu de debatre, amb
una trentena d’interventors, procedents
d’institucions de microcrèdit, sobre el
sector bancari, institucions de finançament, mitjans acadèmics i la societat
civil. Segons les conclusions que es
desprenen d’un estudi presentat en
aquesta conferència, els microcrèdits
representen un mercat potencial de 40
milions de beneficiaris.
7/8 de maig de 2008
Tempus
El Caire: Llançament de la quarta fase
del programa Tempus destinada a donar suport als esforços de modernitza-
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dat la situació a l’Orient Mitjà, al Líban
i a Kosovo.
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4 d’abril de 2008
Turisme
Fes: Amb motiu de la I Conferència Ministerial Euromediterrània dedicada al
turisme, els ministres adopten conclusions sobre la futura cooperació econòmica, mediambiental i cultural entre la
UE i els seus socis, posant l’accent sobre el desenvolupament futur del turisme sostenible. Acorden celebrar la conferència dels ministres de Turisme cada
dos anys; d’aquesta manera, els grups
d’alts funcionaris podran preparar, entre dues conferències, plans d’acció per
a la futura cooperació en l’àmbit del turisme en l’entorn mediterrani.
www.eu2008.si

bocament dels seus residus contaminants al mar.
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les formalitats per a la concessió de visats, l’energia, els transports, la investigació i la innovació, així com la mobilitat dels estudiants i els joves.
http://ec.europa.eu/world/enp
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ció de l’ensenyament superior en els
28 països socis dels Balcans occidentals, Europa de l’Est, Àsia central, Àfrica del nord i l’Orient Mitjà. Així mateix,
la conferència constitueix una ocasió
per a un diàleg entre acadèmics, experts i estudiants dels 27 estats membres de la UE i dels 28 associats al programa Tempus.

oberts al gran públic, però tots inclouen
una dimensió de debat públic i de discussió sobre qüestions vinculades a la
coexistència a la regió. La Nit del Diàleg se celebra just una setmana abans
de la Conferència Euromediterrània de
ministres de Cultura a Atenes.
www.dialogueinaction.net/fr/nuitdudialogue

19 de maig de 2008
Veïnatge
Brussel·les: Amb motiu de la primera
reunió del comitè director del Fons d’Inversió en favor de la PEV creat recentment, la comissària Ferrero-Waldner
declara que la PEV ja està donant fruits
tant per a la UE com per als seus socis.
El nou Fons d’Inversió constitueix un
clar missatge polític dirigit als països
veïns, i testimonia la voluntat europea de
reforçar les seves relacions i compartir
amb ells prosperitat i estabilitat. El Fons
d’Inversió mobilitzarà fons suplementaris per finançar projectes d’infraestructures, sobretot en l’àmbit de l’energia, els
transports i el medi ambient.

25-28 de maig de 2008
Diàleg intercultural
Brussel·les: El PE rep la visita de vinti-un joves europeus, israelians i palestins. Aquesta trobada se celebra en el
marc de l’Any Europeu del Diàleg Intercultural. Per als joves líders polítics constitueix una ocasió única per intercanviar
experiències polítiques i personals, així
com per establir relacions interpersonals
en un medi neutral.
www.europarl.europa.eu

20 de maig de 2008
UpM
Brussel·les: La CE adopta una comunicació amb proposicions tendents a reforçar les relacions amb els seus socis
mediterranis gràcies al Procés de Barcelona: Unió per a la Mediterrània. Es
tracta, sobretot, de la creació d’una secretaria i un comitè permanent de representants europeus i mediterranis.
Així mateix, el document de política general esbossa idees de projectes que
constituiran mesures visibles i concretes per a la millora de la qualitat de vida
i els mitjans de subsistència de les poblacions de la regió.
22 de maig de 2008
Nit del Diàleg
La Nit del Diàleg pretén connectar els
grups de la societat civil que treballen
en l’àmbit del diàleg i l’opinió pública,
amb la finalitat de construir el patrimoni comú de la regió en tant que cruïlla
de civilitzacions. A les dues ribes de la
Mediterrània se celebren esdeveniments
i actes a gran escala, especialment a les
ciutats d’Alexandria, Barcelona, Palerm
i Rabat. Els actes són molt variats, i van
des d’un festival culinari organitzat per
comunitats immigrades fins a concerts

26 de maig de 2008
Cooperació financera
Brussel·les: el BEI i la CE signen una
proposició d’acord per tal de coordinar
millor les polítiques prestatàries fora de
la UE. Això afavorirà la coordinació, la coherència i les sinergies entre les eines
d’assistència de la UE i el finançament
del BEI, i reforçarà l’eficàcia i visibilitat
de l’acció de la UE en relació amb tercers països.
26 de maig de 2008
Energia
Madrid: Dinou reguladors del sector
energètic de la conca mediterrània,
membres de l’Associació de Reguladors d’Electricitat i Gas del Mediterrani (MEDREG), participen a la V Junta general de l’associació. Els quatre grups
ad hoc MEDREG presenten els resultats de les activitats en curs, en concret
estudis d’avaluació clau sobre qüestions institucionals i sobre la reglamentació de les energies renovables i l’eficàcia energètica.
www.remep.org/medreg
26 de maig de 2008
Euromed Migration II
Brussel·les: Més de 76 participants procedents tant de països MEDA com de
la UE participen en la conferència inaugural del projecte Euromed Migration
II. Aquest nou projecte regional reforçarà
la cooperació entre la UE i els seus so-

cis mediterranis en l’àmbit de les migracions i millorarà les seves capacitats. La cooperació inclourà qüestions
com, per exemple, els dispositius destinats a promoure les oportunitats per a
una migració legal, la lluita contra el tràfic d’éssers humans i contra la immigració clandestina, i l’articulació entre migració i desenvolupament. Quatre grups
de treball formularan recomanacions,
respectivament, sobre la convergència
legislativa, el mercat de l’ocupació, la lluita contra la immigració clandestina i les
transferències de remeses dels emigrants.
www.euromed-migration.eu
29/30 de maig de 2008
Cultura
Atenes: Durant la conferència ministerial euromediterrània sobre la cultura i
el diàleg intercultural, que constitueix
una plataforma per intensificar la consolidació del diàleg entre les diferents
cultures de l’espai euromediterrani, els
ministres discuteixen les accions futures necessàries per a l’enfortiment de
la cooperació en l’àmbit de la cultura.
Amb la finalitat d’accelerar la formulació de l’estratègia euromediterrània de
la cultura, els ministres convenen a implementar un mecanisme «de control»
que preveu la creació d’un grup d’experts culturals, les reunions dels quals
s’organitzaran de manera regular abans
de la celebració de cada conferència ministerial.

Juny de 2008
4 de juny de 2008
Mònaco
Brussel·les: El príncep Albert de Mònaco, en el transcurs de la seva entrevista amb el ministre eslovè d’Afers Exteriors i president del CAGRE a la seu
del Consell de la UE, expressa el desig
que el Principat de Mònaco s’adhereixi
al Partenariat Euromediterrani, així com
que participi en la iniciativa de la Unió
per a la Mediterrània (UpM). El ministre
eslovè transmet al príncep Albert l’opinió favorable del comitè d’alts funcionaris
quant a l’adhesió del seu país al Partenariat. També li recorda que es convidarà
representants monegascos a la reunió
d’alts funcionaris prevista per a la setmana següent.

9 de juny de 2008
EMUNI
Portoroz: Representants de la UE i un
cert nombre de rectors i diversos representants del món universitari participen en la inauguració de la Universitat Euromediterrània (EMUNI). El primer
ministre eslovè i president del Consell,
declara que l’EMUNI no hauria pogut
veure la llum sense la solidaritat que
han demostrat, durant tot el procés
d’implantació, un gran nombre d’institucions universitàries de la regió euromediterrània.
www.emuni.si
12 de juny de 2008
Igualtat home-dona
Brussel·les: Presentació del nou programa regional per millorar la igualtat
entre homes i dones a la regió euromediterrània. El programa pretén donar suport a la dinàmica actual i reforçar-la
per assolir la igualtat tant des d’un punt
de vista legal com en la pràctica, millorar els coneixements sobre les diferents
formes de violència contra les dones i

16 de juny de 2008
Migracions
Luxemburg: Els ministres europeus d’Afers Exteriors subratllen la necessitat de
buscar el diàleg, el treball en col·laboració i la cooperació amb tercers països
en l’àmbit de la immigració. En les seves conclusions sobre «Promoure un
enfocament global en matèria de migracions», el Consell d’Afers Generals
recorda les mesures contemplades en
el marc de l’esmentat enfocament, és a
dir, les accions prioritàries centrades a
Àfrica i la Mediterrània.
17 de juny de 2008
Migracions
Brussel·les: La CE adopta una comunicació titulada «Una política comuna de
la immigració per a Europa: principis,
accions i instruments», així com un «pla
d’acció en matèria d’asil: un enfocament integrat de la protecció a nivell de
la UE». La comunicació presenta deu
principis comuns sobre els quals s’ha de
basar la política comuna d’immigració.
Aquests principis estan relacionats amb
els tres eixos principals d’acció de la
UE: la prosperitat, la solidaritat i la seguretat. D’altra banda, el pla d’acció en
matèria d’asil preveu l’estructuració de
la segona fase del Règim d’Asil Europeu
Comú (RAEC).

22-30 de juny de 2008
Joventut
Ajiloun: Vint-i-quatre joves treballadors
i líders de la joventut en representació
de 14 països (set MEDA i set europeus) es reuneixen per examinar les
interaccions entre les tradicions religioses, espirituals i humanistes, així com la
necessitat de promoure la comprensió
i el respecte mutu d’altres creences.
Euromed Joventut III és un programa
regional finançat per la UE destinat a estimular la comprensió mútua i el diàleg
intercultural entre els joves de la regió
euromediterrània.
www.euromedyouth.net/spip.php?
breve45
23/24 de juny de 2008
EUPOL COPPS
Luxemburg: La UE adopta una decisió
relativa a la seva missió de policia respecte als territoris palestins (EUPOL
COPPS); aquesta missió compta amb
una dotació de 6 milions d’euros per al
període comprès entre l’1 de març de
2008 i el 31 de desembre de 2008,
amb l’objectiu de finançar el reforçament de les seves activitats. La missió
s’amplia per tal que inclogui el sistema
de justícia penal.
24 de juny de 2008
Comitè de les Regions
Marsella: El president del Comitè de
les Regions (CdR) presenta una iniciativa a fi d’implantar un marc institucional permanent per a la col·laboració entre les regions i les ciutats de la UE i els
països mediterranis socis. L’objectiu és
permetre’ls entrar en diàleg directe amb
les institucions europees. El programa
regional de la UE finança el projecte
MED-PACT que té per objectiu impulsar el diàleg i la cooperació entre les ciutats i les societats civils de les dues ri-
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16 de juny de 2008
Medi ambient
Tunis: Delegats dels ministeris de Medi
Ambient dels països euromediterranis,
del Programa de Nacions Unides per al
Medi Ambient (PNUMA), d’institucions
financeres, dels serveis de la CE, així
com representants de la societat civil,
participen a la II reunió del comitè de direcció de la iniciativa Horitzó 2020, que
aspira a la descontaminació del mar
Mediterrani. Especialment, els participants debaten sobre les properes etapes que caldrà abordar, així com sobre
la necessitat de buscar sinergies amb altres iniciatives de la regió.
http://ec.europa.eu/environment/enlarg/med/pdf/steeringgroup/agenda_fr.pdf

19/20 de juny de 2008
UpM
Brussel·les: Segons les conclusions
adoptades en el Consell Europeu, els
caps d’Estat i de Govern declaren que
la UE organitzarà les consultes necessàries amb el conjunt de socis euromediterranis amb la finalitat de preparar
una declaració comuna que serà adoptada en la cimera de París sobre la Mediterrània que tindrà lloc el 13 de juliol
de 2008.
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6 de juny de 2008
APEM i UpM
Brussel·les: Els membres del Parlament
Europeu donen suport al nou caràcter
polític i pràctic del Procés de Barcelona amb vista a reforçar-ne la visibilitat i
a posar en relleu els seus beneficis tangibles per als ciutadans, en particular per
als de la riba sud de la Mediterrània.
No obstant això, reclamen la promoció
de projectes concrets, especialment en
l’àmbit de l’energia solar i en el de la dessalinització. Segons una resolució comuna adoptada en sessió plenària, l’APEM s’hauria de convertir en la dimensió
parlamentària del Procés de Barcelona: Unió per a la Mediterrània.

garantir el control i la posada en pràctica de les conclusions de la conferència ministerial d’Istanbul sobre les dones
en la societat.
www.roleofwomenineconomiclife.net/
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5/6 de juny de 2008
FRONTEX
Luxemburg: Els ministres de Justícia i Interior de la UE es reafirmen en la idea
que cal millorar el control de les fronteres exteriors fent servir millor la tecnologia. En les seves conclusions sobre la
gestió de les fronteres exteriors de la UE,
els ministres subratllen la necessitat de
reforçar el paper de la FRONTEX en el
marc d’un enfocament global sobre la
qüestió de les migracions i els instruments financers externs pertinents.
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bes de la Mediterrània amb el propòsit
de millorar la comprensió recíproca.
www.cor.europa.eu
30 de juny de 2008
Justícia
Brussel·les: Conferència inaugural del
projecte Euromed-Justice II amb més
de 60 participants, pertanyents a vuit països MEDA i a 17 països membres de la
UE. L’objectiu global és la consolidació
de l’Estat de dret basat en els valors
comuns, l’aprofundiment de la democràcia i la bona governança. El projecte desitja fomentar el desenvolupament
de la capacitat institucional dels països
MEDA en l’àmbit de la justícia, així com
la modernització dels sistemes jurídics
i la millora de l’accés a la justícia, en particular pel que fa a les persones més vulnerables.
30 de juny - 1 de juliol de 2008
Dona
El Caire: Seminari regional sobre la participació de les dones en la vida econòmica. Els participants debaten sobre
els principals reptes als quals s’enfronten les dones en el mercat del treball i
en el món de l’empresa, com, per exemple, la protecció social i el dret de propietat.
www.roleofwomenineconomiclife.net

Juliol de 2008
1 de juliol de 2008
Presidència francesa
Brussel·les: França assumeix durant sis
mesos la presidència rotatòria del Consell de la Unió Europea. El president de
la República i el primer ministre destaquen quatre àmbits prioritaris que França desitja que es prenguin en consideració: la gestió global i concertada de les
migracions, la política sobre energia i
desenvolupament sostenibles, la política agrícola i la política europea de seguretat i defensa.
www.ue2008.fr
2 de juliol de 2008
Comerç
Marsella: Els ministres de Comerç dels
27 països de la UE i dels 13 països mediterranis socis (Albània, Algèria, Egipte, Israel, Jordània, el Líban, el Marroc,
Mauritània, Síria, Territoris Palestins,

Tunísia i Turquia, així com Líbia en qualitat d’observador) es reuneixen en la VII
Conferència Euromediterrània de Comerç. Els diferents enfocaments permetran reforçar la integració i la diversificació econòmica i donar un nou
impuls als intercanvis euromediterranis, així com a les inversions, amb vista a implantar una zona de lliure canvi
des d’ara fins al 2010. Segons el comissari europeu encarregat del comerç,
ja s’han fet veritables progressos en
aquest sentit.
http://ec.europa.eu/commission_#barroso/ashton/speechesarticles/sppm210
en.htm
2/3 de juliol
Aviació
Xipre: En el marc del projecte EuromedAviation se celebra un seminari sobre el
tema de la seguretat. Aquest seminari
pretén específicament assentar les bases i implantar els mecanismes i acords
per ampliar les exigències europees de
seguretat i garanties aèries adoptades
en el marc de la iniciativa «Cel únic» als
països que participen en la cooperació
per a la gestió del trànsit aeri entre Europa i l’Orient Mitjà.
www.euromedtransport.org/index.php?a
neu=462&L=1.
4 de juliol de 2008
UE-Egipte
Brussel·les: Els negociadors arriben a un
acord preliminar destinat a aconseguir
la liberalització dels intercanvis de productes agrícoles frescos i transformats,
així com dels productes pesquers, entre la UE i Egipte. Aquest acord servirà
de base per a un futur acord, a reserva
de la finalització dels procediments interns de cadascuna de les dues parts.
L’acord concedirà a la UE l’accés lliure
i immediat al mercat egipci en gairebé
el 90% de les exportacions de productes agrícoles i de pesca. En contrapartida, la UE també liberalitzarà tots els productes del mercat, llevat d’alguns sobre
els quals se seguiran aplicant els acords
vigents.
9 de juliol de 2008
Galileu
Estrasburg: En una cerimònia al Parlament Europeu, el president de l’Assemblea, Gert Pöttering, i la presidència francesa del Consell signen un

reglament crucial sobre la infraestructura
global de satèl·lits de navegació (Global Navigation Satellite Systems,
GNSS), en la qual s’inscriu el programa Galileu. El projecte Galileu consta
d’una constel·lació global de 30 satèl·lits
que reben el suport d’infraestructures de
control en terra. El programa regional EuropeAid finança el projecte METIS amb
vista a definir una política euromediterrània comuna i compartida pel que fa
a la implantació de serveis GNSS (sistema mundial de navegació per satèl·lit),
i a preparar el terreny per a la introducció dels serveis EGNOS i Galileu a la regió mediterrània.
www.euromedinfo.eu/site.953.news.fr.42
6 2.html
9-13 de juliol de 2008
Un mar de paraules
Barcelona: Trobada dels guardonats del
concurs «Un mar de paraules». El concurs ha estat organitzat per l’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) en el
marc de les «1.001 Accions» per al diàleg intercultural impulsades per la Fundació Anna Lindh. El projecte pretén explorar nous enfocaments en matèria de
diàleg intercultural que puguin conduir
cap a una obertura del nostre medi ambient social, contribuint a estimular una
societat més dinàmica i variada, en què
els joves tinguin un paper important en
l’aprenentatge implícit de la comprensió
mútua de les diferents cultures que cohabiten en l’espai euromediterrani.
www.iemed.org/seaofwords/index.html
10 de juliol de 2008
Migració
Estrasburg: Nicolas Sarkozy, president
francès i president del Consell de la
UE, i Durao Barroso, president de la
CE, consideren que Europa ha de debatre sobre les maneres de gestionar la
immigració. El president Sarkozy, en dirigir-se al PE per presentar les prioritats
del semestre de la presidència francesa del Consell de la UE, es pregunta si
és «raonable que cada país defineixi la
seva política d’immigració ignorant els
seus efectes sobre la resta». En relació
amb el problema que plantegen els demandants d’asil –que poden dipositar
fins a 27 dossiers diferents a tota la
UE–, Sarkozy opina que la immigració i
l’asil haurien de ser objecte d’un debat
a escala europea.

11 de juliol de 2008
CESE
Brussel·les: El Consell Europeu Econòmic i Social (CESE) subratlla la importància d’«una forta implicació de les
organitzacions de la societat civil i dels
socis econòmics i socials en el marc
institucional del Procés de Barcelona:
Unió per a la Mediterrània, i expressa el
seu «total suport» a la iniciativa, destinada
a donar un nou impuls al Procés de Barcelona.
http://eesc.europa.eu
12 de juliol de 2008
APEM
Brussel·les: La vigília de la cimera per
la Mediterrània, el president del PE i de
l’APEM, Hans-Gert Pöttering, presideix
una reunió extraordinària de l’oficina de
l’Assemblea, que aprova una declaració
que destaca el paper de l’APEM com a
organisme parlamentari que legitima el

16 de juliol de 2008
Educació
Brussel·les: El comissari europeu d’Educació signa amb el ministre israelià
d’Educació una declaració conjunta sobre la cooperació i el diàleg en els àmbits de l’educació i la formació. Aquesta declaració atén els objectius del pla
d’acció 2005 en el marc de la PEV. La
iniciativa intensifica la cooperació en
matèria d’educació i de formació amb Israel i l’Autoritat Palestina. Actualment,
tant les universitats israelianes com les
palestines es beneficien de la seva participació en els programes col·lectius
Tempus i Erasmus Mundus en l’àmbit de
l’ensenyament superior.
16 de juliol de 2008
Transport
Brussel·les: Reunió del grup de treball
sobre infraestructura i qüestions reglamentàries en el camp del transport per
carretera, en el marc del programa Euromed Transport. La discussió se centra principalment en el control de la po-

17 de juliol de 2008
Líban
Brussel·les: La CE atorgarà una ajuda
per un import total de 42 milions d’euros al Líban en el marc de la PEV. Els
principals sectors de l’ajuda són el desenvolupament del sector privat, el desenvolupament local al nord del Líban i
la modernització del sistema judicial. El
comissari europeu encarregat de les relacions exteriors i de la PEV afirma que
la millora de l’Estat de dret, l’enfortiment del sector privat i la reconstrucció
que cal dur a terme al nord del Líban
contribuiran a estabilitzar aquest país,
tant políticament com econòmicament.
24/25 de juliol de 2008
Migracions
Brussel·les: Els ministres europeus de
Justícia i Interior discuteixen en relació
amb l’estat dels treballs sobre el Pacte
Europeu sobre Immigració i Asil. El Consell també procedeix a iniciar un debat
d’orientació sobre dues proposicions
de directives; una sobre les condicions
d’entrada i estada dels naturals de tercers països amb la finalitat d’aconseguir
llocs de treball altament qualificats, i
l’altra sobre les sancions contra aquells
empresaris que contractin persones en
situació irregular procedents de tercers
països.
27 de juliol - 1 d’agost de 2008
Periodisme
Malta: La xarxa de periodistes ENJN
(European Neighbourhood Journalist
Network) organitza la seva primera sessió de formació. Un equip de periodistes de l’Orient Mitjà treballa en l’espinosa
qüestió de la immigració clandestina a
l’illa de Malta. Els periodistes, arribats de
Palestina, Israel, Jordània, Egipte i Síria,
passen una setmana perfeccionant les
seves competències periodístiques. La
ENJN és un projecte regional que aspi-
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13 de juliol de 2008
Unió per a la Mediterrània
París: La cimera de París copresidida per
Nicolas Sarkozy —president francès i
president del Consell Europeu— i per
Hosni Mubarak —president egipci—
reuneix 43 estats europeus i mediterranis, institucions comunitàries i organitzacions regionals. La cimera conclou
amb la signatura d’una declaració comuna que assenyala que el Procés de
Barcelona: Unió per a la Mediterrània «es
basa en la declaració de Barcelona i en
els objectius de pau, estabilitat i seguretat que s’hi enuncien, així com en el
que s’ha assolit en el Procés de Barcelona. Els caps d’Estat i de Govern
coincideixen que aquesta iniciativa pot
tenir un paper important a l’hora de fer
front als reptes comuns que es plantegen a la regió euromediterrània, com, per
exemple, el desenvolupament econòmic i social; la crisi mundial en el camp
de la seguretat alimentària; la degradació del medi ambient; l’energia; les migracions; el terrorisme i l’extremisme, i
la promoció del diàleg intercultural».
www.ue2008.fr

sada en funcionament del Pla d’Acció
Regional de Transport (PART), així com
en les properes etapes amb vista a concretar-ne els objectius. Els experts també es posen d’acord a proposar una
llista de projectes prioritaris que poden
ser objecte de finançament en el marc
de la Unió per a la Mediterrània o en altres contextos.
www.euromedtransport.org/index.php?a
neu=48&L=1.
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11 de juliol de 2008
Estadística
Brussel·les: La CE i Israel signen un
conveni que estableix la base d’un procés durador d’intercanvi de dades entre l’oficina estadística israeliana i Eurostat, en el marc de la PEV. Israel és el
primer país soci mediterrani que signa
aquest acord. Les oficines estadístiques
del Marroc i dels Territoris Palestins
Ocupats seguiran en breu aquest mateix exemple. Així mateix, s’estan duent
a terme negociacions relatives a acords
d’aquest tipus amb altres països socis
mediterranis.
http://epp.eurostat.ec.europa.eu

Procés de Barcelona: Unió per a la Mediterrània.
www.europarl.europa.eu
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10 de juliol de 2008
IEVA
Brussel·les: El PE aprova la proposta de
la CE sobre un reglament de suport
amb disposicions generals sobre la implantació d’un Instrument Europeu de
Veïnatge i Associació (IEVA). Des de
2007, l’ajuda econòmica a la PEV i als
països que en formen part, es gestiona
a través de l’IEVA. L’IEVA substitueix
MEDA i TACIS, i altres instruments ja
existents. Es tracta d’un instrument «políticament dirigit» que actua en el marc
dels acords bilaterals vigents entre la
Comunitat i els països veïns. En particular, es concentrarà a donar suport a
la posada en pràctica dels plans d’acció de la PEV.

ra a formar periodistes del sud de la
Mediterrània, i dels països d’Europa de
l’Est i del sud del Caucas, així com a facilitar la creació d’una xarxa.
www.journalismnetwork.eu
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Agost de 2008
1 d’agost de 2008
UE-Israel
Brussel·les: La UE i Israel arriben a un
acord preliminar sobre la liberalització del
comerç i els productes agrícoles, transformats o no, així com del peix i els productes de la pesca. Aquestes noves
concessions comercials representen
una etapa indispensable per a la bona
marxa de la integració dels mercats europeus i israelians. Un cop adoptat,
aquest acord oferirà noves possibilitats
comercials als exportadors de la UE sobre una àmplia gamma de productes
que de moment no es poden comercialitzar en el mercat israelià. D’altra
banda, els principals sectors israelians
d’exportació es beneficiaran d’un millor
accés al mercat comunitari.
20 d’agost de 2008
PEGASE
Brussel·les: La UE concedeix un fons suplementari de 40 milions d’euros a l’Autoritat Palestina per tal que pugui fer
front a les seves despeses de funcionament i garantir la continuïtat dels serveis públics. Aquests fons contribuiran
al pagament dels salaris i les pensions,
al pagament de les ajudes socials a les
famílies palestines en situació de precarietat, i a la compra de combustible
perquè la central elèctrica pugui subministrar electricitat als habitants de la
franja de Gaza. Els fons s’atorguen a través del PEGASE, el mecanisme de la UE
per ajudar el poble palestí.
www.delwbg.cec.eu.int

Setembre de 2008
15-17 de setembre de 2008
Migració
Brussel·les: En el marc del programa
EuroMed Migration II, se celebra la I
sessió del grup de treball dedicada a la
documentació de viatge i a la identificació dels immigrants. Entre les temàtiques abordades hi ha la prevenció de

la falsificació i còpia de la documentació de viatge i altres documents, i la utilització de les tecnologies de la informació per controlar eficaçment les
immigracions il·legals. El grup de treball està integrat per representants d’alt
nivell dels països de la UE i la Mediterrània. www.euromed-migration.eu
19 de setembre de 2008
Drets humans
Brussel·les: En una declaració redactada
per la presidència francesa del Consell,
la UE declara que està preocupada per
la situació a Síria en matèria de drets humans i llibertats fonamentals. La UE condemna les detencions arbitràries i recents, i diu que se sent profundament
commoguda per les restriccions a la llibertat d’expressió. Així mateix, fa una
crida a Damasc perquè respecti els
compromisos internacionals que aquest
país ha subscrit lliurement.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cmsD
ata/docs/pressData/en/cfsp/102845.pdf
22/23 de setembre de 2008
Justícia
Barcelona: Reunió del grup de treball
dedicat a l’accés a la justícia i a l’ajuda
legal en el marc del programa Euromed
Justice. En el transcurs d’aquesta primera reunió sobre «El significat universal de l’accés a la justícia», els participants presenten i discuteixen sobre la
situació actual dels seus respectius països. El grup de treball presentarà propostes per millorar l’accés a la justícia,
els instruments pràctics que cal implantar, l’accés a la justícia per part de
les persones més vulnerables, l’eficàcia
de la justícia i els mitjans per accelerar
els procediments.
www.euromed-justice.eu
24-26 de setembre de 2008
Tràfic de drogues
Toló: La presidència francesa del Consell de la UE organitza un seminari sobre la lluita contra el tràfic de drogues
a la Mediterrània occidental. Aquesta
reunió és la continuació d’una altra reunió anterior en el transcurs de la qual els
responsables de la lluita antidroga dels
països i les institucions internacionals implicats (Algèria, França, Itàlia, Líbia, Malta, Mauritània, el Marroc, Espanya, Tunísia, el Regne Unit, l’Europol, la Interpol,
la Comissió Europea i l’Ofinica de Na-

cions Unides contra la Droga i el Delicte) es reuneixen a París per redactar un
informe sobre la situació del tràfic d’estupefaents a la conca mediterrània occidental. Els treballs conclouen en la
necessitat de crear un centre operatiu
per analitzar la informació marítima sobre el tema dels estupefaents a la Mediterrània.

Octubre de 2008
6-10 d’octubre de 2008
Periodisme
Beirut: Una vintena de periodistes francòfons (Algèria, Marroc, Líban i Tunísia) són convidats a participar en el segon seminari del programa ENJN dedicat
a «La resolució dels conflictes a l’Orient Mitjà amb l’ajuda de la Unió Europea». Partint d’aquests intercanvis i
aquestes trobades, els periodistes produiran reportatges per a la televisió i la
ràdio, i publicaran articles en els seus
respectius mitjans de comunicació.
www.journalismnetwork.eu
7 d’octubre de 2008
Finances
Luxemburg: Els ministres euromediterranis d’Economia segueixen avançant
en relació amb el finançament de projectes concrets del Procés de Barcelona: Unió per a la Mediterrània, i es reafirmen en la seva determinació de
continuar treballant a favor del creixement
econòmic tot i l’actual crisi financera,
energètica i alimentària. Segons un comunicat de premsa de la presidència
francesa del Consell de la UE, els ministres posen l’accent en la contribució
de la Facilitat Euromediterrània d’Inversió i Partenariat (FEMIP) a tres dels projectes: la descontaminació del Mediterrani, les autopistes del mar i el pla solar
mediterrani. Finalment, els ministres donen suport al compromís adoptat per
Itàlia i Espanya pel que fa a posar en
pràctica la iniciativa mediterrània de desenvolupament de les empreses.
7 d’octubre de 2008
Energia
Brussel·les: En l’agenda del grup d’experts del Fòrum Euromediterrani de l’Energia figuren els diferents components
de la cooperació, la discussió sobre les
prioritats del pla d’acció 2008-2013,

10/11 d’octubre de 2008
Joventut
Amman: La tercera fase del programa
Euromed Joventut, que fomenta la mobilitat dels joves, arriba a la seva fi. L’última trobada reuneix els representants
de les unitats Euromed Joventut i les
agències nacionals del programa Joventut en Acció, de la CE i de les institucions associades. La reunió és una
ocasió per fer el balanç de dos anys de
cooperació, presentar els principals resultats del programa i discutir sobre les
perspectives d’una futura cooperació
que veurà la llum el 2009.
www.euromedyouth.net
12/13 d’octubre de 2008
APEM
Jordània: En la reunió dels ministres
d’Afers Exteriors del Procés de Barcelona: Unió per a la Mediterrània, l’Assemblea Parlamentària Euromediterrània (APEM) recomana que se la declari
institució parlamentària del Procés. L’APEM desitja que es creï una base legal

14-16 d’octubre de 2008
CESE
Rabat: La societat civil organitzada euromediterrània reclama una major implicació de les organitzacions de la societat civil en el Procés de Barcelona:
Unió per a la Mediterrània. Aquesta declaració s’efectua en ocasió de l’última
cimera euromediterrània dels consells
econòmics i socials i institucions similars de la regió Euromed, coorganitzada pel Comitè Europeu Econòmic i Social (CESE) i les organitzacions de la
societat civil marroquina, amb el suport
del Ministeri d’Afers Exteriors i la cooperació del Marroc i de la CE.
http://eesc.europa.eu
16 d’octubre de 2008
Migracions
Brussel·les: El Consell Europeu adopta el Pacte Europeu sobre Immigració i
Asil, que expressa el compromís de la
UE i dels seus estats membres de mantenir una política justa, efectiva i consistent per tal de respondre als reptes
i oportunitats que presenten les migracions. En endavant, tant per a la Unió
com per als seus membres, aquest pacte constituirà la base d’una política comuna sobre immigració i asil inspirada
per un esperit de solidaritat entre els

16/17 d’octubre de 2008
EuroMeSCo
Amman: Conferència anual de EuroMeSCo titulada «Les relacions euromediterrànies, entre una continuïtat i
una cooperació reforçades. Quo vadis Barcelona?». La temàtica de la conferència reflecteix les qüestions que
dominen els debats a l’entorn de les relacions euromediterrànies. La iniciativa
francesa, concebuda per imprimir un
nou dinamisme a un procés que semblava esgotat, implica la inclusió en
l’ordre del dia de la reavaluació del
procés impulsat a Barcelona el 1995.
En el transcurs de la conferència, els
experts discuteixen sobre els objectius i dimensions del Procés de Barcelona, així com sobre la solidesa de les
seves bases.
www.euromesco.net
31 octubre-2 de novembre de 2008
Fòrum Civil Euromed
Marsella: Els actors de la societat civil
es reuneixen en ocasió del Fòrum civil
2008 que té per objectiu concretar les
recomanacions i proposicions específiques que seran transmeses als ministres
d’Afers Exteriors del Procés de Barcelona: Unió per a la Mediterrània. La declaració final posa l’èmfasi en la necessitat de respectar els drets humans i
els drets dels emigrants, ja siguin pertanyents a la riba nord o a la riba sud de
la Mediterrània. Es presenta un ventall
de proposicions com, per exemple, la supressió dels visats per a estades curtes,
els quals, segons la declaració, no solament dificulten els vincles familiars i els
intercanvis humans, sinó que atempten
contra els intercanvis artístics, científics i educatius.
www.euromedplatform.org

Novembre de 2008
3/4 de novembre de 2008
Reunió ministerial
Marsella: Els ministres euromediterranis
d’Afers Exteriors adopten una declara-
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13 d’octubre de 2008
UE-Marroc
Brussel·les: Amb motiu de la VII sessió
del Consell d’Associació entre la UE i el
Marroc, la UE aprova una sèrie de mesures tendents a atorgar al Marroc un
«estatut avançat» en el marc de la PEV
i a reforçar els seus vincles amb Europa. Aquestes mesures afecten especialment la cooperació en matèria de
política i seguretat, la preparació d’un
acord de lliure canvi global i profund, la
integració progressiva del Marroc en
diverses polítiques sectorials de la UE
i el desenvolupament dels intercanvis
entre els pobles.
www.delmar.ec.europa.eu/

estats membres i per la cooperació amb
països tercers. Així mateix, el Consell
Europeu es reafirma en el seu objectiu
d’arribar a un acord global sobre els temes de l’energia i el canvi climàtic abans
de finals d’any.
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9/10 d’octubre de 2008
Aviació
Luxemburg: El Consell de Transports,
Telecomunicacions i Energia (TTE)
adopta una decisió que autoritza la Comissió a iniciar negociacions amb el Líban per establir un conveni aeri euromediterrani. Aquest conveni està basat
en l’opinió de la Comissió sobre la necessitat d’establir, en relació amb els
països veïns de la UE, una política general d’aviació. La finalitat d’aquest conveni serà harmonitzar les disposicions
legislatives i establir una cooperació en
matèria de garanties, així com matèria
de seguretat i de normes mediambientals. També pretén obtenir una obertura progressiva dels mercats entre la UE
i el Líban.
www.consilium.europa.eu/ueDocs/cms
Data/docs/pressData/en/trans/103282
.pdf

i que s’estableixi un vincle formal entre
l’àrea executiva i l’àrea parlamentària
del Procés de Barcelona: Unió per a la
Mediterrània. La recomanació, adoptada amb motiu de l’assemblea extraordinària plenària, defineix el paper de
l’APEM en tant que òrgan consultiu.
www.europarl.europa.eu/intcoop/empa
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un estudi detallat de la cooperació en
matèria d’integració dels mercats i de
l’harmonització reglamentària, la presa en
consideració del desenvolupament sostenible i la implementació de projectes
comuns en el camp de les interconnexions i les infraestructures.
www.ediweb.be/europeaid/arxivi/newsletter.asp?a=cc148c0.
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ció final sobre els temes següents: les
estructures institucionals del Procés de
Barcelona: Unió per a la Mediterrània;
el seu programa de treball per a 2009;
els àmbits que centraran la cooperació
el 2009, i el grau de progrés de la posada en funcionament dels projectes. Els
ministres proposen que passi a anomenar-se Unió per a la Mediterrània
(UpM). Acorden que la Lliga d’Estats
Àrabs participi en totes les reunions
amb la finalitat que contribueixi de manera positiva als objectius del Procés;
o sigui, la implantació de la pau, la prosperitat i l’estabilitat a la regió mediterrània. Pel que fa a l’estructura de la
UpM, es vetllarà perquè en les cimeres
i reunions hi hagi una copresidència; és
a dir, un dels copresidents procedirà
de la Unió Europea i l’altre, dels països
socis mediterranis. La seu de la secretaria s’ubicarà a Barcelona.
3/4 de novembre de 2008
Euromed Audiovisual II
Marsella: Euromed Audiovisual II participa en els Estats Generals Culturals
Mediterranis (EGCM). A continuació
del Fòrum Civil i de la Conferència interministerial dels 43 països implicats en
el projecte de la UpM, s’organitzen vuit
tallers temàtics sobre àmbits que comprenen tot l’espectre de l’acció cultural
(patrimoni, arts, educació, etc.), amb
vista a conformar les polítiques culturals
d’aquesta nova entitat. El programa presenta als representants del sector audiovisual de la UE i dels països del sud
de la Mediterrània la seva estratègia per
a una cooperació audiovisual euromediterrània elaborada per un grup de reflexió.
www.euromedaudiovisuel.net
5 de novembre de 2008
Lliga Àrab
Brussel·les: En el marc de la setmana
àrab al Parlament Europeu, el secretari general de la Lliga Àrab, Amr Moussa, es reuneix amb el Comitè d’Afers
Exteriors del Parlament. Amr Moussa
declara que espera que, amb la nova Administració nord-americana, es produeixi
un canvi en els mètodes emprats a l’Orient Mitjà i recorda la necessitat que la
UE s’impliqui en el procés de pau. Així
mateix subratlla la necessitat d’acabar
amb la colonització dels territoris ocupats, i es felicita per la decisió del Con-

sell de Ministres de Marsella en el sentit que la Lliga Àrab participi en tots els
nivells de la Unió per a la Mediterrània.
www.europarl.europa.eu
5/6 de novembre de 2008
Indústria
Niça: Reunió euromediterrània dels ministres d’Indústria en la qual es tracten
noves mesures dirigides a aprofundir
en la cooperació a la regió en matèria
de política empresarial i de política industrial durant els dos propers anys
(2009-2010). La reunió ministerial avala les conclusions d’un informe que analitza l’ambient empresarial a Algèria,
Egipte, Israel, Jordània, Líbia, Marroc,
Líban, els Territoris Palestins Ocupats,
Síria i Tunísia. Així mateix, tot i que aquest
informe subratlla els esforços que s’han
dut a terme pel que fa a la creació d’empreses, concorda que s’han d’intensificar els esforços per promoure l’esperit
empresarial, en particular entre les dones i els joves llicenciats.
6 de novembre de 2008
Veïnatge
Brussel·les: El Comitè d’Afers Exteriors
del PE aprova l’augment de la participació d’Israel en els programes col·lectius en la seva qualitat de membre de la
PEV. En una resolució annexa es vincula
aquesta participació al respecte per part
d’Israel dels compromisos que va subscriure a la cimera d’Annapolis. Els membres del Parlament afirmen que no s’hauria d’escollir, per participar en el procés,
aquelles empreses i organitzacions instal·lades en colònies que estiguin en els
territoris ocupats.
www.europarl.europa.eu
9/10 de novembre de 2008
Ocupació
Marràqueix: Els ministres de Treball dels
països socis euromediterranis es reuneixen per a la I Conferència Ministerial
Euromediterrània sobre ocupació, que
se centrarà en el potencial humà de la
zona euromediterrània. Aquesta conferència constitueix una bona ocasió per
examinar diversos aspectes del desenvolupament humà i per avançar proposicions concretes destinades a promoure la creació de llocs de treball, la
modernització dels mercats de treball i
el treball digne. Així mateix, els ministres
examinen els mitjans i els instruments

que cal posar en funcionament per dotar d’una dimensió social el projecte euromediterrani.
http://ec.europa.eu/externalrelations/euromed/conf
10 de novembre de 2008
UE-Jordània
Brussel·les: El VII Consell d’Associació
entre la UE i Jordània fa balanç de la cooperació entre ambdues parts. LA UE és
sensible a la fermesa dels compromisos
d’aquest país, que treballa en favor de
l’estabilitat i el desenvolupament de la regió. Jordània, país fundador del Partenariat Euromediterrani, es troba entre
els primers països que han subscrit compromisos amb la UE, primer per mitjà
d’un Acord d’Associació, i en segon lloc
mitjançant un pla d’acció de veïnatge. El
llançament del Procés de Barcelona:
Unió per a la Mediterrània donarà un
nou impuls a aquesta cooperació.
11 de novembre de 2008
UE-Tunísia
Brussel·les: En el VII Consell d’Associació entre la UE i Tunísia, ambdues
parts duen a terme una profunda anàlisi sobre el conjunt de la seva cooperació i sobre les seves relacions econòmiques i comercials. Tunísia és el
primer país de la riba sud de la Mediterrània que participa en una zona de
lliure canvi amb la UE per als productes industrials. En aquest context, la
UE comunica la seva disposició a estudiar la proposta tunisenca referent a
una col·laboració reforçada en la mateixa
sintonia que la de l’«estatut avançat»
subscrit amb el Marroc.
12 de novembre de 2008
UE-Líbia
Brussel·les: Líbia i la UE inicien les negociacions per a la conclusió d’un conveni marc entre ambdues parts. Aquest
acord preveu la instauració d’un diàleg
polític i una cooperació en matèria de
política exterior i en matèria de seguretat, l’establiment d’una zona de lliure
canvi i l’inici d’una cooperació en àmbits
clau, com el de l’energia, els transports,
les migracions, els visats, la justícia i els
afers interns, així com en medi ambient,
política marítima, pesca, educació i sanitat pública. Aquest acord s’haurà de
basar en els principis fonamentals; és a
dir, en el respecte als drets humans, la

17 de novembre de 2008
EuroMedScola
Estrasburg: La 1a edició d’EuroMedScola constitueix una ocasió perquè 250
joves d’entre 16 i 18 anys puguin debatre sobre els principals reptes de la
Mediterrània, com, per exemple, les migracions, l’educació, l’energia i els transports. Els joves donen suport que es
desenvolupin programes d’intercanvi
entre els alumnes dels països socis de
la UpM. Així mateix, aconsellen als governs de la regió euromediterrània que
promoguin reformes educatives destinades a difondre la idea d’igualtat d’oportunitats en tots els nivells.
www.europarl.europa.eu
20 de novembre de 2008
Medibtikar
Marsella: L’objectiu de la conferència
titulada «Cap a la creació d’un instrument
regional per finançar la innovació a la Mediterrània» és examinar amb les parts
interessades un pla d’acció per a la creació d’un instrument de finançament i seguiment destinat a les empreses innovadores de la regió mediterrània.
Medibtikar té la intenció de dotar els
països socis mediterranis de nous instruments destinats a reforçar les estructures de suport a aquests països
amb la finalitat d’estimular-hi la cadena
de la innovació.
www.animaweb.org
25 de novembre de 2008
Energia
Istanbul: Representants de les agències
nacionals de l’energia d’Algèria, Egip-

28 de novembre de 2008
Programa Tempus
Brussel·les: La CE acaba d’aprovar,
amb motiu de la nova fase del programa Tempus, 63 projectes de cooperació universitària i altres 13 projectes
d’alta qualitat entre 530 dossiers. En
aquests projectes participen un total de
900 universitats (600 dels països socis i 300 dels estats membres de la
Unió Europea). El programa Tempus
té com a objectiu donar suport a la
modernització de l’ensenyament superior i crear un espai de cooperació
en els països que no són membres de
la UE.

Desembre de 2008
2 de desembre de 2008
Energia
Brussel·les: La CE i la República Àrab
d’Egipte signen un memoràndum d’acord per reforçar la cooperació energètica entre la UE i Egipte. Entre els
àmbits objecte del memoràndum figuren
les reformes del mercat de l’energia i la
convergència del mercat energètic egipci en relació amb el de la UE, la promoció
de l’energia renovable i de l’eficàcia
energètica, el desenvolupament de xarxes energètiques i la cooperació tecnològica i industrial.

8/9 de desembre de 2008
Acords d’Associació
Brussel·les: El Consell Europeu es felicita per l’aprofundiment de la cooperació amb el Marroc, Tunísia i Jordània.
Així mateix acull favorablement el desig
d’Algèria d’aplicar la totalitat de l’Acord
d’Associació signat amb la UE, i celebra la represa de les negociacions amb
Líbia i la voluntat d’Egipte d’intensificar
la seva cooperació amb la UE. El Consell també anuncia el futur inici de l’establiment d’un Acord d’Associació entre la UE i Síria, i fa esment de la
intensificació de les relacions bilaterals
amb l’Autoritat Palestina.
9 de desembre de 2008
Aviació
Brussel·les: La CE i Israel signen un
acord en l’àrea de l’aviació que suprimirà
les restriccions de nacionalitat previstes
en els acords bilaterals en matèria de
serveis aeris entre els estats membres
de la UE i Israel. Aquest acord autoritzarà totes les companyies aèries de la
UE a explotar els enllaços entre qualsevol
Estat membre de la UE i Israel en aquells
casos en què s’hagi arribat a un acord
bilateral amb aquest país i en aquells en
què estiguin disponibles els drets de
trànsit aeri.
12 de desembre de 2008
Transport
Brussel·les: Novena reunió del Fòrum
Euromediterrani del Transport amb la
participació d’alts representants de la
Comissió, dels països mediterranis, dels
països membres de la UE, del BEI i del
Banc Mundial (BM). Els participants
analitzen les futures activitats per definir una xarxa de transport transmediter-
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2 de desembre de 2008
Veïnatge
Brussel·les: L’Autoritat Palestina i la CE
celebren la primera reunió del subcomitè
sobre drets humans, la bona governança i l’Estat de dret en el marc de la PEV.
Els 40 participants, pertanyents als ministeris de l’Autoritat Palestina, la CE i
els estats de la Unió, coincideixen que
és necessari analitzar els progressos i
els punts d’acord a fi d’aprofundir més
en les accions que s’han dut a terme en
l’àmbit de la cooperació.
www.delwbg.ec.europa.eu/en/whatsnew/84.htm
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16/17 de novembre de 2008
Sanitat
El Caire: Els ministres de Sanitat dels
27 estats membres de la UE i els seus
col·legues dels 16 països socis mediterranis es reuneixen per fer de la salut
una de les prioritats de la UpM. Els ministres debaten sobre una millora en la
col·laboració a la regió en el camp de la
vigilància i el control de les malalties infeccioses, de l’important augment de
les malalties cròniques en els països
socis i de l’enfortiment dels sistemes
nacionals de salut.

te, Jordània, el Líban, el Marroc, Palestina, Síria, Tunísia i Turquia assisteixen a un «Esmorzar sobre l’Energia»
organitzat pel projecte de la Unió Europea MED-EMIP. Entre els reptes presentats, podem subratllar el que fa referència a la proposta de crear un
instrument per racionalitzar les assignacions econòmiques a les noves energies renovables en els diferents països, prenent en consideració les
condicions locals. S’arriba a la conclusió que és necessari formar un equip
compost per experts d’institucions nacionals, però assessorat per experts
regionals i internacionals amb la finalitat d’ajudar-los a gestionar de manera
més eficaç els limitats pressupostos
locals. Així mateix, les parts presents es
posen d’acord sobre la necessitat i la
importància no solament d’una coordinació sud-sud, sinó també d’una coordinació nord-sud.
www.medemip.eu
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democràcia, la no-proliferació de les armes de destrucció massiva i l’adhesió
a les regles de l’economia de mercat.
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rani, a fi de presentar les propostes perquè siguin aprovades durant el proper
Fòrum i la Conferència Ministerial de
Transport que s’ha de celebrar el 2009.
www.euromedtransport.org/518.0.html?
&L=1.
15-17 de desembre de 2008
Migració
Brussel·les: Segona sessió del grup de
treball sobre la convergència legislativa
i la reforma institucional dedicada al
tema «La legislació internacional sobre
migració i institucions internacionals».
L’objectiu de la trobada és presentar el
contingut internacional de la Llei sobre
migració i debatre’n l’aplicació en els
països MEDA en comparació amb els
països de la UE.
www.euromed-migration.eu

18 de desembre de 2008
Formació professional
París: Reunió del Fòrum Euromediterrani de l’Ensenyament Tècnic i de la
Formació Professional. Els temes examinats per uns 200 participants són els
següents: els reptes del desenvolupament de la formació professional i l’enfortiment de la seva eficàcia en els països del Magreb i del Maixreq; un estudi
del panorama de la situació dels sistemes de formació professional a la regió,
així com les seves característiques; la
identificació de les necessitats prioritàries en matèria de formació professional; una discussió per explorar les vies
i els mitjans per aprofundir en la cooperació en matèria de formació professional.

22 de desembre de 2008
Aigua
Amman: La Conferència Ministerial Euromediterrània sobre l’aigua persegueix
dos objectius: fixar els paràmetres per
a una estratègia sostenible de l’aigua a
la Mediterrània i anunciar els primers
projectes concrets d’acord amb aquesta estratègia. Com que la problemàtica
de l’aigua interessa tots els sectors (autoritats locals, empreses, ONG, investigadors, etc.), també es convida a participar en la reunió els actors de la
societat civil per tal que presentin les seves importants contribucions en aquesta conferència.
www.medaquaministerial2008.net

Cronologies

xa base de cooperació, però el nivell de
participació s’adapta a les necessitats
i els interessos de cada país); complementarietat (el DM complementa altres
iniciatives internacionals com el Procés de Barcelona, l’Organització per a
la Seguretat i Cooperació a Europa
[OSCE] i els països socis mediterranis
per a la cooperació), i caràcter progressiu (que permet que la seva dimensió política i pràctica s’incrementi
regularment i que el nombre de participants augmenti).
La dimensió política del DM es basa en
la celebració de reunions regulars de
diferents nivells i formats entre l’OTAN
i els països integrants del Diàleg. Se
celebren regularment consultes bilaterals (OTAN + 1 país DM), tant a nivell
d’ambaixadors com de treball. Des de la
cimera de juny de 2004, amb la millora
de la relació, s’han fet reunions regulars
multilaterals (OTAN + 7 països DM)
d’àmbit ministerial: la primera reunió de
ministres d’Exteriors DM se celebra al
desembre de 2004 (Brussel·les), seguida de dues reunions de ministres de
Defensa celebrades el 2006 (Taormina)
i 2007 (Sevilla), i una reunió de ministres d’Exteriors al desembre de 2007
(Brussel·les). Normalment aquestes reunions han tingut lloc després de les reunions ministerials de l’OTAN, les seves
cimeres de caps d’Estat i de Govern, i
altres esdeveniments importants de l’organització. Així mateix, representen una
ocasió perquè el secretari general de
l’OTAN informi els ambaixadors del Diàleg Mediterrani sobre l’agenda actual
de l’Aliança. Finalment, la dimensió política inclou també visites d’alts oficials
de l’OTAN a països membres del DM a
fi de reunir-se amb les autoritats rellevants del país amfitrió i intercanviar punts
de vista sobre el Diàleg Mediterrani, al
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A través del Diàleg Mediterrani (DM) i la
Iniciativa de Cooperació d’Istanbul (ICI),
l’OTAN està desenvolupant associacions de seguretat més properes amb
països, la seguretat i l’estabilitat dels
quals estan estretament vinculades a la
seguretat euroatlàntica. El Diàleg Mediterrani i la Iniciativa de Cooperació
d’Istanbul són dues iniciatives diferents,
si bé complementàries, dirigides respectivament als països de la regió mediterrània i de l’Ampli Orient Mitjà. Molts
dels reptes de seguretat que aquests
països han d’afrontar són comuns als estats membres de l’OTAN i, en conseqüència, exigeixen respostes comunes.
A part de reconèixer la importància vital del procés de pau palestinoisraelià
per a l’estabilitat de l’Ampli Orient Mitjà, altres problemes importants que justifiquen la participació de l’OTAN en
aquestes iniciatives són la inestabilitat
política i les qüestions socials i econòmiques, a més de la seguretat energètica (atès que fins a un 65 % de les importacions europees de petroli i gas
natural passen per la Mediterrània).
El Diàleg Mediterrani s’inicia el 1994
per part del Consell de l’Atlàntic Nord
amb el propòsit de contribuir a la seguretat regional a través de la millora de
la comprensió mútua. Inicialment, el Diàleg Mediterrani es concep com un fòrum
de creació de confiança on els aliats
puguin saber més sobre els problemes
de seguretat dels països integrants i,
alhora, dissipar les percepcions errònies sobre els objectius i les polítiques
de l’OTAN. En un primer moment s’uneixen al DM cinc països no pertanyents
a l’OTAN (Egipte, Israel, Mauritània, el

Marroc i Tunísia). La participació en el
DM és de caràcter progressiu (Jordània
s’hi incorpora el 1995, i Algèria el 2000),
i el seu contingut evoluciona amb el
temps.
Des de 1994, el debat polític s’ha fet
més freqüent. A la cimera de Madrid de
1997 s’elabora un programa de treball
anual que estableix diverses àrees de cooperació pràctica amb una sèrie de
qüestions i activitats que inclouen la cooperació militar, la planificació d’emergències civils i la cooperació científica
i mediambiental. A la mateixa cimera es
crea el Grup de Contacte Mediterrani
(GCM), organisme director al qual s’assigna la responsabilitat general del DM
i un fòrum per poder celebrar debats polítics, ja siguin bilaterals o multilaterals.
A la Cimera de Washington (1999) i a
la Cimera de Praga (2002), un paquet
de mesures incrementen la dimensió
política i pràctica del diàleg; però és a
la Cimera d’Istanbul (2004), en ocasió
del desè aniversari del DM, on s’estableix un marc més ampli i ambiciós.
L’objectiu és elevar el DM al nivell d’un
autèntic partenariat amb els objectius
següents: potenciar el diàleg polític
mitjançant la possibilitat de celebrar
reunions a nivell d’ambaixadors, com
també de ministres i de caps d’Estat i
de Govern, i aconseguir la interoperabilitat a través de la participació en exercicis militars i activitats d’entrenament
seleccionats; desenvolupar una reforma
de la defensa i contribuir a la lluita contra el terrorisme. Els principis rectors del
DM es poden resumir d’aquesta manera: propietat conjunta (el diàleg ha de
tenir en compte el context regional, cultural i polític específic dels respectius
socis, així com els seus interessos mutus); no discriminació i autodiferenciació (s’ofereix a tots els socis la matei-
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marge de poder apreciar millor les prioritats i els objectius específics de cada
soci.
En el programa de treball anual s’estableixen mesures de cooperació pràctica, que inclouen seminaris, tallers i altres activitats pràctiques en els àmbits
de la diplomàcia pública, la planificació
d’emergències civils, la gestió de crisis,
la seguretat de fronteres, les reformes
de defensa i les consultes sobre terrorisme i proliferació d’armes de destrucció massiva (ADM). El programa de treball anual inclou una dimensió militar (el
85% de les activitats) que permet que
els països del DM observin i/o participin en exercicis militars de l’OTAN, assisteixin a cursos i altres activitats acadèmiques a l’escola de l’OTAN, i visitin
els organismes militars de l’Aliança. A la
Cimera d’Istanbul es van fer propostes
per enfortir la dimensió pràctica del diàleg en algunes àrees prioritàries: cooperació d’exèrcit a exèrcit (per millorar
la capacitat de l’Aliança i els països del
DM d’operar conjuntament en futures
operacions dirigides per l’OTAN), lluita
contra el terrorisme i les noves amenaces a la seguretat (compartint informació d’intel·ligència més eficaçment, participant en l’Operació Active Endeavour,
i evitant la proliferació d’armes de destrucció massiva), seguretat de fronteres
(proporcionant assessorament a mida en
l’àmbit de la lluita contra el terrorisme i
el tràfic il·legal), planificació d’emergències civils (incrementant la cooperació en prevenció de desastres) i reforma de la defensa (promovent el
control democràtic de les forces armades i la transparència). A més del programa de treball anual, la dimensió pràctica s’ha millorat mitjançant la possibilitat
de completar Programes de Cooperació Individual (PCI) que ofereixen una cooperació adaptada a les necessitats estratègiques nacionals. Fins ara, Israel i
Egipte han completat els PCI amb l’OTAN, mentre que Jordània i Mauritània
n’han enviat esborranys als aliats. Així
mateix, les activitats de diplomàcia pública de l’OTAN per als països del DM
s’han vist progressivament reforçades
des de la cimera de 2004. Consisteixen
en programes de visites a mida que porten parlamentaris, polítics, líders d’opinió i periodistes de països del DM al
quarter general de l’OTAN; conferències i seminaris internacionals, i viatges

de premsa per a periodistes de tots els
països del DM. També s’introdueixen
altres iniciatives per als països del DM,
com la Iniciativa de Cooperació en Formació per compartir els coneixements de
l’OTAN en matèria de formació i educació amb països socis del DM (els països de la ICI també poden sol·licitarho). Un altre àmbit de col·laboració és
el relacionat amb la cooperació científica i mediambiental: més de 800 científics de països del DM han participat en
activitats relacionades amb la seguretat
mediambiental, la gestió dels recursos
naturals, els recursos hídrics, la desertització i les mesures de protecció davant l’ecoterrorisme.
Amb vista a respondre als nous desafiaments, l’OTAN llança la Iniciativa
de Cooperació d’Istanbul (ICI) a la cimera de l’Aliança celebrada en aquesta ciutat turca. Es dirigeix als països de
la regió de l’Ampli Orient Mitjà, als quals
ofereix una cooperació pràctica bilateral en matèria de seguretat a fi de contribuir a la seguretat global i regional a
llarg termini. Tot i que iniciada amb membres individuals del Consell de Cooperació dels Estats Àrabs del Golf (CCG),
està oberta a tots els països de la regió
que subscriguin els objectius i continguts de les iniciatives, incloent-hi la lluita contra el terrorisme i la no proliferació d’armes de destrucció massiva. A
mitjan 2005 s’hi havien unit Bahrain,
Kuwait, Qatar i els Emirats Àrabs Units,
mentre que Oman i l’Aràbia Saudita també hi han mostrat interès. Les àrees de
prioritat de la Iniciativa estan proporcionant assessorament a mida sobre
reforma de la defensa, pressupost i planificació; promoció de la cooperació
d’exèrcit a exèrcit; lluita contra el terrorisme; com abordar les amenaces plantejades per les armes de destrucció
massiva; assessorament en l’àmbit de la
seguretat de fronteres i planificació de
les emergències civils. El desenvolupament i la planificació d’aquestes activitats està garantit pel Grup de la Iniciativa de Cooperació d’Istanbul (GICI) en
col·laboració amb el mateix país afectat.
El GICI està integrat per assessors polítics dels 26 països membres de l’OTAN
i defineix plans de treball individuals
amb el país interessat per assegurar el
seguiment de la seva implementació.
Així mateix, els països de la ICI poden
completar un programa PCI amb l’OTAN

d’acord amb el document d’Istanbul i a
discreció del país interessat. Encara
que la ICI i el DM tenen gairebé els mateixos objectius i estan governats pels
mateixos principis, són coses diferents,
ja que la primera aspira només a promoure la cooperació pràctica bilateral
amb els països de l’Ampli Orient Mitjà,
mentre que el segon pretén ser un fòrum de consultes polítiques i cooperació pràctica, a un nivell tan bilateral com
multilateral, i que hi impliqui els països
mediterranis.
Per tal de subratllar millor el marc d’iniciatives de l’OTAN a la Mediterrània, val
la pena d’esmentar el paper i l’acció del
Grup Especial Mediterrani i d’Orient
Mitjà (GSM) de l’Assemblea Parlamentària de l’OTAN, que proporciona un fòrum en què els parlamentaris de l’Aliança i dels Països d’Orient Mitjà i Nord
d’Àfrica (MENA) puguin debatre qüestions de política i seguretat. Com a mecanisme formal per abordar els reptes
regionals, el GSM es va crear el 1996,
però l’Assemblea de l’Atlàntic Nord va
iniciar el diàleg amb els països MENA
ja a començaments de la dècada del
1990. El diàleg va consistir en visites, seminaris i, finalment, en l’atorgament, el
1994, de l’estatus d’observador parlamentari als parlaments d’Israel i el Marroc. El GSM organitza dos seminaris a
l’any i una visita a un dels països del Diàleg Mediterrani a fi de millorar l’entesa
mútua. A més, el GSM produeix informes que tracten de les qüestions de
seguretat i política més candents de la
regió. Originàriament, sis països van
iniciar el GSM –Egipte, Israel, Jordània, Mauritània, el Marroc i Tunísia–,
però després s’hi van afegir Malta, Xipre, Algèria i l’Autoritat Palestina. Durant
la sessió de 2004 de l’Assemblea Parlamentària (AP) de l’OTAN, els membres, reconeixent que l’estatus d’observador ja no proporcionava unes
condicions de cooperació adients a les
ambicions del diàleg, van decidir crear
l’estatus de «membre associat mediterrani». Aquest estatus integra encara
més els socis mediterranis en les activitats de l’Assemblea, i els permet participar en la majoria de les reunions de
l’AP de l’OTAN i introduir esmenes als
informes de l’Assemblea. Com a reflex
de la importància estratègica de la regió del Golf i la creació de la ICI, l’AP
de l’OTAN també va començar a esta-
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• 28 de gener, Doha (Qatar): la Divisió de Diplomàcia Pública de l’OTAN i
el Centre d’Estudis Militars de Qatar
coorganitzen una conferència sobre «El
paper de l’OTAN per a l’estabilitat i la
pau». Entre els participants hi ha acadèmics d’alt nivell, funcionaris, líders
d’opinió i periodistes dels països del
Golf. Fan balanç de la cooperació Qatar-OTAN, que s’ha intensificat en participació i en àmbits de cooperació.
• 24 de gener, Dubai (Unió dels Emirats Àrabs): el secretari general de l’OTAN fa la seva primera visita oficial als
EAU. La cooperació amb els EAU s’intensifica quant a nombre d’activitats i àmbits coberts (especialment en formació
i educació).
• 5 de març, Beersheba (Israel): la Divisió de Diplomàcia Pública de l’OTAN
i la Universitat Ben Gurion coorganitzen
un seminari: «L’OTAN al segle XXI i el
diàleg mediterrani». L’acte representa
una oportunitat per proporcionar una
millor comprensió de l’OTAN i el DM
entre els acadèmics d’alt nivell, erudits
i funcionaris. El seminari se centra en la
transformació de l’OTAN, el canvi mediambiental i la seguretat.
• 10-12 de març, Brussel·les (Bèlgica):
el cap de Seguretat Pública de Bahrain
visita el quarter general de l’OTAN per
mantenir converses amb alts funcionaris de l’Aliança sobre qüestions d’interès
comú en l’àrea de la planificació d’emergències civils i la gestió de crisis.
• 3 d’abril, Bucarest (Romania): en la
reunió del Consell de l’Atlàntic Nord,
els caps d’Estat i de Govern assenyalen els progressos realitzats en el marc
del DM i la ICI: les consultes polítiques
han guanyat en substància i en freqüència, s’ha implementat la Iniciativa de
Cooperació en Formació de l’OTAN, així

GSM i primer de l’Assemblea Parlamentària de l’OTAN en un país del Golf.
Aborda la reforma política a l’Orient Mitjà, la seguretat energètica global i l’estat de l’actual cooperació OTAN-CCG.
• 19-20 d’octubre, Doha (Qatar): taller sobre «Intercanvi d’experiències en
aspectes de seguretat d’infraestructures energètiques» coorganitzat per l’OTAN i Qatar. És el primer esdeveniment
de l’OTAN en el marc de la ICI que se
centra en la seguretat energètica a la regió. El taller proporciona una valuosa
oportunitat per explicar el paper de l’OTAN en la seguretat energètica, la situació política i econòmica de la regió i
el seu impacte en l’oferta energètica.
Els participants coincideixen a afirmar
que la seguretat energètica requereix
la cooperació internacional abordada
de forma exhaustiva.
• 27 d’octubre, Roma (Itàlia): tercer
Curs de Cooperació Regional de l’OTAN
a l’Escola de Defensa amb la participació dels països del DM.
• 24-26 de novembre, Tel Aviv (Israel):
seminari internacional sobre diàleg i cooperació en matèria de seguretat a
Orient Mitjà coorganitzat per la Divisió
de Diplomàcia Pública de l’OTAN i l’Institut d’Estudis de Seguretat Nacional
de Tel Aviv. Entre els participants s’inclouen acadèmics, polítics i diplomàtics, a part de representants de la societat civil de molts països del DM.
• 1-3 de desembre, Brussel·les (Bèlgica): viatge de premsa de tres dies al
quarter general de l’OTAN per a periodistes dels països del DM i la ICI i convidats d’Oman i l’Aràbia Saudita. Els
periodistes cobreixen les reunions dels
ministres d’Exteriors de l’OTAN i els països del DM.
• 2 de desembre, Brussel·les (Bèlgica):
tercera reunió de ministres d’Exteriors de
l’OTAN amb els seus homòlegs del DM.
Els participants acorden aprofundir la
seva relació a través del diàleg polític i
la cooperació pràctica, incloent-hi la Iniciativa de Cooperació en Formació de
l’OTAN i els mecanismes de fons fiduciaris. Els ministres també subratllen la
necessitat d’un enfocament internacional molt més exhaustiu del problema de
la pirateria.
• 10 de desembre, Brussel·les (Bèlgica): visita de líders d’opinió d’alt nivell
de la ICI al quarter general de l’OTAN.
Entre els temes tractats hi ha la trans-
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com el primer Fons Fiduciari Mediterrani
per ajudar Jordània, alhora que s’ha iniciat un estudi de viabilitat per ajudar
Mauritània.
• 14-16 de maig (Egipte): visita a Egipte dels membres del GSM. Els principals
temes de l’agenda són la situació a l’Orient Mitjà, el diàleg intercultural i les relacions Egipte-OTAN. La visita representa també una bona oportunitat perquè
els membres del grup s’informin dels últims esdeveniments polítics i econòmics
d’Egipte.
• 25 de maig, el Caire (Egipte): el sotssecretari general de l’OTAN pronuncia
el discurs d’obertura de la conferència
«OTAN-Egipte: un diàleg» al costat del
discurs inaugural del ministre d’Afers
Exteriors egipci. La conferència reuneix
líders, acadèmics, parlamentaris, periodistes i funcionaris.
• 2 de juny, Brussel·les (Bèlgica): important pas endavant en la cooperació
OTAN-el Marroc. Els representants de
l’OTAN i del Regne de Marroc procedeixen a intercanviar cartes amb vista a
la contribució del Marroc a l’operació Active Endeavour. Aquesta participació és
prevista per a tots els països del Diàleg
Mediterrani segons el DM ampliat iniciat
a la cimera d’Istanbul el 2004.
• 6 de juny, Brussel·les (Bèlgica): visita al quarter general de l’OTAN de diversos membres d’alt nivell del Parlament
maurità. En les reunions informatives,
els funcionaris de l’OTAN toquen diversos temes: la cooperació militar a l’empara del DM, la ICI i la lluita contra el terrorisme.
• 16-17 de juny, Alger (Algèria): la Divisió de Diplomàcia Pública de l’OTAN
i el Parlament d’Algèria coorganitzen un
seminari sobre «Seguretat a través del
diàleg: el paper de les institucions parlamentàries en l’enfortiment del diàleg
mediterrani». El senador Cabras, vicepresident del GSM, pronuncia un discurs
sobre els orígens i l’evolució del grup en
el marc del diàleg.
• 4-5 de juliol, Roma (Itàlia): més de 80
delegats es reuneixen en el primer seminari anual del GSM, que aspira a avaluar l’estat de les relacions euromediterrànies amb el teló de fons de les
iniciatives polítiques regionals i els desafiaments persistents, tant nous com ja
existents.
• 8-9 d’octubre, Abu Dhabi (Unió dels
Emirats Àrabs): segon seminari del grup
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blir vincles amb institucions parlamentàries i consells assessors en aquesta
regió.
Diversos països del DM han fet aportacions significatives a les operacions
de pacificació de l’OTAN als Balcans.
Les forces de pacificació d’Egipte, Jordània i el Marroc han servit a Bòsnia i
Hercegovina, alhora que Jordània, el
Marroc i els Emirats Àrabs Units (EAU)
han contribuït a les forces destacades
a Kosovo.
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formació de l’OTAN i el seu abast per a
la regió de la Mediterrània i l’Ampli Orient
Mitjà, la relació de l’OTAN amb Rússia,
la cooperació militar a l’empara de la ICI
i el paper del pla d’emergències civils.
• 11-12 de desembre, Brussel·les (Bèlgica): visita al quarter general de l’OTAN
de polítics del Marroc. Les converses inclouen la transformació de l’Aliança, les
operacions de l’OTAN i la cooperació en
ciència i medi ambient.
Més informació:
Diàleg Mediterrani:
www.nato.int/med-dial/home.htm
Iniciativa de Cooperació d’Istanbul:
www.nato.int/ici/home.htm
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2. Els socis mediterranis
per a la cooperació en l’OSCE
La relació entre l’OSCE i els socis mediterranis per a la cooperació (actualment
Algèria, Egipte, Israel, Jordània, el Marroc i Tunísia) es remunta a l’Acta Final
d’Hèlsinki, que establia una sèrie de
compromisos clau sobre afers politicomilitars, econòmics, mediambientals i
de drets humans. Considerant que alguns estats participants a l’OSCE voregen el Mediterrani i que hi ha forts
vincles històrics, culturals, econòmics i
polítics entre la regió mediterrània i l’àrea de l’OSCE, és clar que existeix una
relació entre la seguretat a Europa i a la
regió mediterrània. Des d’un primer moment, els estats membres de l’OSCE
han declarat la seva intenció de desenvolupar relacions de bon veïnatge amb
els socis mediterranis i una cooperació
mútuament beneficiosa en els diversos
àmbits de l’activitat econòmica. A partir d’Hèlsinki s’ha celebrat una sèrie de
reunions sobre qüestions mediterrànies
a les quals s’ha convidat a participar
els estats del Mediterrani. És el 1994
quan els estats de l’OSCE decideixen
convidar els països mediterranis a una
sèrie d’activitats de l’organització a fi
de forjar una relació més estreta. Entre
aquestes s’inclouen reunions del Consell Ministerial, conferències de l’OSCE,
reunions i seminaris OSCE-Troica, i l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE. Així
mateix, en el marc del Consell Permanent, es va crear el Grup de Contacte
per als socis mediterranis per a la cooperació. Es tracta d’un grup informal que
es reuneix periòdicament «per facilitar

l’intercanvi d’informació i la generació d’idees». L’OSCE ha pogut compartir la
seva experiència amb els socis mediterranis sobre tot un seguit de temes: creació de confiança; foment de normes de
comportament; establiment d’un model
de seguretat per afrontar nous reptes, i
compromisos en les dimensions humana, econòmica i mediambiental, sobre
mitjans de comunicació i noves tecnologies, migració i polítiques d’integració.
En el transcurs de 2008, i sota la presidència finlandesa de l’OSCE, han tingut lloc alguns importants esdeveniments: l’Autoritat Nacional Palestina ha
presentat una sol·licitud per convertir-se
en soci mediterrani i s’han iniciat consultes informals amb delegacions dels
estats que participen en l’OSCE; s’ha
convidat els socis per a la cooperació
als principals esdeveniments de l’OSCE,
i han assistit regularment a les reunions
del Consell Permanent i el Fòrum de
Cooperació en Seguretat; els estats
participants i els socis mediterranis han
intercanviat punts de vista i preocupacions en el marc del Grup de Contacte; i finalment, en el context de l’Assemblea Parlamentària (AP) de l’OSCE
(l’objectiu de la qual és facilitar el diàleg interparlamentari), s’ha celebrat un
Fòrum sobre la Mediterrània amb l’objectiu de desenvolupar vincles més forts
entre l’AP de l’OSCE i els socis mediterranis per a la cooperació.
Conferència mediterrània 2008
• 27-28 d’octubre, Amman (Jordània):
després de catorze seminaris consecutius de l’OSCE, s’ha atorgat a aquest
esdeveniment la categoria de conferència mediterrània amb la finalitat de subratllar l’objectiu de donar més pes als
debats. El Govern jordà convida l’Autoritat Nacional Palestina en qualitat de
convidat del país amfitrió. La conferència mediterrània anual de l’OSCE reuneix representants dels estats participants i els seus socis mediterranis, a més
d’organitzacions internacionals i la societat civil, per debatre un problema rellevant de seguretat a la Mediterrània i
a l’àmplia regió de l’OSCE. La conferència de 2008, titulada «L’enfocament
de seguretat regional de l’OSCE: un
model per a la Mediterrània», té en compte la major cooperació en la lluita contra el terrorisme, els vincles entre medi

ambient i seguretat, l’avaluació de l’impacte de les activitats econòmiques en
el medi ambient, i els compromisos de
drets humans i tolerància de l’OSCE i
la seva rellevància per a la regió mediterrània. Pel que fa a l’última sessió, val
la pena destacar les recomanacions
dels representants de la societat civil
presentades durant la conferència, en
què es propugna la implementació dels
compromisos de l’OSCE quant a la tolerància i la no discriminació. Aquestes
recomanacions s’havien preparat durant l’esdeveniment col·lateral de la societat civil celebrat abans de la conferència.
Esdeveniment col·lateral
de la societat civil
• 26 d’octubre, Amman (Jordània): els
estats integrants de l’OSCE decideixen celebrar, en vigílies del seminari mediterrani de 2007, una reunió sobre el
paper de la societat civil en la lluita contra la intolerància i la discriminació. Seguint aquesta pràctica, l’Oficina d’Institucions Democràtiques i Drets Humans
de l’OSCE (OIDDH) organitza l’esdeveniment col·lateral «Cooperació amb
la societat civil i les ONG mediterrànies
per promoure la tolerància i la no discriminació» a fi de permetre que els representants de la societat civil preparin
les recomanacions que es presentaran
en la conferència de 2008. L’esdeveniment col·lateral representa així mateix
una oportunitat per intercanviar informació sobre bones pràctiques amb vista a facilitar la creació de coalicions entre diverses comunitats culturals i
religioses a tota la regió de l’OSCE.
Tres grups de treball paral·lels aborden
l’apoderament de les dones com a
agents de pacificació i democratització,
la migració com una oportunitat per afavorir la tolerància i l’entesa, i el diàleg intercultural com a eina de prevenció de
conflictes.
Assemblea Parlamentària de l’OSCE:
Fòrum sobre la Mediterrània
• 18-21 de setembre, Toronto (Canadà): en el curs de les reunions plenàries
de l’AP de l’OSCE s’organitza el Fòrum
sobre la Mediterrània, que se centra en
iniciatives multilaterals per promoure la
integració i la cooperació a la regió me-

Les iniciatives i propostes per a l’establiment de la cooperació euromediterrània sempre han hagut de superar els
obstacles imposats pel desenvolupament dels conflictes a l’Orient Mitjà. El
Fòrum Mediterrani, nascut el 1994 a
Alexandria a partir d’una iniciativa francoegípcia, reuneix 11 països «d’idees
afins» de la conca mediterrània: Algèria,
Egipte, França, Grècia, Itàlia, Malta, el
Marroc, Portugal, Espanya, Tunísia i Turquia. Es compon de tres grups de treball (polític, econòmic i sociocultural)
en funció de les tres cistelles del Partenariat Euromediterrani. No compta
amb una base estructural permanent, i
la presidència rotatòria exerceix també
les funcions de secretaria. Considerant
el seu caràcter informal i flexible, el nombre limitat de participants i l’absència de
països directament implicats en els conflictes de l’Orient Mitjà, el Fòrum Mediterrani es pot concebre des d’ara com
un camp de proves d’idees i un impulsor d’iniciatives en el marc del Procés
de Barcelona i la Unió per la Mediterrània. Així mateix ha representat un àmbit de consultes informals i intercanvis
de punts de vista com a preparació de
la reunió ministerial del Partenariat Euromediterrani. La reunió principal d’aquest any precedeix en gairebé un mes
la cimera per la Mediterrània de París del

4. Iniciativa Adriàtico-Jònica (AII)
La Iniciativa Adriàtico-Jònica va ser presentada pel Govern italià durant la cimera
finlandesa de la Unió Europea celebrada a Tampere l’octubre de 1999. Va
veure la llum en el marc del Pacte d’Estabilitat per l’Europa Sud-oriental que
afectava tots els països europeus sudorientals que aspiraven a incorporar-se
a la Unió Europea en el futur. L’AII es va
crear oficialment a la cimera sobre Desenvolupament i Seguretat en els Mars
Adriàtic i Jònic celebrada a Ancona al
maig de 2000. Els ministres d’Exteriors
dels països participants (Itàlia, Albània,
Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Grècia
i Eslovènia) van signar la Declaració
d’Ancona amb l’objectiu d’enfortir la cooperació regional, ajudant així a promoure l’estabilitat política i econòmica
per tal de crear una base sòlida per a la
integració europea. Més tard, l’AII es va
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ampliar a Sèrbia i Montenegro, que després del referèndum de Montenegro van
continuar formant part de la Iniciativa
com dos països separats.
L’òrgan decisori de la Iniciativa és el
Consell de Ministres d’Exteriors (Consell Adriàtico-Jònic), l’agenda del qual
s’elabora mitjançant reunions periòdiques dels alts funcionaris, que representen l’òrgan executiu de la Iniciativa i
es reuneixen almenys tres vegades l’any
a nivell de coordinadors nacionals.
La presidència rotatòria canvia cada any
el mes de maig o juny seguint un criteri alfabètic. El 2008, dos països presideixen l’AII: Croàcia durant el primer semestre de l’any, i Grècia durant el segon.
Pel juny de 2008 es crea a Ancona una
Secretaria Permanent (AII-PS), la principal tasca de la qual consisteix a enfortir
la cooperació entre els estats, garantir
la coordinació, proporcionar tot el suport
possible als estats participants, i ajudar aquests estats i les autoritats locals
a implementar els projectes. L’AII està
connectada amb diverses organitzacions de la regió europea sud-oriental,
i a través de l’AII-PS es preveu la celebració de noves reunions periòdiques
amb el Fòrum de Cambres de Comerç
Adriàtiques i Jòniques, UniAdrion, i el Fòrum de Ciutats i Pobles Adriàtics i Jònics. Vuit anys després de la creació
de la Iniciativa, el marc polític en què
aquesta es va concebre ha canviat profundament: Eslovènia va entrar en la
Unió Europea el 2004, mentre que els
altres països participen en el Procés
d’Estabilització i Associació, que al seu
torn constitueix el marc de les negociacions de la Unió Europea amb els
països dels Balcans Occidentals com a
preludi per a la seva eventual integració.
No obstant això, la necessitat de cooperació i de solucions concertades sobre problemes comuns que afecten la
regió adriàtica persisteix. L’últim Consell
de l’AII celebrat a Zagreb (27 de maig
de 2008) subratlla la determinació de millorar la cooperació entre les autoritats
locals i regionals. Els actuals àmbits
d’acció de l’AII es divideixen en quatre
taules rodones: petites i mitjanes empreses; cooperació en transport i marítima; cooperació en turisme, cultura i
interuniversitària, i medi ambient i protecció contra el foc (les quatre taules rodones van tenir lloc a Split entre els
dies 2 i 4 d’abril de 2008 sota la presi-
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3. Fòrum Mediterrani (Foromed)

8 de juliol. La XV sessió ministerial del
Fòrum Mediterrani se celebra a Alger els
dies 5 i 6 de juny, i reuneix els membres
del Fòrum a més d’una delegació líbia i
una altra d’eslovena convidades per la
presidència algeriana. Els ministres avaluen la situació actual a la Mediterrània
amb la perspectiva de la posada en
marxa de la Unió per la Mediterrània,
tot expressant el seu suport a la revitalització del Procés de Barcelona i considerant de gran importància centrarse en projectes concrets per tal de
promoure una àrea de pau i prosperitat
compartides a la regió. Com ja hem assenyalat, la no participació d’Israel, el Líban o Síria en el fòrum redueix el risc
d’estancaments com els que han afectat el Procés de Barcelona. No obstant
això, el fòrum representa una ocasió per
recordar la situació dels Territoris Palestins i del Líban. Els ministres coincideixen en la importància d’intensificar els
esforços per millorar la situació de les
negociacions polítiques entre Israel i
Palestina. També celebren l’acord aconseguit a Doha entre els líders polítics del
Líban, que hauria d’ajudar a formar un
Govern d’unitat nacional i preparar el
terreny a l’elecció d’un nou president
pel Parlament. La propera sessió ministerial tindrà lloc a Nàpols el 2009,
sota els auspicis de la presidència italiana del Fòrum Mediterrani.
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diterrània, incloent-hi la Unió per la Mediterrània (UpM) i la Dimensió Mediterrània de l’OSCE. És el fòrum amb més
assistència des del de Roma el 2003.
Altres qüestions rellevants són la importància de la cooperació econòmica
i el lliure comerç per fomentar l’estabilitat, el potencial del model de l’OSCE
per a la Mediterrània com una organització de seguretat inclusiva, i el valor del
foment de la Dimensió Mediterrània de
l’OSCE a nivell parlamentari, tal com
observa el representant especial sobre
Afers Mediterranis, Alcee L. Hastings.
Més informació:
Conferència mediterrània:
www.osce.org/documents/ec/2008/12/
35638_en.pdf
Esdeveniment col·lateral de la societat
civil:
http://tandis.odihr.pl/index.php?p=cs,eve
nts,amman1008,prep
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dència croata de l’AII). Actualment, amb
la presidència croata, s’inicia un nou cicle rotatori: l’avaluació dels set anys
transcorreguts és positiva si es considera el compromís constant de potenciar les relacions de bon veïnatge, l’intercanvi d’experiències sobre problemes
mutus com la immigració il·legal i altres
formes de delinqüència organitzada; la
protecció mediambiental ha adquirit més
importància i la cooperació transfronterera en l’àmbit de les PIMES ha millorat. Durant la reunió d’alts funcionaris celebrada a Ancona (20 de juny de 2008)
s’aprova una proposta per convidar institucions regionals establertes a la regió
de l’AII. També la presidència grega proposa convocar una reunió de coordinació general a Grècia de totes les organitzacions i cambres amb activitats a
la regió. Quant a les futures taules rodones, la presidència expressa la idea
de presentar el turisme regional com
una idea general a fomentar en cada
taula rodona. Les altres dues prioritats
subratllades per la presidència són la millora dels actuals enllaços de transbordadors i aeris de la regió AII.
Més informació:
www.seadriatic.net/aii/index.php?option=com_content&view=frontpage&Itemid=3

5. V i VI reunions informals de
ministres d’Exteriors dels estats
mediterranis europeus
Els ministres d’Exteriors dels estats mediterranis membres de la Unió Europea,
l’anomenat Grup de l’Olivera, es van
reunir dues vegades en el curs de 2008
per celebrar trobades informals. L’objectiu d’aquestes trobades és debatre en
profunditat qüestions d’especial interès
per als països que formen la frontera
sud de la Unió Europea i també amb vista al programa de la presidència txeca.
Xipre, França, Grècia, Itàlia, Malta, Eslovènia, Espanya, Portugal, Bulgària i
Romania han pres part en les reunions
des de 2007. En general, els debats se
centren en documents de treball que
prepara el país amfitrió perquè serveixin de guia.
• 17-18 de gener, Pafos (Xipre): els
ministres d’Exteriors dels estats mediterranis membres de la Unió Europea
conclouen la seva V reunió informal.

Mantenen un intercanvi d’idees obert
en una atmosfera informal sobre diverses qüestions que afecten la regió mediterrània i la Unió Europea en general.
En les conclusions finals, reafirmen el suport a tots els esforços dirigits a enfortir la cooperació entre els països europeus i mediterranis, i reiteren la
importància de la regió mediterrània per
a la prosperitat, la seguretat i l’estabilitat de la Unió Europea. Des d’aquesta
perspectiva, afirmen el seu suport a la
creació d’una Unió per la Mediterrània.
Els ministres es comprometen a donar
suport la Iniciativa de la Lliga Àrab per
superar l’impasse polític en què viu el
país. Sobre Kosovo, expressen la necessitat de mantenir una postura unificada
per a tota la Unió Europea. Així mateix,
recorden la necessitat d’un enfocament
global de la migració, subratllant la necessitat de cooperació i solidaritat entre tots els estats membres sobre la
qüestió de la immigració il·legal.
• 15-16 de desembre, Taormina (Itàlia): a fi d’incrementar la coordinació i la
visibilitat del grup, els ministres acorden millorar els seus mètodes de treball
mentre segueixen preservant el caràcter informal del grup. Durant el debat sobre les perspectives de futur de la Política Europea de Veïnatge (PEV), reiteren
el suport al Partenariat oriental i subratllen la importància de desenvolupar
la cooperació amb la Sinergia del Mar
Negre. Reconeixen el paper fonamental
de la UpM i consideren que alguns passos essencials serien el ràpid establiment
d’institucions que funcionin bé i la implementació de projectes prioritaris. Reiteren el suport a la perspectiva europea
sobre els Balcans Occidentals i a la
promoció de reformes i de la democratització a la regió. En l’àmbit de la immigració, consideren que la Mediterrània representa un exemple fonamental de
la predisposició de la Unió Europea a
aplicar una autèntica política d’immigració. Finalment, la discussió passa a
centrar-se en la seguretat energètica. Es
debaten les modalitats en les quals la
Unió Europea podria parlar amb una
sola veu davant els seus proveïdors i
els interessos dels estats mediterranis
de la Unió en el desenvolupament de la
xarxa energètica pròpia. Subratllen també la importància dels corredors meridionals dins de les prioritats energètiques de la Unió. Portugal s’ofereix a

acollir la propera reunió informal del
Grup de l’Olivera que se celebrarà el primer semestre de 2009.
Més informació:
www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/All/B
A35403I200B5B5FC22573D40044C
579?OpenDocument

6. El Diàleg 5+5
El procés de cooperació entre els països de la Mediterrània occidental, conegut com a Diàleg 5+5, es va iniciar
el 1990 en una reunió ministerial celebrada a Roma. En el Diàleg participen
cinc països de la Mediterrània nord
(Portugal, Espanya, França, Itàlia i Malta), i altres cinc de la Mediterrània sud
(el Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia i Mauritània), és a dir, els cinc països que integren la Unió del Magreb Àrab (UMA).
Cal tenir en compte que el Diàleg 5+5
és l’únic fòrum tant del Partenariat Euromediterrani (PEM) com de la Unió
per la Mediterrània (UpM) en què participa Líbia, si bé només amb l’estatus
d’observador. Així mateix, el fet que el
Diàleg es limiti geogràficament a la Mediterrània occidental significa que qüestions com el conflicte palestinoisraelià
o la rivalitat europea per donar prioritat als veïns ja sigui del sud o de l’est
d’Europa, no n’afecten el desenvolupament. És un fòrum per debatre idees i propostes de cooperació de naturalesa concreta i informal. Segons la
seva declaració fundacional, l’objectiu
del Diàleg 5+5 és fomentar una consulta eficaç entre els ministres d’Afers
Exteriors dels països afectats en matèria política, econòmica i sociocultural. En
el període 1991-2001 no hi va haver
reunions a cap nivell a causa de la crisi francolíbia (relativa al cas Lockerbie)
i al conflicte del Sàhara Occidental.
Només el 2003 es va celebrar, a Tunísia, la primera i única conferència de
caps d’Estat i de Govern. No obstant
això, amb el pas del temps el Diàleg
5+5 ha utilitzat la seva naturalesa informal i flexible per fomentar una cooperació operativa i concreta en una sèrie d’àmbits: a part de les conferències
de ministres d’Exteriors, hi ha hagut
també reunions de ministres de l’Interior, de Defensa, de Treball, de Turisme
i de Transport, a més d’altres trobades
vinculades a les relacions interparla-
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• 20-21 de gener, Rabat (el Marroc):
VI Reunió de Ministres d’Afers exteriors
del Diàleg 5+5 a la Mediterrània occidental sobre el tema «Integració subregional i cooperació augmentada com a
instruments d’estabilitat i prosperitat».
Assisteixen a la reunió en qualitat d’observadors la comissària europea Ferrero-Waldner, el secretari de la Unió del
Magreb Àrab (UMA) i el representant del
Consell de la Unió Europea. La comissària posa especial èmfasi en el diàleg
com a nucli d’idees per millorar la cooperació en el marc 5+5, la qual cosa podria servir d’inspiració a altres socis de
cooperació entre la Unió Europea i la
Mediterrània. Els ministres reafirmen la
naturalesa política i informal del Diàleg
5+5 i debaten temes diversos: la necessitat d’una veritable integració regional amb un enfocament pragmàtic i
progressiu; la importància de millorar la
cooperació en un territori més ampli
(impulsant el Partenariat entre les regions dels estats membres del Diàleg
5+5); la recomanació d’organitzar una
Conferència de Ministres de l’Interior
de la Mediterrània Occidental (CIMO)
que se centri en les qüestions migratòries, millorant els mètodes de treball
5+5 (i establint una copresidència entre un país del nord i un del sud); un intercanvi de punts de vista sobre el procés de pau de l’Orient Mitjà (posant
l’accent en la preocupació per l’embargament sobre Gaza i la inestabilitat de
la situació política al Líban); i, finalment,
quant a les qüestions de seguretat, millorar la coordinació a fi d’implementar
el codi de conducta euromediterrani per
a la lluita contra el terrorisme. La VII
Reunió de Ministres d’Afers Exteriors
se celebrarà a Espanya sobre la base del
nou mètode de treball i sota la copresidència del país amfitrió i del Marroc
(presidència sortint).
www.maec.gov.ma
• 15-16 de maig, Ajaccio (França): II
Conferència de Ministres de Turisme

la cooperació descentralitzada entre les
autoritats locals dels països socis en
tots els àmbits d’interès. La propera
conferència CIMO serà organitzada per
Itàlia.
• 26-27 de maig, Évora (Portugal): la
V Conferència sobre Migració a la Mediterrània Occidental representa una
etapa posterior de cara a la consolidació de l’espai de diàleg informal representat pel fòrum 5+5 en l’esfera de la
migració. De fet, constitueix una plataforma fonamental per a la reflexió, l’intercanvi i la coordinació millorada sobre
aquest tema, la qual cosa podria contribuir a incrementar el consens sobre les
qüestions migratòries en altres fòrums
de cooperació. Amb aquesta finalitat,
els ministres subratllen la importància
d’establir una major compatibilitat i coherència amb els altres fòrums. L’Organització Internacional per a les Migracions (OIM) i el Centre Internacional
per al Desenvolupament de Polítiques
Migratòries (CIDPM) participen en la
conferència en qualitat d’observadors.
Els participants reafirmen la necessitat
d’un enfocament global i integrat de la
migració, encaminat tant a la cooperació entre els països d’origen, trànsit i
destinació com a la integració dels immigrants en les societats d’acollida. Entre els temes de debat hi ha facilitar la
mobilitat legal; millorar els sistemes d’informació basats en les necessitats del
mercat laboral; ajudar els immigrants
que desitgin tornar als seus països d’origen; impulsar les formes d’enviament
de remeses de baix cost; combatre el
tràfic de persones i subratllar la importància d’aclarir el concepte de migració
circular per maximitzar els avantatges
d’aquest mecanisme. Els ministres recomanen també el desenvolupament
d’un nou lloc web sobre la migració als
països 5+5 a fi d’enfortir les xarxes de
contacte, i la realització de dos seminaris
d’experts sobre migració circular i integració en la societat d’acollida segons
el sistema de copresidència (nord-sud)
ja adoptat per a altres àmbits d’acció del
Diàleg 5+5. La pròxima conferència ministerial sobre migració se celebrarà a
Trípoli.
www.emploi.gov.ma/docs/1530200811
4424am.doc
• 16-17 de novembre, Gammarth (Tunísia): V Conferència de Ministres de
Transport de la Mediterrània Occiden-
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Principals reunions celebrades el
2008

5+5. La conferència aspira a proposar
solucions concretes que aportin un impuls renovat a l’oferta turística a la conca mediterrània i consolidin la vocació
del turisme com un factor per forjar vincles i afavorir la comprensió entre els
pobles, a més de fomentar el desenvolupament econòmic. Pel que fa al desenvolupament sostenible del turisme,
les iniciatives de cooperació concretes
se centraran en el desenvolupament
progressiu de productes turístics conjunts, la recopilació de dades culturals
per al llançament d’un web de turisme
mediterrani, i el desenvolupament del
turisme nàutic.
www.tourisme.gouv.fr/fr/z1/ministere_delegue/evenements/cinqpluscinq.jsp
• 21-22 de maig Nouakchott (Mauritània): se celebra la XIII Conferència de
Ministres de l’Interior de la Mediterrània
Occidental (CIMO), dos anys després
de l’edició anterior. A més dels 10 països del Diàleg 5+5, es convida Malí,
Senegal i Níger en qualitat d’observadors. Els ministres estan decidits a contribuir a donar respostes coordinades i
solidàries a reptes conjunts com la protecció civil i la lluita contra el terrorisme,
la delinqüència organitzada, el tràfic de
drogues i la immigració irregular. Així
mateix, els ministres decideixen elaborar una estratègia conjunta per abordar
els canvis en l’estratègia terrorista incrementant la cooperació entre les administracions de Govern, intercanviant
informació, negant-se a donar refugi als
autors i instigadors d’actes terroristes i
coordinant els esforços de comunicació
per lluitar contra la propagació del terrorisme i la ciberdelinqüència com a
instrument de què se serveix. Els estats membres del CIMO reafirmen la
seva voluntat de millorar la cooperació
en l’àmbit de la lluita contra el blanqueig
de diners i el tràfic de drogues coordinant les accions de les respectives administracions de Govern i examinant la
possibilitat d’actuar conjuntament. Pel
que fa a la lluita contra la immigració
il·legal, els ministres es comprometen a
facilitar, en la mesura del possible, la
lliure circulació de persones. En l’esfera de la protecció civil, es comprometen a fomentar l’intercanvi d’experiències
i a establir un sistema d’assistència mútua que permeti la intervenció ràpida i
l’organització de l’ajuda d’emergència.
Els participants acorden també impulsar
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mentàries. El Diàleg 5+5 constitueix
un fòrum de debat que contribueix de
manera eficaç a impulsar la integració
entre els estats del Magreb, així com la
cooperació entre les ribes nord i sud de
la Mediterrània occidental.
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tal, organitzada per l’actual presidència
tunisenca del Grup de Ministres del
Transport del la Mediterrània Occidental (GTMO). Participen els deu estats
membres del GTMO, juntament amb el
comissari encarregat de Transports de
la Comissió Europea (CE), el secretari
general de la Unió del Magreb Àrab
(UMA) i el representant del Banc Europeu d’Inversions (BEI) a Tunísia, aquests
tres últims en qualitat d’observadors.
Els ministres signen una sèrie de conclusions, algunes molt significatives: la
pertinència d’una contribució del GTMO
5+5 a futurs projectes de la Unió per la
Mediterrània (UpM); la decisió d’adoptar la xarxa multimodal de països GTMO
5+5 i afegir les baules que falten a les
línies d’acció estratègiques de la xarxa
(a saber, els corresponents a l’autopista d’unitat del Magreb, que uniria Líbia
i Mauritània a través d’Algèria i Tunísia,
i la interoperabilitat del ferrocarril del
Transmagreb entre Tunísia, Alger i Casablanca); una invitació a la CE per estudiar la possibilitat d’establir un programa per al desenvolupament d’una
xarxa de transport transmediterrània; la
contribució al sorgiment d’enllaços marítims basats en una xarxa d’infraestructures portuàries d’acord amb un enfocament intermodal; i la necessitat de
simplificar la legislació sobre transport
internacional. Finalment, s’estableix que
la presidència del GTMO passi a Itàlia
el 2009.
www.cetmo.org/f_gtmo.htm

7. Diàleg Euroàrab
El Diàleg Euroàrab (DEA) té l’origen al
començament de la dècada del 1970,
i es va concebre com un fòrum de debat entre els països membres de la Comunitat Europea i la Lliga d’Estats Àrabs.
Els principals temes en joc eren, d’una
banda, l’interès dels estats àrabs en el
suport europeu en el conflicte araboisraelià; de l’altra, la principal preocupació europea era tenir el subministrament

de petroli garantit. Amb el pas del temps,
ha sofert nombrosos contratemps que
han alentit la iniciativa, però sempre s’ha
reprès de nou. Així mateix, els principals objectius de la cooperació s’han
centrat en diverses qüestions: economia,
comerç, tecnologia i cultura. L’any 2008
ha estat molt profitós, atès que han tingut lloc nombrosos esdeveniments, començant per la Reunió de Ministres d’Afers Exteriors Unió Europea-Lliga Àrab,
celebrada a Malta els dies 11 i 12 de febrer. Aquesta primera trobada d’alt nivell reuneix ministres i representants
dels 42 països de la Unió Europea i la
Lliga Àrab, i encapçalen les delegacions, respectivament, la comissària europea de Relacions Exteriors FerreroWaldner i el secretari general de la Lliga
Àrab Amr Moussa. La primera part de la
reunió se centra en la situació de la regió, i posa l’èmfasi en la crisi de l’Orient
Mitjà. En el Comunicat de Malta publicat al final dels dos dies de reunió, els
ministres reafirmen el seu compromís
amb la pau, el seu respecte als principis democràtics, els drets humans i les
llibertats fonamentals, que segueix sent
fonamental en un diàleg guiat pel principi del respecte mutu. Els ministres
també reafirmen el seu compromís per
aconseguir una solució justa, global i
duradora per al conflicte araboisraelià,
alhora que expressen la seva preocupació per la situació a Gaza, reiteren la
denúncia de tots els intents de soscavar la seguretat, l’estabilitat i la unitat nacional al Líban, i subratllen la importància de respectar la unitat, la integritat i
la sobirania de l’Iraq. Finalment, afirmen
la seva preocupació per les conseqüències del canvi climàtic i la seva ferma condemna del terrorisme. La segona Reunió Ministerial Unió Europea-Lliga
Àrab tindrà lloc el 2009 a Egipte. Gairebé a finals d’any tenen lloc tres importants esdeveniments, amb la qual
cosa les relacions euroàrabs reben un
nou impuls. En el curs de la Conferència de Marsella s’atorga a la Lliga Àrab
l’estatus d’observador en la Unió per la

Mediterrània. A fi de potenciar els canals
de comunicació entre la Unió Europea
i el món àrab, i de dur a terme diàlegs
regulars d’alt nivell, s’estableix una oficina d’enllaç del Diàleg Euroàrab a Malta, patrocinada conjuntament per la Comissió Europea i la Lliga d’Estats Àrabs
(LES). Finalment, del 17 al 19 de desembre se celebra a Viena una conferència que reuneix ministres, a més de
delegats polítics, socials i acadèmics,
dels 27 països de la Unió Europea i els
22 de la LES. La conferència, titulada
«Europa i el món àrab: connectant els socis en el diàleg», es basa en la reunió ministerial celebrada al febrer a Malta, i
aspira a enfortir les relacions i el Partenariat entre la Unió Europea i la Lliga
d’Estats Àrabs. En el marc de la conferència s’organitzen tres tallers: sobre la
potenciació del paper de les dones en
la societat, la vida pública i el diàleg; sobre el desenvolupament de la societat
civil, el pluralisme i la gestió de la diversitat, i sobre la promoció del diàleg
intercultural i la participació juvenil en la
política i la societat. En el discurs pronunciat en el marc de la conferència, la
comissària Ferrero-Waldner subratlla el
principal repte comú, consistent a aconseguir la prosperitat mútua i la pau a la
regió, la qual cosa equival a trobar una
solució pacífica per al conflicte de l’Orient Mitjà. L’única pau possible és la
basada en un Estat palestí independent
que es fonamenti en un acord de pau
més ampli entre Israel i el món àrab.
Juntament amb Amr Moussa, la comissària esmenta cinc iniciatives de treball
conjunt: l’establiment d’un Centre de
Resposta de Crisi i d’un Sistema d’Alerta
Primerenca, un seminari sobre assistència electoral, l’assistència de la Comissió per crear una base de dades i un
glossari en llengua àrab, i un acte cultural conjunt en col·laboració amb la
Fundació Anna Lindh que se celebrarà
a Alexandria.
Més informació:
www.doi.gov.mt/en/press_releases/2008/02/pr0259.asp

Espanya
Eleccions legislatives

3,8

2

Bloque Nacionalista
Galego (BNG,
regional d’esquerra
independentista)

0,8

2

Coalición Canaria (CC,
regional conservador)

0,6

2

Unión, Progreso y
Democracia (UPD, liberal)

1,2

1

Nafarroa Bai (NaBai,
regional d’esquerra, minoria
basca a Navarra)
0,2

1

Altres

-

Congrés dels Diputats
Partits
Partido Socialista Obrero
Español (PSOE,
socialdemòcrata)
Partido Popular
(PP, conservador)
Convergència i Unió
(CiU, regional
conservador nacionalista)

%

43,6

169

40,1

153

3,0

11

Partit Nacionalista Basc
(PNB, regional conservador
nacionalista)
1,2
Esquerra Republicana
de Catalunya (ERC,
regional socialdemòcrata
independentista)

escons

1,1

6

3

Partits

Cambra de Diputats
Partits

3,0

Senat
9 de març de 2008
Anteriors: 14 de març de 2004
Monarquia parlamentària amb legislatiu
bicameral, les Corts Generals. Es convoca a les urnes per elegir mitjançant
representació proporcional els 350
membres del Congrés dels Diputats.
S’elegeixen també 208 membres del
Senat en circumscripcions de quatre
noms. Els restants 56 membres d’aquesta cambra són elegits pels parlaments autonòmics. Els mandats són de
quatre anys.

República (Senato della Republica) té
322 membres: 315 membres són elegits mitjançant sistema majoritari uninominal, 4 membres són elegits pel president i 3 membres són ex officio. En tots
dos casos els mandats són de cinc
anys. El vot és obligatori.

senadors

Partido Popular
(PP, conservador)
Partido Socialista Obrero
Español (PSOE, socialdemòcrata)

101
88

Entesa Catalana de Progrés
12
Partit dels Socialistes de Catalunya
(PSC, regional socialdemòcrata)
Esquerra Republicana de Catalunya
(ERC, regional socialdemòcrata
independentista)
Iniciativa per Catalunya-Verds-Esquerra
Unida i Alternativa (IC-V-EUiA, regional
d’esquerra)
Convergència i Unió (CiU, regional
conservador nacionalista)

4

Partit Nacionalista Basc (PNB,
regional conservador nacionalista)

2

Coalición Canaria
(CC, regional conservador)

1

Participació: 75,3%

%

escons

Coalició Silvio Berlusconi 46,8
El Poble de la Llibertat
(PdL)
37,4
Lliga del Nord (LN)
8,3
Moviment per l’Autonomia
(Mpa)
1,1

344

Coalició Walter Veltroni
Partit Democràtic (PD)
Itàlia dels Valors (IDV)
Unió del Centre
Democràtic (UDC)

37,5
33,1
4,3

246
217
29

5,6

36

10

4

Altres

276
60
8

Senat
Partits

%

escons

Coalició Silvio Berlusconi 47,3
El Poble de la Llibertat
(PdL)
8,1
Lliga del Nord (LN)
8,0
Moviment per l’Autonomia
(Mpa)
1,0

174

Coalició Walter Veltroni
Partit Democràtic (PD)
Itàlia dels Valors (IDV)
Unió del Centre
Democràtic (UDC)

38,0
33,7
4,3

132
118
14

5,6

3

8,9

6

Altres

147
25
2

Participació: 80,4%

Itàlia
Eleccions legislatives
13 i 14 d’abril de 2008
Anteriors: 9 i 10 d’abril de 2006
República parlamentària. El cos legislatiu
té dues cambres. La Cambra de Diputats (Camera dei Diputati) té 630 membres elegits directament. El Senat de la
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Izquierda Unida
(IU, esquerra)

Malta
Eleccions legislatives
8 de març de 2008
Anteriors: 12 d’abril de 2003
República parlamentària amb legislatiu
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En aquest capítol es recullen, en ordre
circummediterrani, els resultats de les
eleccions presidencials i legislatives
que han tingut lloc el 2008 en estats independents. Si són políticament significatives, també hi poden constar les
convocatòries de referèndum i les eleccions celebrades en entitats amb autonomia o en altres territoris rellevants a
l’escenari internacional.

Annexos

Observatori electoral de la Mediterrània

unicameral. Es convoca a les urnes per
elegir mitjançant representació proporcional la composició de la Cambra de
Representants (Il Karma tad Deputati),
que comprèn 65 escons. El mandats
són de cinc anys.

Annexos
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20 de gener i 3 de febrer de 2008
Anteriors: 13 i 27 de juny de 2004
El president és elegit per vot majoritari
per a un mandat de cinc anys, només renovable una vegada.

%

escons

Partit Nacionalista
(PN, conservador)

49,3

35

Candidats

Partit Laborista de
Malta (PLM,
socialdemòcrata)

48,8

34

Alternativa Democràtica
(AD, ecologista)

1,3

-

Participació: 93,3%

Eslovènia
Eleccions legislatives
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Sèrbia
Eleccions presidencials

21 de setembre de 2008
Anteriors: 3 d’octubre de 2004
República parlamentària amb legislatiu
bicameral, l’Assemblea d’Eslovènia
(Skupscina Slovenije). El Consell Nacional (Drzavni Svet) té 40 membres,
que representen interessos locals i comercials, entre d’altres, amb un mandat
de cinc anys. Es convoca els ciutadans
a les urnes per elegir els 90 membres
de l’Assemblea Nacional (Drzavni Zbor),
88 mitjançant sistema electoral de representació proporcional i els dos restants per les minories ètniques. Els mandats són de quatre anys.

Partits
Socialdemòcrates (SD)
Partit Democràtic Eslovè
(SDS, conservador)
Zares-Nova Política

%

escons

30,4

29

29,2

28

9,3

9

Partit Democràtic de
Pensionistes d’Eslovènia
(DeSUS)

7,4

7

Partit Nacional Eslovè
(SNS, nacionalista)

5,4

5

Partit Popular Eslovè /
Partit de la Joventut
d’Eslovènia (SLS/SMS
conservador)

5,2

5

Democràcia Liberal
d’Eslovènia
Comunitats Nacionals
Hongareses i Italianes
Participació: 63,1%

% 1a
volta

% 2a
volta

Boris Tadic (Partit
Democràtic, DS;
centrista)

35,4

50,3

Tomislav Nikolic (Partit
Radical Serbi, SRS;
ultranacionalista)

40,0

47,9

Velimir Ilic (Nova
Sèrbia, NS)

7,4

-

Milutin Mrkonjic (Partit
Socialista de Sèrbia,
SPS)

6,0

-

Cedomir Jovanovic
(Partit Liberal
Democràtic, LDP)

5,3

-

Istvan Pastor (Coalició
Hongaresa, MK)

2,3

-

Milanka Carric (Moviment
Força de Sèrbia, PSS)

1,0

-

-

5,2

13

Coalició Hongaresa (MK)

1,8

4

Llista de Sandzak

0,9

2

Coalició Albanesa
de la Vall Presevo

0,4

1

Participació: 61,3%

Montenegro
Eleccions presidencials
6 d’abril de 2008
No hi ha eleccions presidencials anteriors.
República parlamentària. Es convoca a
les urnes per elegir el president de la República per primera vegada des de la declaració d’independència del país al juny
del 2006 per a un mandat de cinc anys.
La missió d’observació electoral de l’OSCE declara que els comicis compleixen els estàndards internacionals. El
sistema de drets civils i polítics dels
país és parcialment lliure, segons Freedom House.

Participació: 61,4% (1a volta), 68,1% (2a volta)

Candidats

%

Filip Vujanovic (Partit Demòcrata dels
Socialistes de Montenegro, DPSCG) 51,9

Eleccions legislatives
11 de maig de 2008
Anteriors: 21 de gener de 2007
República presidencialista. El cos legislatiu és unicameral: l’Assemblea
Nacional Sèrbia (Narodna Skupstina
Srbije). Es convoquen eleccions anticipades per elegir els 250 membres de
la cambra mitjançant sistema de representació proporcional per a un
mandat de quatre anys. Les missions
d’observació electoral de l’OSCE, la
Comunitat d’Estats Independents
(CEI) i l’Assemblea Parlamentària del
Consell d’Europa conclouen que el
procés electoral s’ha desenvolupat
d’una manera neta i justa.
Partits

5,2

Partit Democràtic Liberal
(LDP, coalició)

%

escons

Per una Europa Sèrbia

38,4

102

5

Partit Radical Serbi
(SRS, xenòfob)

29,4

78

2

Partit Democràtic de
Sèrbia-Nova Sèrbia
(DSS-NS, conservador)

11,6

30

Partit Socialista de Sèrbia
(SPS, autoritari)

7,5

20

Andrija Mandil (Llista Sèrbia, SL)

19,5

Nebojsa Medojevic (Moviment pel
Canvi (PzP, reformista pro europeu)

16,6

Srdan Milic (Partit Popular Socialista
de Montenegro, SNPCG)

11,9

Participació: 68,2%

Macedònia
Eleccions parlamentàries
1 de juny de 2008
Anteriors: 5 de juliol de 2006
República parlamentària amb legislatiu
unicameral. Es convoquen eleccions anticipades per elegir els 120 diputats de
l’Assemblea (Sobranie), escollits mitjançant representació proporcional de
llistes de partits per exercir un mandat
de quatre anys. La missió d’observació
electoral de l’OSCE afirma que, tot i
que el procés electoral s’ha desenvolupat d’acord amb els estàndards democràtics internacionals, cal millorar-ne alguns aspectes clau. El sistema de drets
civils i polítics és parcialment lliure, segons Freedom House.

Sol-Coalició per Europa
Aliança Socialdemòcrata
de Macedònia (SDSM)
Nou Partit
Democraticosocial
Partit Liberal
Democràtic (LDP)
Partit Liberal
de Macedònia
Nova Alternativa
Partit Verd de
Macedònia (ZPM)
Partit dels Pensionistes
de Macedònia
Unió Democràtica
de Vlachs (DSV)
Unió Democràtica per la
Integració (BDI)

23,6

Partit Democràtic d’Albània
(PDS, minoria albanesa)

8,4

11

63

Partit per un Futur Europeu
(PEI)

1,7

1

Participació: 57%

Xipre
Eleccions presidencials

27

17 i 24 de febrer de 2008
Anteriors: 16 de febrer de 2003
República presidencialista. Es convoca a
les urnes per elegir el president per a un
mandat de cinc anys. El vot és obligatori.
Candidats

12,7

18

% 1a
volta

% 2a
volta

Dimitris Khristofias
(Partit Progressista
dels Treballadors,
AKEL; comunista)

33,3

53,3

Ioannis Kasoulides
(Unió Democràtica,
DISI; conservador)

33,5

46,6

Tassos Papadopoulos
(Partit Democràtic /
Moviment dels
socialdemòcrates,
DIKO/EDEK; liberal)

31,8

-

Fonts
Adam Carr’s Electoral Archive
http://psephos.adam-carr.net
CIA World Factbook
www.cia.gov/cia/publications/factbook
CNN
www.cnn.com/WORLD/election.
watch
Elections Around the World
www.electionworld.org
Freedom House
www.freedomhouse.org
IFES Electionguide
www.electionguide.org/index.php
Keesings World Record of Events
www.keesings.com
Observatori electoral TEIM
www.uam.es/otroscentros/TEIM/observatorio/Observatorio_presentacion.htm
Parline Database
www.ipu.org/parline-e/parlinesearch.asp
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Coalició per una Macedònia
Millor (ZpM)
48,8
Organització
Revolucionària Interna
de Macedònia-Partit
Democràtic per la Unitat
Nacional de Macedònia
Partit Socialista de
Macedònia (SPM,
minoria albanesa)
Unió Democràtica (DS)
Renovació Democràtica
de Macedònia
Partit Democràtic dels Turcs
Partit Democràtic dels Serbis
Unió dels Romanís a Macedònia

escons
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%

Participació: 89,6% (1a volta) i 90,8% (2a volta)

407

Partits

Cooperació de la Unió Europea

Ajuda oficial per als països mediterranis finançada pel pressupost de la Comissió Europea
i pel Fons Europeu de Desenvolupament (FED) el 2007

TAULA A1

Compromisos
-

2

Eslovènia

-

5

106

74

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina

57

51

240

198

Montenegro

24

23

Macedònia

47

46

Albània

50

37

-

0,25

481

401

Síria

34

35

Líban

75

56

Jordània

91

49

-

2

Autoritat Nacional Palestina

468

390

Egipte

139

161

2

0,8

103

98

Sèrbia

Turquia

Israel

Líbia
Tunísia
Algèria

64

63

Marroc

190

225

24

60

Mauritània
Elaboració pròpia. Font: Annual report 2008 on the European Community’s development policy and external assistance
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2008_en.pdf
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Elaboració pròpia. Font: Annual report 2007 on the European Community’s development policy and external assistance
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2008_en.pdf
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Xipre

408
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Malta

Egipte

Annexos

(en milions d’euros)

Instrument Europeu de Veïnatge i Associació (IEVA) 2007, 2008

TAULA A2

Compromisos sota IEVA
2007

2008

Algèria

57

55

Egipte

137

139

Israel
Jordània
Líban

2

2

62

65

50

50

162

163

Síria

25

30

Tunísia

73

73

Marroc

Cisjordània i Gaza*
Total IEVA Bilateral

453

486

1.021

1.063

* Les dades de Cisjordània i Gaza inclouen IEVA, assistència humanitària, UNRWA i l’Instrument per a l’Estabilitat
Elaboració pròpia. Font: http://ec.europa.eu/world/enp/documents_en.htm

Annexos

(en milions d’euros)

Instrument d’Ajuda de Preadhesió (IPA) 2007

Milions d’euros

Croàcia

45,3
Criteris polítics
Assumpció de les obligacions d’adhesió

5,6
28,5

Criteris econòmics

1,8

Programes de suport

9,4
12

Democràcia i Estat de dret

9

Programes de suport

3

Turquia

409

Macedònia

Med. 2009

Països mediterranis candidats a l’adhesió

TAULA A3

435,1
Criteris de Copenhaguen i afers sobre justícia, llibertat i seguretat

25,6

Harmonització amb el patrimoni comunitari

153,3

Diàleg de la societat civil i suport a la integració europea

256,2

Elaboració pròpia. Fonts: Comissió Europea

TAULA A4

http://ec.europa.eu/enlargement/fiche_projet/
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/croatia/ipa/fpipa2007croatia-natprogr_en.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/the_former_yugoslav_republic_of_macedonia/ipa/financing_agreement_ipa_2007_c_1_part_1.pdf
http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/turkey/ipa/tk_2007_fin_propal_ipa_en.pdf

Previsions per a 2008 en el marc d’IPA (països candidats i potencials candidats)

(en milions d’euros)
Croàcia

146

Macedònia

70

Turquia

539

Albània

71

Bòsnia i Hercegovina

75

Montenegro

33

Sèrbia

191

Kosovo (R. 1244 del CSNU)

125

Programa de diversos beneficiaris

141

Font: Comissió Europea http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_es.htm

TAULA A5

Préstecs del Banc Europeu d’Inversions als països mediterranis el 2007

Préstecs per sector

Milions d’euros

Croàcia

330

Expansió i modernització de la xarxa croata de gasoductes

190

Construcció de les infraestructures del nou port per a transbordadors de Gazenica, al sud de Zadar

100

Finançament de projectes de petita i mitjana escala

40

Bòsnia i Hercegovina
Rehabilitació de plantes d’energia hidràulica i de les infraestructures de distribució
Rehabilitació del paviment de diverses seccions de les principals vies i vies regionals de la xarxa nacional
de carreteres

Med. 2009

Annexos

Provisió de fons públics de microfinances orientats a afavorir el desenvolupament econòmic al sud-est
d’Europa a través de subvencions a petites i mitjanes empreses i a unitats familiars

272
103
50
9

Finançament de projectes de petita i mitjana escala

90

Finançament d’infraestructures de petita i mitjana escala

20

Sèrbia

144

Rehabilitació de carreteres i ponts

33

Rehabilitació de l’autopista E70/E75 al seu pas per Belgrad i de l’anella de circumval·lació R251

33

Construcció de 47 quilòmetres de via de circumval·lació (27 d’autopista i 20 de carretera),
al Corredor Paneuropeu X, ubicats a l’oest i el sud de Belgrad

60

Provisió de fons públics de microfinances orientats a afavorir el desenvolupament econòmic al sud-est
d’Europa a través de subvencions a petites i mitjanes empreses i a unitats familiars
Finançament d’infraestructures de petita i mitjana escala

8
10

Montenegro
Provisió de fons públics de microfinances orientats a afavorir el desenvolupament econòmic al sud-est d’Europa
a través de subvencions a petites i mitjanes empreses i a unitats familiars

3
3

Macedònia

410

Provisió de fons públics de microfinances orientats a afavorir el desenvolupament econòmic al sud-est d’Europa
a través de subvencions a petites i mitjanes empreses i a unitats familiars

1
1

Albània

23,3

Construcció de la nova via ràpida entre Levan i Valona

23

Provisió de fons públics de microfinances orientats a afavorir el desenvolupament econòmic al sud-est d’Europa
a través de subvencions a petites i mitjanes empreses i a unitats familiars

0,3

Turquia

2152

Conversió a metro en superfície d’una secció de 80 quilòmetres de la xarxa de tren suburbà que connecta
el centre d’Esmirna amb el nord d’Aliaga i el sud de Cumoavasi

150

Construcció de la línia fèrria d’alta velocitat entre Istanbul i Ankara

437

Renovació i expansió de la flota

25

Construcció de la primera línia del nou sistema de tramvies d’Antàlia

40

Construcció d’una línia de producció de vidre flotat i activitats de R+D relacionades, a la província de Bursa,
al sud-est del mar de Màrmara

55

Modernització de les factories de Kocaeli i Inönü per a la producció d’una gamma redissenyada
de vehicles comercials

95

Expansió i millora de les instal·lacions de producció d’electrodomèstics a Cerkeskoy

50

Augment de la capacitació en investigació i ciència

400

Arrendament financer per a projectes de petita i mitjana escala

100

Finançament de projectes de petita i mitjana escala

800

Marroc

336

Planificació d’instal·lacions hidroelèctriques i creació d’un sistema de supervisió, control i captació de dades

150

Construcció del tram Fes-Taza de l’autopista de peatge entre Fes i Oujda

180

Participació en un fons de capital privat destinat a la inversió en petites i mitjanes empreses

6

Algèria
Modernització de la companyia de producció i distribució de sucs de fruita a Rouiba, a l’est d’Alger

3
3
(Continua)

Préstecs del Banc Europeu d’Inversions als països mediterranis el 2007 (continuació)

Préstecs per sector

Milions d’euros

Tunísia

389

Augment de la capacitat del gasoducte Transmed que connecta Algèria amb Itàlia a través de Tunísia
Subvenció en moneda local a l’associació tunisenca de microfinances Enda Inter Àrab per finançar el seu creixement
Finançament de projectes de petita i mitjana escala

185
2
202

Egipte

130

Construcció de dues centrals de cicle combinat a El Atf i a Sidi Krir

130

Líban

300

Fons de capital privat especialitzat en el suport al desenvolupament de petites i mitjanes empreses
en els sectors tecnològic i de serveis

100

Finançament de projectes de petita i mitjana escala

195

Síria

80

Cofinançament de projectes d’inversió desenvolupats per petites i mitjanes empreses del sector privat

80

Jordània

50

Finançament de projectes de petita i mitjana escala

50
120

Construcció i posada en funcionament de la planta dessalinitzadora d’Hadera, a la costa mediterrània,
50 quilòmetres al nord de Tel Aviv

Med. 2009

Israel
120

Elaboració pròpia. Font: BEI www.eib.org/attachments/general/reports/st2007en.pdf

TAULA A6

Agència Europea per a la Reconstrucció

Projectes 2007 (en milions d’euros)

Compromisos

Sèrbia*

154

Montenegro*
Kosovo
Macedònia*

Contractes

Pagaments

56,3

18,4

20,7

16,2

8,7

4,2

3

1,3

33,4

21,2

8,9

Elaboració pròpia. Font: http://ec.europa.eu/enlargement/archives/ear/publications/publications.htm
* Dades corresponents a 2006. En el II Quarterly Report de 2008 només es faciliten xifres fins al 2006 excepte per a Kosovo

TAULA A7

Annexos

5

Finançament a través del Banc del Líban d’inversions destinades al suport a les petites i mitjanes empreses
afectades pel conflicte recent

Oficina d’Ajuda Humanitària de la UE (ECHO)

Decisions financeres en àrees mediterrànies el 2007
Àrees

Milions d’euros

MENA
Algèria (refugiats sahrauís)

10,0

Orient Mitjà (refugiats palestins i Líban)

70,3

Total
Elaboració pròpia. Font: ECHO Annual Review 2007 http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual-review_2007_en.pdf

80,3
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Cooperació espanyola
a la Mediterrània

412

Med. 2009
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TAULA B1

Execució del pressupost de l’Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID)
2007

2008

€

%

€

%

Marroc

22.368.790

23,12

26.315.958

24,56

Palestina

26.238.170

27,12

27.147.385

25,34

Mauritània

7.690.377

7,95

10.076.771

9,41

Tunísia

4.426.666

4,58

3.852.580

3,60

Algèria

4.268.102

4,41

4.284.023

4,00

Ref. Sahrauís

8.607.237

8,90

9.497.854

8,87

Egipte

3.501.135

3,62

3.409.920

3,18

Jordània

3.395.702

3,51

4.505.222

4,21

Líban

4.694.869

4,85

5.987.845

5,59

Síria

1.876.724

1,94

3.477.860

3,25

Iraq

1.479.392

1,53

2.064.970

1,93

Prog. regionals i altres

8.200.552

8,48

6.518.057

6,08

96.747.715

100,00

107 138 445

100,00

Bòsnia i Hercegovina

4.891.492

42,99

4.228.895

41,82%

Albània

2.511.421

22,07

2.812.641

27,81%

Sèrbia

1.937.911

17,03

1.624.730

16,07%

120.461

1,06

Magreb i Orient Mitjà

Total regional
Europa central i oriental

Montenegro
Prog. regionals i altres
Total regional

1.917.892

16,85

1.445.913

14,30%

11.379.177

100,00

10.112.179

100,00%

Font: AECID, Seguiment PACI 2007, Departament de Cooperació amb Mediterrània i Món Àrab i Departament de Cooperació amb Àsia i Europa oriental. Dades provisionals (agost 2009).

GRÀFIC B1

Distribució de la cooperació espanyola al Magreb i a l’Orient Mitjà per sectors (2007)

Sectors productius
8%
Infraestructures i serveis econòmics
20%

Multisectorial
8%

Educació
12%
Altres serveis i infraestructures socials
15%
Salut
5%

Govern i societat civil
29%

Prog./Pol. de població i salut reproductiva
2%
Abastiment i depuració d’aigües
1%

Font: AECID, Seguiment PACI 2007, Departament de Cooperació amb Mediterrània i Món Àrab i Departament de Cooperació amb Àsia i Europa oriental.

GRÀFIC B2

Distribució de la cooperació espanyola a l’Europa central i oriental per sectors (2007)

Sectors productius
4%
Multisectorial 11%
Infraestructures i serveis econòmics
53%

Prog./Pol. de població i salut reproductiva 0%
Educació 5%
Salut 1%
Abastiment i depuració d’aigües 2%

Annexos

Govern i societat civil 13%

Altres serveis i infraestructures socials 11%

Font: AECID, Seguiment PACI 2007, Departament de Cooperació amb Mediterrània i Món Àrab i Departament de Cooperació amb Àsia i Europa oriental.

Projectes /
Programes

ONGD

Oficina Acció
Humanitària

Multilateral

D. G. Culturals

TOTAL

Magreb i Orient Mitjà
Marroc

10.186.158

9.944.078

1.686.183

4.499.538

26.315.958

Palestina

9.569.704

5.165.912

11.273.471

600.000

538.299

27.147.385

Mauritània

3.902.848

4.315.074

500.000

1.230.000

128.850

10.076.771

Tunísia

1.425.000

805.957

133.333

1.488.290

3.852.580

Algèria

1.648.661

1.411.979

133.333

1.090.050

4.284.023

330.000

3.185.241

448.340

9.497.854

1.061.470

3.409.920

Ref. Sahrauís

5.534.273

Egipte

1.769.994

578.456

Jordània

2.045.500

1.150.482

500.000

Líban

1.514.363

3.767.112

675.000

Síria

1.292.327

729.535

1.386.347

Iraq

1.185.000

300.000

500.000

79.970

2.064.970

Prog. regionals i altres

2.267.183

720.000

900.000

2.630.874

6.518.057

Total Magreb/ Orient Mitjà

500.000

309.240

4.505.222

31.370

5.987.845

69.650

3.477.860

37.136.739

31.053.825

20.889.091

5.682.849

12.375.941

107 138 445

34,66%

28,98%

19,50%

5,30%

11,55%

100,00%

Bòsnia i Hercegovina

2.084.325

1.530.000

450.000

164.570

4.228.895

Albània

1.000.000

950.754

775.007

86.880

2.812.641

605.000

784.290

235.440

1.624.730

Percentatge
Europa central i oriental

Sèrbia
Montenegro
Prog. regionals i altres
Total
Percentatges

849.523

596.390

4.538.848

3.265.044

44,88%

32,29%

0,00%

1.225.007

1.083.280

10.112.179

12,11%

10,71%

100,00%

Font: AECID, Seguiment PACI 2007, Departament de Cooperació amb Mediterrània i Món Àrab i Departament de Cooperació amb Àsia i Europa Oriental. Dades provisionals (agost 2009).
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Distribució de la cooperació espanyola a la Mediterrània per instrument (2008)
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Migracions a la Mediterrània

TAULA C1

Nombre d’estrangers dels PSM a la Unió Europea, per nacionalitats

Algèria

Bèlgica (2007)
Bulgària (2001)

Med. 2009

República Txeca (2006)
Dinamarca (2007)
Alemanya (2007)
Estònia (2000)

80.588

Tunísia

Egipte

Síria

Jordània

Líban

3.656

1.103

2.297

305

2.156

Palestina

225

Israel

Turquia

Total
EuroMed

Total
estrangers

1.046.839

1.661

42.014

143.162

44

26

24

41

647

114

363

4

79

1.015

2.357

25.634

458

150

249

207

367

174

222

102

529

548

3.006

258.360

29.160

40.642

298.490

1.713.551 1.913.558

6.744.879

413

2.991

479

610

1.097

674

4.537

-

681

13.217

67.989

23.228

11.217

28.161

7.840

38.613

-

9.742

1

1

-

1

-

-

1

-

16

6

26

274.495

Irlanda (2006)

848

354

133

743

141

203

123

115

237

766

3.663

465.330

Grècia (2006)

188

550

271

9.461

5.747

491

754

217

169

947

18.795

695.979

45.825

648.735

1.561

2.572

2.029

1.013

1.280

409

1.093

1.377

705.894

3.979.014

Espanya (2007)
França (2005)

414

9.157

Marroc

-

-

-

-

-

-

Itàlia (2006)

21.519

343.228

88.932

65.667

3.348

2.737

3.450

258

2.282

13.532

544.953

Xipre (2001)

6

11

13

705

1.436

205

869

96

93

35

3.469

64.810

Letònia (2006)

5

3

1

8

29

7

58

-

282

44

437

456.758

Lituània (2006)
Luxemburg (2006)
Hongria (2006)

483.000

469.000 146.000

222.000 1.320.000

3.263.186
2.938.922

6

1

1

16

10

11

67

1

210

59

382

32.862

224

430

213

33

4

3

46

-

58

292

1.303

191.300

259

57

46

293

778

281

110

95

825

779

3.523

156.160

7.395

329.493

8.129

19.266

9.341

1.437

4.856

-

7.915

368.600

756.432

3.170.406

Àustria (2007)

990

1.504

2.976

12.634

2.435

628

1.539

181

2.245

154.705

179.837

1.236.282

Polònia (2002)

190

64

61

64

203

98

98

21

39

180

1.018

700.329

Portugal (2002)

107

567

38

71

78

80

192

10

104

101

1.348

224.932

Romania (2006)

2

1

1

3

1.225

571

709

-

679

2.188

5.379

25.993
48.968

Països Baixos (2007)

Eslovènia (2006)

2

4

6

17

4

11

4

-

9

37

94

Eslovàquia (2006)

23

12

38

43

47

23

36

20

146

120

508

25.563

Finlàndia (2006)

252

702

255

279

140

137

100

16

328

2.886

5.095

121.739

Suècia (2007)

635

1.615

1.042

837

3.104

1.025

2.349

-

479

10.026

21.112

524.488

7.482

5.797

1.054

3.514

-

-

7.834

-

4.912

36.093

66.686

3.066.055

592.248 1.953.873 278.407

129.405

62.668

18.068

70.366

1.770

34.813

2.601.061 5.742.679

30.048.773

Regne Unit (2004)
Total

Elaboració pròpia. Font: Per a DE, AT, BE, DK, FI, FR, GR, ES, NL, IE, IT, PT, i SE, dades de les oficines d’estadístiques nacionals. Per a BG, SK, SI, HU, LV, LT, PL, CZ, UK, CY i RO, dades d’Eurostat. Per a FR, estimacions de l’INSEE per a l’any 2005; per a LU, estimacions a partir de les dades de l’STATEC 2002-2006. Última dada disponible per a cada font.

Països

Immigrants als PSEM segons la seva situació i origen (anys 2000)
Situació irregular
(mínim)

Situació regular

Principals orígens dels treballadors
immigrants en situació irregular

Algèria

80.238

10.000

Egipte

115.589

100.000

Sudan

Israel

189.000

100.000

Antiga Unió Soviètica

Jordània

392.273

600.000

Egipte, Bangla Desh

Líban

302.315

400.000

Líbia

449.065

1.000.000

Mauritània

48.000

10.000

África subsahariana

Marroc

62.348

10.000

Àfrica subsahariana

n.d.

422.000

55.000

700.000

Palestina
Síria
Tunísia

35.192

10.000

Turquia

272.943

300.000

2.001.963

3.662.000

Total SEM

Mali, Níger

Síria
Sudan, Egipte, Tunísia, Txad

Israel

Moldàvia, Romania, Ucraïna, Rússsia

Annexos

TAULA C2

Refugiats als PSEM, principis 2007
Refugiats i
demandants d’asil HCR

País d’asil

Refugiats UNRWA

Total

Algèria

95.121

95.121

Egipte

104.390

104.390

Israel

1.700

Jordània

1.700

519.477

1.858.362

2.377.839

Líban

22.743

408.438

431.181

Líbia

4.754

Mauritània
Marroc
Palestina
Síria

4.754

861

861

1.878

1.878

0

1.739.266

1.739.266

707.422

442.363

1.149.785

Tunísia

161

161

Turquia

8.852

8.852

Total

1.467.359

4.448.429

5.915.788

Font: Consorci Euromediterrani per a la Investigació Aplicada sobre la Migració Internacional (CARIM). Mediterranean Migration 2008-2009 Report.

TAULA C4

Any / Ruta
2000

Defuncions i desaparicions al mar en les rutes marítimes de les migracions irregulars PSEM-Europa
de 2000-2008
Sicília +
Sardenya

Gibraltar +
Ceuta i Melilla

Illes Canàries

Mar Egeu

Total

0

127

16

32

175

2001

8

157

40

102

307

2002

236

106

39

94

475

2003

413

108

130

81

732

2004

206

64

232

103

605

2005

437

146

185

98

866

2006

302

215

1.035

73

1.625

2007

621

142

745

257

1.765

2008

702

216

136

181

1.235

Total

2.925

1.281

2.558

1.021

7.785

Font: Consorci Euromediterrani per a la Investigació Aplicada sobre la Migració Internacional (CARIM). Mediterranean Migration 2008-2009 Report.
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Nd: No disponible.
Font: Consorci Euromediterrani per a la Investigació Aplicada sobre la Migració Internacional (CARIM). Mediterranean Migration 2008-2009 Report.
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Annexos

Els Acords d’Associació
Euromediterranis

TAULA D1
País

Els Acords d’Associació Euromediterranis
Inici de les negociacions

Conclusió de l’acord

Signatura de l’acord

Entrada en vigor

Tunísia

desembre 1994

juny 1995

juliol 1995

desembre 1997

Israel

desembre 1993

setembre 1995

novembre de 1995

juny 2000

Marroc

desembre 1993

novembre 1995

febrer 1996

març 2000

Palestina

maig 1996

desembre 1996

febrer 1997

juliol 1997*

Jordània

juliol 1995

abril 1997

novembre 1997

maig 2002

Egipte

març 1995

juny 1999

juny 2001

juny 2004

Algèria

juny 1997

desembre 2001

abril 2002

setembre 2005

juny 2002

abril 2006

Líban

novembre 1995

gener 2002

Síria

març 1998

octubre 2004 / desembre 2008

-

416

* Acord interí signat entre la Unió Europea i l’OAP (en benefici de l’Autoritat Nacional Palestina).

•
•
•

Perquè els Acords d’Associació entrin en vigor han de ser ratificats pel Parlament Europeu, el Parlament
del país soci i pels parlaments dels 25 estats membres de la Unió Europea (Unió Europea).
Turquia es regeix per la Unió Duanera que va entrar en vigor el gener de 1996, basada en l’acord de primera generació de 1963, fins a la seva adhesió a la Unió Europea.
El 2008 es va revisar l’Acord d’Associació amb Síria. Es preveu que es ratifiqui al llarg de 2009.

TAULA D2

Acords d’Estabilització i Associació amb els països dels Balcans Occidentals
Entrada en vigor

País
Albània

Inici de les negociacions

Signatura de l’acord

(acord interí)

gener 2003

juny 2006

desembre 2006

Entrada en vigor

Bòsnia i Hercegovina

novembre 2005

juny 2008

juliol 2008

Croàcia

novembre 2000

octubre 2001

març 2002

febrer 2005

març 2000

abril 2001

juny 2001

abril 2004

octubre 2005

abril 2008

-

octubre 2005 / juliol 2006*

octubre 2007

gener 2008

Macedònia
Sèrbia
Montenegro

*El 21 de maig de 2006 es va celebrar un referèndum en què es va decidir la independència de Montenegro respecte de la Federació que constituïa amb Sèrbia.

•

•

Les relacions de la Unió Europea amb els països dels Balcans Occidentals s’inscriuen en el Procés
d’Estabilització i Associació (SAP). El SAP és el marc en què es desenvolupen diversos instruments i que
ajuda els països a dur a terme la transició política i econòmica que els prepara per a una nova relació contractual amb la Unió Europea: els Acords d’Estabilització i Associació (SAA) per progressar cap a una
associació més estreta amb la Unió Europea.
Les negociacions amb Sèrbia es van interrompre el maig de 2006 per la manca de progressos en la cooperació amb el Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia (TPII). A principis de 2007, el nou

TAULA D3

País
Adopció
pel país

•
•

•

Annexos

Els plans d’acció de la Política Europea de Veïnatge

Israel

Jordània

Tunísia

Territoris
Palestins

Marroc

Egipte

Líban

Algèria

Líbia

abril 2005

juny 2005

juliol 2005

maig 2005

juliol 2005

març 2007

gener 2007

–

–

Els plans d’acció permeten a la Unió Europea mantenir una política progressiva i diferenciada envers els
seus països veïns, en funció dels diferents graus de cooperació d’aquests últims.
El pla, elaborat després de la signatura d’un acord d’associació, estableix les prioritats de les reformes
polítiques i econòmiques, així com un calendari. Els plans d’acció són les eines operacionals del marc
jurídic que representen els Acords d’Associació.
Anualment s’analitzen els progressos realitzats a partir dels informes d’avaluació. En funció dels avenços,
es decidirà l’ampliació de la cooperació i una major accessibilitat al mercat europeu.

Med. 2009

•
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•

Govern de Belgrad va posar en funcionament un pla i una junta d’acció nacional per impulsar la cooperació amb el TPII, que obria la porta a la represa de la negociació el 13 de juny de 2007. L’abril de 2008,
la Unió Europea i Sèrbia van signar l’acord. L’acord interí no entrarà en vigor fins que el Consell de la Unió
Europea decideixi que Sèrbia coopera plenament amb el TPII.
Després de la seva declaració i reconeixement com a Estat sobirà i independent, la Unió Europea ha desenvolupat les relacions amb Montenegro considerant-lo com a tal. Després de l’aprovació, el juliol de 2006,
de les directives de negociació amb vista a un SAA amb Montenegro, les negociacions van finalitzar
l’abril i l’acord es va signar el 15 d’octubre de 2007. El gener de 2008, l’entrada en vigor de l’acord interí va suposar un avenç en els processos nacionals de ratificació, així com en l’acostament a la Unió Europea.
Tres anys després de l’inici de les negociacions entre la Unió Europea i Bòsnia i Hercegovina el 2005, es
va signar el SAA i l’acord interí va entrar en vigor. No obstant això, malgrat els progressos reals duts a
terme en la col·laboració amb el TPII, la Comissió encara constata nombroses disfuncions, tant en l’àmbit institucional com en el judicial.

Firma d’acords i convenis
internacionals
TAULA E1

Tractats multilaterals de drets humans i temes penals
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Annexos

Discriminació
racialc

Drets
civils i
políticsd

Drets
econòmics,
socials i
culturalse

Discriminació
contra
la donaf

Tortura i
altres tractesg

Drets
del nenh

Crim
de
genocidii

Tribunal
Finançament
Penal
del
Internacionalj terrorismek

Data d’adopció

1966

1966

1966

1979

1984

1989

1948

1998

1999

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta
Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro
Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia
Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina
Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

1982
1968
1971
1976
1971
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1994
1970
1967
2002
1969
1971
1974
1979

1978
1977
1980
1978
1990
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1991
1997
1969
2003
1969
1972
1975
1991

1978
1977
1980
1978
1990
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1991
1985
1969
2003
1969
1972
1975
1991

1980
1984
1983
1985
1991
1992
1992
1993
2001
2006
1994
1994
1983
1985
1985
2003
1997
1992
1991

1989
1987
1986
1989
1990
1993
1992
1993
2001
2006
1994
1994
1988
1991
1988
2004
2000
1991
1991

1990
1990
1990
1991
1990
1992
1992
1993
2001
2006
1993
1992
1993
1991
1995
1993
1991
1991
1991

1999
1968
1950
1952

2002
2000
2000
1999
2002
2001
2001
2002
2001
2006
2002
2003
2002
2002
2000b

2002
2002
2002
2003
2001
2004
2003
2003
2002
2006
2004
2002
2004
2001
2002
2005

2002
2000b

2003
2003

1967
1968
1967
1972
1970

1982
1970
1969
1989
1979

1982
1970
1969
1989
1979

1981
1989
1985
1996
1993

1986
1989
1988
1989
1993

1990
1993
1992
1993
1993

1952
1989
1956
1963
1958

2000b

2005
2002
2003
2001
2002

1992
1992
1992
2001
2006
1994
1955
1954
1982
1950
1955
1953
1950
1950

2000b
2000b

Font:
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
a. Ratificació, acceptació, aprovació, adhesió o successió. b. Firma. c. Convenció Internacional sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació racial. d. Pacte Internacional de drets civils i polítics. e. Pacte
Internacional de drets econòmics, socials i culturals. f. Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona. g. Convenció contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes
o degradants. h. Convenció sobre els drets del nen. i. Convenció sobre prevenció i càstig del crim de genocidi. j. Estatut de Roma del Tribunal Penal Internacional. k. Convenció sobre la supressió del finançament del terrorisme.

TAULA E2

Tractats multilaterals de drets laborals (any de ratificació)
Llibertat sindical i
negociació col·lectiva
Conveni
Conveni
87a
98b

Eliminació del treball
forçós o obligatori
Conveni
Conveni
29c
105d

Eliminació de la
discriminació en matèria
de feina i ocupació
Conveni
Conveni
100e
111f

Abolició del
treball infantil
Conveni
Conveni
138g
182h

Drets
dels
trreballadors
immigrantsi,j

Data d’adopció

1948

1949

1930

1957

1951

1958

1973

1999

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta
Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro
Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia
Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina
Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

1977
1977
1951
1958
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1962
1966
1993
1960

1964
1977
1951
1958
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1962
1966
1952
1957
1977
1968
1957

1956
1932
1937
1934
1965
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1952
1960
1998
1960
1977
1966
1955

1959
1967
1969
1968
1965
1997
1997
2000
2003
2006
2003
1997
1962
1960
1961
1958
1977
1958
1958

1967
1967
1953
1956
1988
1992
1991
1993
2000
2006
1991
1957
1975
1987
1967
1957
1977
1966
1965

1959
1967
1981
1963
1968
1992
19911991
1993
2000
2006
1991
1997
1984
1968
1967
1960
1977
1963
1959

1998
1977
1990
1981
1988
1992
2001
1993
2000
2006
1991
1998
1986
1997
1998
2001
2003
1998
1979

2000
2001
2001
2000
2001
2001
2001
2003
2006
2002
2001
2001
2000
2001
2003
2001
2000
2005

1996
2004k
2006k

1954
1962
1957
1962
1957

1955
1961
1962
1962
1957

1958
1961
1959
1969
1966

1960
1962
1968
1962
1979

1960
1961
1959
1969
1963

1999
1975
1995
1984
2000

2002
2000
2000
2001
2001

1993
2004

1957
1957
2000
1957
1962

1990

2007

2004
2005

2005
1993

Font:
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OIT
OACDH
a. Conveni sobre la llibertat sindical i la protecció del dret de sindicació. b. Conveni sobre el dret de sindicació i de negociació col·lectiva. c. Conveni sobre el treball forçós obligatori. d. Conveni sobre l’abolició del
treball forçós. e. Conveni sobre la igualtat de remuneració entre la mà d’obra masculina i la mà d’obra femenina per un treball d’igual valor. f. Conveni relatiu a la discriminació en matèria de feina i ocupació. g. Conveni
sobre l’edat mínima d’admissió a la feina. h. Conveni sobre les pitjors formes de treball infantil. i. Conveni sobre la protecció dels drets dels treballadors emigrants i els membres de les seves famílies. j. Ratificació,
acceptació, aprovació, adhesió o successió. k. Firma.

Tractats multilaterals de medi ambienth

Protocol
de Kyotob

Diversitat
biològicac

Protocol de
bioseguretatd

CITESe

Desertificacióf

Data d’adopció

1992

1997

1992

2000

1973

1994

2001

2005k

2001k

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta
Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro
Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia
Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina
Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

1993
1993
1994
1994
1994
1995
1996
2000
2001
2006
1998
1994
1994
1997
2004
1996
1994
1993
1996

2002
2002
2002
2002
2001
2002
2007
2007
2007
2007
2004
2005
2002
1999

2004
2002
2003
2004
2007
2002
2002

1980
1986
1978
1979
1989
2000
2000

2006
2006
2003
2004

1993
1993
1994
1994
2000
1996
1996
2002
2002
2006
1997
1994
1994
1996
1997
1996
1994
1993
1995

2006
2006
2005
2005
2004
2003
2003
2004

2006
2007
2000
2003
1992
1974
1996
2003

2003

1978
1979

1996
1996
1997
1997
1998
2001
2000
2002
2007
2007
2002
2000
1997
2000
1998
1997
1996
1996
1996

2004
2004
2004
2001i
2001i
2004
2007
2001i
2002i
2006i
2004
2004
2006
2005
2001i
2005
2003
2004
2001i

implementada
implementada
implementada
implementada
en procès
implementada
..
..
en procès
implementada
en procès
..
implementada
..
..
..
sense estratègia
implementada
en procès

27
359
69
429
..
3
20
1
20
..
..
7
39
..
50
2
6
4
3

1994
1999
1993
1993
1995

2005
2006
2003
2005
2002

1994
2001
1993
1995
1995

2003
2005
2003
2004
2000i

1978
2003
1974
1983
1975

1995
1996
1995
1996
1996

2003
2005
2004
2006
2004

..
..
implementada
implementada
en procès

7
2
1
3
5
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Font:
ONU
ONU
ONU
ONU
CITES
ONU
ONU
ONU
WRI
a. Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic. b. De la Convenció Marc sobre el Canvi Climàtic. c. Convenció sobre la Diversitat Biològica. d. Protocol de Cartagena sobre Bioseguretat de la Convenció sobre la Diversitat
Biològica. e. Convenció sobre Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades. f. Convenció de Lluita contra la Desertificació. g. Convenció d’Estocolm sobre Contaminants Orgànics Persistents. h. Ratificació, acceptació, aprovació, adhesió o successió. i. Firma. j. L’Estratègia Nacional de Desenvolupament Sostenible pot trobar-se en diferents estadis que van, de menor a major compromís, des de l’absència de dades, al progrés
de l’estratègia, i culmina amb la seva implementació. k. Any d’actualització de les dades. (..) Informació no disponible.

Annexos

Canvi
climàtica

Procés de l’Agenda 21
Estratègia
Número de
Contaminants nacional de
municipis
orgànics
desenvolupa- involucrats a
persistentsg ment sosteniblej l’Agenda 21
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TAULA E3

TAULA E4

Tractats multilaterals de desarmamenta
Protocol
Ginebrac

Armes
nuclearsd

Armes
bacteriològiquese

Armes
convencionalsf

Armes
químiquesg

Assajos
nuclearsh

Mines
antipersonai

Data d’adopció

1925

1968

1972

1980

1992

1996

1997

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta
Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro
Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia
Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina
Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

1930
1929
1926
1928
1970
2008
2006

1977
1987
1992
1975
1970
1992
1992
1994
1970
2006
1995
1990
1970
1970
1980
1968
1970
1970

1972
1979
1984
1975
1975
1992
1993
1994
1973
2006
1997
1992
1975
1973
1974
1972b
1975
1975

1997
1993
1988
1995
1995
1992
1993
1993
2001
2006
1996
2002
1992
1988
2005

1996
1994
1995
1995
1997
1997
1995
1997
2000
2006
1997
1994
1994
1998
1997

2000
1998
1998
1999
2001
1999
2001
2006
2004
2006
2000
2003
1999
2003
2000

1999
1999
1998
1999
2001
1998
1998
1998
2003
2006
1998
2000
2003
2003
2003

1995
1995

2008
1997
1993b

2008
1998
1996b

1998

1981
1975
1970
1995
1970

1972b
1982
1973b
2001
2002b

1981b
2004
1997
1995
1995

1996b
2004
2004
2003
2000

2006

1989
1931
1966
1929
1968
1969
1977
1969
1928
1971
1967
1992
1970

1987
2002

1999
2001

Font:
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
ONU
a. Ratificació, acceptació, aprovació, adhesió o successió. b. Firma. c. Protocol sobre la prohibició de l’ús a la guerra de gasos asfixiants, tòxics o similars i de mitjans bacteriològics. d. Tractat sobre la no proliferació
d’armes nuclears. e. Convenció sobre la prohibició del desenvolupament, la producció i l’emmagatzematge d’armes bacteriològiques (biològiques) i toxíniques, i la seva destrucció. f. Convenció sobre prohibicions o
restriccions de la utilització de certes armes convencionals que puguin considerar-se excessivament nocives o d’efectes indiscriminats. g. Convenció sobre la prohibició del desenvolupament, la producció, l’emmagatzematge i la utilització d’armes químiques i sobre la seva destrucció. h. Tractat de prohibició completa dels assajos nuclears. i. Convenció sobre la prohibició de la utilització, emmagatzematge, producció i transferència de mines antipersona i sobre la seva destrucció.

El Mediterrani
en xifres
Índex de desenvolupament humà (IDH)

TAULA F1

Taxa
Taxa bruta combinada
d’alfabetizació
de matriculació
d’adults
primària, secundària
≥15 anys
i superior

Esperança
de vida
en néixer
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anys

%

%

PIB
per
càpita
$ PPA

Índex de
desenvolupament humà

Posició
en el
rànking
de l’IDH

2005

2007

2003/07b

2005

2005

2005

Portugal
Espanya
França

77,7
80,5
80,2

94,9
97,4
..

89
97
95

20.410
27.169
30.386

0,897
0,949
0,952

29
13
10

Itàlia
Malta
Eslovènia

80,3
79,1
77,4

98,9
91,6
99,7

92
81
93

28.529
19.189
22.273

0,941
0,878
0,917

20
34
27

75,3
74,5
73,6 / 74,1

98,7
96,7a
96,4 / 96,4

77
..
74,5 / 74,5

13.042
7.032
..

0,850
0,803
..

47
66
..

Macedònia
Albània
Grècia

73,8
76,2
78,9

97,0
99,0
97,1

70
68
100

7.200
5.316
23.381

0,801
0,801
0,926

69
68
24

Xipre
Turquia
Síria

79,0
71,4
73,6

97,7
88,7
83,1

78
71
66

22.699
8.407
3.808

0,903
0,775
0,724

28
84
108

Líban
Jordània
Israel

71,5
71,9
80,3

..
93,1
..

78
79
90

5.584
5.530
25.864

0,772
0,773
0,932

88
86
23

Palestina
Egipte
Líbia

72,9
70,7
73,4

92,8
72,0
86,8

78
76
96

..
4.337
10.335

0,731
0,708
0,818

106
112
56

Tunísia
Algèria
Marroc

73,5
71,7
70,4

77,7
75,4
55,6

76
74
61

8.371
7.062
4.555

0,766
0,733
0,646

91
104
126

PNUD

PNUD

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

Elaboració pròpia. Font:
PNUD
UNESCO
a. Dada de 2000. b. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

UNESCO

PNUD

Evolució positiva de l'IDH (1975-2005)

GRÀFIC F1

Eslovènia
Malta

Croàcia
1,0

Bòsnia i Hercegovina
Macedònia
Albània

Itàlia

Els 10 països amb un IDH més elevat el 2005

0,8
França

Grècia

Islàndia
Noruega

0,6

Espanya

Xipre

0,4

Portugal

Turquia

Irlanda

0,872
0,883

Japó

0,861

Països Baixos

Algèria

Líban

Tunísia

0,873

França

0,856

Jordània
Egipte
Líbia

(*) Els valors d'Albània, Xipre i Jordània són de l'any 1980.
Elaboració pròpia. Font: PNUD.

Israel
Palestina

1975*

1990

2005

0,961
0,959

0,875

0,823

Suïssa

Síria

0,931

0,873

Suècia

Marroc

0,962

0,894

0,851

Canadà

0,968

0,913

0,870

Austràlia

0,968

0,918

0,868

0,904
0,915
0,916
0,914
0,907

0,956
0,955
0,953
0,953
0,952

milions

milions

per 1.000 per 1.000
habitants habitants

2005

2005

2006

Portugal
Espanya
França

10,5
43,4
61,0

10,0
46,4
68,3

Itàlia
Malta
Eslovènia

58,6
0,4
2,0

Població
total

Índex
de
fecunditat

Immigrants

Nombre
net de
migrantsa

Taxa
neta de
migraciób

%

fills per
dona

milers

% població
total

milers

per 1.000
habitants

2006

1990/2006

2006

2005

2005

2000/05

2000/05

10
11
13

10
9
9

0,4
0,8
0,5

1,4
1,4
2,0

764
4.790
6.471

7,3
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10,7
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54,6
0,4
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9

9
..
9
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..
0,0
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..
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167

4,3
2,7
8,5
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1
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2,8
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3,9
9,9 / 0,6

3,7
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9
9
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1,4
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8
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6
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6,0
2,6
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-2
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-1,0
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3,0
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0,8
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1,2
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34,9
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6
3
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1,6
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..
2,2
3,2
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6
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6,7
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29
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7
4
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3,5
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3,2
2,7
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20
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3
6
4
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2,0
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1.680
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0,2
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2
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0,4
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32,9
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6
5
6
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2,0
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0,4
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Estructura de la poblacióa

Població en
aglomeracions
Població
de més de
Població
urbana en
750.000
al litoral assentaments
habitants
mediterrani
precaris

Densitat
de
poblaciób

0-14 anys

15-64 anys

≥ 65 anys

Població
rurala

%

%

%

%

%

milers

%

habitants
per km2

2006

2006

2006

2006

2005

2000

2001

2006

Portugal
Espanya
França

15,6
14,5
18,3

67,4
68,7
65,4

17,0
16,9
16,3

42
23
23

38,8
26,0
26,7

15.560
6.265

14
6
6

116
88
111

Itàlia
Malta
Eslovènia

13,9
17,4
13,9

66,1
69,4
70,3

19,9
13,2
15,8

32
5
49

19,2

32.837
389
101

6
..
6

200
1.277
100

15,3
17,3
18,4 / ..

67,4
68,6
66,9 / ..

17,3
14,1
14,7 / ..

43
54
48 / ..

10,5

1.529
226
266

8
8
5

79
77
131 / 49

Macedònia
Albània
Grècia

19,2
25,5
14,2

69,5
65,8
67,4

11,3
8,7
18,4

30
54
41

36,4

1.193
9.482

8
7
6

80
116
86

Xipre
Turquia
Síria

19,9
27,9
36,0

68,0
66,5
60,8

12,1
5,7
3,2

31
32
49

27,8
29,9

785
13.691
1.533

..
43
1

86
95
106

Líban
Jordània
Israel

28,2
36,5
27,9

64,5
60,2
62,0

7,3
3,3
10,1

13
17
8

49,7
22,7
59,6

2.906
5.045

50
16
2

396
63
326

Palestina
Egipte
Líbia

45,6
33,0
30,2

51,4
62,1
65,9

3,0
4,9
3,9

28
57
15

20,1
54,8

1.119
22.929
5.179

..
40
35

627
75
3

Tunísia
Algèria
Marroc

25,4
28,9
29,7

68,3
66,5
65,0

6,3
4,6
5,3

34
36
41

12,0
21,0

6.762
12.271
3.233

4
12
33

65
14
68
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Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro
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2004/07a
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2002/07a

2006/07a

2003/05a

2000/05a

Portugal
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França

100
100
100

97
100
100

11
14
19

9
11
11

3.912
5.244
4.103

0,81
1,12
2,13

5,4
4,2
5,7

38,7
37,4
30,8

41,2
39,7
48,3

16,5
22,9
20,9

Itàlia
Malta
Eslovènia

100
100
100

100
99
95

11
12
15

9
11
9

1.906
2.799
4.319

1,10
0,61
1,22

4,4
4,9
5,8

35,7
26,3
28,6

47,4
40,3
48,4

16,9
11,0
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Sèrbia / Montenegro

99
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97 / ..

91
85
88 / ..

17
..
13 / ..

8
..
8 / ..

3.731
..
2.000

1,22
..
1,41

4,5
..
..

28,0
..
..

50,2
..
..

18,5
..
..

Macedònia
Albània
Grècia

98
100
100

84
77
100

19
21
11

8
8
9

1.366
..
3.865

0,25
..
0,61

3,5
2,9
3,5

..
30,5
27,6

..
52,0
34,9

15,0
17,5
34,6

Xipre
Turquia
Síria

100
94
100

97
79
72

16
..
25

9
9
9

2.404
1.068
..

0,40
0,67
..

6,3
4,0
..

35,4
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..
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..

15,0
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..
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Jordània
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100

81
89
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20
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9
10
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Taxa de
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%
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nascuts vius

>15 anys

15-49 anys

%

%
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2000/05b

2000/05b

0,5
0,5
0,4
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..
25
21
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0,4
0,1
< 0,1
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..
28

17
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20

7
3
..

..
..
6.400 / ..

..
..
0,1 / ..
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17
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4
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3
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0,2
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3
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4
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< 0,2

..
49
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21
4

31
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5
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4
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8
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TAULA F8

Tecnologia i comunicació
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TAULA F10

Producció i estructura econòmica

PIB

Creixement
mitjà anual
del PIB

Participació en el PIB per sectors
agricultura

indústria
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Índex de
preus al
consum
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%

%

%

%
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mitjà anual

2006

2006
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2006

2006

2000/06

Portugal
Espanya
França

194.726
1.224.676
2.248.091

0,7
3,3
1,7

3
3
2

25
30
21

72
67
77

3,0
3,2
1,9

Itàlia
Malta
Eslovènia

1.850.961
5.600a
37.303

0,7
2,5b
3,7

2
..
2
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..
35

71
..
63

2,4
2,8b
4,9
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Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro
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12.255
31.989 / ..

4,8
5,1
5,3 / ..

7
10
13 / ..

32
25
25 / ..

61
65
62 / ..

2,5
..
20,3 / ..

Macedònia
Albània
Grècia

6.217
9.098
308.449

2,2
5,3
4,4

13
23
3

29
22
21
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55
76

1,8
3,0
3,4

Xipre
Turquia
Síria

15.400a
402.710
33.407

3,7b
5,6
4,2

..
10
18
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50
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23,5
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14.101
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6,1
2,6

7
3
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2,9
1,6
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Egipte
Líbia

4.059
107.484
50.320

0,2
4,0
3,2

..
14
..

..
38
..

..
48
..

3,8
5,8
-3,0

Tunísia
Algèria
Marroc
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114.727
65.401

4,6
5,0
5,1
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8
16
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61
28
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31
57

2,9
2,6
1,7
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TAULA F11

Canvi anual del PIB (2007-2010)
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2003

2007
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2006

2005

Portugal
Espanya
França

9.150
49.919
55.010

3.815
29.030
29.569

2.308
18.630
19.635

1.507
10.400
9.934

28,1
20,2
13,3
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6.195
9.142

1.103
24.135
58.707
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3.896
6.422

94
96
178

1.269
2.464
1.580
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Malta
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29.411
32
2.014

14.694
10
508

10.283
10
203

4.411
0
305

25,7
18,2
1,5

3.900
2
99

20.499
11
532

5.256
4.500
5.358

106
113
266

2.415
5
22
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Sèrbia / Montenegro

5.592
5.120
10.200

2.695
2.147
5.590

1.226
1.097
3.822

1.469
1.050
1.768

0,7
0,3
1,2

561
310
1.903 / 5

161
42
101 / ..

277
135
1.689

Macedònia
Albània
Grècia

2.543
2.740
12.890

1.242
1.123
8.359

612
700
3.759

630
423
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9,0
50,5
37,9

154
132
1.057

364
494
3.808

2.365
3.731
3.601

43
50
113

199
1.409
1.257

Xipre
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Síria

924
76.963
18.378

143
41.223
14.008

139
26.606
5.742

4
14.617
8.266

28,6
20,0
24,6

64
13.096
3.164

70
30.212
5.453

1.102
2.307
1.724

162
98
68

57
20.287
4.915
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1.023
8.824
2.164
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1.012
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33,2
18,8
45,3
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81
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1.298
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488
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560
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Ús de fertilitzants (2006)
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Existències d’animals vius

Comerç d’animals vius

boví,
caprí
i ovía

porcs

aus de
corralb

cavalls i
camells

ruscos

exportacions

importacions

milers

milers

milers

milers

milers

milers $

milers $

2007

2007

2007

2007

2007

2006

Portugal
Espanya
França

5.504
31.151
29.112

2.295
26.034
14.736

44.500
137.905
213.430

19
250
420

310
2.500
1.015

33.742
315.629
2.150.936

186.856
467.824
291.641

Itàlia
Malta
Eslovènia

15.523
37
611

9.281
74
575

125.000
1.113
3.056

300
1
22

940

45.124
32
28.783

1.840.859
810
23.177

1.272
1.602
2.824 / 364

1.489
712
4.000 / 13

7.921
13.950
18.895 / 449

10
25
20 / 6

160
285
275 / 42

4.431
132
2.109c

134.441
27.060
8.514c

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

212

2006

Macedònia
Albània
Grècia

1.198
3.444
15.002

255
150
950

2.264
6.200
31.385

57
53
27

58
133
1.315

71
0
4.209

2.296
23.243
102.780

Xipre
Turquia
Síria

684
42.872
23.505

460
1

3.370
346.175
24.858

0,7
205
40

40
5.120
395

1.465
6.660
246.475

2.449
13.008
24.619

Líban
Jordània
Israel

912
2.604
986

15

35.000
25.013
42.700

6
22
9

123
45
93

2.305
59.559
5.035

156.260
52.752
63.525

Palestina
Egipte
Líbia

1.228
17.660
5.895

30

11.900
116.550
25.000

..
182
92

67
1.590
37

520
4.529
9

18.098
25.025
6.546

Tunísia
Algèria
Marroc

9.879
24.788
25.250

6
6
8

69.000
124.139
144.500

287
310
196

140
275
350

14
45
3.258

7.424
34.146
34.589

205

Elaboració pròpia. Font:
FAO
FAO
FAO
FAO
a. Inclou bestiar boví, caprí, oví i búfals. b. Inclou gallines, ànecs, galls d’indi, pintades i oques. c. Dades de 2005. (..) Dades no disponibles.

Principals països mediterranis exportadors d'animals vius

FAO

Principals països mediterranis importadors d'animals vius

Exportaciones

13.745

13.712

Egipte 5

Importaciones

Les importancions
del conjunt de
països mediterranis
representen el 25,9%
de les importacions
mundials; les seves
exportacions el 21,2%
del total.

Israel 5
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29

Portugal

34

3.548
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45
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60

53
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Israel
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Croàcia

Comerç mundial

156

Líban

187

246

292
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Síria

FAO

468

2.151

1.841

Portugal

França

Espanya

Itàlia

Pesca

TAULA F14

marina

Producció
de l’aqüicultura

exportacions

importacions

Consum
anual de
peix i
derivats

i derivats

tm

tm

tm

tm

milions $

milions $

kg/persona

Pescadors

2007

2007

2007

2007

2006

2006

2003

2000

259.866
1.054.107
744.208

904
35.955
43.466

13
120.366
67.590

7.473
281.266
237.653

570
2.872
1.692

1.543
6.378
5.109

114,0
91,0
59,0

25.021
75.434
26.113

423.073
3.783
1.233

43.971
0
1.232

413.631
3.783
1.233

178.992
2.548
1.352

726
64
20

4.746
38
67

48,0
97,0
12,0

48.770
..
231

48.634
265
0 / 512

4.455
9.360
9.159 / 400

48.634
265
0

12.884
7.620
6.528 / 11

160
10
3

114
31
71

21,0
6,0
2,0

65.151
3.500
1.429

Macedònia
Albània
Grècia

0
4.664
204.210

1.218
2.841
5.146

0
4.664
200.914

1.096
2.008
113.258

0,3
2
527

17
16
598

6,0
9,0
43,0

8.472
1.590
19.847

Xipre
Turquia
Síria

4.844
670.117
3.381

106
102.354
14.500

4.844
670.117
3.381

2.504
140.021
8.425

25
178
0,3

57
108
37

52,0
12,0
3,0

..
33.614
11.292

3.541
156
5.016

1.073
859
21.220

3.541
0
4.941

803
509
22.416

0,6
0,01
17

47
49
165

21,0
7,0
41,0

9.825
721
1.535

Palestina
Egipte
Líbia

2.702
130.749
32.154

<0,5
877.259
10

2.702
83.763
32.154

..
635.516
240

..
3
8

..
168
33

0,0
26,0
11,0

..
250.000
9.500

Tunísia
Algèria
Marroc

104.393
148.482
892.050

2.168
360
2.405

104.393
148.482
42.519

3.367
405
1.636

161
11
1.266

49
31
61

19,0
5,0
14,0

50.815
26.151
106.096

FAO

FAO

FAO

FAO

WRI

Portugal
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França
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Eslovènia
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FAO
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Importància del Mediterrani en la pesca (2007) (tones i percentatge)
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Comerç de peix

Marroc

França

Turquia

Itàlia

Portugal

Grècia

Algèria

Egipte

Tunisia

Croàcia

Ocupació i desocupació

TAULA F15

Distribució sectorial
de la població activa

Taxa d’atur

Taxa
d’ocupació

agricultura

indústria

serveis

total

dones

homes

juvenil

milers

%

%
població
activa

%
població
activa

%
població
activa

%
població
activa

%
població
activa
femenina

%
població
activa
masculina

%
població
activa
15-24 anys

2005

2005

2003/05a

2003/05a

2003/05a

2003/05a

2003/05a

2003/05a

2005

Portugal
Espanya
França

5.154
18.741
24.524

58,0
50,5
49,3

11,8
5,3
3,8

30,6
29,7
24,3

57,5
65,0
71,5

7,6
9,2
9,8

8,7
12,2
10,8

6,7
7,0
9,0

16
20
23

Itàlia
Malta
Eslovènia

22.748
159
968

45,1
47,7
56,4

4,2
2,0
8,8

30,7
29,6
37,2

65,1
68,0
53,3

7,7
7,5
5,8

10,1
9,4
6,0

6,2
6,6
5,5

23
..
13

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

1.747
1.786
4.043

45,4
55,3
50,3

17,3
..
..

28,6
..
..

54,0
..
..

12,7
..
15,2

14,0
..
16,4

11,7
..
14,4

33
..
..

Macedònia
Albània
Grècia

540
1.189
4.640

33,1
51,1
48,8

19,5
58,4
12,4

32,3
13,5
22,4

48,0
27,8
65,1

37,3
14,4
9,6

38,4
17,5
15,2

36,5
12,4
5,8

63
..
25

Xipre
Turquia
Síria

392
24.492
6.651

58,4
46,8
55,5

4,7
29,5
27,0

24,1
24,7
25,6

70,3
45,8
47,3

5,3
10,3
12,3

6,5
10,3
28,3

4,4
10,3
9,0

..
19
26

Líban
Jordània
Israel

1.454
1.615
2.396

50,8
46,4
49,7

..
3,6
2,0

..
21,8
21,7

..
74,5
75,6

..
12,4
9,0

..
16,5
9,5

..
11,8
8,5

..
30
18

Palestina
Egipte
Líbia

580
20.148
2.194

28,5
41,5
53,2

15,9
29,9
..

24,7
19,8
..

58,1
50,4
..

26,8
10,7
..

20,1
24,4
..

28,1
6,8
..

40
27
..

Tunísia
Algèria
Marroc

3.313
11.370
9.970

44,3
49,2
46,9

..
21,1
45,4

..
24,0
19,5

..
54,8
35,0

14,2
15,3
11,0

17,3
17,5
11,5

13,1
14,9
10,8

31
43
17

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

OIT

BM

Elaboració pròpia. Font:
OIT
OIT
a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.
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Desocupació (2008)
Desocupació a la UE i altres països
(febrer-març 2009*)

Croàcia
Xipre
Espanya
Egipte

Turquia
Jordània
Marroc

Grècia
Portugal
França

Itàlia
Eslovènia
Israel

2,8%

3,1%

Països
Baixos

Noruega

15,5%

16,1%

Lituània

Letònia

17,4%

8,5%

Mitjana de la UE: 8,3%

15,0

4,4%

4,5%

5,0%

Japó

Àustria

Eslovènia

Estats
Units

Espanya

Els tres països de la UE amb menys desocupació
Els tres països de la UE amb més desocupació
Països externs a la UE

ES
HR

12,5
Taxa d’atur (%)

434

Med. 2009

Annexos

Població
ocupada

TR
CY
JO
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10,0
EG

GR

FR
PT
IT
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7,5

IL
5,0

I

II

III
Trimestres

Cap país mediterrani del qual es disponguin dades suficients va exprimentar un descens en les xifres d'atur entre el tercer i quart trimestre de 2008.
(*) Última dada d'aquest període.
Elaboració pròpia. Fonts: OIT i Eurostat.

IV

Anys

%

%

%

%

%

Relació
entre el 10%
més ric
i el 10%
més pobre

Portugal
Espanya
França

1997
2000
1995

5,8
7,0
7,2

11,0
12,1
12,6

15,5
16,4
17,2

21,9
22,5
22,8

45,8
42,0
40,2

14,9
10,2
9,0

38,5
34,7
32,7

Itàlia
Malta
Eslovènia

2000
..
2004

6,5
..
8,3

12,0
..
12,8

16,8
..
16,7

22,8
..
22,6

41,9
..
39,6

11,7
..
7,2

36,0
..
30,9

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

2005
2005
2003

8,8
7,0
8,3

13,3
11,6
13,0

17,3
15,9
17,3

22,7
22,3
23,0

37,9
43,2
38,4

6,4
10,2
6,9

29,0
35,8
30,0

Macedònia
Albània
Grècia

2003
2004
2000

6,1
8,2
6,7

10,8
12,6
11,9

15,5
17,0
16,8

22,2
22,6
23,0

45,4
39,6
41,6

12,3
7,2
10,4

39,0
31,1
34,3

Xipre
Turquia
Síria

..
2003
..

..
5,3
..

..
9,7
..

..
14,2
..

..
21,0
..

..
49,8
..

..
17,1
..

..
43,6
..

Líban
Jordània
Israel

..
2002/03
2001

..
6,7
5,7

..
10,8
10,5

..
14,9
15,9

..
21,3
23,0

..
46,3
44,9

..
11,3
13,7

..
38,8
39,2

Palestina
Egipte
Líbia

..
2004/05
..

..
8,9
..

..
12,7
..

..
16,0
..

..
20,8
..

..
41,6
..

..
7,3
..

..
34,4
..

Tunísia
Algèria
Marroc

2000
1995
1998/99

6,0
7,0
6,5

10,3
11,6
10,6

14,8
16,1
14,8

21,7
22,7
21,3

47,2
42,6
46,8

13,7
9,6
11,9

39,8
35,3
39,5

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

BM

20% més
pobre

tercer
20%

quart
20%

20% més
ric

Coeficient
de
Gini
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Participació en l’ingrés o en el consum
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Distribució dels ingressos

TAULA F16

Població per sota de la línia de pobresa nacional (2003-2007)* (%)

GRÀFIC F16
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Els 10 països i territoris amb un percentatge menys
elevat de població pobre (2003-2007*)
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Líbia

7,0%
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0

Portugal
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Sèrbia

Turquia
6,2%

França

5,9%

Marroc

Síria

Àustria
5,0%

Estònia
4,0%

Algèria

Jordània
Tunísia

Lituània
1,0%

Taiwan

Israel
Líbia

Egipte

Només s'han representat els països per als quals es coneixen dades. En el cas de Palestina (46% a Cisjordània i 80% a la Franja de Gaza) s'ha considerat la seva no inclusió en la gràfica per a una millor visualització.
(*) Última dada disponible d'aquest període.
Elaboració pròpia. Font: CIA. The World Factbook, 2008.

Gènere: activitat ecònomica

TAULA F17

Taxa
d’activitat
econòmica
femenina
≥15 anys

Taxa d’ocupació laboralc
agricultura
dones

indústria

homes

dones

Ingressos salarials
percebutsb

serveis

homes

dones

homes

dones

homes

$ PPA

$ PPA

2005

2003/06a

2003/06a

2003/06a

2003/06a

2003/06a

2003/06a

2005

2005

Portugal
Espanya
França

79
66
79

13
4
2

11
6
5

19
12
12

41
41
35

68
84
85

48
52
60

15.294
18.335
23.945

25.881
36.324
37.169

Itàlia
Malta
Eslovènia

62
49
80

3
1
9

5
2
9

18
18
25

39
34
47

79
81
65

56
63
43

18.501
12.834
17.022

39.163
25.623
27.779

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

74
86
..

19
..
..

16
..
..

18
..
..

37
..
..

63
..
..

47
..
..

10.587
2.864
..

15.687
4.341
..

Macedònia
Albània
Grècia

63
70
67

19
..
14

20
..
12

30
..
10

34
..
30

51
..
76

46
..
58

4.676
3.728
16.738

9.734
6.930
30.184

Xipre
Turquia
Síria

76
36
44

4
52
49

6
22
23

11
15
8

34
28
29

85
33
43

59
50
48

16.805
4.385
1.907

27.808
12.368
5.684

Líban
Jordània
Israel

41
36
85

..
2
1

..
4
3

..
12
11

..
23
31

..
84
88

..
73
65

2.701
2.566
20.497

8.585
8.270
31.345

Palestina
Egipte
Líbia

15
27
40

34
39
..

12
28
..

8
6
..

28
23
..

56
55
..

59
49
..

..
1.635
4.054

..
7.024
13.460

Tunísia
Algèria
Marroc

38
45
33

..
11
63

..
23
38

..
25
14

..
24
22

..
64
23

..
53
40

3.748
3.546
1.846

12.924
10.515
7.297

Elaboració pròpia. Font:
PNUD
BM
BM
BM
BM
BM
BM
PNUD
PNUD
a. Última dada disponible d’aquest període. b. Estimacions elaborades a partir de les dades més recents disponibles del període 1991-2004. c. Les dades per a Malta i Xipre són del període 1995-2005 (PNUD,
2007/08) i per tant no comparables amb la resta. (..) Dades no disponibles.

Avenços i retrocessos de la participació femenina en l'activitat econòmica (1990-2005)

GRÀFIC F17

Índex d'activitat econòmica femenina
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Elaboració pròpia. Font: PNUD.
(*) Inclou països OCDE i països no-OCDE.

Itàlia

França

Marroc

Palestina

Portugal

Xipre

Grècia

Israel

Espanya

Síria

Tunísia

Jordània

Algèria

Malta

Líbia

105 104
100

102
Líban

113 113

Eslovènia

122 121

99

97

96

Albània

125

Macedònia

132

Croàcia

135

Bòsnia i Herzegovina

85

138

Europa
de l'Est
i Àsia
Central

85

84

Egipte

168

Turquia

175

Índex d'activitat econòmica femenina
(1990 = 100)

436

Med. 2009

Annexos

% taxa
% ocupació % ocupació % ocupació % ocupació % ocupació % ocupació
masculina femenina
masculina
femenina masculina femenina masculina

81
76

Producció i consum energètic

Consum
d’energia
per càpita

PIB per
unitat
d’ús
d’energia

Importació
neta
d’energia
%
energia
utilitzadaa

Consum segons fonts energètiques

Producció
d’energia

Consum
d’energia

milions
tm eq
petroli

milions
tm eq
petroli

kg eq
petroli

$PPA
per kg eq
petroli

%

%

%

%

2005

2005

2005

2005

2005

2003

2003

2003

2003

Portugal
Espanya
França

3,6
30,3
136,9

27,2
145,2
276,0

2.575
3.346
4.534

7,7
8,1
6,7

87
79
50

83,6
81,4
52,7

0,0
11,9
41,8

5,3
2,6
1,9

11,0
4,1
3,6

Itàlia
Malta
Eslovènia

27,6
..
3,4

185,2
..
7,3

3.160
..
3.657

8,8
..
6,2

85
..
53

94,5
100,0
70,3
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2.790

5,5
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4,6
22,2
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7,2
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..
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Producció, consum i accés a l’electricitat

TAULA F19

Med. 2009

Annexos

Població
amb accés
a l’electricitat

Consum
Producció d’electricitat
d’electricitat per càpita

Fonts d’electricitata
carbó

gas

petroli

nuclear

%

miliards kWh

kWh

%

%

%

%

%

2000

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

Portugal
Espanya
França

100,0
100,0
100,0

46,2
290,6
570,6

4.663
6.147
7.938

33,0
27,8
5,4

29,5
27,2
4,0

19,0
8,4
1,3

10,2
6,7
9,1

0,0
19,8
79,1

Itàlia
Malta
Eslovènia

100,0
..
..

294,4
..
15,1

5.669
..
6.918

16,8
..
34,9

50,7
..
2,2

16,0
..
0,3

11,4
..
22,9

0,0
..
38,9

..
..
..

12,4
12,7
35,4

3.475
2.316
..

18,8
56,0
69,9

14,7
0,0
1,5

15,0
1,1
0,8

51,3
42,9
27,9

0,0
0,0
0,0

..
..
100,0

6,9
5,4
59,4

3.417
1.167
5.242

78,3
0,0
59,8

0,0
0,0
13,7

0,2
1,3
15,5

21,5
98,7
8,4

0,0
0,0
0,0

Xipre
Turquia
Síria

..
95,0
85,9

..
162,0
34,9

..
1.898
1.411

..
26,7
0,0

..
45,3
37,1

..
3,4
53,0

..
24,4
9,9

..
0,0
0,0

Líban
Jordània
Israel

95,0
95,0
100,0

10,1
9,7
49,8

2.242
1.676
6.759

0,0
0,0
71,1

0,0
57,3
11,4

89,7
42,1
17,5

10,3
0,6
0,1

0,0
0,0
0,0

Palestina
Egipte
Líbia

..
93,8
99,8

..
108,7
22,5

..
1.245
3.299

..
0,0
0,0

..
74,3
28,2

..
13,6
71,8

..
11,6
0,0

..
0,0
0,0

Tunísia
Algèria
Marroc

94,6
98,0
71,1

13,7
33,9
22,6

1.194
899
644
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0,0
69,2
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96,2
0,0

8,2
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23,6

1,1
1,6
6,3

0,0
0,0
0,0
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Participació del petroli en la generació d'electricitat* (1990-2005) (%)
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Emissions de CO2

indústria i
construcció

transport

electricitat

Vehícles
de motorb

%

%

%

per 1.000
habitants

milions tm

tm

%

tm CO2
per milió
$ PPA

2004

2004

2004

2003

2000

2000

2000

2003

Portugal
Espanya
França

58,9
330,3
373,5

5,6
7,6
6,0

0,2
1,1
1,3

316,2
327,3
241,9

21,3
19,3
21,6

30,5
32,3
39,3

35,5
32,5
12,0

459a
611
652

Itàlia
Malta
Eslovènia

449,7
2,5
16,2

7,8
6,1
8,1

1,6
(.)
0,1

304,5
370,4
417,9

18,7
..
19,5

26,5
..
26,6

32,1
67,0c
37,6

679
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Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

23,5
15,6
..

5,3
4,0
..

0,1
0,1
..

429,8
604,9
..

20,5
14,4
16,6

25,3
12,7
12,4

23,5
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61,1

324
299
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Macedònia
Albània
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10,4
3,7
96,6

5,1
1,2
8,8

(.)
(.)
0,3
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301,4
414,5

12,3
15,9
12,5

11,7
47,8
22,7
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51,5
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Intensitat de les emisions de CO2 (2003) (tm de CO2 emeses per cada milió de dòlars en PPA produïts)
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Emissions de CO2

Aigua

TAULA F21

Recursos hídrics
procedents
d’altres
nacionals
països

Consum d’aigua

dependència
hídrica

per
capita

total

m3

km3

per sectors

Producció
d’aigua
dessalinitzada

per
capita

sobre
total
recursos

agrícola

domèstic

industrial

m3

%

%

%

%

m3

Annexos

milions

Med. 2009

km3

%

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2007

2000

2000

2000

2007

Portugal
Espanya
França

38,0
111,2
178,0

30,7
0,3
25,2

44,7
0,3
12,4

6.494
2.541
3.321

11,3
35,6
40,0

1.088
861
668

16,8
33,9
20,1

78
68
10

10
13
16

12
19
74

2
100
12

Itàlia
Malta
Eslovènia

182,0
0,1
18,7

8,8
0,0
13,2

4,6
0,0
41,4

3.341
125
15.928

44,4
0,1
..

764
128
..

22,9
102,4
..

45
17
..

18
67
..

37
1
..

97
31
0

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

37,7
35,5
44,0

67,8
2,0
164,0

64,3
5,3
78,9

23.156
9.551
19.912

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

..
..
..

0
0
0

Macedònia
Albània
Grècia

5,4
26,9
58,0

1,0
14,8
16,3

15,6
35,5
21,9

3.143
13.146
6.764

..
1,7
7,8

..
552
704

..
4,2
10,4

..
62
81

..
27
16

..
11
3

0
0
10

0,8
227,1
7,0

0,0
-13,5
19,3

0,0
1,0
72,4

922
2.889
865

0,2
37,5
20,0

305
542
860

33,1
18,8
99,4

73
74
95

28
15
3

1
11
2

34
1
0

Líban
Jordània
Israel

4,8
0,7
0,8

-0,4
0,2
0,9

0,8
27,2
57,9

1.110
164
261

1,4
1,0
2,0

323
164
287

29,1
100,0
110,0

67
75
63

33
21
31

1
4
7

47
10
140
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0,8
1,8
0,6

0,0
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0,0

3,0
96,9
0,0
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99
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68,3
4,8

107
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777

49,8
128,1
781,7

45
86
83

48
8
14

7
6
3

0
100
18

4,2
13,9
29,0

0,4
0,4
0,0

8,7
2,9
0,0

450
350
940

2,6
6,1
12,6

270
193
427

60,0
55,1
45,4

82
65
87

14
22
10

4
13
3

13
17
7
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Medi natural

Àrea
total

Àrees
Deserts Producción de nacionals protegides
i terres
llenya per a
seques
combustible terrestresb

Àrea forestal

milers
km2

milers
km2

%

%

milers
m3

% del total
superfície
terrestre

Petjada
ecològica

marines o
Espècies
litoralsa conegudesb

Espècies
amenaçadesc

hag
per capita

2005

2005

2000

2007

2004

2004

2004

2008

2005

92
505
552

38
179
156

41,1
35,5
28,2

2,2
2,6
2,0

600
1.982
33.429

4,4
8,0
3,0

26
38
83
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31
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4,4
5,7
4,9
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Malta
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301
0,3
20

100
..
13

33,1
..
62,3

3,3
0,0
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5.134
0
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7,2
13,5
14,4

55
5
2
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391
437

15
6
8

4,8
..
4,5

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

57
51
102

21
22
27

37,8
42,7
26,4

0,0
0,0
16,4

761
1.339
1.554 / 265

6,0
0,5
3,2

18
..
2

461
390
477

18
10
17 / 17

3,2
2,9
2,6
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Albània
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26
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132

9
8
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Dèficit ecològic (2005) (hectàrees globals per capita)
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2005
Portugal
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Els països estan ordenats de major a menor dèficit ecològic.
Tots els països mediterranis tenen un dèficit ecològic. Això significa que la seva petjada ecològica és superior a la capacitat productiva del seu territori o biocapacitat, de manera que, per compensar el dèficit, importen recursos d'altres països, estenent així la seva petjada ecològica.
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Exportacions

Taxa de
cobertura

Importacions

Balança
comercial

Inversions
estrageres directes

Saldo de
compte
corrent

Remeses dels
immigrantsb

entrades

sortides

milions $

milions $

2006

2006

milions $

milions $

%

milions $

milions $

milions $

% d’exportacionsc

2007

2007

2007

2005/07

2006

2006

2006

Portugal
Espanya
França

50.916
239.416
549.679

77.273
370.097
610.955

66
65
90

-24.254
-113.958
-49.350

-18.281
-106.344
-28.315

..
..
..

..
..
..

7.371
20.016
81.076

3.508
89.679
115.036

Itàlia
Malta
Eslovènia

488.239
2.900
29.856

501.104
4.329
31.326

97
67
95

-16.735
-1.356
-1.161

-47.312
-435
-1.088

..
..
..

..
..
..

39.159
1.757
363

42.035
3
740

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

12.360
4.152
9.915

25.830
9.720
20.852

48
43
48

-11.461
-4.991
-8.527

-3.220
-1.233
-3.894

..
..
..

..
..
..

3.556
423
5.128

212
0
146

Macedònia
Albània
Grècia

3.302
1.043
23.443

5.177
4.066
75.027

64
26
31

-1.472
-2.414
-43.774

-24
-671
-29.565

..
..
..

..
..
..

351
325
5.363

0
11
4.167

Xipre
Turquia
Síria

1.389
106.851
11.816

8.563
168.527
12.867

16
63
92

-5.877
-46.806
-1.023

-1.091
-32.774
920

..
1.111
795

..
1,0
6,0

1.492
20.120
600

732
934
55

Líban
Jordània
Israel

2.816
5.700
54.065

11.815
13.531
56.621

24
42
95

-7.709
-6.769
-3.491

-1.347
-1.909
7.990

5.202
2.883
..

36,1
37,5
..

2.794
3.121
14.301

71
0
14.399

Palestina
Egipte
Líbia

..
16.101
44.047

..
26.929
14.535

..
60
303

..
-8.962
24.416

..
2.635
22.170

532d
5.330
..

78,5d
14,5
..

38
10.043
1.734

2
148
141

Tunísia
Algèria
Marroc

15.011
53.718
13.884

18.948
27.275
30.244

79
197
46

-3.324
28.857
-12.266

-634
..
1.851

1.510
..
5.454

9,6
..
25,1

3.312
1.795
2.898

33
35
468
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UNCTADb
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
UNCTAD
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a. Elaboració pròpia a partir de dades de la UNCTAD. b. Inclou els enviaments dels treballadors, els salaris retribuïts i les transferències de capitals. c. De béns i serveis. d. Dades de 2005. (..) Dades no disponibles.
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Participació en les importacions mediterrànies (2007)
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FR 31,6%

GR 1,3%
SI 1,7%
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PT 2,9%
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IL 3,1%

FR 28,7%

DZ 1,3%
MA 1,4%
SI 1,5%
IL 2,7%

1.843.015
milions $

GR 3,5%
PT 3,6%

TR 6,1%

IT 28%

2.304.780
milions $

TR 7,9%

ES 13,8%
IT 23,6%
8.958.716
ES 17,4%

8.109.330
Les economies
mediterrànies participen
en un 13,3% de les
exportacions mundials
i en un 16,4% de les
importacions mundials.

5.190.026

Economies desenvolupades

4.632.355

Economies en desenvolupament
Economies mediterrànies

2.304.780
1.843.015

Economies en transició
533.684
Exportacions (milions $)
Total exportacions mundials: 13.833.040
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Total importacions mundials: 14.056.584
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Exportacions
minerals
i
metalls

combustibles

productes
manufacturats

Índex de concentració
d’exportacions

altres

%

%

%

%

%

%

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

Portugal
Espanya
França

7,9
14,1
10,7

1,8
1,2
0,9

4,3
4,3
4,1

2,7
2,5
2,1

74,6
76,3
80,1

8,7
1,6
2,1

0,103
0,110
0,082

Itàlia
Malta
Eslovènia

6,4
3,5
3,3

0,6
0,1
1,8

3,5
0,1
2,1

1,5
0,3
4,7

85,4
95,0
88,1

2,6
1,0
0,0

0,054
0,426
0,119

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

10,5
5,8
20,6

3,4
9,8
4,0

13,9
8,9
2,4

3,8
22,5
10,9

68,5
52,9
61,7

0,0
0,1
0,4

0,111
0,142
0,101

Macedònia
Albània
Grècia

16,4
5,8
22,0

0,8
4,4
2,4

8,0
2,6
9,4

3,0
7,4
8,3

71,6
79,8
55,3

0,2
0,0
2,6

0,177
0,283
0,101

Xipre
Turquia
Síria

18,0
10,5
14,7

0,5
0,5
3,6

15,0
3,6
67,6

2,8
2,5
1,1

62,8
81,4
11,3

0,9
1,5
1,7

0,249
0,091
0,537

Líban
Jordània
Israel

14,3
15,0
2,5

1,2
0,3
0,7

0,3
0,2
0,1

10,4
12,3
1,1

62,7
71,9
82,7

11,1
0,3
12,9

0,658
0,150
0,368

Palestina
Egipte
Líbia

..
9,8
0,1

..
7,0
0,1

..
43,2
95,3

..
3,6
0,2

..
30,5
4,3

..
5,9
0,0

..
0,319
..

10,4
0,2
21,5

0,6
0,0
1,9

12,9
98,2
5,2

1,2
0,4
9,0

74,9
1,2
62,3

0,0
0,0
0,1

0,182
0,591
0,158

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD

Tunísia
Algèria
Marroc

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD
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Les exportacions de combustibles dels països mediterranis l'any 2005 van representar un import de 122.371 milions de dòlars, el 9,3% del total de les exportacions del territori. Per a alguns països, com Egipte, Síria,
Líbia o Algèria, tanmateix, aquestes exportacions arriben a representar percetatges molt alts (43,2%, 67,6%, 95,3% i 98,2%, respectivament).
(*) Inclou països OCDE i països no-OCDE. No hi ha dades per a Àfrica Subsahariana.
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productes
alimentaris

minerals
i
metalls

combustibles

productes
manufacturats

altres

Índex de concentració
d’importacions

%

%

%

%

%

%

2005

2005

2005

2005

2005

2005

2005

Portugal
Espanya
França

11,0
9,2
7,8

1,5
1,4
1,5

14,7
14,0
13,4

2,5
3,3
2,6

65,2
71,5
74,7

5,1
0,6
0,0

0,084
0,091
0,073

Itàlia
Malta
Eslovènia

8,5
11,8
6,4

2,6
0,8
2,6

11,9
7,4
10,2

4,1
0,7
5,9

65,9
78,4
74,8

7,0
0,9
0,1

0,097
0,194
0,068

Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia / Montenegro

8,3
17,4
8,2

1,3
1,2
1,5

15,1
13,0
15,0

2,3
3,0
4,2

72,9
65,3
70,8

0,1
0,1
0,3

0,076
0,071
0,068

Macedònia
Albània
Grècia

12,7
17,4
11,2

1,3
1,1
1,2

19,2
8,6
17,9

3,2
2,3
3,0

63,6
70,6
66,4

0,0
0,0
0,3

0,104
0,072
0,116

Xipre
Turquia
Síria

12,4
2,8
16,7

1,1
2,7
3,9

16,1
13,5
7,3

1,1
5,9
2,7

67,6
66,4
64,0

1,7
8,7
5,4

0,153
0,084
0,080

Líban
Jordània
Israel

15,5
13,6
5,5

1,3
1,2
1,0

21,1
23,1
15,0

2,2
1,9
1,9

56,2
57,7
75,9

3,7
2,5
0,7

0,175
0,145
0,198

Palestina
Egipte
Líbia

..
22,3
16,8

..
5,1
0,6

..
8,3
0,7

..
3,9
0,9

..
49,5
81,1

..
10,9
0,0

..
0,107
0,125

Tunísia
Algèria
Marroc

8,5
21,9
10,7

2,6
1,9
2,8

13,7
0,9
21,8

3,0
1,3
2,8

72,0
73,9
61,7

0,2
0,1
0,2

0,088
0,083
0,112

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD

UNCTAD
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Les importacions de combustibles dels països mediterranis l'any 2005 van representar un import de 213.795 milions de dòlars, el 13,3% del total de les importacions del territori.
(*) Inclou països OCDE i països no-OCDE.
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Turisme a la Mediterrània

Nits
en país
de destí

milers

milers

milions $

%
exportacions

milions $

%
importacions

Ingressos
per turisme
internacional

Despeses del turisme
en altres països

%

milers

% a la
Mediterránia

2007/06

2007

2007

2006

2006

2006

2006

2006

2006

Portugal
Espanya
França

9,2
1,7
3,8

12.321
59.193
81.900

4,2
20,3
28,1

18.378
10.676
22.466

26.842
224.067
496.951

10.036
57.537
54.033

16,3
17,8
9,0

4.050
20.348
37.793

5,3
5,1
6,0

Itàlia
Malta
Eslovènia

6,3
10,6
8,3

43.654
1.244
1.751

15,0
0,4
0,6

25.697
..
2.680

156.861
10.503
4.489

41.644
..
1.911

8,1
..
7,4

27.437
..
1.058

5,2
..
4,1

9.307
306
696 / 984

3,2
0,1
0,2 / 0,3

..
..
.. / ..

47.022
594
3.211

8.296
643
398 / ..

38,7
14,3
.. / ..

770
198
322 / ..

3,1
2,4
.. / ..

Croàcia
7,5
Bòsnia i Hercegovina
19,8
Sèrbia / Montenegro 48,5 / 160,5
Macedònia
Albània
Grècia

13,7
..
9,2

230
..
17.518

0,1
..
6,0

..
2.616
..

443
..
43.055

156
1.057
14.495

5,2
46,0
25,9

110
989
3.004

2,6
22,0
3,7

Xipre
Turquia
Síria

0,6
17,6
3,3

2.416
22.248
4.566

0,8
7,6
1,6

..
8.275
4.042

13.310
46.640
48.482

..
18.441
2.113

..
15,8
16,0

..
3.154
585

..
2,2
4,9

Líban
Jordània
Israel

-4,3
-3,3
13,3

1.017
3.431
2.068

0,3
1,2
0,7

..
1.628
3.713

..
..
7.212

5.491
2.008
3.319

38,1
26,1
5,3

3.783
698
3.870

21,9
5,4
6,3

Palestina
Egipte
Líbia

114,8
22,7
..

264
10.610
..

0,1
3,6
..

..
4.531
..

..
..
..

121
8.133
244

..
22,2
0,6

265
2.156
915

..
5,3
5,8

3,2
6,4
12,9

6.762
1.743
7.408

2,3
0,6
2,5

2.241
1.513
2.247

..
..
..

2.999
184
6.899

19,0
..
31,7

498
370
1.123

3,0
..
4,4
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Tunísia
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Arribades de turistes per regions (2007)
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De les 903 milions d'arribades de turistes de tot el món, els països mediterranis acullen el 32% del total.
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Ajuda Oficial al Desenvolupament
dels països donants

Ajuda Oficial al Desenvolupament
als països receptors

milions $

% RNB

$ per capita

milions $

% RNB

$ per capita

2007

2007

2007

164
443
834 / 106

0,33
2,84
2,04 / 2,96

37
118
113 / 176

213
305

2,82
2,80
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96

797
75

0,12
0,20

11
4

939
504

3,94
3,03
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88
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Líbia

1.868
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44,58
0,84
0,03
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3

Tunísia
Algèria
Marroc
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390
1.090
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0,29
1,51
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OCDE

OCDE

2007

2007

2007

Portugal
Espanya
França

471
5.140
9.884

0,22
0,37
0,38

39
93
156
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Malta
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Abonats a la telefonia mòbil
Usuaris de telèfons mòbils que, subscrits
a un servei de telefonia mòbil públic automàtic, utilitzen la tecnologia cel·lular
que proporciona l’accés a la xarxa telefònica pública.

Ajuda Oficial al
Desenvolupament (AOD)
Desemborsament net de donacions i
préstecs atorgats sota termes financers
concessionals per organismes oficials de
països membres del Comitè d’Ajuda al
Desenvolupament (CAD) de l’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE), així com
per organitzacions internacionals, amb
vista a promoure el desenvolupament
econòmic i el benestar, inclosa la cooperació i l’assistència tècnica.

Any en què la dona obté
el dret a ser elegida
Les dades es refereixen a l’any en què
es va reconèixer a les dones el dret a ser
elegides amb caràcter universal i igualitari. En els casos on figuren dos anys,
el primer es refereix al primer reconeixement parcial del dret a ser elegides.

ments naturals o artificials d’arbres, siguin aquests productius o no.

ració de nivell terciari per treballar en
qualsevol camp de la ciència.

Àrees nacionals protegides
Àrees de terra o mar especialment dedicades a la protecció i manteniment
de la biodiversitat, dels recursos naturals i culturals associats, i gestionada mitjançant instruments legals o altres. Segons els criteris de la Unió Mundial per
a la Natura (UICN), inclou el conjunt de
reserves naturals, àrees verges, parcs
nacionals, monuments naturals, àrees
de gestió d’hàbitats i espècies, i paisatges terrestres i marins protegits de
cada país.

Circulació diària de diaris
Nombre de diaris publicats com a mínim
quatre vegades per setmana.

Àrea total
Extensió del país en la seva totalitat, inclosa la superfície ocupada per les aigües interiors.

Arribades de turistes
per país de destí
Nombre de visitants que viatgen a un país
diferent d’aquell en el qual tenen fixada la
seva residència habitual, per un període no
superior a un any, sempre que el principal motiu de la seva visita no sigui realitzar una activitat remunerada al país visitat.

Coeficient de Gini
Mesura de la major o menor desigualtat al
llarg de tota la distribució dels ingressos
o consum, en referència a una situació de
repartiment perfectament equitativa. Un
valor de zero representa la igualtat perfecta i un valor de cent la desigualtat total.

Comerç d’animals vius
Per obtenir dades més representatives
del comerç internacional d’animals vius,
la FAO ha incorporat les estimacions
del comerç no registrat que, en enormes
quantitats, travessa les fronteres d’alguns
països.

Comerç de cereals
Les dades, obtingudes de la FAO, han
estat proporcionades pels respectius
governs en resposta als qüestionaris
enviats per la mateixa FAO.

Any en què la dona obté
el dret a vot
Les dades es refereixen a l’any en què
es va reconèixer a les dones el dret al
vot amb caràcter universal i igualitari.
En els casos on figuren dos anys, el primer es refereix al primer reconeixement
parcial del dret a vot.

Balança comercial
Compte que recapitula les importacions
i exportacions d’una economia durant
cert període de temps a fi de reflectir el
saldo corresponent. Els valors negatius indiquen un dèficit en la balança comercial.

Comerç de peix i derivats
Valor associat a les exportacions i importacions de peix viu, fresc, congelat, refredat, sec, salat, fumat o enllaunat, així
com els productes derivats del peix. Inclou peix marí, d’aigües continentals,
d’aqüicultura, mol·luscos i crustacis.

Àrea forestal
Conjunt de totes les terres amb pobla-

Científics i tècnics en R+D
Professionals que han rebut una prepa-

Consum d’aigua
Total d’aigua utilitzada pels humans en

Consum d’energia
Consum aparent igual a la producció
autòctona més les importacions i intercanvis d’estocs, menys les exportacions
i aportaments de combustibles als vaixells
i avions compromesos dins del transport internacional. Es presenta també el
consum per habitant, així com segons
les fonts de procedència. Per origen, els
combustibles fòssils inclouen el consum
energètic del petroli, gas natural, carbó
i derivats. Per a l’energia d’origen nuclear s’assumeix una eficiència del 33%
(mitjana europea). La hidroelèctrica exclou el consum del bombament utilitzat.
Com a fonts renovables s’inclouen les
modernes (vent, marees, onades, solar
fotovoltaica i termal, biogàs i geotèrmiques, i combustibles procedents de la
biomassa, com l’etanol) i les tradicionals
(biomassa sòlida, inclosa la fusta, i restes vegetals i animals, entre d’altres).

Creixement del PIB
Mesura del creixement d’una economia,
obtinguda mitjançant el canvi del PIB al
llarg del temps, calculat a preus constants.

Densitat de població
Relació que s’obté de dividir la població mitjana anual d’un país per la seva
superfície de terres expressada en quilòmetres quadrats.

Dependència hídrica
Percentatge d’aigua disponible en un
país que prové d’un altre.

Despesa pública en salut
Despeses recurrents i de capital dels
pressupostos del Govern (central i local), préstecs i concessions externes
(incloses donacions d’agències internacionals i organitzacions no governamentals), i fons socials o obligatoris de
l’assegurança mèdica.

Despeses del turisme en altres
països
Despeses en altres països dels viatgers
d’un país determinat, inclosos els pagaments a empreses de transport estrangeres per al transport internacional. Pot
incloure les despeses dels viatgers d’un
sol dia. El percentatge que representa
respecte a les importacions es calcula
com una ràtio de les importacions de
béns i serveis.

Despeses en R+D
Despeses actuals i de capital en activitats creatives i sistemàtiques que
augmenten l’estoc de coneixements.
S’inclouen la recerca fonamental i aplicada i el treball de desenvolupament
experimental que condueixi a nous dispositius, productes o processos.

Despeses en tecnologia
de la informació i de les
comunicacions
Despeses internes i externes en tec-

Despeses militars
Total de les despeses efectuades pel Ministeri de Defensa i altres ministeris en
el reclutament i entrenament del personal militar, així com en la fabricació i adquisició de subministraments i equips militars. L’assistència militar s’inclou en les
despeses del país donant.

Desplaçats interns
Aproximadament 25 milions de persones viuen actualment en situació de
desplaçament intern com a resultat de
conflictes o violacions de drets humans.
Són persones que s’han vist obligades
a fugir de les seves cases per por a
perdre la vida, però que, a diferència
dels refugiats, no han creuat les fronteres internacionals. Malgrat doblar en
nombre el dels refugiats, la difícil situació que pateixen rep una atenció internacional menor.

Deute extern
Suma del deute públic, amb garantia
pública i privada a llarg termini sense garantia, l’ús del crèdit del Fons Monetari Internacional (FMI) i el deute a curt termini.

Disponibilitat mitjana anual
de peix i derivats per habitant
Es calcula a partir de la disponibilitat
de peix i els seus derivats per al consum humà, dividida per la població total present dins de les fronteres geogràfiques d’un país determinat, de
manera que s’exclouen els nacionals
que es troben en altres països, però
s’inclouen els estrangers que viuen al
país.

Disponibilitat mitjana diària
de calories per habitant
Disponibilitat d’aliments per al consum
humà, expressada en quilocalories per
persona i dia. En l’àmbit nacional es calcula com els aliments que queden per
al consum humà després d’haver restat
tot el consum no alimentari (exporta-
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Despesa pública en educació
Despeses de capital (despeses de construcció, renovació, reparacions importants i compra d’equips pesants o vehicles) i despeses corrents (despeses
en béns i serveis consumits durant l’any
en curs i que s’han de renovar l’any següent). Cobreix despeses com els salaris i prestacions del personal, serveis
contractats o adquirits, llibres i material
didàctic, serveis de benestar social, mobiliari i equipament, reparacions menors,
combustibles, assegurances, lloguers,
telecomunicacions i viatges.

nologia de la informació, i despeses en
telecomunicacions i altres infraestructures d’oficines.
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Consum d’electricitat per càpita
Producció bruta per habitant. Inclou el
consum d’estacions auxiliars i les pèrdues en els transformadors considerats
part integral de la central. També comprèn el total d’energia elèctrica produïda per instal·lacions de bombament,
sense deduir l’energia elèctrica absorbida per les bombes.

Deserts i terres seques
Conjunt de la superfície de terres semiàrides (terres seques), àrides i hiperàrides (desert) que posseeix un país.
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un any, sense comptar les pèrdues d’evaporació produïdes en els pantans. Inclou les aigües de fonts subterrànies
no renovables, de rius procedents d’altres països i de plantes dessaladores.

cions, pinsos, utilització industrial, llavors
i deixalles).
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Distribució sectorial de la
població activa
Percentatge de la mà d’obra utilitzada en
els diferents sectors econòmics: agricultura, indústria i serveis.

Dones en escons parlamentaris
Percentatge d’escons ocupats per dones en una cambra baixa o única o en una
cambra alta o senat, segons correspongui. En el cas que existeixin dues cambres, les dades es refereixen a la mitjana ponderada de la participació de la
dona en els escons de les dues cambres.

Durada de l’escolaritat
obligatòria
Nombre d’anys, dins d’una determinada franja d’edat, en què nens i joves
estan legalment obligats a assistir a
l’escola.

Emissions de diòxid
de carboni (CO2)
Emissions de diòxid de carboni produïdes en la combustió de tots els combustibles fòssils utilitzats per un país.

Emissions de diòxid de carboni
(CO2) per sectors
Mostra la proporció de les emissions
de CO2 procedents de combustibles
fòssils en els sectors del transport, la indústria i la producció d’electricitat. El
transport inclou les emissions procedents de totes les formes de transport
per carretera, ferrocarril i aire, inclosos
els vehicles agrícoles que circulin per carretera. S’exclouen els trajectes internacionals de vaixells i avions. El sector
industrial i de la construcció inclou les
emissions del conjunt d’indústries i de
la construcció. El sector de l’electricitat
inclou les emissions procedents de la
generació d’electricitat pública, així com
centrals tèrmiques.

Equivalent de petroli
Tots els valors de producció i consum
d’energia presentats estan calculats i

són divulgats per l’Agència Internacional de l’Energia (AIE), que utilitza com
a unitat de mesura la tona mètrica d’equivalent de petroli basada en el contingut calorífic dels productes energètics.
Una tona mètrica d’equivalent de pe7
troli es defineix com a 10 quilocalories
o 11.628 gigawats-hora (GWh). Aquesta quantitat d’energia és pràcticament
igual a la quantitat d’energia continguda en una tona de petroli cru.

Espècies amenaçades
Inclou totes les espècies llistades, segons
la Unió Mundial per a la Natura (UICN),
com a «vulnerables, en perill, o en perill
crític», però exclou les espècies introduïdes, aquelles l’estatus de les quals és insuficientment conegut, les espècies extingides i les d’estatus encara no
assignat. Només s’han tingut en compte els mamífers i els ocells.

Espècies conegudes
Nombre total d’espècies en un país determinat. Només s’han tingut en compte els mamífers i els ocells.

Esperança de vida en néixer
Nombre d’anys que viuria un nounat si
els patrons de mortalitat existents en el
moment del seu naixement romanguessin estàtics durant tota la seva vida.

Existències d’animals vius
S’inclouen tots els animals domèstics sigui quina sigui la seva edat, lloc, o la finalitat de la seva cria. La FAO ha realitzat estimacions per als països que no
han comunicat dades, així com per als
que envien estadístiques parcials.

Forces armades
Forces estratègiques, terrestres, navals,
aèries, de comandament i de suport.
S’inclouen també les forces paramilitars com la gendarmeria, els serveis
duaners i la guàrdia fronterera, si estan
entrenades en la tàctica militar.

Fumadors
Percentatge d’homes i dones que fumen
cigarrets. El rang d’edat varia entre països però a la majoria és de quinze anys
o més.

IDH (vegeu Índex de
Desenvolupament Humà)

Immigrants
Estimacions fetes a meitat d’any de les
persones nascudes fora del país concret.
Es presenten les dades en valors absoluts i en percentatges respecte a la població del país d’acollida.

Importació neta d’energia
Mostra el grau d’ús d’energia per part
d’una economia i en quant excedeix la
seva producció domèstica.

Importacions
Valor de tots els béns rebuts de la resta del món per una economia. Queden
exclosos la mà d’obra i els ingressos
en concepte de propietat, així com els
pagaments de transferències.

Exportacions
Valor de tots els béns proporcionats
per una economia a la resta del món.
S’exclou la mà d’obra i els ingressos en
concepte de propietat, així com els pagaments de transferències.

Índex de concentració
d’exportacions / importacions
S’utilitza l’índex de Herfindah-Hirschmann normalitzat per obtenir valors compresos entre 0 i 1 (concentració màxima). Mesura el grau de concentració
dels mercats, i per al seu càlcul es tenen en compte els diferents grups de
productes exportats segons la Classificació Tipus per al Comerç Internacional (CTCI).

Fonts d’electricitat
Fonts d’energia utilitzades per generar
electricitat: hidroelèctrica, carbó, petroli, gas i nuclear.

Índex de desenvolupament
humà (IDH)
Índex elaborat pel Programa de Nacions Unides per al Desenvolupament

Índex de fecunditat adolescent
Nombre de naixements per cada 1.000
dones d’edats compreses entre els quinze i els dinou anys.

Índex de mortalitat materna
Quantitat anual de defuncions de dones
per causes relacionades amb l’embaràs,
per cada 100.000 nascuts vius.

Índex de preus al consum
Índex que reflecteix els canvis en el
cost per al consumidor mitjà en l’adquisició d’una cistella de béns i serveis, que
pot ser fixada o pot canviar a intervals
específics; per exemple, anualment.
Normalment s’utilitza la fórmula de Laspeyres.

Ingressos per turisme
internacional
Ingressos rebuts en un país determinat procedents dels visitants, inclosos els pagaments a empreses de
transport nacionals per al transport internacional. També s’inclouen els prepagaments de béns i serveis rebuts
en el país de destinació. Pot incloure
els ingressos per visitants d’un sol dia.
El percentatge que representa respecte a les exportacions es calcula
com una ràtio de les exportacions de
béns i serveis.

Ingressos salarials
percebuts
Càlcul aproximat basat en la relació entre els sous no agrícoles femenins respecte als sous no agrícoles masculins,

Inversions en telecomunicacions
Despeses associades a l’adquisició d’equipaments i infraestructures de telecomunicació (compresos els terrenys,
edificis, propietat intel·lectual i altres).
Aquestes despeses es refereixen tant a
les instal·lacions inicials com a totes les
reformes fetes a les instal·lacions existents.

Inversions estrangeres directes
Entrades netes d’inversió destinades a
obtenir una participació duradora en la
gestió d’una empresa que operi en una
economia diferent de la de l’inversor.
És la suma del capital en accions, la reinversió dels guanys, altres capitals a
llarg termini i el capital a curt termini.

Línies telefòniques principals
Línies telefòniques que connecten l’equip del client amb la xarxa telefònica pública commutada.

Llars amb televisor
Percentatge de llars amb un equip de televisió. Les dades aportades per alguns
països es refereixen només a les llars
amb televisió en color, per la qual cosa
els valors oferts poden ser inferiors als
reals.

Nens amb pes inferior al normal
per a la seva edat
Percentatge de nens menors de cinc
anys, el pes i l’alçada dels quals per
edat és dues vegades per sota de la
desviació estàndard respecte a la mitjana per a aquest grup d’edat. La població de referència és la població infantil
dels EUA, que s’assumeix que està ben
alimentada.

Nombre net de migrants
Mitjana anual neta de migrants considerada com el nombre anual d’immigrants menys el nombre anual d’emigrants

Ordinadors personals
Ordinadors independents en ús destinats a ser utilitzats per un únic usuari a
la vegada.

Participació en l’ingrés
o en el consum
En les enquestes per llars que es realitzen en els diversos països per determinar la distribució de l’ingrés, es fan
cinc divisions (o quintils), de menor a
major ingrés. Els dos quintils inferiors
(40%) es consideren els més pobres.
També es fa una relació entre el 10 %
més ric i el 10 % més pobre per conèixer el grau de desigualtat en l’ingrés.

Participació en el PIB per sectors
La contribució dels diferents sectors
econòmics en el PIB es determina a
partir del valor afegit determinat per la
International Standard Industrial Classification (ISIC).

Parts atesos per personal sanitari
especialitzat
Percentatge de parts atesos per personal (metges, infermeres i parteres) format per prestar l’atenció, supervisió i
assessorament a dones durant l’embaràs, el part i el puerperi, per atendre els
parts pel seu compte i per assistir els
nounats.

Pesca a la Mediterrània
i al Mar Negre
Captures de peix per al comerç, la indústria o la subsistència (s’inclouen
les captures recreatives quan es disposa de les dades). Les dades es refereixen a la captura per part de la flo-
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Intensitat de les emissions
per PIB
Quantitat mitjana de CO2 emesa per
unitat d’ingressos generats per una determinada economia.

Nits en país de destinació
Nombre de nits que els turistes no residents passen dins del país declarant,
sigui quin sigui el tipus d’establiment
turístic.

Med. 2009

Índex de fecunditat
Nombre de fills que tindria una dona si
visqués fins al final de la seva etapa de
fertilitat i tingués un nombre de fills en
concordança amb els índexs de fecunditat del moment.

la proporció de dones i homes en la
població econòmicament activa, el total
de la població femenina i masculina i el
PIB per capita.
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(PNUD) que relaciona tres indicadors:
nivell d’ingressos (PIB per habitant), salut (esperança de vida en néixer) i nivell
d’educació (taxa d’alfabetització i una
combinació de la matriculació a primària, secundària i terciària).
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ta d’un país a la Mediterrània i/o al Mar
Negre.

Pesca marina i continental
Captures de peix per al comerç, la indústria o la subsistència (s’inclouen les
captures recreatives quan es disposa de
les dades). Les dades es refereixen a la
captura per part de la flota d’un país en
qualsevol lloc del món. La pesca marina es desenvolupa en mars o oceans,
mentre que la continental té lloc en rius,
aiguamolls i llacs interiors.

Pescadors
Nombre de persones utilitzades en pesca comercial i de subsistència (tant el
personal de terra com el personal embarcat) que treballen en aigües dolces,
salobres, àrees marines o en activitats
d’aqüicultura.

Petjada ecològica
Mesura de l’ús dels recursos naturals renovables per part de la humanitat. Per
a una població determinada, es defineix
com l’àrea total de terres i aigües biològicament productives requerida per
produir els recursos consumits, mantenir el consum energètic, donar espai
per a infraestructures i assimilar els residus generats per la població. La unitat utilitzada per mesurar l’empremta
ecològica és l’hectàrea global (hag),
que es defineix com una hectàrea, la
productivitat biològica de la qual és igual
a la mitjana mundial.

PIB (vegeu Producte
Interior Brut)

PIB per unitat d’ús d’energia
Indicador d’eficiència energètica. Les
diferències temporals i entre països reflecteixen, en part, canvis econòmics
estructurals, canvis en l’eficiència de
determinats sectors i diferències en l’ús
de combustibles.

Població agrícola
Persones que depenen per a la seva
subsistència de l’agricultura, la caça,
la pesca o la silvicultura. Aquesta esti-

mació comprèn totes les persones que
desenvolupen una activitat agrícola i
els seus dependents sense activitat laboral.

Població amb accés a aigua
potable
Percentatge de la població que té accés raonable a qualsevol dels següents
tipus de fonts d’aigua potable: connexions a l’habitatge, fonts públiques, pous
perforats, pous excavats protegits, fonts
protegides i dipòsits d’aigua de pluja. Es
defineix com accés raonable la disponibilitat de, com a mínim, vint litres per
persona i dia d’una font situada en un
radi d’un quilòmetre de distància des
de l’habitatge de l’usuari.

Població amb accés a
instal·lacions de sanejament
millorades
Percentatge de la població amb accés
a instal·lacions adequades per a l’eliminació d’excrements, com la connexió a
desguàs o sistemes de fossa sèptica, latrines de cisterna, latrines de fossa simple o latrines de fossa ventilada millorades. Es considera que un sistema
d’eliminació d’excrements és adequat
si és privat o compartit (però no públic), i si permet evitar eficaçment que
les persones o animals entrin en contacte amb els excrements.

Població amb accés
a l’electricitat
Nombre de persones amb accés a l’electricitat com a percentatge del total de
la població.

Població dins de 100 km
de la costa
Estimacions del percentatge de població que viu dins de la zona costanera, fonamentades en les dades de població
de 1995.

Població en aglomeracions
de més de 750.000 habitants
Percentatge de la població d’un país
que viu en àrees metropolitanes que
l’any 2005 tenien una població de més
de 750.000 persones.

Població infectada pel VIH
Nombre estimat de persones de qualsevol edat infectades pel VIH/SIDA.
S’inclou tota la població viva infectada
a finals de 2003, independentment
d’haver desenvolupat o no la malaltia.
Es mostra el valor absolut i el percentatge respecte a la població del país.

Població ocupada
Part de la població econòmicament activa que té feina. Si a la població ocupada li sumem la desocupada, obtenim
el total de la població econòmicament
activa o força de treball.

Població per metge
Relació que s’obté de dividir el nombre
d’habitants d’un país pel nombre de
metges en el sistema sanitari.

Població rural
Població estimada a meitat d’any de les
zones definides com a rurals en cada
país com a percentatge del total.

Població total
Residents d’un país o territori amb estatus legal de ciutadà, excepte els refugiats instal·lats en un país d’asil, que
són generalment considerats com a part
de la població del seu país d’origen. Es
mostren els valors per a l’any 2005 i
les projeccions per a l’any 2050.

Població urbana en
assentaments precaris
Una llar d’assentament precari és un
grup d’individus que viuen sota del mateix sostre i que manquen d’una o més
de les condicions següents: tinença segura (protecció de l’Estat enfront de
desallotjaments il·legals), accés a aigua
potable, accés al sanejament bàsic, qualitat estructural de l’habitatge, suficient
espai vital. D’acord amb la situació de
la ciutat on es troba l’assentament precari, aquest concepte pot adaptar-se a
l‘àmbit local.

Praderies i pastures permanents
Terrenys utilitzats permanentment (cinc
anys o més) per a farratges herbacis, ja

Producció d’electricitat
Es mesura en els terminals dels equips
d’alternadors de les estacions elèctriques. Inclou, a més de les fonts hidroelèctriques, carbó, petroli, gas i energia
nuclear, la generació per energia geotèrmica, solar, eòlica, mareal, marina,
així com de residus i combustibles renovables.

Producció d’energia
Formes d’energia primària –petroli, gas
natural, carbó i els seus derivats, combustibles renovables i residus– i electricitat primària, tot això convertit en equivalents de petroli. Els combustibles
renovables i els residus comprenen biomassa sòlida i líquida, biogàs, residus industrials i municipals.

Producció de l’aqüicultura
Inclou peixos marins, continentals, diàdroms, mol·luscos i crustacis conreats
en mitjans marins, interiors o salobres.

Producció de llenya
per a combustible
Inclou la fusta procedent de troncs i
branques, utilitzada com a combustible
per cuinar, escalfar o produir energia.

Producte Interior Brut (PIB)
Suma del valor afegit per tots els productors residents en una economia, més

Ràtio d’alumnes de primària
Nombre d’alumnes matriculats a l’escola primària dividit pel nombre de professors a les escoles primàries.

Recursos hídrics
Recursos renovables totals, repartits
entre els cursos d’aigua del mateix país
(rius i aigües subterrànies proveïts per
les pròpies pluges) i els cursos d’aigua
procedents d’altres països.

Rendiment de la producció
de cereals
Els rendiments per hectàrea s’han calculat a partir de les dades de superfície
i producció.

Renda Nacional Bruta (RNB)
Suma del valor afegit de tots els productors residents en una economia més els
impostos sobre els productes (menys les
subvencions) no inclosos en la valoració del producte, més les entrades netes de l’ingrés primari (compensació
d’empleats i ingrés per concepte de
propietat) de l’estranger. El valor afegit
és el benefici net d’una indústria després
d’haver-hi sumat tots els beneficis i restat les aportacions internacionals.

RNB (vegeu Renda
Nacional Bruta)
Refugiats
Persones que han hagut de fugir del
seu país perquè tenien fundats temors
de ser perseguides per motius de raça,
religió, nacionalitat, opinions polítiques
o pertinença a un determinat grup social, i que no poden o no volen tornarhi. El país d’asil és el país en el qual un
refugiat ha presentat una sol·licitud d’asil, però del qual encara no ha rebut
una resposta o on ha estat registrat com
a sol·licitant d’asil. El país d’origen es refereix a la nacionalitat del sol·licitant o al
país del qual és ciutadà.

Remeses dels immigrants
Segons la definició del Manual de la
Balança de Pagaments del Fons Monetari Internacional (FMI) són les transferències de béns o actius financers efec-

Saldo de compte corrent
Suma de les exportacions netes –exportacions menys importacions– de béns i
serveis, ingressos i transferències netes.

Servei del deute
Suma dels principals reemborsaments
i interessos pagats en moneda estrangera, béns o serveis en deutes a llarg termini, interessos pagats en deutes a curt
termini, i reemborsaments (rescats i càrregues) al Fons Monetari Internacional
(FMI).

Sortides de turistes per país
d’origen
Nombre de sortides que els viatgers d’un

Definicions

Producció de cereals
Les dades es refereixen només als cereals collits en gra sec. Per tant, els cereals collits per a fenc, o en verd per a
aliments, farratges o ensitjament, o que
s’utilitzen per a pastures, en queden exclosos.

Producte Interior Brut per
habitant (PIB per habitant)
La utilització de les taxes de canvi oficials per convertir xifres en moneda
nacional a dòlars dels Estats Units no
mesura els poders adquisitius interns
relatius de cada moneda en cada país.
El Projecte de Comparació Internacional (PCI) de les Nacions Unides i el
Banc Mundial desenvolupa mesuraments del PIB a una escala internacionalment comparable, que utilitza
com a factors de conversió paritats de
poder adquisitiu (PPA) respecte de
cada país.

tuats pels immigrants que viuen i treballen en una economia (on són considerats residents) a favor dels residents del
seu antic país de residència. Un immigrant ha de viure i treballar dins d’una
nova economia durant més d’un any per
ser considerat resident. Les transferències realitzades a comptes del mateix immigrant a l’estranger no s’inclouen. Les
transferències derivades de la possessió d’un negoci per part d’un immigrant
es consideren només transferències corrents al país d’origen.
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Producció d’aigua dessalinitzada
Quantitat d’aigua produïda per eliminació de sal de les aigües salades utilitzant
una varietat de tècniques, inclosa l’osmosi inversa. La major part d’aquesta aigua s’utilitza amb finalitats domèstiques.

qualsevol impost sobre el producte (sense comptar els subsidis). El valor afegit
és el benefici net d’una indústria després
d’haver-hi sumat tots els beneficis i restat les aportacions intermèdies.
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siguin conreats o silvestres (praderies o
terres de pasturatge silvestres).

país concret efectuen des del seu país
de residència habitual a qualsevol altre,
per un motiu diferent al de realitzar una
activitat remunerada en el país visitat.
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Definicions

Superfície agrícola
Superfície terrestre formada per les terres que es poden llaurar i conreus permanents, i les praderies i pastures permanents.

Superfície conreada de cereals
Les xifres relatives a superfícies de conreu es refereixen generalment a la superfície collida, encara que les corresponents a conreus permanents poden
referir-se a la superfície total plantada.
Les dades de superfície conreada de cereals es refereixen només als collits en
gra sec. Per tant, els cereals collits per
a fenc, o en verd per a aliments, farratges o ensitjament, o que s’utilitzen per
a pastures, en queden exclosos.

Superfície de terres
Superfície total d’un país menys la superfície de les aigües interiors. Per aigües interiors s’entén, en general, els rius
i llacs principals.

Taxa anual de creixement
demogràfic
Canvi exponencial en el creixement de
la població durant el període indicat.

Taxa bruta combinada de
matriculació primària, secundària
i terciària
Nombre d’estudiants matriculats en el nivell d’ensenyament primari, secundari i
terciari, sense tenir en compte la seva
edat, com a percentatge de la població
en edat escolar oficial per als tres nivells.

Taxa d’activitat econòmica
Proporció de la població de més de
quinze anys que aporta, o pot aportar,
mà d’obra per a la producció de béns i
serveis.

Taxa d’alfabetització d’adults
Percentatge de persones de quinze anys

o més, capaces de llegir, escriure i comprendre un text curt i senzill sobre la
seva vida quotidiana.

Taxa de cobertura
Relació entre les exportacions i les importacions d’una economia, expressada
en percentatge.

Taxa de desocupació
Percentatge de la població activa sense ocupació que busca feina i té disponibilitat per treballar.

Taxa de mortalitat bruta
Nombre de morts que tenen lloc durant
l’any per cada 1.000 habitants. Es realitza una estimació a meitat de l’any en
curs.

Taxa de mortalitat de menors
de cinc anys
Probabilitat de morir entre el naixement
i en complir exactament cinc anys d’edat, expressada per cada 1.000 nascuts vius.

Taxa de mortalitat infantil
Probabilitat de morir entre el naixement
i en complir exactament un any d’edat,
expressada per cada 1.000 nascuts
vius.

Taxa de natalitat bruta
Nombre de naixements que tenen lloc
durant l’any per cada 1.000 habitants.
Es realitza una estimació a meitat de
l’any en curs.

Taxa d’ocupació
Percentatge de la població ocupada
respecte de la població total en edat
de treballar.

Taxa d’ocupació laboral
Segons la International Standard Industrial Classification (ISIC), la categoria
‘agricultura’ inclou també la caça, la pesca i l’explotació forestal; la categoria
‘indústria’ inclou la mineria, les activitats extractives (entre les quals hi ha la

producció de petroli), la manufactura, la
construcció i els serveis públics (electricitat, aigua i gas); la categoria ’serveis’
inclou el comerç a l’engròs i al detall, els
restaurants i hotels, el transport, els serveis de magatzem, les comunicacions,
les financeres, les asseguradores, les immobiliàries, els serveis de negocis, així
com els serveis comunitaris, socials i
personals.

Taxa d’ús d’anticonceptius
Percentatge de dones casades (incloses les parelles de fet), entre quinze i
quaranta-nou anys, que utilitzen, o les seves parelles n’utilitzen, anticonceptius
de qualsevol tipus, ja siguin moderns o
tradicionals.

Taxa neta de matriculació
Nombre d’estudiants matriculats en
un nivell d’ensenyament, que tenen
l’edat escolar oficial per a aquest nivell, com a percentatge del total de
la població en edat escolar oficial
per a aquest nivell. Es mostren els valors per a l’educació primària i secundària.

Taxa neta de migració
Nombre net d’emigrants dividit per la
mitjana de la població del país receptor
en el període considerat.

Terres de regadiu
Superfícies equipades amb infraestructura hidràulica per proveir d’aigua els
conreus. S’inclouen específicament les
àrees amb control parcial o total de la
distribució de l’aigua, les superfícies regades per derivació de crescudes i les
zones baixes i inundables on es controla l’aigua disponible.

Terres llaurables
i conreus permanents
Superfície agrícola que agrupa les dades sobre les terres llaurables o de
conreu i les terres destinades a conreus permanents. Les terres llaurables
o de conreu comprenen les terres amb
conreus temporals (les que donen dues
collites es compten només una vegada), les praderies temporals per tallar

Ús de fertilitzants
Quantitat de nutrients vegetals utilitzats
per unitat de terra conreable. Els fertilitzants considerats són el nitrogen, el
fòsfor i el potassi. El consum està calculat com a producció més importació

Usuaris d’Internet
Nombre d’ordinadors dins d’una economia, que estan directament lligats a la
xarxa mundial d’Internet. Aquestes estadístiques es basen en els codis dels
països de les adreces dels usuaris i no
corresponen sempre a l’emplaçament
físic de l’ordinador.

Vehicles de motor
S’inclouen cotxes, autobusos i vehicles
de càrrega, però no els ciclomotors ni
les motocicletes.

Definicions

menys exportació, i no s’inclouen els
nutrients tradicionals (abonaments animals i vegetals). Les dades obtingudes
són el resultat de dividir el consum de
fertilitzants de cada país per la superfície de terres llaurables i conreus permanents.
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Transferència d’armes
convencionals
Transferència voluntària d’armes per part
del proveïdor (s’exclouen, per tant, les

armes capturades i les armes obtingudes de desertors) amb propòsits militars,
destinades a les forces armades, a les
forces paramilitars o als serveis d’intel·ligència d’un altre país. S’inclouen les
armes o sistemes convencionals de gran
entitat, classificats en sis categories:
vaixells, aeronaus, míssils, artilleria, vehicles blindats i sistemes de guia i radars (s’exclouen camions, serveis, municions, armes de petit calibre, articles
de suport, components i tecnologia de
components, i artilleria de remolc o naval amb un calibre inferior a 100 mil·límetres).
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o pasturatge, les terres dedicades a
hortes comercials o horts, i les terres
temporalment en guaret durant menys
de cinc anys. No s’inclou la terra abandonada com a resultat del conreu migratori. Les terres destinades a conreus
permanents són les terres dedicades
a conreus que ocupen el terreny durant
llargs períodes i que no necessiten ser
replantats després de cada collita, com
el cacau, el cafè i el cautxú; inclouen
les terres ocupades per arbustos destinats a la producció de flors, arbres
fruiters, nogueres i vinyes, però exclouen les terres plantades amb arbres destinats a la producció de llenya
o fusta.

Relació d’organismes ...

Relació d’organismes consultats
per a la realització de taules,
gràfics i mapes

ACNUR, Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
www.acnur.org
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Atlas of International Freshwater Agreements
www.transboundarywaters.orst.edu/publications/atlas/
BM, Banc Mundial
www.worldbank.org
CITES, Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres
www.cites.org
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Col·lecció de Tractats de Nacions Unides
untreaty.un.org
EFFIS, Sistema Europeu d’Informació sobre Incendis Forestals
effis.jrc.ec.europa.eu
EUROSTAT, Oficina Estadística de las Comunitats Europees
europa.eu.int/comm/eurostat
FAO, Organització de les Nacions Unides per a l’Alimentació i l’Agricultura
www.fao.org
FNUAP, Fons de Població de les Nacions Unides
www.unfpa.org
IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre
www.internal-displacement.org
NEA, Agència d’Energia Nuclear
www.nea.fr
NTI, Nuclear Threat Initiative
www.nti.org
OCDE, Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
www.oecd.org
OIEA, Organisme Internacional de l’Energia Atòmica
www.iaea.org
OIT, Organització Internacional del Treball
www.ilo.org

OMS, Organització Mundial de la Salut
www.who.ch
OMT, Organització Mundial del Turisme
www.unwto.org

Plan Bleu
www.planbleu.org
PNUD, Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament
www.undp.org
PNUMA, Programa de les Nacions Unides per al Medi Ambient
www.unep.org

Relació d’organismes ...

ONUSIDA, Programa Conjunt de les Nacions Unides contra el VIH/SIDA
www.unaids.org

UICN, Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa
www.iucn.org
UIP, Unió Interparlamentària
www.ipu.org
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SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org

UNCTAD, Conferència de les Nacions Unides per al Comerç i el Desenvolupament
www.unctad.org
UNESCO, Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura
www.unesco.org
UNICEF, Fons de les Nacions Unides per a la Infància
www.unicef.org
UNPOP, Divisió de Població de les Nacions Unides
www.un.org/esa/population/unpop.htm
UNSTAT, Divisió d’Estadístiques de les Nacions Unides
unstats.un.org
WEF, World Economic Forum, Travel & Tourism Competitiveness Report 2008
www.weforum.org/en/initiatives/gcp/TravelandTourismReport/index.htm
WNA, World Nuclear Association,
www.world-nuclear.org
WRI, Institut de Recursos Mundials
www.wri.org
WWF
www.wwf.org
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UIT, Unió Internacional de Telecomunicacions
www.itu.int
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Abreviatures de països

Abreviatures de països utilitzades
en els mapes i gràfics

AL
AT
BA
BE
BG
CS
CY
CZ
DE
DK
DZ
EE
EG
ES
FI
FR
GR
HR
HU
IE
IL
IT
JO
LB

Albània
Àustria
Bòsnia i Hercegovina
Bèlgica
Bulgària
Sèrbia i Montenegro
Xipre
República Txeca
Alemanya
Dinamarca
Algèria
Estònia
Egipte
Espanya
Finlàndia
França
Grècia
Croàcia
Hongria
Irlanda
Israel
Itàlia
Jordània
Líban

LT
LU
LV
LY
MA
ME
MK
MT
NL
PL
PS
PT
RO
RS
SE
SI
SK
SY
TN
TR
UK
US

Lituània
Luxemburg
Letònia
Jamahiriya Árab Líbia
Marroc
Montenegro
Macedònia, antiga República
Iugoslava
Malta
Països Baixos
Polònia
Territoris Palestins Ocupats
Portugal
Romania
Sèrbia
Suècia
Eslovènia
Eslovàquia
República Àrab Síria
Tunísia
Turquia
Regne Unit
Estats Units
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Acords d’Associació
Acords d’Avaluació de Conformitat i Acceptació
Alt Comissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
Països d’Àfrica, del Carib i del Pacífic
Acords Comercials Regionals
Acord de Cooperació Reforçada
Agenda de Desenvolupament de Doha
Association Démocratique des Femmes du Maroc
Autoritat d’Inversions d’Abu Dhabi
Armes de Destrucció Massiva
Agència Espanyola de Cooperació Internacional
Associació Europea de Lliure Comerç
Agència Europea del Medi Ambient
Agència Europea de Seguretat Aèria
Federació d’Associacions de Dones Empresàries de la Mediterrània
Agence Française de Développement
Comandament Africà dels Estats Units
Acord General sobre el Comerç de Servicis
Amnistia Internacional
Agència Internacional de l’Energia
Agència Internacional de l’Energia Atòmica
Iniciativa Adriaticojònica
Partit Progressista del Poble Treballador (CY)
Partit de la Justícia i el Desenvolupament (TR)
Acords de Lliure Comerç
Accés al Mercat No Agrícola
Xarxa Euromediterrània d’Agències de Promoció de la Inversió
Autoritat Nacional Palestina
Ajuda Oficial al Desenvolupament
Àrab Orient Mitjà
Agència de Promoció de les Inversions
Agència de Propietat de Kosovo
Assemblea Parlamentària Euromediterrània
Al-Qaida al Magreb Islàmic
Arab States Broadcasting Union
Associació de Cambres de Comerç i Indústria de la Mediterrània
Associació de Nacions del Sud-est Asiàtic
Unitat Tècnica de l’Acord d’Agadir
British Broadcasting Corporation
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AA
ACAA
ACNUR
ACP
ACR
ACR
ADD
ADFM
ADIA
ADM
AECID
AELC
AEMA
AESA
AFAEMME
AFD
AFRICOM
AGCS
AI
AIE
AIEA
AII
AKEL
AKP
ALC
AMNA
ANIMA
ANP
AOD
AOM
API
APK
APEM
AQMI
ASBU
ASCAME
ASEAN
ATU
BBC

Relació de sigles i acrònims

Relació de sigles i acrònims

Relació de sigles i acrònims
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BCE
BEI
BIDDH
BM
BNA
CA
CAD
CAFÉ
CAGRE
CAN
CARIFORUM
CARIM
CASE
CAWTAR
CBC
CCG
CdR
CE
CEDAW
CEDH
CEE
CEI
CEMI
CENTCOM
CEPA
CEPE
CEPS
CES
CESE
CETMO
CFI
CGLU
CHP
CIA
CIES
CIGEM
CIHEAM
CIIINU
CIJ
CIMO
CIOSL
CIP
CIS
CISA
CNN
CNRS
COPEAM
CP
CREAD
CSCP
CSNU

Banc Central Europeu
Banc Europeu d’Inversions
Despatx per a Institucions Democràtiques i Drets Humans
Banc Mundial
Barreres no aranzelàries
Consell d’Associació
Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (OCDE)
Club de Negocis Francoegipci
Consell d’Assumptes Generals i Relacions Exteriors
Comunitat Andina de Nacions
Fòrum Caribeny d’Estats d’Àfrica, el Carib i el Pacífic
Consorci Euromediterrani per a la Investigació Aplicada sobre Migració Internacional
Centre for Social and Economic Research (Pl)
Centre for Arab Women Training and Research
Cooperació transfronterera
Consell de Cooperació dels Estats Àrabs del Golf
Comitè de les Regions
Comissió Europea
Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona
Conveni Europeu de Drets Humans
Comunitat Econòmica Europea
Comunitat d’Estats Independents
Centre Études Méditerranéennes Internationales
Comandament Central de l’Exèrcit dels Estats Units
Comissió Econòmica per a Àfrica
Comissió Econòmica per Europa de les Nacions Unides
Centre for European Policy Studies
Confederació Europea de Sindicats
Comité Econòmic i Social Europeu
Centre d´Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental
Canal France International
Ciutats i Governs Locals Units
Partit Republicà del Poble (TR)
Agència Central d’Intel·ligència (US)
Centre de Recerca i Estudis de Sociologia
Centre d’Information et de Gestion des Migrations
Centre Internacional d’Estudis Agronòmics Mediterranis Avançats
Comissió Internacional Independent d’Investigació de les Nacions Unides
Cort Internacional de Justícia
Conferència de Ministres de l’Interior de la Mediterrània Occidental
Confederació Internacional d’Organitzacions Sindicals Lliures
Programa de Competitivitat i Innovació
Confederació Internacional de Sindicats
Confederació Internacional de Sindicats Àrabs
Cable News Network
Centre national de la recherche scientifique (FR)
Conferència Permanent d’Operadors Audiovisuals de la Mediterrània
Conferència de les Parts
Centre de Recherche en Economie Appliquée pour le Développement
Plataforma d’Estabilitat i Cooperació del Caucas
Consell de Seguretat de les Nacions Unides

Relació de sigles i acrònims
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Partit Republicà Turc (TR)
Acords de Lliure Comerç Més Reforçats
Partit Democràtic (CY)
Reagrupament Democràtic (CY)
Diàleg Mediterrani
Partit Democràtic dels Socialistes (ME)
Partit de la Societat Democràtica (TR)
European Aeronautic Defence and Space Company
Emirats Àrabs Units
Comunitat Econòmica dels Estats d’Àfrica Occidental
Espai Econòmic Europeu
Espai Econòmic Euromediterrani
Estratègia Europea de Seguretat
Estats Units d’Amèrica
Estats Generals Culturals Mediterranis
Emirates International Investment Company
Hellenic Foundation for European and Foreign Policy
Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies
Àrea de Lliure Comerç Euromediterrani
Xarxa Euromediterrània de Drets Humans
Agència Europa de Seguretat Marítima
Universitat Euromediterrània
European Neighbourhood Journalist Network
Estàndard de Poder Adquisitiu
Empresa Pública de Televisió
Comissió Econòmica i Social de les Nacions Unides per l’Àsia Occidental
Xarxa Euromediterrània d’Economia Social
Euskadi i Llibertat
European Union Institute for Security Studies
Missió de la UE per l’estat de dret a Kosovo
Euro-Mediterranean Information Society Initiative
Euromediterrani
Sistema Unificat Europeu de Control Fronterer
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Unió del Magreb Àrab
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Unió de Repúbliques Socialistes Soviètiques
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Comandament Central
Comandament Nord-americà a Europa
Unió Socialista de Forces Populars (MA)
Unió Sindical de Treballadors del Magreb
Virus d’Immunodeficiència Humana
Fòrum Econòmic Mundial
Xarxa Transeuropea de Transports
Xarxa Transmediterrània de Transports
Zona de Lliure Comerç
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