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Estudiar la Mediterrània és, sobretot, estudiar la
complexitat de la multitud d’interrelacions presents a
la zona. Les relacions entre ambdues ribes, entre
països, cultures, religions, economies i societats formen un ric entramat d’interdependències. L’objectiu
de l’Anuari IEMed de la Mediterrània és fer més entenedores, edició rere edició, aquestes qüestions i
donar visibilitat a les interrelacions d’Europa amb els
seus veïns mediterranis.
La ja tradicional complexitat euromediterrània ha viscut aquests darrers mesos una sèrie de convulsions
que, tot i ser previsibles, han estat molt inesperades
i han marcat l’atmosfera de la regió d’incertesa, però
també d’esperança. Les revoltes i protestes als països àrabs, amb la seva multiplicitat de conseqüències (de la reforma a la guerra civil), han determinat
l’agenda mediterrània recent. I també la de l’Anuari
IEMed de la Mediterrània: els esdeveniments han
obligat a tornar a definir els temes clau de l’Anuari,
no només per poder-los incloure en un apartat propi
sinó també perquè han influït en bona part de la resta d’articles. Així doncs, aquest capítol dedicat a la
nova situació al món àrab el formen tant articles sobre aquests esdeveniments arreu del món àrab com
altres de dedicats als països més paradigmàtics de
les protestes: Tunísia i Egipte.
Malgrat haver estat el tema més mediàtic, les claus
de la Mediterrània no acaben en les revoltes al món
àrab. Els embats de la crisi econòmica mundial es-
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tan tenint una especial incidència en els països mediterranis, sobretot als del nord, per la qual cosa no
els podíem deixar de banda en aquest Anuari. La
repercussió dels rescats de Grècia i Portugal i els
problemes d’Espanya i Itàlia han estat focus d’aten
ció permanent aquests darrers mesos.
La nova arquitectura institucional europea resultant
de l’aplicació del Tractat de Lisboa i el seu efecte
sobre les relacions euromediterrànies, junt amb
l’esdevenidor de la Unió per la Mediterrània, és un
altre dels temes clau d’aquesta edició. Menys mediàtic que els anteriors, no deixa de ser un element
fonamental que determinarà el futur de la regió.
Per últim, cal no oblidar la situació a l’Orient Mitjà i el
conflicte araboisraelià, que sempre és present a la
primera línia de l’actualitat internacional. En aquesta
ocasió es repassen els intents nord-americans de
reprendre les negociacions i com els afecta la situació interna d’israelians i palestins.
El dossier temàtic de l’Anuari se centra aquest any
en la realitat de la nova Mediterrània en un món en
transformació. Pensat per reflectir el nou context internacional amb l’emergència de nous actors a la
Mediterrània i la vertebració de la UpM, el dossier no
ha pogut eludir l’actualitat incorporant a l’anàlisi la
qüestió de les revoltes. Aquest context ha estat el
referent sobre el qual s’estructura el dossier temàtic,
en què s’analitza des del paper de la Mediterrània en
la geopolítica global fins al rol de les relacions euromediterrànies en un món canviant, passant per la
influència dels països del Golf o dels BRIC, o pel
paper que poden exercir els Balcans en la construcció internacional de la Mediterrània. D’altra banda,
també s’examina l’evolució econòmica de la Mediter
rània sud o els processos de democratització i reformes del món àrab tenint en compte els esdeveniments recents.
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Com en cada edició, els articles de l’apartat «Balanç» complementen i completen un panorama de
l’any mediterrani oferint una perspectiva del més
important que ha succeït a l’àrea mediterrània.
Aquesta secció respon a la voluntat de l’Anuari de
no oblidar cap àmbit temàtic, presentant una àmplia selecció d’articles on es poden trobar aspectes que van des de l’àmbit polític fins a l’empresarial,
de les migracions a la seguretat, de l’energia a la
desertització i de les perspectives de població a
la llibertat d’expressió, tot proporcionant les claus
polítiques, econòmiques, socials i culturals de
l’agenda mediterrània.
Conclou l’Anuari una àmplia secció d’«Annexos»
que complementen els articles d’opinió i anàlisi, amb

un extens recull de dades estadístiques, de cooperació al desenvolupament i de moviments migratoris,
així com de cronologies dels principals esdeveniments de la regió i una selecció de mapes.
La vuitena edició de l’Anuari IEMed de la Mediterrània, Med.2011 representa la continuïtat d’un model
de treball amb el qual l’IEMed vol posar a l’abast
dels lectors una eina d’informació, anàlisi i seguiment de la realitat mediterrània adreçada tant als
actors i experts com al públic interessat en la regió.
Un model basat també en la diversitat, tant temàtica
com de perspectives, amb més d’una cinquantena
d’autors de diversos àmbits i orígens que garanteixen que l’Anuari sigui un producte multidisciplinari, obert i plural.

Perspectives

Med.2011

Una Europa en expansió i amb una missió visionària:
la cooperació a través de les fronteres i un creixement sense obstacles. Una Mediterrània sud de
nous horitzons i esperances creixents: de democràcia, pau entre veïns, oportunitats per a la seva gent i
un futur segur per a la seva joventut. Entre les dues,
un partenariat per a la pau, la prosperitat comuna i el
diàleg: la Unió per la Mediterrània.
Amb els canvis que se succeeixen a la Mediterrània,
ara la podem concebre com una regió que s’estén
des del nord del Bàltic fins al sud del Mediterrani i
que comparteixen Europa i l’Orient Mitjà. Aquesta és
la base del Partenariat Euromediterrani, la nostra
plataforma regió-a-regió per a la cooperació i el
desenvolupament. Es tracta d’una relació amb grans
interessos comuns i un potencial il·limitat, i a nosaltres ens correspon desenvolupar el nostre partenariat en tota la seva plenitud.
Les reformes i les revolucions ocorregudes a la Mediterrània no han tingut lloc de forma aïllada, sinó
que són el resultat d’un llarg procés de profunds
canvis socials i econòmics subjacents. Per la seva
banda, la veïna del nord, Europa, comparteix el mateix interès a superar molts dels reptes que afronta la
part sud d’aquest gran llac. Durant anys, Europa ha
estat el veritable soci en la cerca de solucions, i seguirà essent-ho també en els beneficis de l’èxit: una
vibrant zona de pau, democràcia, igualtat de drets
humans, oportunitats justes i un futur de prosperitat
arreu de l’hemisferi comú.
Aquestes realitats proporcionen a la Unió per la Mediterrània un paper important i destacat a l’hora de
modelar les perspectives de canvi a la regió. Respo-

nent puntualment a la nova realitat, reaccionant al
que esperen les nacions en plena transició i reforma,
la Unió per la Mediterrània pot esdevenir un instrument clau per a la cooperació regional i desenvolupar el ple potencial regional meridional de la Política
Europea de Veïnatge.
Avui arriben a l’edat adulta molts joves europeus que
no han vist mai una Europa dividida. Els seus contemporanis, un gran nombre de joves àrabs, no tenen una experiència tan positiva: ells han crescut en
un món de divisió i conflicte. Avui, tots plegats, tenim
l’oportunitat d’eliminar els obstacles al seu futur i
deixar enrere el passat.
Avui ha nascut una renovada generació àrab. Hem
vist com en el passat fracassaven altres inicis semblants. Però aquesta vegada una confluència única
d’esdeveniments ha creat noves oportunitats d’èxit.
Avui, tots junts, podem i hem de complir la promesa
de democràcia, unida a la prosperitat econòmica.
Tanmateix, el primer imperatiu és entendre i articular
el potencial de pau. Hem de començar a concebre
de nou el futur: una regió on el conflicte doni pas a
la cooperació, on una economia regional uneixi les
capacitats i els recursos de 43 països —més de 750
milions de persones, de l’Atlàntic al mar Roig—, i on
els partenariats transfronterers facin avançar el desenvolupament econòmic, la protecció mediambiental i el diàleg entre cultures. És aquest un futur que
potenciarà les persones perquè siguin plenament
partícips del procés global i que proporcionarà una
nova dimensió al partenariat amb els nostres veïns
europeus en els àmbits de la ciència, la tecnologia i
el comerç. L’èxit d’aquest partenariat també tindrà
un impacte substancial en altres qüestions, des de
la pobresa fins a la proliferació d’armes de destrucció massiva, passant per la necessitat de promoure
la integració regional o facilitar la mobilitat.
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Qui hauria pogut preveure un tomb semblant? Qui
s’atrevia a esperar que el poble tunisenc fos capaç
d’enderrocar un règim policíac i cleptòman, l’estabi
litat i solidesa del qual era lloada tant a Europa com
a altres llocs? Fins aquells que no són uns neòfits en
matèria de política àrab s’han vist agafats d’improvís,
al·lucinats davant el canvi brusc dels esdeveniments,
sorpresos per la rapidesa de la victòria del poble tunisenc i estupefactes per la maduresa i modernitat
que ha demostrat.
Així doncs, no ens ha d’estranyar que l’aixecament
del poble tunisenc hagi tingut el mateix efecte que
un electroxoc. Cal reconèixer que la sorpresa va ser
molt gran: un jove venedor ambulant, fustigat per la
policia a Sidi Bouzid, s’immola el 17 de desembre
de 2010 i es desencadena tot un moviment de revolta. Des de la regió centreoccidental (Kasserine,
Sidi Bouzid, Feriana, etc.), aquest moviment s’estén
com una taca d’oli arreu del país, que es mobilitza i
s’inflama. Mohammad Bouazizi mor el 4 de gener de
2011.
Creient que es tractava d’un simple motí com els
que havien jalonat la història d’aquest país, la policia
no té miraments: gasos lacrimògens i bales de veritat. Però com més s’ataca els tunisencs, més
s’intensifiquen i es generalitzen les manifestacions.
Sord a les crides de la joventut, Ben Ali es refugia al
principi en el mutisme, confiant en l’eficàcia de la
seva policia, i després fa sentir la seva veu en un intent d’atribuir els motins a elements «exaltats i subversius», abans de sucumbir a l’evidència i reconèixer
els errors comesos, i de pronunciar la cèlebre frase
d’un altre general (tot i que de diferent abast): «Us
comprenc». Massa tard; la protesta havia arribat a un

punt sense retorn. Ben Ali recorre a l’exèrcit, però
aquest es rebel·la i per boca del seu cap es nega a
disparar contra la multitud. El règim es desploma i el
dictador, acorralat, fuig el 14 de gener de 2011.
Els propis tunisencs es mostren sorpresos davant el
gir dels esdeveniments. Era indubtable que creien
que el dictador seguia tenint urpes d’acer i un braç
molt llarg; però va demostrar ser un tigre de paper
davant un poble que ja no tenia por i que s’havia
posat en marxa. Evidentment, la por havia canviat de
bàndol.
Em preo de seguir de prop l’evolució política, econòmica i social de Tunísia i del món àrab. I tot i així he
de reconèixer que el que va passar m’ha agafat
d’improvís. Desitjava el canvi, el demanava amb tot
el meu cor. No em cansava de repetir que «abans de
l’alba és quan més negra és la nit» i que «després de
l’hivern de la dictadura, arribarà la primavera de la
llibertat». Després, la gran sorpresa: la immolació
d’un jove i un país sencer que s’inflama per la llibertat. Tot comença, doncs, de manera sacrificial, com
l’anomena Abdelwahab Meddeb, el qual afegeix: «És
crístic: l’entrega d’un mateix per aconseguir la salvació dels altres». Personalment, crec que la immolació de Bouazizi no tenia cap significat religiós o sacrificial, sinó que simplement es tractava de prendre
la paraula a través del foc, d’un acte per dir «prou» o
per dir «no». Ja no és possible continuar relacionant
aquest gest amb una forma de la Jihad per una causa qualsevol, ni, a fortiori, amb un simple suïcidi. Els
joves àrabs que s’immolen, procuren, sobretot, fer
pública la seva desesperació. És possible que pensin que, per mitjà d’un efecte rebot, aconseguiran
despertar els seus pobles i posar-los en marxa. I si
ho han aconseguit és perquè els seus països eren
com camps atapeïts de brossa resseca que només
esperaven una metxa per començar a cremar. Sense
creure en el miracle d’allò imprevisible, és clar que la
situació ja estava madura per a una conflagració ge-

15

Bichara Khader
Director
Centre d’Estudis i de Recerca sobre el Món Àrab
Contemporani (CERMAC), Universitat Louvain-la-Neuve

Claus

Tunísia i el despertar democràtic àrab

neralitzada: n’hi havia prou amb un fet que servís de
detonant.
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La longevitat dels sistemes autoritaris àrabs
Però si la situació ja estava madura per al canvi, com
es pot explicar la longevitat que mostraven els règims autoritaris àrabs? D’on venia la seva capacitat
de resistència davant els vents en contra? I com a
corol·lari, per què els pobles àrabs han esperat tant,
mentre que, a Espanya i Portugal, les onades de democratització havien acabat amb els règims de Franco i de Salazar als anys setanta, amb les dictadures
d’Amèrica Llatina als anys vuitanta i amb els països
d’Europa central i oriental als noranta?
Responguem primer a la qüestió de la longevitat
dels règims. Un tema que explico per mitjà de diversos factors tant d’ordre intern com extern.
Els factors interns
En primer lloc, aquests factors reflecteixen la
naturalesa de l’Estat àrab postcolonial. En
efecte, un cop creuat el llindar de la independència,
el problema de l’afirmació nacional preval sobre tota
la resta. Les repúbliques àrabs, creades a partir de
cops d’Estat militars o de revolucions nacionals (Algèria 1962, Síria 1948, Egipte 1952, l’Iraq 1958, el
Sudan 1969 i Líbia 1969) eleven al poder noves
elits, essencialment militars, sovint d’extracció rural
o de la petita burgesia. Amb aquests nous equips,
l’Estat nacionalista, socialista i arabista passa a suc
ceir l’Estat liberal de les dècades anteriors. Aquests
equips militars es presenten com els «salvadors de
la nació àrab de les urpes del colonialisme» i com els
«artífexs del desenvolupament de les societats»,
però ràpidament cauen en un populisme primari,
emmordassant qualsevol intent de dissidència i acusant d’«agents de l’imperialisme» tots aquells que
se’ls oposen. En nom de la «gloriosa nació àrab» i de
la seva «missió eterna» (Al-risalah al khalidah), eslògans enarborats pel partit Baas i per altres partits de
la mateixa índole, els nous règims acaben amb les
diferències amb el pretext de la unitat. Fan que
l’estabilitat prevalgui sobre la democràcia i estableixen un contracte social tàcit amb els seus pobles: l’Estat es fa càrrec dels temes de desenvolupament, independència política i justícia social a
canvi del consentiment de la població, que no es
mostra reivindicativa en l’àmbit de la participació po-

lítica. Aquest consens negatiu podia funcionar quan
les poblacions àrabs eren encara poc nombroses,
però avui ja no funciona perquè la població àrab s’ha
quadruplicat en el curs dels últims 60 anys, les necessitats s’han disparat i els mitjans dels estats
s’han reduït a causa d’una mala governança; és a
dir, pel descontrol depredador dels règims, la compra d’armes i la corrupció generalitzada. En haver
perdut tota la seva legitimitat, els estats acaben recorrent a un partit únic o dominant, i a un dispositiu
molt sofisticat de repressió i control, aconseguint
que regni un veritable clima de terror.
Als països productors de petroli, la renda petrolífera hi actua com un amortidor; és a dir,
aquesta renda treu valor al treball, a l’esperit d’em
presa i a l’eficàcia, atès que, com que els ingressos
dels estats no es troben vinculats al treball, redueix
el sistema d’impostos i fa autònoms els estats (no
oblidem el que deien els pioners nord-americans: no
taxation without representation), infecta tota l’econo
mia nacional per mitjà d’una ocupació pública desorbitada i per la generalització de la corrupció, i
compra l’aprovació de les poblacions. En resum, es
tracta clarament de la «maledicció dels recursos naturals», l’anomenada Dutch disease, «la malaltia holandesa», en la mesura que la renda actua no només
contra l’eficàcia econòmica, sinó també contra la
democràcia. I això és vàlid tant per als emirats i les
monarquies com per a les repúbliques, com en el
cas de Líbia o d’Algèria.
El tema de Palestina ha anat en contra de la
democràcia; certament, aquest tema constitueix
una font de patiment i humiliació per als pobles
àrabs, des de Mauritània fins a Oman, però també
ha estat objecte de tot tipus d’instrumentalitzacions
per part dels règims, els quals no han cessat d’es
cometre els seus pobles amb consignes enganyoses, com ara que cal «tancar files contra l’enemic
sionista», no s’ha d’«abaixar la guàrdia», ni «trencar el
consens nacional de la lluita contra Israel i la seva
ocupació», o «ha arribat l’hora de lluitar i no de debatre». Els règims han utilitzat i abusat d’aquesta lletania fal·laç, autodenominada nacionalista. El pitjor, tal
com assenyala el periodista Khaled Hroub, és que
«aquestes consignes han ressonat durant dècades i
han tingut un considerable impacte sobre àmplies
capes de la població, les quals han acceptat aquests
règims com a contrapartida de la lluita contra Israel»,
sense plantejar-se la qüestió de saber si la dictadura
és més perfecta que la democràcia en la lluita contra
un enemic nacional.

Així doncs, la cultura política àrab en el seu conjunt,
tant als estats republicans com als monàrquics,
atorga poca importància als ciutadans perquè està
mancada de les necessàries mediacions institucionals entre el cap i els súbdits (ra’aya), entre el pare
fundador de la nació i els seus «fills», entre els «salvadors de la nació» i els seus «clients». En una relació d’aquest tipus, l’Estat ja no és un «bé públic»,
sinó un «recurs privat», captat pel cap de l’Estat, per
la seva família i per les classes dirigents que graviten
en la seva òrbita. Això vol dir que no només les poblacions no estan vinculades a les decisions eco
nòmiques i socials, sinó que són víctimes de la depredació dels funcionaris, la corrupció dels quals
augmenta el sentiment d’impotència de la societat i
debilita la consciència del caràcter públic de l’Estat;
la qual cosa converteix aquest darrer en un fenomen
hostil viscut com un mal necessari.
Els factors externs
A aquests factors endògens de l’eternització dels
règims autoritaris al món àrab cal afegir, com és natural, els factors externs que es resumeixen en la
«funció instrumental» d’aquests règims en la defensa
dels interessos de les potències exteriors.
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Les poblacions no estan
vinculades a les decisions
econòmiques i socials, sinó que
són víctimes de la depredació dels
funcionaris, la corrupció dels
quals augmenta el sentiment
d’impotència de la societat i
debilita la consciència del
caràcter públic de l’Estat

L’aliança d’aquests règims amb les grans potències durant la guerra freda ha estat un element determinant per a la seva de longevitat.
En efecte, des de l’any 1956 fins a la desintegració
de l’URSS, a principis dels anys noranta, tot el subsistema àrab s’ha vist penetrat i polaritzat. Per a mi,
un sistema penetrat és un sistema sotmès a les interferències dels actors exteriors. Això es deu a la
seva riquesa geològica (gas i petroli), a la seva localització (regió clau - corredor - cruïlla), a la seva importància geopolítica i geoestratègica (connecta el
Mediterrani amb els oceans, i costeja Àfrica, Europa
i Àsia), al seu interès econòmic per ser un mercat
ampli, i fins i tot la seva dimensió geoteològica, atès
que la zona està dotada d’una espècie de «geografia
sagrada» per a les tres religions monoteistes. El
caràcter penetrat del subsistema regional àrab és
anterior a la guerra freda, atès que, des de l’Antiguitat
fins als nostres dies, el món àrab s’ha vist cobejat
per les potències, i ha estat objecte de tots els desit
jos i rivalitats. Però amb la guerra freda la penetració
va ser total: cap zona, per apartada que fos, es va
mantenir fora de la seva influència.
Al món àrab aquest fet produiria una polarització
gairebé sistèmica entre proamericans (i pro occidentals) i prosoviètics. Grosso modo, les monarquies es van alinear amb els nord-americans i les
«repúbliques socialistes i populars», amb els soviè
tics. Ara bé, ni els nord-americans, ni a fortiori els
soviètics, es plantejaven la qüestió de la «llibertat
política». Allò que és essencial era que els seus respectius aliats es mantinguessin «fidels» als seus
compromisos. Als soviètics la dictadura gairebé no
els suposava un problema de consciència. I quant
als occidentals, malgrat reconèixer el poc marge de
llibertat de què gaudien els pobles dels seus aliats,
tenien ben present que es tractava «dels seus aliats»
(our sons of a bitch). Per tant, la guerra freda va contribuir a congelar les reivindicacions democràtiques
i a la fossilització dels règims.
Aquests règims s’han presentat com els garants de l’estabilitat, tan necessària per als fluxos
regulars del petroli i el gas. Indispensables per al
funcionament de l’economia mundial, aquests dos
recursos són àmpliament presents al món àrab, atès
que aquest darrer ostenta prop del 60% de les reserves provades de petroli i prop del 20% de les
reserves de gas.
Aquests règims s’han presentat com les muralles contra l’islamisme, i fins i tot contra els jihadistes. No obstant això, tots els experts sobre
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aquest tema es mostren unànimes a l’hora de reconèixer el paper dels règims autoritaris àrabs en la
reislamització de les societats al sud i a l’est de la
Mediterrània. Des del principi, després de la mort de
Nasser i de l’erosió de la ideologia arabista, a les
universitats egípcies, Sadat va encoratjar els moviments estudiantils islamistes per oposar-se als estudiants nasseristes d’esquerres. En altres llocs, els
règims van intentar derrotar els islamistes al seu propi terreny rivalitzant amb ells en el zel en la construcció de mesquites; a Algèria s’han construït més
mesquites que escoles. I els altres països han seguit
aquest exemple, propiciant el desenvolupament
d’una cultura conservadora, un enfortiment del paper de la religió, i una proliferació dels símbols, les
referències a l’islam i les emissions religioses. A
Tunísia, segons ens informa Hakim Ben Hammouda,
el gendre de Ben Ali estava a l’origen de la creació
de l’emissora de ràdio Ezzitouna i d’un banc islàmic.
Lluny de ser seculars, els poders autoritaris han contribuït àmpliament a la islamització en la seva versió
moderada i en la seva versió radical. L’increment de
l’ús del vel està relacionat amb l’enfortiment de les
dictadures.
Potser aquests règims han estat més eficaços com
a muralles antiterroristes? Sens dubte, però ho han
fet sobretot per protegir-se a si mateixos, no per
protegir Occident. I de totes maneres, cal sostenir
que els estats democràtics no es troben en situació
de lluitar contra el terrorisme?
Aquests règims s’han presentat com els sentinelles contra la immigració. La Unió Europea
(UE) ha estat la que els ha pressionat perquè duguin a terme el paper de guàrdies fronterers per
compte de la Unió, sovint com a contrapartida de
substancials ajudes financeres. És ben sabut que
aquesta externalització dels controls provoca tragèdies humanes, afavoreix el tràfic d’éssers humans,
desplaça les rutes migratòries i només fa que la travessia es torni més perillosa i més llarga, i més sucosa per als traficants. Però el que és èticament
inacceptable en aquesta política de «policia a distància» és que a aquests règims autoritaris que no
han de consultar les seves poblacions la UE els demana que transformin una frontera oberta, viva, interdependent i integrada en una zona fronterera
alienada (alienated borderline), per utilitzar l’expres
sió de Donnan i Wilson.
Aquesta deslocalització del control no ofereix cap
garantia en matèria d’exigències democràtiques.
Com et pots fiar de Gaddafi per protegir els drets

dels emigrants a Líbia, i als seus centres de selecció, de detenció o de retenció? És com demanar-li a
un llop que protegeixi les ovelles...!
Així, la perpetuació durant dècades dels règims autoritaris àrabs no només s’explica gràcies als factors
interns, sinó també a causa de la funció instrumental
que els van adjudicar els seus aliats exteriors, amb
els danys que tots coneixem. En efecte, la seva qualitat de «muralla contra el terrorisme» és la que ha
propiciat que els règims autoritaris àrabs hagin pogut actuar amb rigor contra qualsevol manifestació
de la societat civil, islamista o no, empresonant,
emmordassant, torturant o exiliant, gairebé enmig
del silenci ensordidor dels predicadors oficials dels
drets humans. I així, exercint de «sentinelles antiimmigració», és com aquests règims han pogut detenir
els immigrants subsaharians en condicions vergo
nyoses, o integrar-los, com a mercenaris, en un exèr
cit de repressió com succeeix a Líbia.

La ficció de l’excepció àrab
Per explicar la longevitat dels sistemes autoritaris
àrabs cal tornar, doncs, a la naturalesa dels equips
dirigents, a les diferents legitimacions de què feien
gala i a les funcions instrumentals que els van ser
confiades. En resum, per comprendre el que passa
al món àrab cal cercar les respostes en les ciències socials i no en el text alcorànic o, a fortiori, en
les explicacions culturalistes. Ara bé, la tesi culturalista de l’excepció àrab, malgrat ser menys pertinent des del punt de vista de les ciències socials,
era, i continua essent, la que més prevalia en certs
cenacles intel·lectuals i en els mitjans populars occidentals i, per consegüent, en la percepció popular. Quantes portades de revistes —i no només de
revistes sensacionalistes— mostren titulars com
«És compatible l’islam amb la democràcia?», «L’is
lam contra la República», «La impossible integració
dels immigrants musulmans», «Islam versus Occident: el xoc». Tots aquests titulars tradueixen una
visió deformada i denoten una gran pobresa in
tel·lectual.
Què diu la tesi de «l’excepció àrab i musulmana»?
Per a l’escola culturalista «existeix un homo islamicus específic, separat antropològicament de la resta
de la humanitat», la qual cosa permet suposar que
l’islam es troba irremeiablement associat a una espècie de teocràcia que es mostraria incapaç d’obrirse a l’univers pluralista i al seu corol·lari democràtic.

Perquè en ser majoritàriament musulmà, sostenen
els defensors de la tesi culturalista, el món àrab patiria la mateixa excepció autoritària i seria l’única
zona que es mantindria endarrerida respecte a un
procés planetari de democratització, atès que és refractari al pluralisme. «Avui, una democràcia àrab —
escriu David Pryce-Jones— no és només un concepte teòric, sinó una contradicció en els termes»2.
Altres li han seguit la veta, recordant les escissions
tribals, les protestes permanents contra l’autoritat,
les sedicions en cadena i la successió de revoltes
que farien anàrquica la Ciutat islàmica des del seu
mateix origen. De tal manera que la cultura de la violència i de la força que prevaldria a l’àrea araboislàmica no militaria a favor de l’emergència d’una societat civil dinàmica i d’un espai de dret. Per reforçar
encara més aquesta argumentació, la teoria culturalista arriba fins a recordar la importància de l’obe
diència que es deu al príncep, al soldà, al rei, al zaïm,
al xeic o al pare. Resumint, tota la vida social estaria
caracteritzada per relacions d’autoritat, de domini i
de dependència, les quals acabarien transformant la
figura del líder en un agent repressiu.
Però tot i que la pobresa d’aquesta teoria salti a la
vista, el cert és que ha tingut, i encara té, ressò. Per
què? La resposta no és senzilla. Imagino que hi ha
una gran part de desconeixement de la història antiga i recent del món arabomusulmà, i aquest determinisme negatiu es veu alimentat per la confusió habi1 Lewis,

Les revolucions àrabs de Tunísia i Egipte no només
han fet saltar pels aires els règims autoritaris, sinó
que també han sacsejat les tesis de l’excepció àrab
i musulmana. Amb la seva sang i el seu coratge, els
joves tunisencs i egipcis (a l’igual d’altres joves
àrabs) han escrit —o estan escrivint— no només
l’epitafi de la dictadura en terra àrab, sinó també el
de la dictadura de les idees culturalistes sobre els
àrabs i els musulmans. En fer-ho, han impartit una
lliçó magistral a tots aquells que només veien multituds apàtiques i dòcils als carrers àrabs, i han desmentit de manera punyent les tesis de l’estabilitat
propagades per la dictadura i revelat la incoherència
de la UE, que pretenia recompensar Tunísia i Egipte
atorgant-los un «estatut avançat». Alhora, han denunciat les sospitoses amistats d’alguns estats
europeus amb els règims autoritaris del sud, en nom
d’una falsa concepció de la realpolitik.
Els pobles àrabs han seguit les revolucions tunisenca i egípcia amb entusiasme, i potser amb certa enveja. Altres règims àrabs han intentat desviar la mirada o minimitzar el seu significat. Creuen estar fora
de la seva influència, però la recerca de la llibertat és
contagiosa, com es pot veure a Síria, al Iemen, a Líbia i a altres països àrabs, rics i menys rics.
En matèria de «revolució feliç», la dels joves tunisencs crearà escola. Tenim tot el dret de parlar d’un
paradigma tunisenc. En efecte, dels esdeveniments
de Tunísia se’n poden extreure diverses ensenyances. La primera, la maduresa d’aquest poble: s’ha
mantingut unit i el seu moviment ha conservat la

Bernard. What went wrong? Western Impact and Middle Eastern Reponses. Oxford University Press, 2002.
David. The Closed Circle: An Interpretation of the Arabs. Nova York: Harper and Row, p. 406, 1989.
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Per a l’escola culturalista
«existeix un homo islamicus
específic, separat
antropològicament de la resta de
la humanitat», la qual cosa
permet suposar que l’islam es
troba irremeiablement associat
a una espècie de teocràcia que es
mostraria incapaç d’obrir-se a
l’univers pluralista i al seu
corol·lari democràtic

tual entre l’islam en tant que text i l’islam històric; és
a dir, l’islam encarnat per les pràctiques socials dels
que el viuen. És possible que alguns demostrin una
mica de mala fe, o una voluntat de presentar Israel
com un «recés democràtic» en «un oceà de tirania»,
i que altres facin una lectura errònia de les nocions
d’al-assabiyya d’Ibn Khaldun, i de neo-patriarchy
(neopatriarcat) de Hisham Sharabi. I no és improbable que els defensors d’aquesta tesi estiguin influenciats pel corpus jurídic musulmà en què l’interès de
l’umma (la comunitat musulmana) prevaldria sobre
els drets dels individus.
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Aquesta és la tesi de Bernard Lewis sobre «el despotisme intrínsec de l’islam»1.
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seva espontaneïtat, sense quedar enquadrat en cap
partit polític, ni en cap organització religiosa, la qual
cosa ha evitat qualsevol apropiació partidista o religiosa. El poble tunisenc ha demostrat un coratge i
una sang freda extraordinaris: no ha replicat la violència policial amb la contraviolència. En mantenirse en pau, les protestes finalment s’han imposat sobre la tossuderia dels acòlits del poder despòtic.

Els islamistes tunisencs han
adoptat un perfil baix i no han
intentat ni enquadrar la protesta,
ni tan sols recuperar-la. Als
països àrabs el fet de no barrejar
les reivindicacions religioses i les
reivindicacions polítiques és tota
una novetat
Millor encara, els eslògans que proferien les multituds van mantenir el seu caràcter laic: llibertat, feina
i dignitat. Ni una sola vegada vaig sentir «Déu és
gran». Tot i que indiscutiblement s’hagi produït una
reislamització d’una part de la societat tunisenca, tal
com recordava un manifestant, «Déu és al cor dels
tunisencs, però no és al carrer». Els islamistes tunisencs han adoptat un perfil baix i no han intentat ni
enquadrar la protesta, ni tan sols recuperar-la. Als
països àrabs el fet de no barrejar les reivindicacions
religioses i les reivindicacions polítiques és tota una
novetat. Això diu molt de com ha progressat la secularització a Tunísia, els mèrits de la qual es remunten
—no podem sinó recordar-ho— al propi Bourguiba.
Les dones han estat actrius eficaces del moviment.
Punta de llança del canvi social a Tunísia, no s’han
quedat al marge ni fora de joc. Avui se les cita com
a exemple a tots els països àrabs.
Aquesta revolució no ha estat la dels «ventres buits»,
sinó la dels «caps plens de somnis i esperança» en
una altra Tunísia. Com és lògic, s’han assenyalat els
problemes econòmics, com l’atur juvenil, la corrup-

3 En

ció i el clientelisme, però sobretot el que movia els
manifestants era el desig irreprimible de llibertat.
Un cop caigut el dictador, resta per conquerir la
democràcia. Tanmateix, en aquest àmbit la senda
del futur és escarpada: caldrà desmantellar la tecnoestructura de la dictadura i les bases del règim
(milícies, serveis secrets, partit únic, etc.), organitzar eleccions dignes d’aquest nom, i instaurar una
democràcia inspirada en l’assossec i la inclusió.
Sí, sens dubte caldrà integrar els islamistes moderats, però sense admetre que ningú no s’atorgui el
dret de confiscar la revolució tunisenca. L’exèrcit,
el crèdit del qual ha romàs intacte, ha estat a
l’aguait d’evitar relliscades, i de no cedir a la temptació de deixar aflorar al seu si la figura salvadora
de la nació. Quants «salvadors de la nació» han
estat, sota altres horitzons, els «enterramorts de la
democràcia»?
A la vista d’aquests trets específics tunisencs, sembla clar que la revolució egípcia és la que més
s’apropa al paradigma tunisenc, però atorgant un
paper més important al Consell Militar. Mentre que
Líbia és el país que més se n’allunya, la revolució
dels joves ha derivat en una rebel·lió armada, la repressió del règim de Gaddafi té un caràcter sagnant,
i Occident hi ha intervingut, comptant amb el mandat internacional i un aval àrab, imposant una zona
d’exclusió aèria i «qualsevol altra mesura apropiada».
Per la seva banda, la Unió Europea haurà de revisar
a fons la seva política i repensar en profunditat les
seves relacions amb els països de la Mediterrània i,
de manera més general, amb els països àrabs. Paralitzada a causa dels riscos que comporten tots els
«ismes» com l’integrisme, l’islamisme, el terrorisme,
el radicalisme i l’harraguisme3 (immigració clandestina), la Unió Europea ha tancat els ulls davant les
dictadures. Però ara no tindrà més remei que obrirlos: el despertar democràtic àrab serà capaç de
despertar Europa. D’ara endavant, la Unió Europea
haurà de negociar no amb el «carrer àrab», sinó amb
les «opinions àrabs». I aquest no és el mèrit menys
important de la revolució democràtica del sud de la
Mediterrània.

francès, harraguisme, derivat de harraga, que al Magreb designa aquells que cremen els seus papers abans de creuar l’Estret. (Nota del t.)
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Els esdeveniments que des de principis de 2011
sacsegen tot el món àrab (amb molt poques excepcions) són una de les notícies d’aquest any i plantegen una sèrie de debats i reflexions que els especialistes, acadèmics i analistes no poden eludir.
En primer lloc, i per damunt de qualsevol altra consideració, la imprevisibilitat en el terreny de la política,
que és una de les seves característiques substantives, però sobretot de la política internacional, en el
sentit més ampli del terme. Les ciències socials, la
teoria de les relacions internacionals, la ciència política o l’economia tenen debilitats metodològiques i
analítiques, algunes de les quals són difícils de cor
regir o modificar, però almenys cal ser-ne conscients: el que va esclatar arreu del món àrab en el
seu moment no ho havia previst ningú, ni dins dels
règims polítics afectats, ni a les respectives societats civils, ni al món occidental, ni entre els acadèmics internacionals més reputats. De fet, més enllà
de la importància de la notícia de la seva mort el 2 de
maig de 2011, les revoltes àrabs van agafar totalment desprevingut i fora de joc Bin Laden i el que es
coneix com la «franquícia Al-Qaida».
Aquesta imprevisibilitat és perfectament comparable —situant l’argument en la perspectiva història
adequada i relativitzant alguns dels seus continguts— amb la caiguda del Mur de Berlín l’any 1989
o amb la simple possibilitat que la perestroika de
Gorbatxov als seus inicis acabés no solament amb
el món bipolar i la guerra freda, sinó amb el propi
règim polític soviètic. Atenció, la comparació és de
valor relatiu, i per suposat que amb això no volem
suggerir que les conseqüències hagin de ser les
mateixes a escala global, mundial. Però sí que serveix per reafirmar la imprevisibilitat de la política.

En segon lloc, i això té a veure amb el punt anterior,
estem assistint també a una reafirmació del concepte d’«autonomia de la política» o, si es prefereix,
d’«allò polític» (com a concepte més ampli i inclusiu), entesa com a validesa de la voluntat subjectiva
col·lectiva d’una societat a l’hora de prendre decisions, desencadenar processos, obrir noves vies o
trencar les dinàmiques politicosocials tradicionals
vigents fins al moment. Això en si mateix no és nou;
podem remuntar la importància d’aquesta «autonomia de la política» des de Maquiavel (o abans) fins
als nostres dies, al llarg de la complexa història de
les idees polítiques i socials. Però en el cas que ens
ocupa, la reafirmació ha estat espectacular, atès que
ha esclatat en el marc de règims polítics autoritaris o
directament dictatorials, que en teoria deixen poc
marge d’acció a l’autonomia de la societat civil.
En tercer lloc, crida l’atenció el caràcter secular, laic,
de tots aquests moviments en la seva disparitat,
amb les seves diverses expressions, i és notable
constatar fins a quin punt aquesta «secularitat»
s’estén envers «el futur», o sigui, envers el tipus de
fórmules polítiques i institucionals que es propugnen
com a alternativa. En altres paraules, no només demanen llibertat, amnistia o eleccions; demanen separació de poders, premsa lliure, legalització de partits; o sigui, una «democràcia representativa» com
les nostres. Cal insistir en aquest punt: els moviments que hem vist durant mesos, d’Algèria a Egipte, de Tunísia al Iemen, han estat sobretot urbans, la
qual cosa indica que el cleavage (la línia de fractura,
divisòria) entre el mitjà urbà i el rural o els fluxos de
creixent urbanització d’aquests països han acabat
essent més importants del que en principi semblava
o s’estudiava només com un fenomen de moviments
sociològics poblacionals. Aquesta secularització
s’ha vist reforçada clarament per la manca (o marginalitat) d’un discurs religiós polititzat, fonamentalista
o no tant, islamista (en les seves diverses expres-
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sions), de manera que aquests moviments de revolta
han construït la seva legitimitat interna i internacional
a partir d’aquest llenguatge secular de la política laica abans esmentat: l’equivalent de les reivindicacions de les grans revolucions de matriu europea
dels darrers dos segles i mig. Fins i tot més, si ens
remuntem a la revolució anglesa del segle xvii (amb
la seva lluita per l’Habeas Corpus o el bill of rights).
En quart lloc, també crida poderosament l’atenció
que aquests moviments, pel que hem pogut saber
en els tres primers mesos de revoltes, han estat molt
transparents en la seva simplicitat estructural i organitzativa. En el seu inici, han estat espontanis, no estaven prèviament organitzats (si hagués estat així,
s’hauria fet de manera clandestina perquè es tracta
de dictadures). No estaven enquadrats, preparats,
amb programa, tàctica i estratègia prèvies, i cap organització (islamista o laica) pot pretendre haver-los
liderat i enquadrat. Si més no, com ha succeït en el
cas de crisis d’altres règims autoritaris, en altres
transicions, han anat apareixent un ampli ventall de
nous partits i lideratges diversos, alguns dels quals
han tingut el seu paper (els Germans Musulmans a
Egipte i poc més). Però en aquests règims caiguts,
com Tunísia, Egipte o Líbia, si hi havia o subsistia
oposició, es trobava a la presó, a l’exili o liquidada en
tots els sentits i a tots els efectes. Naturalment, no
és un repte menor que, en fases més avançades de
les transicions en curs, aquesta fragmentada pluralitat d’opcions polítiques cerqui i acabi trobant un espai relatiu de presència institucional. Però hi haurà
un procés de «selecció natural», via electoral o per
influència social a diversos nivells.
En això consisteix precisament una transició, i si
acaba raonablement bé (la qual cosa no és segura a
nivell generalitzat, ni molt menys), pel camí la competició serà dura, difícil; hi intervindran els mitjans de
comunicació, les xarxes socials, actors internacionals de diversos tipus, i aquesta cursa per influir en
la societat serà multiforme. És a dir, les revoltes han
estat socials, populars, espontànies, no preparades
prèviament, s’han anat autoorganitzant en temps
real i sobre la marxa, però sis, vuit mesos després
dels seus inicis, ni tan sols a Tunísia o a Egipte hi ha
un nou sistema de partits, un govern pròpiament legitimat a les urnes o una força política que pretengui
representar la majoria del poble. Tot plegat està «en
construcció».
En cinquè lloc, i pel que es va poder saber a la fase
inicial de les revoltes, el moviment ha adoptat expressions diverses, però amb un format subjacent

semblant: el mitjà urbà abans esmentat (com a marc
d’actuació), els joves, l’activisme femení (doblement
significatiu en la tradició social del món àrab), la utilització exhaustiva de les famoses xarxes socials i
d’Internet en tota la seva potencialitat, etc. En alguns casos, el règim sembla recuperar la iniciativa
després de les primeres setmanes (com a Algèria),
en altres la seva caiguda és vertiginosa (com a Tunísia i Egipte), en altres hi ha un interminable acordió
i el dictador s’aferra al poder (com al Iemen després
de sis mesos); o sigui, en uns casos «el carrer» gua
nya, en altres no perd però la confrontació s’estanca,
i en altres, finalment, el règim recondueix (almenys
provisionalment), la seva pròpia autoreforma, com
en els casos del Marroc i Jordània, on sembla jugar
un paper essencial el fet que la monarquia està socialment molt arrelada, té una alta dosi de legitimitat
històrica, les seves societats civils són (relativament
però realment) més autònomes, més «denses» en la
seva expressió. El ciutadà s’identifica amb aquestes
formes d’Estat i de Govern, sota la forma monàrquica, perquè ajuda a sumar les seves lleialtats al
watan (pàtria) i al dawlat (Estat) d’una manera bastant integrada, no incompatible amb les reformes
democràtiques exigides. I tot seguit tenim les variants de Líbia i Síria, que opten per la repressió
massiva i sistemàtica, amb risc de guerra civil i respostes diferents de la comunitat internacional, com
veurem més endavant.

Les revoltes han estat socials,
populars, espontànies, no
preparades prèviament, s’han
anat autoorganitzant en temps
real i sobre la marxa
És cert que en la cultura política històrica del que
anomenem «arabisme» o «arabitat», la legitimitat superior de les diverses lleialtats del ciutadà es basava
(almenys segons el «relat hegemònic») en conceptes com umma al arabiya, la «supranació àrab», entesa com a reivindicació col·lectiva del món àrab en
el seu conjunt. Que per cert no ha resistit el pas del
temps, i no ha pogut recollir més que fracassos quan
s’ha intentat enfrontar als conceptes esmentats de
pàtria o Estat, watan i dawlat respectivament, com
ho demostren les successives temptatives fallides
de construir supraestats com la RAU (República
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rupturistes triomfants. I hi haurà passos enrere o
manteniment de l’statu quo, com sembla ser (a juny
de 2011) el cas de Síria, que es beneficia addicionalment de dos factors que el distingeixen d’Egipte i
de Líbia respectivament. D’una banda, l’exèrcit de
moment no deixa caure el règim, carrega amb la part
més dura de la repressió i és —amb Egipte— el més
potent de tot el món àrab amb diferència. D’altra
banda, la comunitat internacional va adoptar en el
seu moment una aproximació molt més cauta, més
incrementalista i no bèl·lica (que en el cas libi) mitjançant una suma de variables que mantindran oberta la polèmica sobre l’anomenat «doble estàndard»
en l’ús de la força quan està en joc la Responsabilitat de Protegir (anomenada R2P). És un dilema real
i no s’ha d’ignorar.
Mereix atenció el cas de Líbia, perquè som davant
l’excepció: la revolta esdevé guerra civil, amb totes
les seves conseqüències; l’enfrontament s’estanca,
i la nova variable és l’ús de la força militar internacional invocant justament la R2P abans esmentada.
Vegem-ho amb més detall.
La intervenció ordenada pel Consell de Seguretat
(d’ara endavant CS) a Líbia ha suscitat un ampli debat. D’una banda, és un d’aquests casos en què amplis segments de l’opinió pública tenen una sensació de confusió. És un dels dilemes sobre l’anomenat
«deure d’intervenció» (als anys noranta) o «Responsabilitat de Protegir» (aprovat per Nacions Unides
els anys 2005 i 2009). Sobretot comporten dilemes
tots i cadascun dels casos en què s’han produït intervencions internacionals sota aquesta invocació
durant exactament els darrers 20 anys. I si us plau,
deixem de banda el cas de l’Iraq el 2003, perquè és
l’únic en què les diferències amb Líbia són tan grans
que invocar-lo no té cap fonament.
El criteri de legalitat és formalment inobjectable: la
resolució 1973 del CS (de març de 2011) és explícita, és prèvia a l’acció de la força, defineix clarament el mandat i, alhora, fixa també els límits que
aquest no ha de traspassar. En aquest cas, el criteri
de legalitat es veu reforçat pel criteri de legitimitat.
Els casos en què en el passat no es va intervenir, o
es va fer tard (com a l’antiga Iugoslàvia entre els
anys 1991 i el 1995, sota missió de Nacions Unides, Unprofor), han pesat molt en la decisió dels
membres del CS. Fins i tot els que tenien reserves
—per motius diversos i que els correspon a ells explicar— s’han abstingut, no hi ha hagut vots en contra. L’abstenció de la Xina i Rússia és, doncs, una no
objecció, malgrat tenir el veto al seu abast.
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Àrab Unida) als anys cinquanta. Paradoxalment, diversos factors han fet palesa aquesta incapacitat
històrica.
I en particular, el fet que l’alliberació dels actuals països àrabs va ser molt diversa, en el cas dels africans
es van alliberar del colonialisme clàssic europeu
(francès, britànic, italià, espanyol) i els del Pròxim
Orient es van alliberar de l’Imperi Otomà (que els va
retenir sota control durant gairebé cinc segles!).
Però la sèrie va donar peu a una gran varietat de
règims polítics àrabs, molt més «nacional-estatal patriotes» que «panarabistes», amb el problema afegit
de les lleialtats múltiples socials o «intraestatals»:
clans, tribus, minories religioses fragmentades. N’hi
ha prou amb demanar la seva opinió a libanesos, sirians o iemenites per tenir una vaga idea de la complexitat del problema.
Finalment, ens trobem davant una transició regional
en tota regla, sigui quina sigui la varietat de sortides
segons el cas. El concepte és semblant, però no
idèntic, al de «transició política» en sentit clàssic. En
ciència política, existeix una llarga i sòlida tradició
d’estudis de transicions enteses com un canvi de
sistema polític estatal (governamental en sentit ampli), normalment des de formes autoritàries o dictatorials a formes de democràcia representativa convencional. Les transicions com a canvi de règim
poden i acostumen a adoptar formes diferents i
ritmes de consolidació també diferents.
El concepte de transició regional té una altra dimensió, va més enllà. És així quan diversos països amb
continuïtat geopolítica entren en transicions més o
menys simultànies, però ho fan per causes internes
específiques a cadascun d’ells. El darrer quart del
segle xx va ser molt generós en transicions regionals: les del sud d’Europa (Espanya, Grècia i Portugal els anys 1974 i 1975), les del con sud llatinoamericà (Xile, Argentina, Uruguai, entre 1982 i
1990) i, fins a cert punt, la del bloc postsoviètic, o
bloc de l’est (al món bipolar), els efectes del qual es
deixen sentir encara en l’actualitat.
En aquestes transicions regionals, la dinàmica interna (i els seus ritmes) acostuma a ser específica a
cada cas, a cada país, però moltes vegades es converteixen en processos transaccionals, basats en
negociacions entre diversos actors, incloent-hi alguns —no precisament secundaris, com l’exèrcit o la
judicatura— del règim anterior, que es reciclen i
adapten a la nova situació, i els casos abans esmentats presenten aquest tipus de variable. És a dir, hi
haurà més transicions pactades que revolucions
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La Resolució 1973 és clara: es tracta de defensar
el poble libi dels atacs del seu propi Govern, mandat dels articles 138 i 139 del document aquí referit. Es tracta, doncs, de defensar civils —supòsit
bàsic del dret internacional humanitari— i en concret de l’anomenada Responsabilitat de Protegir,
definida per la Cimera Mundial de l’ONU de 2005
i per la declaració del seu secretari general de
2009, que fa una crida a la seva «implementació
efectiva». El CS precisa que actua d’acord amb el
capítol VII de la Carta (relatiu a l’ús de la força) i
atorga un doble mandat. D’una banda, la zona
d’exclusió aèria, que necessita de mitjans militars
per ser imposada i de la seva utilització per mantenir la credibilitat de la Resolució, si Gadafi hi dóna
peu. I ho va fer en les 48 hores següents a la Resolució de Nacions Unides. Les seves forces van
ser aturades a 15 km del centre de Bengasi, va
declarar i ha violat repetides vegades el seu propi
alto el foc. Però el mandat exprés de la Resolució
1973, a més de la zona d’exclusió aèria, té un altre
aspecte essencial: autoritza l’ús dels mitjans necessaris per defensar la població «quan es trobi
sota amenaça» d’aquesta força. No és cert que no
hi hagi precedents. N’hi ha, i a més la seva varietat
demostra tant la seva eficàcia si es fa amb determinació (protecció de la població kurda del nord
de l’Iraq, amb la zona d’exclusió aèria de 1991,
que es va mantenir durant més de deu anys amb
un alt nivell d’eficàcia), com els costos humans si
es fa el contrari (Unprofor a Bòsnia i Hercegovina,
o el fracàs en la protecció dels xiïtes del sud de
l’Iraq l’any 1991). La Resolució no autoritza i veta
expressament qualsevol projecte d’invasió per ter
ra o de desplegament de tropes amb voluntat de
permanència. Segons molts experts, això no implica que no pugui ser necessari crear «perímetres
de seguretat» quan l’ACNUR i altres agències humanitàries hagin de desplegar-se sobre el terreny,
si arriba el cas. La crisi líbia havia generat un èxode
envers les fronteres tunisenca i egípcia d’entre
150.000 i 200.000 persones (per cert, deu vegades superior a l’èxode generat cap al sud d’Europa
en el mateix lapse de temps). El retorn, repatriació

o reubicació d’aquesta gent forma part del problema humanitari que cal resoldre.
La Resolució no té com a propòsit atemptar contra
la integritat territorial de Líbia, i tampoc fa una crida
a un canvi de règim. Ni el proposa ni figura entre les
competències del CS fer-ho. Quan es tracta de resolucions del Consell de Seguretat, són els estats
els que accepten —sempre voluntàriament— participar o no i de quina manera en les operacions subsegüents. Això explica que la UE o fins i tot l’OTAN (en
no tractar-se d’un supòsit de defensa mútua de
l’article 5) no hagin de prendre una posició col·lectiva
comuna en tant que organitzacions.

Hi ha hagut un canvi qualitatiu
i res no tornarà a ser com abans
de gener 2011
Existeix el greuge comparatiu, en particular al Iemen
(el mateix dia que es va aprovar la Resolució van
morir 50 manifestants només a la capital). La Lliga
Àrab i el CS haurien de seguir amb atenció el cas.
Això també és un dilema: on se situa el llistó per al
CS? El Iemen, Bahrain? Els greuges comparatius
existeixen, i són, malauradament, molts. Tots els dilemes es resumeixen en el següent: davant aquesta
situació, la comunitat internacional pot fer dues coses. No actuar en cap lloc per evitar greuges comparatius, a l’espera d’actuar en tots alhora i resoldre’ls
positivament; és un supòsit ideal però injustificable.
L’altra opció és que el CS de l’ONU decideixi quan i
on calgui i es pugui actuar, amb el mandat adequat,
els mitjans suficients i una voluntat col·lectiva suficient, amb tots els dilemes que això implica.
Però al final hi ha un gran consens sobre el fenomen
de canvi al món àrab en el seu conjunt. Va ser imprevist en el seu origen, ha adoptat ritmes i formes molt
diverses en el seu desenvolupament i es faran passos enrere en algun cas, però en el seu conjunt, hi
ha hagut un canvi qualitatiu i res no tornarà a ser
com abans de gener 2011. Així avança la història, a
batzegades, però no s’atura.

La nova era del món àrab

L’espurna de Sidi Bouzid
Els historiadors recordaran la data del 17 de desembre de 2010 com la de l’esclat de la primera revolució àrab del segle XXI. Aquell dia, a Sidi Bouzid, ciutat del centre-oest de Tunísia, un venedor de
verdures, Mohammed Bouazizi, bufetejat per un
agent de policia, que per més inri era una dona —
una humiliació molt greu en una regió molt tradicio-
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La fugida de l’expresident Ben Alí, el 14 de gener de
2011, després d’un mes d’una agitació social que
havia afectat totes les ciutats del país i que havia
causat més de dos-cents morts, podia haver estat
un episodi sorprenent, pel seu caràcter excepcional,
en la vida de les nacions, i un gir important per a la
història de Tunísia, un país de 10,5 milions d’ànimes
que, des de la independència de França l’any 1956,
s’havia vist obligat a suportar dues dictadures successives: la de Habib Burguiba (1954-1987) i la de
Zine El Abidine Ben Alí (1987-2011).
Tanmateix, aquesta data ha marcat una fita històrica
no només per a la «petita» Tunísia, sinó també per a
tota la zona de l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica, on,
després de la victòria dels tunisencs sobre Ben Alí,
els pobles s’han anat revoltant, un rere l’altre, amb
l’objectiu de fer fora els seus dèspotes. En efecte,
els vents de revolta han bufat no només a Egipte, on
l’expresident Hosni Mubarak s’ha vist obligat a deixar
la magistratura suprema després de 31 anys de poder absolut, sinó també al Iemen, Bahrain, Líbia, Jordània, Síria, Algèria i, fins i tot, al Marroc. En el moment d’escriure aquestes línies, els poders vigents a
aquests països s’enfrontaven a moviments de protesta més o menys violents i recorrien a la violència
per contenir les poblacions enfurides. Així doncs,
estem assistint a una mena de remake que recorda,
en alguns detalls i segons les especificitats de cada
país, el que va succeir a Tunísia; és a dir, manifestacions pacífiques, encapçalades essencialment pels
joves i al marge de qualsevol marc partidista, les reivindicacions dels quals es poden resumir en tres
paraules: dignitat, llibertat i democràcia. Això és el
que atorga a la rebel·lió tunisenca la seva importància i la seva exemplaritat. És aquesta rebel·lió la que

ha inventat l’estratègia, el mètode i els mitjans. Altres
pobles de la regió, que han seguit el moviment, no
han fet sinó aplicar les seves instruccions amb més
o menys èxit segons els casos.
Cal subratllar aquí que el que acaba de passar a
Tunísia, a principis de 2011, no és una simple revolució palatina, i encara menys un cop d’estat militar,
com certs mitjans de comunicació francesos han
tractat de difondre, influenciats pels serveis del seu
país. Aquests darrers, que s’han vist probablement
sorpresos per l’ardor de la revolta popular que ha
inflamat Tunísia, no volien admetre que senzillament
es tractava d’una revolució; és a dir, d’una explosió
de còlera generalitzada en què han participat, seguint els passos dels joves, totes les capes de la
societat, que s’han mobilitzat empeses per una profunda indignació i per una irreprimible voluntat de
canvi; en quatre setmanes aquesta societat va aconseguir escombrar un dèspota que es considerava
inamovible i un règim que estava entre els més consolidats al sud de la Mediterrània. Així doncs, com ha
pogut prosperar aquesta revolució? Quines són les
condicions que l’han fet possible? Quins són els
seus veritables actors? I quines són les seves possibilitats d’èxit? En altres paraules, serà capaç
d’aconseguir l’objectiu que s’havia proposat, és a
dir, construir la primera democràcia real del sud de
la Mediterrània?
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nalista—, vol queixar-se davant el governador de la
regió (el prefecte), però se li impedeix entrar en els
edificis de la prefectura. Boig de còlera, el jove, que
té al seu càrrec el manteniment de la seva família, els
membres de la qual (pares, germans i germanes)
són tots a l’atur, es llença benzina per sobre i s’im
mola calant-se foc. Transportat d’urgència a un hospital de Sfax, i després a un altre a Tunis, mor enmig
de patiments terribles.

La fi del regnat d’un dels
dictadors més contumaços de la
regió és el resultat lògic d’un llarg
procés de disgregació política d’un
règim repressiu i corrupte que
havia aconseguit posar tots els
tunisencs en contra seu
En el context d’una dictadura en què la corrupció i la
repressió s’havien tornat cada vegada més insuportables, el que hauria pogut ser un simple succés entre molts a partir del 18 de desembre, esdevindria
l’element detonant d’un moviment de protesta que,
des dels fets de Sidi Bouzid, a poc a poc aniria arribant a totes les ciutats del país. Difós, per mitjà de
fotos i vídeos, per les xarxes socials i els mitjans de
comunicació estrangers, davant l’estrepitós silenci
dels mitjans de comunicació locals, el moviment va
créixer i lentament va anar arribant a totes les capes
de la societat. Mentrestant el moviment dels joves
rebia el suport dels sindicalistes, les organitzacions
professionals (advocats, periodistes, etc.) i els militants dels partits d’oposició radical —els que estaven en l’òrbita del règim de Ben Alí havien guardat
un silenci còmplice—; el 14 de gener de 2011 el
moviment de protesta va arribar a la seva apoteosi:
una manifestació d’enormes proporcions davant
l’edifici del Ministeri de l’Interior, el símbol del sistema repressiu de Ben Alí, situat a l’avinguda Habib
Burguiba de Tunis. I gràcies a la determinació dels
tunisencs, que exigien la seva marxa amb una sola
veu als crits de «Fora Ben Alí!», el general no tindria
més remei que resignar-se a fugir, a la nit, i refugiarse a l’Aràbia Saudita.
La fi del regnat d’un dels dictadors més contumaços
de la regió és el resultat lògic d’un llarg procés de
disgregació política d’un règim repressiu i corrupte
que havia aconseguit posar tots els tunisencs en

contra seu. Alhora, anuncia el principi d’un llarg procés de transició democràtica que tots els tunisencs
desitgen de tot cor, però els perfils i tempo del qual
no s’acaben de definir.

La fi d’un règim
Com explicar la disgregació política del règim? Ben
Alí, un oficial de l’exèrcit que durant molt temps va
dirigir els serveis d’informació militar, va ingressar al
Ministeri de l’Interior a finals dels anys setanta. En el
transcurs de la seva accidentada carrera, sovint va
ser al mateix centre dels esdeveniments que marcarien la història del país. Durant els fets del 26 de
gener de 1978, del 20 de gener de 1980 i del 4
de gener de 1984, que van provocar desenes de
morts entre la població, l’antic general era el responsable de la seguretat. La seva ràpida ascensió en la
jerarquia política, a favor de la lenta decadència del
poder de l’expresident Burguiba, li va permetre passar en menys d’un any, entre 1986 i 1987, d’ocupar
el càrrec de secretari d’Estat encarregat de la Seguretat al de ministre de l’Interior i posteriorment al de
primer ministre. Ben Alí, l’únic militar que formava
part del Govern sota el mandat de Burguiba, seria
finalment el que l’enderrocaria, el 7 de novembre de
1987, passant a fer-se amb el poder.
El règim dictatorial de Ben Alí no va requerir gaire
temps per consolidar-se, atès que, des de 19911992, arran del desmantellament del moviment islamista En-Nahdha, els membres del qual van ser
condemnats a penes molt dures o forçats a exiliar-se
a Europa, no va trigar a imposar el seu control total
sobre la vida política. Els partits de l’oposició es van
veure obligats a optar entre dos papers: el de figurants útils en un pluralisme de mera aparença o el de
pàries emmordassats per la pesada maquinària policial. Els mitjans de comunicació, les organitzacions
nacionals (sindicats, patronals i obrers, agricultors,
dones, etc.), les corporacions professionals (magistrats, periodistes, advocats, etc.) i el conjunt de la
societat civil van acabar sota l’impecable control
d’un règim cada vegada més centralitzat i en què
totes les decisions les prenia el cap d’Estat i el seu
cercle immediat, constituït pels membres de la seva
família, en especial la seva muller, i per alguns col·la
boradors propers.
Aquest règim personalitzat i centralitzat aniria derivant
a poc a poc vers una forma de «furtocràcia» que no
vacil·lava davant cap abús: caça d’opositors, tortura,

•

•

La carta blanca que va donar als membres de la
seva família, els quals van assumir el control
d’importants segments de l’economia del país,
sovint a través de mitjans il·legals.
La seva total indiferència respecte a les reivindicacions de llibertat i democràcia expressades
no només per les elits del país, les més instruïdes del món àrab, sinó també pels joves.
L’abandó en què va mantenir les regions interiors del país (nord-est, centre-est i sud). Aques
tes zones frontereres amb Algèria i Líbia, habitualment crítiques, no es van beneficiar de les
inversions, les infraestructures i les atencions
de l’Estat. Com que han desenvolupat al llarg
dels anys un cert sentiment de desconfiança
respecte al poder central, aquestes regions, en
què la taxa d’atur arriba al doble de la mitjana
nacional (el 30% contra el 14%), són les que
finalment han posat en marxa el moviment de
revolta. La crisi econòmica mundial de 2008,
els efectes de la qual s’han deixat sentir durament a Tunísia, un país l’economia del qual se
sosté per l’exportació de productes industrials i
pel turisme, ha fet la resta.

Ben Alí, el «dictador favorit» d’Europa
Com pot ser que un règim constituït d’aquesta manera hagi gaudit del suport actiu de la majoria dels
països europeus, fins al punt que, mentre que dins el
país la rebel·lió no feia més que créixer, aquests països no han dubtat durant molt de temps entre pren-
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Era el primer país del sud de la Mediterrània que
havia signat un acord d’associació amb la Unió
Europea, l’any 1995, en virtut del qual desmantellava totes les barreres aranzelàries amb Europa per als productes industrials, i instaurava una
zona de lliure comerç amb el vell continent, la
qual va passar a ser efectiva l’1 de gener de
2008.
Col·laborava eficaçment en la lluita antiterrorista,
en particular des dels atemptats de l’11 de se
tembre de 2001.
Alhora, participava activament en la lluita contra
la immigració clandestina.
Ostentava un paper moderador al sud de la Mediterrània i era un actor actiu del procés de pau
al Pròxim Orient.
També donava la imatge d’un país estable en un
context regional en què abundaven les zones de
tensió.

Per totes aquestes raons, i per moltes altres, aquesta Tunísia es veia com un model, les rèpliques del
qual els països europeus haurien desitjat poder estendre arreu de la zona. El fet que el poble tunisenc
visqués aixafat sota el pes d’una dictadura que figurava entre les més atroces i les més corruptes pe
sava visiblement poc per als càlculs estratègics
europeus.
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dre distància o proferir la més mínima crítica res
pecte a un soci que ordenava disparar amb foc real
contra els manifestants pacífics? Les reaccions de
París, Roma, Berlín, Brussel·les, Madrid i Londres,
per citar només els principals socis econòmics de
Tunísia, van ser tardanes, tímides i poc convincents,
la qual cosa va contribuir a fer que els tunisencs tinguessin el sentiment d’haver estat abandonats a la
seva sort. I no hi ha dubte que haurà de passar molt
temps abans no puguin oblidar el seu malestar amb
la Unió Europea i els països occidentals, els quals,
davant el primer conat popular i pacífic produït al
sud de la Mediterrània per reivindicar la dignitat, la
llibertat i la democràcia, no han dubtat a donar l’es
quena a aquests mateixos principis que tan escandalosament enarboren quan es tracta de l’Iran, la
Xina o Cuba.
Per què els països europeus no han vist venir aquestes reivindicacions? Per què les han subestimat? De
fet, des de la perspectiva de les capitals occidentals, la Tunísia del règim de Ben Alí oferia totes les
garanties necessàries del soci ideal:
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processos inequitatius completament inventats, abús
dels béns socials, nepotisme, corrupció, etc.
Tot i que Ben Alí va aconseguir assegurar una certa
estabilitat al seu país, al preu de controlar amb mà
dura tots els òrgans de decisió política i d’acció pública, tot i que més o menys va poder mantenir en
funcionament la maquinària econòmica, amb un
creixement mitjà del 5% anual durant les seves dues
dècades de poder, i tot i que va aconseguir, per últim, fer creïble la idea, tant dins com a fora del país,
que valia més una dictadura portadora de prosperitat, malgrat que fos relativa, que una democràcia
que només comportaria inestabilitat i incògnites, el
dictador derrocat va cometre, tanmateix, diversos
errors fatals amb els quals la seva pretesa força es
va transformar en una immensa feblesa als ulls dels
seus conciutadans. Aquests errors són:
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A un altre nivell, el dictador derrocat, que havia estès
la seva influència en segments sencers de l’economia
del país i que (gairebé) administrava com si fos de la
seva propietat, va posar en marxa un ampli dispositiu
de propaganda. Organitzat al voltant de l’Agència
Tunisenca de Comunicació Exterior (ATCE), aquest
dispositiu subornava personalitats polítiques, artistes, escriptors i periodistes, sovint generosament
remunerats, que exercien pressió a favor del règim
als principals mitjans de comunicació europeus.

No es tractava de «motins del pa»,
com al principi certs mitjans de
comunicació europeus es van
encarregar de subratllar,
considerant, possiblement, que al
sud de la Mediterrània només es
podien tenir reivindicacions
relacionades amb l’alimentació.
Era una revolució de (i per) la
dignitat
Així, cada vegada que les organitzacions de drets
humans, fent seves les reclamacions de la societat
civil tunisenca, denunciaven els abusos de Ben Alí
en matèria de drets humans, la xarxa d’amics de
Tunísia, sobretot a França, es posava ràpidament en
marxa per defensar el dictador, titllant-lo de persona
oberturista i moderada, de prooccidental i enemic
dels islamistes, etc. Gràcies a aquest dispositiu de
propaganda, és indubtable que Ben Alí havia aconseguit fer creïble a Europa la idea que ell era l’única
muralla contra l’auge de l’islamisme a Tunísia, i que,
si ell queia, els islamistes prendrien el poder.
Molts europeus, sincerament o per interès, estaven
disposats a creure a ulls clucs aquesta mentida. Com
a conseqüència d’això el règim de Ben Alí va passar
de gaudir, sobretot a Europa, d’una mena d’honora
bilitat que no es veuria erosionada ni pels escàndols
de corrupció que esquitxaven els membres del seu
clan ni pels abusos en matèria de drets humans.
Però constituïa, en realitat, Ben Alí, una muralla contra l’islamisme? Aquest mite, que per als europeus i
els nord-americans era evident, no va ser capaç de
resistir durant gaire temps la prova de la revolució
tunisenca. Perquè ja des de les primeres manifestacions dels joves d’arreu del món es va poder com-

provar que els eslògans preferits no tenien res a
veure amb l’islamisme. Els manifestants reivindicaven, simplement, més llibertat, respecte i participació, però també més dignitat, justícia i igualtat. No es
tractava de «motins del pa», com al principi certs mit
jans de comunicació europeus es van encarregar de
subratllar, considerant, possiblement, que al sud de
la Mediterrània només es podien tenir reivindicacions relacionades amb l’alimentació. Era una revolució de (i per) la dignitat.

Una revolució que es troba en una cruïlla
de camins
Una altra característica d’aquesta revolució és que
el moviment que l’ha conduït era al marge de tota
classe de control partidista. Era espontani i de masses, sense un lideratge reconegut, i rebutjava qualsevol tipus de control polític, fos quin fos l’origen. I
tot i que certs partits, organitzacions i moviments civils se li han unit gairebé al final, el moviment s’ha
mantingut autònom i refractari a qualsevol temptativa d’assimilació. Aquesta era possiblement la seva
força, però alhora la seva debilitat. Perquè una revolució pot ajudar a construir una democràcia moderna, però també pot, si no té un lideratge creïble i
aglutinador, desembocar en el desordre i l’anarquia.
I aquest és el principal repte de la revolució tunisenca, que avui es troba en una cruïlla de camins.
L’endemà de la fugida de Ben Alí, el 14 de gener, el
sistema polític es veuria fortament sacsejat pel pla
de «terra cremada» posat en marxa pel president
derrocat abans de deixar el poder i que donaria lloc
a l’alliberament de tots els presos comuns, a actes
de pillatge i incendis de moltes empreses i greus
atemptats contra la seguretat pública, amb una sèrie
d’assassinats, les circumstàncies dels quals no han
estat aclarides.
Tanmateix, la formació, la mateixa tarda del 14 de
gener de 2011, d’un Govern de transició ha permès
preservar la continuïtat constitucional. Aquest Govern té la missió de gestionar els assumptes del dia
a dia, de tornar a posar en marxa la maquinària
econòmica i d’organitzar l’elecció d’una assemblea
constituent. Aquesta assemblea, que hauria de ser
elegida el 24 de juliol de 2011, és l’encarregada de
restablir la legitimitat popular així com de redactar
una nova Constitució.
Mentrestant, s’han creat comissions amb la missió
de garantir les condicions per a una transició demo-

Per la seva banda, la Comissió nacional per a la investigació dels fets sobre els abusos durant el dar
rer període té la missió d’investigar els assassinats
comesos, les setmanes anteriors i posteriors a la
caiguda del règim, per tiradors d’elit desplegats
arreu del país, la identitat i afiliació dels quals són
objecte de tota mena d’especulacions. Qui són
aquests assassins? A quin cos de seguretat pertanyen? I qui els havia donat ordres de disparar contra
les persones que es manifestaven pacíficament?
Aquestes qüestions es troben envoltades d’un gran
silenci, mentre que les famílies de les víctimes i
l’opinió pública perden la paciència.
Una quarta comissió, anomenada Instància nacional
per a la reforma de la investigació i la comunicació,
és l’encarregada de posar en marxa un nou sistema

Claus
Med.2011

El futur de la revolució tunisenca
depèn de la capacitat del Govern
actual per suportar les crítiques
que li cauen de totes parts, per
continuar gestionant els
assumptes urgents i per posar en
marxa, malgrat tot, les condicions
necessàries per a l’èxit de les
eleccions

de mitjans de comunicació sobre les ruïnes de
l’herència de l’antic règim, així com de vetllar per la
creació de les condicions necessàries per a una cobertura equilibrada i transparent dels propers comicis electorals. No obstant això, atès que la immensa
majoria dels actuals mitjans de comunicació (cadenes de televisió, emissores de ràdio, diaris, etc.)
s’han vist implicats, a diferent nivell, en el sistema
despòtic de Ben Alí, la Instància, com succeeix amb
la resta de comissions esmentades, té moltes dificultats per dur a terme la seva missió.
D’altra banda, l’atmosfera de sospita generalitzada,
agreujada per les demandes de judici contra els
col·laboradors de l’antic règim, els ajustaments de
comptes al si de les administracions públiques i els
moviments socials sorgits tant a les societats públiques com les privades, constitueixen certament una
amenaça per al procés de transició democràtica.
El Govern de transició ha pres nombroses decisions amb vista a trencar amb el passat, en es
pecial les referides a la detenció i inculpació de
nombrosos membres del clan Ben Alí i els seus
col·laboradors més propers, la destitució d’una
quarantena d’antics alts responsables de seguretat, el desmantellament dels serveis de la policia
política, la dissolució de l’antic partit en el poder,
l’Assemblea Constitucional Democràtica (RCD),
etc. Malauradament, aquest Govern es troba amb
dificultats a l’hora de comptar amb l’aprovació de
tothom, a causa de la lentitud amb què es gestionen els expedients urgents. Els manifestants continuen sortint al carrer per exigir la seva dissolució,
sospitant que només vol guanyar temps per netejar
els estables d’Augies i esborrar els rastres de les
malversacions comeses per part de certes figures
de l’administració.
El futur de la revolució tunisenca depèn de la capacitat del Govern actual per suportar les crítiques que
li cauen de totes parts, per continuar gestionant els
assumptes urgents, els quals s’han complicat encara més pels efectes col·laterals de la guerra de Líbia,
i per posar en marxa, malgrat tot, les condicions necessàries per a l’èxit de les eleccions del 24 de juliol
de 2011; els tunisencs, igual que els seus socis
europeus i la comunitat internacional en el seu conjunt, esperen que aquestes eleccions tornin a posar
en el bon camí la primera democràcia àrab.
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cràtica sense contratemps. La instància superior per
a la realització dels objectius de la revolució, de la
reforma política i de la transició democràtica treballa
en la reforma de la llei electoral i per crear les condicions necessàries per a l’organització d’unes eleccions plurals, transparents i creïbles, les primeres en
la història del país.
La Comissió nacional per a la investigació dels fets
sobre temes de malversació i corrupció està duent a
terme investigacions que impliquen els membres de
l’antic clan en el poder. La seva missió consisteix a
elaborar uns expedients d’acusació sòlids en contra
dels membres del clan Ben Alí, susceptibles d’ajudar
la justícia a restablir el dret i, sobretot, amb vista a
aconseguir que els actius d’aquest clan dipositats
en bancs estrangers tornin a Tunísia.

La nova era del món àrab
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causes i conseqüències d’una suposada
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Durant els primers mesos de 2011 el sistema polític
egipci es va veure sacsejat per un veritable terratrèmol polític, quan els gairebé 30 anys de presidència
de Hosni Mubarak van tocar a la seva fi arran d’una
revolta popular. Malgrat les incerteses sobre el possible futur del país —si s’implementarà un sistema
plenament democràtic o si l’exèrcit conservarà un
paper «especial» dins el règim—, és impossible subestimar la importància de la «revolució egípcia» i el
seu impacte en la regió àrab i en el veïnatge mediterrani en general.
L’autoimmolació de Mohamed Bouazizi el 17 de
desembre de 2010 va ser el detonant no només
de la revolució tunisenca, sinó d’una sèrie de revoltes arreu de la regió; entre elles, la més coneguda i
fins ara la més reeixida ha estat l’anomenada Revolució de Gener a Egipte. En aquest país, diverses
organitzacions sindicals i de la societat civil independents van convocar una manifestació el 25 de gener
—rebutjada pel règim, ignorada pels partits tradicionals i silenciada pels Germans Musulmans—, que va
tenir un èxit molt superior a les expectatives més optimistes. Com va passar en gran manera a les protestes tunisenques, i fent-se ressò alhora de la Primera
Revolta de Gener de 1977, la còlera dels egipcis
que van sortir al carrer tenia les seves arrels en una
barreja d’empobriment i repressió política que s’havia
convertit en el tret distintiu de les «democràcies
d’aparença». Tot i que la revolució d’Egipte va ser una
sorpresa per a molts, pocs observadors atents van

deixar de percebre la creixent frustració de la població durant la darrera dècada o l’activisme cada vegada més destacat, a partir de 2006, de la societat civil
i els sindicats, resultat d’aquesta marginació. El 25
de gener, i de manera encara més significativa el divendres 28, la frustració i el desig de canvi dels egipcis van pesar més que la por al règim, i la combinació
de la pressió popular i les divisions al si del règim es
van traduir en la destitució de Mubarak. El potencial
impacte regional de la revolució egípcia no pot subestimar-se, tal com semblen suggerir les posteriors
rebel·lions a Líbia, el Iemen, Bahrain i, darrerament,
Síria, per no esmentar les significatives protestes que
van tenir lloc al Marroc, Algèria, Jordània, Aràbia Saudita i els Territoris Palestins Ocupats. Avui els manifestants de Tunísia i Egipte lluiten per consolidar els
seus triomfs. Altres esperen emular els seus èxits.
Malgrat que no és gens clar quins canvis duradors
anuncien aquestes revoltes, sí que es poden extreure
algunes lliçons importants sobre les arrels i la transcendència de la revolució d’Egipte.

Les arrels de la revolta: estancament
econòmic i repressió policial
Les causes de la revolta rauen en una combinació
de tres classes de factors: les actuals tendències a
l’empobriment dels sectors ja més pobres de la societat i la pèrdua de poder adquisitiu de les classes
mitjanes, la falsa aparença d’unes institucions democràtiques que emmascaren una realitat de crei
xent repressió política des de la Primavera del Caire
de 2005, i tota una sèrie de factors desencadenants, principalment l’intent de Mubarak que el seu
fill Gamal «heretés» la presidència (nepotisme o
tawrith), la tortura i l’assassinat de Jaled Said a mans
de la seguretat nacional per tractar de revelar la cor
rupció, l’augment (global) dels preus dels aliments i,
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tres sectors més amplis de la societat se sentien
cada vegada més irritats per la descarada temptativa de Mubarak d’ungir el seu fill Gamal com el seu
successor. També a l’exèrcit les temptatives de
«successió» van generar malestar, atès que les
lleialtats personals no es feien extensives al fill de
Mubarak.
Un altre factor desencadenant va ser l’augment dels
abusos de poder rutinaris per part de les forces de
seguretat. El cas de Jaled Said resulta exemplar: el
seu assassinat a Alexandria el 6 de juny va provocar
una protesta generalitzada, no només per la seva
brutalitat, sinó també pel fet que Jaled Said, lluny de
ser un activista polític, simplement pretenia revelar
un cas de corrupció policial del qual tenia proves.
Els grups d’oposició van organitzar protestes en
massa a la seva Alexandria natal, la més important
de les quals va comptar també amb l’assistència de
Mohamed el-Baradei el 25 de juny; però Said es va
convertir en un poderós símbol de la corrupció del
règim precisament perquè era un ciutadà «corrent».

L’«efecte el-Baradei» i les eleccions
parlamentàries
El febrer es va viure una considerable agitació política quan l’antic director de l’Organisme Internacional
d’Energia Atòmica, Mohamed el-Baradei, va decidir
tornar a Egipte i, de fet, comprometre’s públicament
a competir contra una possible candidatura de
Mubarak —pare o fill— a les eleccions presidencials
previstes per a l’any 2011. Comptant inicialment
amb el suport de molts, i prou temut pel règim, elBaradei es va guanyar pocs amics pel fet que sovint
s’absentava d’Egipte. De fet, es va perdre el començament de la revolta de gener, va tornar només
tres dies després que s’iniciessin les protestes, la
vigília del 28 de gener, el Divendres de la Ira. Un
efecte secundari d’aquesta pèrdua de credibilitat va
ser que, quan va proposar el que podria haver estat
un boicot a les eleccions parlamentàries previstes
per a finals de novembre i principis de desembre, els
principals grups polítics, incloent-hi els «reformistes» afiliats als Germans Musulmans, primer li van fer
costat però més endavant el van abandonar. Aquest
boicot podria haver estat molt eficaç per privar el
règim de la seva aparença de legitimitat democràtica, que era una de les principals funcions de les
eleccions des de l’època de Nasser, i en particular
des de la presidència de Mubarak.
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per suposat, l’èxit de la pròpia revolució tunisenca.
Les tendències econòmiques a llarg termini desmenteixen l’optimisme d’Occident —en particular el
de l’FMI— quant a la salut de l’economia egípcia:
malgrat que certs indicadors macroeconòmics han
estat molt positius (mostrant, per exemple, un constant increment del PIB i una constant disminució del
dèficit per compte corrent), altres —sobretot el
creixent atur juvenil, el creixement demogràfic i
l’empobriment de la classe mitjana— haurien d’haver
fet saltar les alarmes. Tot i que és possible que les
polítiques de privatització haguessin ajudat a augmentar el PIB, també van afavorir clarament la formació d’elits empresarials reduïdes i políticament ben
connectades, l’enriquiment de les quals va provocar
un considerable ressentiment popular. Sens dubte
aquestes polítiques van ser de poca ajuda per al gairebé 40% d’egipcis que viuen amb dos dòlars al dia
o menys, sobretot tenint en compte que el salari mínim mensual (ja extremament baix) de 400 lliures
egípcies (uns 46,4 euros) mai no s’ha fet complir. La
pujada dels preus dels aliments combinada amb la
pressió per retallar les subvencions de productes
bàsics com la farina —que ja havia desencadenat
disturbis pel preu del pa— van servir per exasperar
encara més els egipcis durant l’any 2010.
Paral·lelament, certs sectors de la societat egípcia
van ser testimonis d’un marcat increment de l’activis
me polític. En particular els sindicats independents,
tècnicament il·legals, van organitzar un creixent —i
cada vegada més eficaç— nombre de vagues a partir de 2006. L’any 2010 hi va haver més vagues que
els quatre anys anteriors plegats. Aquestes vagues
no només van augmentar la popularitat dels sindicats, sinó que van proporcionar una valuosa experiència d’organització i mobilització. D’altra banda,
diversos grups de la societat civil com Kifaya («Ja
n’hi ha prou!»), Shayfinkum («Et veig»), el Moviment
Juvenil 6 d’Abril i tota una sèrie d’importants grups a
favor dels drets humans —la Iniciativa Egípcia pro
Drets Individuals, l’Organització Egípcia pro Drets
Humans, etc.— van incrementar el seu activisme i
popularitat. Cal també esmentar altres grups com el
Centre de Serveis de Sindicats i Treballadors, el
Centre Legal Hisham Mubarak i l’Organització Egípcia pro Drets Econòmics i Socials, situats a cavall
entre la societat civil i els sectors sindicals.
Malgrat que alguns líders d’aquests grups es mostressin escèptics sobre com un activisme semblant
podria traduir-se en un moviment polític de més
abast, era evident que tant els treballadors com al-

CANVIS AL MÓN ÀRAB: BREU CRONOLOGIA
Gener-novembre de 2010 - Antecedents

utilitza les milícies, mercenaris arribats del Txad o de Nigèria, i els comitès revolucionaris per reprimir els manifestants.

El profund malestar que regna en amplis sectors socials de molts països àrabs arriba al paroxisme com ho manifesten, entre altres esdeveni-

Març de 2011- A Líbia, la revolta es transforma en guerra civil
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ments, les múltiples i creixents manifestacions que sacsegen la regió. A
la demanda de reformes polítiques i de més llibertat s’afegeixen altres

Mentre a Tunísia i Egipte els difícils processos de transició tiren endavant,

reivindicacions, com la millora de les condicions de vida, deteriorades

a Líbia les tropes fidels a Muammar al-Gaddafi aconsegueixen donar la

per l’augment dels preus després de la crisi alimentària dels anys 2007-

volta a la situació i reconquereixen una per una les places fortes rebels. El

2008 i per la caiguda de la renda disponible.

17 de març, el Consell de Seguretat de les Nacions Unides adopta la

La corrupció, la ineficàcia de l’Estat en matèria de cobertura de presta-

resolució 1973 i dóna llum verda per imposar una zona d’exclusió aèria

cions socials bàsiques, l’atur, la discriminació de les minories i la tensió

sobre el país. Conforme al mandat de l’ONU, les operacions militars a

interreligiosa repercuteixen en l’estabilitat de gairebé la totalitat dels

Líbia es confien a una coalició de països dirigida per França, el Regne

països del nord d’Àfrica i de l’Orient Mitjà.

Unit i els Estats Units. Espanya també participa en aquestes operacions.
Altres països reprimeixen les revoltes socials (Síria, Algèria o Mauritània).

Desembre de 2010 - Detonants

Al Marroc, el rei Mohammed VI impulsa una comissió consultiva per a la
reforma constitucional amb la finalitat de reforçar la democràcia, després

La immolació de Mohamed Bouazizi, un jove tunisià venedor ambulant

de les manifestacions del 6 de març davant del Parlament de Rabat per

de fruites i verdures de Sidi Bouzid, i el resultat de les eleccions parla-

reclamar «un Estat de dret» i reformes polítiques i socials «radicals».
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mentàries són els detonants de les revoltes de Tunísia i Egipte.
Així, el mes de desembre està marcat al Magreb pel creixement de les

Abril de 2011 - Les protestes sirianes s’intensifiquen

onades de protesta contra la carestia de la vida i l’atur, que provoquen
enfrontaments amb les forces de l’ordre.

El 13 d’abril, l’expresident egipci Hosni Mubàrak i els seus dos fills, Alaa
i Gamal, són detinguts durant 15 dies, en el marc d’una investigació

Gener de 2011 - La revolució triomfa a Tunísia

sobre l’ús de la violència contra els manifestants durant les revoltes de
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gener i febrer.
La Revolució del Gessamí assoleix el primer objectiu: el 15 de gener,

A Síria, el moviment de protesta popular iniciat a mitjan març s’estén per

Ben Alí abandona el país sota pressió popular, després de 23 anys de

totes les grans ciutats del país malgrat la violenta repressió de les for-

poder absolut. El primer ministre, Mohamed Ghannouchi, garanteix la

ces armades, organitzada pel govern. Les forces de seguretat penetren

interinitat de la presidència i forma un «Govern d’unitat nacional», que

sobretot a la ciutat rebel de Deraa, nucli de la protesta, amb el suport

compta amb la novetat de la presència de tres líders de l’oposició, si bé

de blindats i carros de combat, i no dubten a obrir foc contra els seus

l’equip sortint hi conserva els llocs clau. D’altra banda, l’exèrcit tunisià

habitants i els manifestants, la qual cosa provoca la dimissió de més de

es constitueix en «garant de la revolució».

230 membres del partit en el poder. Segons l’ONG Human Rights

A Egipte, la tensió augmenta ràpidament i les protestes es multipliquen

Watch, és impossible fer un balanç dels morts i ferits, i de les deten-

en altres països àrabs. Les xarxes socials demostren ser un efectiu ins-

cions d’aquell dia a Deraa.

trument de mobilització social que s’escapa al control governamental.
Maig de 2011 - La guerra civil s’enquista a Líbia
Febrer de 2011 - La revolució triomfa a Egipte
La primavera està marcada pel retrocés de les forces lleials i per la mort
El Govern interí impulsa el procés de transició a Tunísia i se suspenen

del fill petit del líder libi Muammar al-Gaddafi, Saif al Arab al-Gaddafi,

les activitats de l’Aliança Constitucional Democràtica (ACD), l’antic par-

així com de tres dels seus néts, per causa dels atacs aeris de l’OTAN,

tit en el poder.

que continua amb les operacions. Des del principi de la crisi, poden

A Alger, la Coordinació Nacional per al Canvi i la Democràcia (CNCD)

haver mort a Líbia més de 10.000 persones.

incita a manifestar-se al crit d’«Algèria lliure i democràtica!» «Poder assas-

A Síria, la repressió continua, especialment al centre del país, on l’exèrcit

sí!» i «El poble vol la caiguda del règim!». Aproximadament dues mil per-

envia carros de combat i metralladores, tot i que el president Baixar al-

sones desafien el dispositiu policíac desplegat. Després de diverses se-

Assad ha decretat l’amnistia general el 31 de maig, una amnistia que in-

gudes i vagues, per decret presidencial el 24 de febrer s’aixeca l’estat

clou els membres dels Germans Musulmans i tots els detinguts polítics.

d’emergència, instaurat el 1993 per lluitar contra la guerrilla islamista.
Al capdavant d’Egipte des de fa trenta anys, l’11 de febrer Hosni

Juny de 2011 - El Marroc presenta el seu projecte de reforma

Mubàrak deixa el poder després d’haver desencadenat la ira dels mani-

constitucional

festants, malgrat que havia delegat les seves prerrogatives en el vicepresident uns dies abans.

Mentre que Líbia continua sent l’escenari de violents combats, Saif al

Mentre la mobilització social i les convocatòries a manifestar-se

Islam al-Gaddafi, fill de Muammar al-Gaddafi, proposa la celebració, en

s’intensifiquen en altres països (el Marroc, Síria, Bahrain), la rebel·lió

un període de tres mesos, d’eleccions lliures controlades per les instàn-

popular esclata a Líbia. El moviment, ple de reivindicacions socials i

cies internacionals, tot assegurant que el seu pare deixarà el poder en

polítiques, desemboca en un conflicte armat que enfronta els revoltats i

el cas que sigui derrotat.

les forces lleials, i que afecta totes les grans ciutats del país. El poder

(continua)

CANVIS AL MÓN ÀRAB: BREU CRONOLOGIA (continuació)
Al Marroc, Mohammed VI anuncia els resultats de la reforma constitu-
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Per la seva banda, Baixar al-Assad, en un context de tensions i violència

http://tempsreel.nouvelobs.com/article/20110221.OBS8431/chrono-

entre les forces sirianes de seguretat i els grups armats, apel·la al «diàleg

logie-l-onde-de-choc-dans-le-monde-arabe.html

nacional», descartant qualsevol mena de reforma mentre regni el «caos».

www.la-croix.com/Actualite/S-informer/Monde/Chronologie-les-revol-

El 21 de juny, l’enderrocat president tunisià Ben Alí i la seva esposa són
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condemnats en rebel·lia a penes de 35 anys de presó i a abonar 45

www.lexpress.fr/actualite/monde/les-grandes-etapes-du-printemps-

milions d’euros per malversació de fons.

arabe_961199.html

escissió entre els partidaris de Gamal, la «vella
guàrdia» i els indecisos.
Més atenció suscitaven les eleccions presidencials
de 2011 i el creixent temor al tawrith. Però per més
que aquestes no suposarien precisament un punt
d’inflexió, a menys de dues setmanes de l’inici de la
revolució tunisenca l’absurd resultat d’anteriors comicis segurament recordava als egipcis del carrer la
hipocresia del règim, si és que calia.

Lluites religioses?
Un altre factor clau en el manteniment del règim de
Mubarak van ser les tensions entre coptes i musulmans. Sorprenentment, les protestes van ser activament antisectàries, malgrat el marcat augment de les
tensions al llarg de 2010, exemplificat per l’explosió
d’una bomba davant una església copta a Alexandria
l’1 de gener, amb el resultat de 24 morts i 97 ferits.
Les tensions sectàries havien anat augmentant cons
tantment durant tot l’any, però just abans de les
eleccions alguns activistes coptes van començar a
fer responsable el règim de la seva situació, en lloc
de responsabilitzar els «extremistes musulmans»
com de costum. L’atemptat d’Alexandria va trencar
aquesta nova atmosfera i va empitjorar les tensions
considerablement. L’Estat no havia fet res per alleugerir aquests temors, duent a terme, per exemple,
accions injustificades per combatre la «grip aviar»
com ara sacrificar tot els porcs, que constituïen una
font d’ingressos per als coptes zabalin, que en general viuen de la recollida de residus. Arran de la
revolució s’han trobat documents que semblen cor
roborar el que la major part dels observadors ja
sospitaven: que el règim estava exacerbant les tensions sectàries, o bé directament a través d’accions
com l’esmentada, o indirectament permetent prosperar grups d’extremistes salafistes en el marc d’una
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En general s’esperava que les eleccions proporcionarien al règim una excusa per prendre mesures
enèrgiques contra els Germans Musulmans. En el
passat aquestes havien donat com a resultat una
majoria absurdament inflada (el 93,1%) per al dirigent Partit Nacional Democràtic (PND) de Mubarak.
Declaracions descarades com la de l’exprimer ministre Ahmed Nazif, que «va ser un xoc [per a la
gent] que el PND obtingués la majoria dels escons,
mentre que els Germans [Musulmans] no van obtenir-ne cap, perquè era una cosa que no s’esperava»,
no van enganyar ningú fora d’Egipte, i segurament
tampoc a dins. El resultat va ser encara més grotesc
que una simple majoria; en la segona volta, el PND
va intentar falsejar les eleccions a favor dels membres més complaents —si no còmplices— de l’opo
sició, fet que va donar lloc a escenes surrealistes a
certs districtes electorals en què els propis candidats del PND es van queixar que el seu partit havia
falsejat els comicis a favor dels seus opositors. En
aquest aspecte, les eleccions van revelar una de les
febleses fonamentals del règim: en tant que instrument clau per accedir al clientelisme, el PND va demostrar ser molt atractiu per a l’«oposició oficial»,
comprant la seva flexibilitat davant l’autoritarisme;
però precisament aquesta mateixa característica va
acabar impedint, a la llarga, que s’imposés la disciplina de partit. Això es va fer palès ja l’any 2005, en
la primera temptativa de marginar la «vella guàrdia»
que s’oposava a Gamal i els seus aliats «empresarials», quan una sèrie de càrrecs marginats del PND
es van presentar i van guanyar com a independents,
per reincorporar-se més endavant a les files del
partit. Aquell any, aproximadament la meitat dels
parlamentaris del PND van ser elegits com a «independents». Posteriorment, a les eleccions de 2010,
el PND va presentar sovint dos candidats —i de vegades fins a quatre— en un mateix districte electoral, accentuant així el que aleshores ja era una triple
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i dels partits polítics; el projecte se sotmetrà a referèndum l’1 de juliol.
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cional el 17 de juny, que preveu reforçar els poders del primer ministre

estratègia conscient per dividir —i, per tant, controlar més fàcilment— la societat egípcia. De fet, aquest
tipus de manipulació va ser prou eficaç perquè al
començament de la revolució totes les elits reli
gioses —coptes, al-Azhar, Germans Musulmans—
s’oposessin enèrgicament a les protestes.
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La revolta
A principis de gener hi havia a Egipte una considerable tensió i una creixent presència de les forces de
seguretat als carrers, però no una clara percepció
que això podria traduir-se en una revolta, i encara
menys en una revolta coronada per l’èxit. De fet, hi
va haver diverses temptatives d’emular el gest de
Bouazizi, especialment al Caire, però cap d’elles va
provocar la mateixa indignació en el que, en general,
es percebia com una població políticament apàtica.
La manifestació del 25 de gener va ser convocada
per grups sindicals i de la societat civil independents, però sense comptar amb el suport de les elits
polítiques establertes, incloent-hi els Germans Musulmans, la qual cosa va accentuar la bretxa que les
separava de la població egípcia. La majoria dels observadors, com els propis organitzadors, confiaven
que la protesta fos significativa, però tampoc n’es
peraven gaire. El cèlebre analista Issandr el-Amrani,
per exemple, va escriure a twitter que «si s’aconse
gueix una desena part de les aproximadament
80.000 persones que fan costat a la iniciativa on-line, serà un èxit». Quan va arribar el moment, més de
deu vegades aquest nombre de persones van prendre els carrers de tot Egipte, amb protestes al Caire
i Alexandria, però també a Ismailia, El-Mahalla ElKubra, Assuan, Suez, Port Saïd i moltes altres poblacions.
La protesta va passar per diverses fases i va actuar
a diferents «nivells». En primer lloc, sorpreses per
l’abast de les manifestacions, les forces de seguretat no van aconseguir reprimir els manifestants. Això
va permetre a aquests darrers controlar determinats
espais públics, en particular la plaça de l’Alliberament
(o plaça Tahrir) del Caire. A la tarda, les forces de
seguretat havien entrat en una segona fase, aquesta
vegada d’enfrontament, atacant grups reduïts de
manifestants amb canons d’aigua, gasos lacrimògens, bales de goma, porres elèctriques i garrots,
fins a recuperar la plaça Tahrir a primeres hores del
26 de gener. Mentre les recentment unificades forces d’oposició planificaven manifestacions per al

divendres 28, el Govern va tallar l’accés a Internet i
als serveis de telefonia mòbil i més de mil persones
van ser detingudes. El fracàs més espectacular
d’aquesta tàctica de confrontació, tanmateix, es va
produir el mateix dia 28, quan els manifestants van
recuperar diversos espais públics arreu d’Egipte,
simplement desbordant el personal de seguretat. En
particular, els manifestants van demostrar ser summament disciplinats, evitant iniciar enfrontaments
violents: els objectius dels irats manifestants van ser
les comissaries, sobretot l’oficina central del PND,
que va ser incendiada. A la tarda, les forces de seguretat s’havien retirat i havia aparegut l’exèrcit i,
atès que, pel que sembla, aquest s’havia negat a
disparar contra els manifestants, va ser ben rebut
per la multitud arreu del país.
Aleshores el règim va transformar la seva tàctica en
una barreja de repressió i assimilació, anunciant reformes i amenaçant amb prendre mesures més
enèrgiques. El 29 de gener, Mubarak va anomenar
primer ministre Ahmed Shafik, anunciant que havia
encomanat al nou Govern la tasca de controlar la
inflació, augmentar l’ocupació i lluitar contra la cor
rupció. Dos nomenaments clau denotaven les lluites
internes dins del règim: el cap del Servei General
d’Intel·ligència, Omar Suleiman, va passar a ocupar
la vicepresidència del país, vacant des de l’any
1981, mentre que el comandant en cap de les Forces Armades i ministre de Defensa, Mohamed Tantawi, va ser nomenat vicepresident del Govern. Suposadament Suleiman era un home proper a les
(denigrades) forces de seguretat egípcies, mentre
que Tantawi podia utilitzar la bona reputació de les
forces armades entre els egipcis del carrer com a
base per influir sobre els manifestants, però també
sobre Mubarak i Suleiman.
Arran del fracàs de la confrontació directa, les forces de seguretat van intentar sembrar el caos, en
particular duent a terme atacs arbitraris, i alliberant, i
de vegades reclutant, reclusos de les presons. El 2
de febrer, els manifestants que defensaven la plaça
Tahrir van ser objecte, primer, d’un atac diürn per
part de membres de les forces de seguretat vestits
de paisà i mercenaris contractats en l’anomenada
«batalla del Camell», i, més endavant, d’un setge durant tota la nit, en què els acòlits del règim van llançar
pedres i còctels molotov als manifestants tant des
de fora de la plaça com des de diversos edificis que
hi donaven, a més de disparar cartutxos de perdigons. Al caire del col·lapse, sembla ser que els manifestants es van salvar gràcies a la intervenció de

El destí de la revolta s’estava jugant en dos «taulers»
paral·lels: per una banda, els carrers i les places
d’Egipte; per l’altra, les negociacions secretes entre
elements de l’exèrcit i els serveis d’intel·ligència,
sectors de l’antic règim, i una sèrie de suposats «líders» de la revolució, des dels propis Germans Musulmans fins a un autoproclamat grup de «savis» entre els quals hi havia el magnat Naguib Sawiris i el
politòleg Amr Hamzawy. El resultat va ser un triple
pols entre l’exèrcit, el règim i l’oposició, en què el
rebuig dels manifestants davant qualsevol compromís i la voluntat d’enfrontar-se a la repressió del règim eren la condició sine qua non per al canvi. En
darrera instància, els militars semblen haver estat els
primers a «parpellejar», calculant que els manifestants no se n’anirien, i que la seva pressió es podria
utilitzar per mantenir els privilegis de l’exèrcit sota un
nou règim «dirigit».
Al seu torn, els manifestants representaven diferents
sectors de la societat egípcia, i caldria assenyalar
que, tot i que la força relativa i les diferències entre
els grups organitzats com ara sindicats, partits i moviments islamistes eren importants, la majoria dels
manifestants no estaven afiliats a cap d’ells i fins i tot
no tenien cap experiència política. El vincle que els
unia era en certa manera «negatiu», atès que protestaven contra l’actual estat de coses, amb poc consens al voltant de quina classe de canvi era necessari. Tanmateix, és important subratllar l’absència
dels Germans Musulmans: molts dels seus mem-

La dimissió de les principals figures de l’antic règim
és el primer pas per a la reforma estructural que han
exigit els manifestants. Encara és massa aviat per
saber si serà aquest el resultat de la revolució, o si
els elements de l’antic règim —el PND, les forces de
seguretat, l’exèrcit o les figures complaents entre els
partits de l’«oposició» i les elits religioses— aconseguiran simplement adaptar el modus operandi de
l’antic règim i aïllar els grups clau de l’oposició.
Després d’haver destituït en la pràctica Mubarak i
Suleiman, canviat el Govern i suspès el Parlament,
l’exèrcit o, més concretament, el Consell Suprem de
les Forces Armades (CSFA), governa actualment en
un estat d’excepció, en part com a poder executiu i
en part legislatiu, i també —gràcies a la proliferació
dels tribunals militars— en gran manera com a poder
judicial. És evident que, amb la sola excepció de les
eleccions, que redunden en interès dels militars atès
que retornaran a Egipte una aparença de normalitat
i «reforma», les «veritables» mesures de reforma no
han vingut d’una manera ràpida i espontània del Govern interí del país, sinó només en resposta a la
constant pressió, en particular dels sindicats independents i de grups de la societat civil com el 6
d’Abril.
Es va suspendre el Parlament, es van flexibilitzar les
lleis que afectaven els mitjans de comunicació, es
van detenir i processar diversos elements del nou règim, i finalment, a primers de març, l’exèrcit va substituir el primer ministre, Ahmad Shafiq, pel més popular Essam Sharaf, i el ministre de l’Interior, Mohamed
Wagdi, per Mansour el-Essawy, tot i que només després d’una considerable pressió popular. Es va nomenar una comissió constitucional que va esmenar la
Constitució en només deu dies, en lloc de refer-la
per complet. Les seves decisions servien per limitar
els mandats presidencials, però no els seus poders,
ni tampoc establien una Assemblea Constituent
obligatòria, però sí que donaven al nou Parlament
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L’única mesura adoptada
amb considerable rapidesa
—l’avançament de les eleccions—
ha comptat amb l’oposició de la
majoria dels grups independents,
atès que facilita que els grups ja
establerts propers a l’antic règim
—sobretot el PND i els Germans
Musulmans— controlin el nou
Parlament egipci posterior
a la revolta

bres joves van participar en les protestes contra els
desitjos dels seus líders. De fet, després de la revolució aquests grups, contraris al conservadorisme
d’aquests líders, la seva predisposició a comprome
tre’s amb el (nou) règim i el seu propi autoritarisme
intern, han desafiat repetidament la «vella guàrdia»
de l’organització, i alguns d’ells s’han escindit per
formar els seus propis partits.
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diversos «goril·les» dels Germans Musulmans i d’ul
tres del futbol. Com a resposta, els dies següents
les manifestacions es van incrementar encara més
arreu d’Egipte.
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l’«opció» d’elegir un membre de les seves pròpies files en el termini de cent dies. Es va convocar un referèndum sobre les esmenes proposades, en què al
voltant del 75% dels votants —un ampli 41% de
l’electorat en comparació amb l’ínfima participació
de l’era Mubarak— va donar el seu suport. Alguns
han interpretat aquest fet com una «victòria» dels islamistes i les restes del PND, tot i que la majoria va
donar el seu vot afirmatiu amb el propòsit d’assegurar
alguns dels guanys obtinguts amb la revolució i impedir que els militars conservessin el poder.
L’única mesura adoptada amb considerable rapidesa —l’avançament de les eleccions— ha comptat
amb l’oposició de la majoria dels grups independents, atès que facilita que els grups ja establerts
propers a l’antic règim —sobretot el PND i els Germans Musulmans— controlin el nou Parlament egipci posterior a la revolta. Finalment, l’extremament
impopular Llei d’Emergència, que suspèn nombrosos drets civils i polítics, encara no ha estat derogada. Una resistència semblant per part de l’exèrcit
està erosionant a poc a poc el seu suport entre els
manifestants, d’igual manera que els militars tracten
de minar la popularitat dels manifestants acusant-los
d’«inestabilitat» creixent. El divendres 8 d’abril va ser
també testimoni de les primeres protestes en què
l’exèrcit i Tantawi van ser directament acusats de
donar allargs a les reformes.

Més enllà de la revolta
Les úniques certeses semblen ser que a l’Egipte
posterior a la revolta hi ha un ressorgiment de
l’activitat política —no només amb la formació de
nous partits, sinó també amb escissions al si de moviments islamistes, en particular els Germans Musulmans—, i que en la política egípcia segueix tenint un
paper destacat el complex joc entre l’exèrcit, les forces de seguretat, els elements de la «vella guàrdia»
(PND, però també els Germans Musulmans i altres
grups de l’«oposició decorativa»), i els grups sindicals i de la societat civil independents que van cridar
a la revolta.
La postura de les potències estrangeres també serà
crucial. Aràbia Saudita, que donava suport a Mubarak, no va trigar a tractar d’assegurar-se un lloc en el
«nou» Egipte oferint inversions. Els Estats Units i la
Unió Europea van passar a fer costat a la reforma ja
durant les revoltes, però en gran mesura han vist el

«canvi» a través de l’òptica de la plantilla extremament (neo)liberal que va contribuir a provocar la revolució en primera instància. La resposta dependrà,
almenys en part, de la postura que adoptin els (potencials) nous líders d’Egipte en qüestions com les
relacions amb Israel, l’Iran i els grups saudites i palestins.
La Segona Revolta de Gener a Egipte constitueix un
oportú recordatori que els sistemes autoritaris poden ser tan fràgils com forts, i que les causes econòmiques i polítiques de la revolta han d’abordar-se
mitjançant reformes estructurals a llarg termini. El
risc de no fer-ho així no és simplement el fracàs de
la revolta d’Egipte, sinó també el de desaprofitar la
inesperada popularitat de les formes de democràcia
no sectàries i, en darrera instància, desacreditar la
pròpia noció de democràcia. La revolta ha demostrat, si més no temporalment, els límits potencials de
la popularitat islamista: deixar passar aquesta oportunitat comporta el risc de fer el joc als grups ultraconservadors i salafistes. La clau d’aquesta oportunitat serà satisfer les demandes dels manifestants,
no només pel que fa a tota la parafernàlia formal de
la democràcia, sinó també a la seva essència social,
econòmica i política.
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Tractat de Lisboa i relacions euromed

Els canvis introduïts pel Tractat de Lisboa són particularment significatius a nivell institucional. Efectivament, s’ha reorganitzat el conjunt del sistema i els
nous equilibris i les relacions interinstitucionals veuen
la llum amb la posada en marxa efectiva de les disposicions del tractat i la implementació d’estructures
com el Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE).
Naturalment, aquests canvis afecten les relacions
euromediterrànies en el seu conjunt i a diferents nivells. Més endavant examinarem els principals canvis que afecten prioritàriament les relacions euromediterrànies. Tot i que no ens limitarem a les principals
institucions polítiques, és evident que en el Tribunal
de Justícia de la Unió Europea, per exemple, l’im
pacte del Tractat de Lisboa serà important ni que
només sigui perquè les seves competències en matèria de visats, asil i immigració són molt àmplies.
D’altra banda, cal prendre en consideració les modificacions introduïdes pel Comitè de les Regions i el
Consell Econòmic i Social.

Un Consell Europeu convertit en una institució de
ple dret

El Consell Europeu: una institució de ple dret
i dotada d’un nou president
Des de l’Acta Única Europea de 1986 fins al Tractat de Niça, el Consell Europeu sempre ha estat
una institució de ple dret en els successius tractats. En el marc del Tractat de Niça, el Consell no
figurava a l’article 7, que instituïa la Comunitat Eu-

1 Article

15 § 2 del Tractat de la Unió Europea.
15 § 1 del Tractat de la Unió Europea.
3 Article 22 § 1 del Tractat de la Unió Europea.
4 Article 22 § 1 del Tractat de la Unió Europea.
2 Article

Amb el Tractat de Lisboa, el Consell Europeu figura
en el marc de l’article 13 § 1 junt amb altres institucions de la Unió. Passa a estar compost pels «caps
d’Estat o de Govern dels estats membres, així com
del seu president i del president de la Comissió»,
mentre que l’«alt representant de la Unió per a Afers
Exteriors i Política de Seguretat participa en els seus
treballs»1.
El Consell Europeu és el que dóna a la Unió Europea
(UE) els «impulsos necessaris per al seu desenvolupament i defineix les seves orientacions i prioritats
polítiques generals». A partir d’aquí, s’esmenta explícitament que «no exerceix una funció legislativa»2. El
Consell Europeu ha d’identificar els «interessos i objectius estratègics de la Unió»3. Per tant, pot prendre
«decisions sobre els interessos i objectius estratègics de la Unió» que «tracten de la Política Exterior i
de Seguretat Comuna, així com sobre altres àmbits
que depenen de l’acció exterior de la Unió». El problema rau en el fet que continua vigent la regla general que preveu que el Consell Europeu «resolgui per
unanimitat per recomanació del Consell»4.
El Consell Europeu ha impulsat les relacions euromediterrànies de manera regular. Cal recordar la Cimera de Caps d’Estat de París de 1972, que va impulsar la Política Mediterrània Global (PMG), els
Consells Europeus d’Essen de desembre de 1994 i
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ropea i n’enumerava les institucions, sinó que gaudia d’un article específic del Tractat de la Unió Europea (article 4).

37

Erwan Lannon
Catedràtic de Dret Europeu
Universitat de Gant i Col·legi d’Europa

Claus

La nova arquitectura del Tractat de
Lisboa. Quines són les seves implicacions
per a les relacions euromediterrànies?

Claus
Med.2011
38

de Canes de juny de 1995, que van marcar la implementació del Partenariat Euromediterrani (PEM), i,
en conseqüència, del Procés de Barcelona o, fins i
tot, del Consell Europeu de Copenhaguen de de
sembre de 2002, que va donar un impuls a la Política Europea de Veïnatge (PEV). La seva inscripció
junt amb altres institucions propicia que el que cal
anomenar «l’autoritat política suprema de la UE» sigui més visible, a banda del reforç afegit que suposa
comptar amb un president que no canvia cada sis
mesos. Tant a nivell intern com extern, el prestigi, la
visibilitat i, per tant, el pes polític del Consell Europeu es veuen clarament reforçats.
No obstant això, la regla del consens suposa un
obstacle, atès que amb ella es corre el risc de limitar
les aspiracions inicials. Davant crisis com les de Líbia, Tunísia o Egipte, la lentitud de les reaccions es
deu, en part, a la manca de consens. Podem pensar
en els interessos de Malta i Itàlia davant la proximitat
de la crisi líbia, o en els de França a Tunísia. El principal desafiament per donar nous «impulsos» a les
relacions euromediterrànies, i per convertir la Mediterrània en una de les «prioritats» de les polítiques i
en un dels «objectius estratègics» de la Unió Europea, rau en la regla del consens. Efectivament, en la
majoria d’ocasions, haurem d’acontentar-nos amb
un mínim denominador comú. Així doncs, del president del Consell Europeu depenen moltes coses,
atès que ha de dur a terme, especialment, un paper
que faciliti les negociacions.
Un president del Consell Europeu «permanent»
Elegit pel Consell Europeu per a un període «de dos
anys i mig, renovable una vegada», el president duu
a terme un paper clau perquè ha de treballar per
«facilitar la cohesió i el consens en el si del Consell
Europeu»5. Gaudeix també de competències específiques «al seu nivell» (és a dir, com a cap d’Estat i
de Govern) i, en «la seva qualitat», garanteix la repre-

5 En

sentació exterior de la UE en aquelles matèries que
depenen de la Política Exterior de Seguretat Comuna (PESC), «sense perjudici de les atribucions de
l’alt representant de la Unió per a Afers Exteriors i
Política de Seguretat»6.
El senyor Van Rompuy participa en les cimeres tant
a nivell intern com extern, tant si es tracta del G20,
del G8, de la cimera entre la UE i els Estats Units, o
fins i tot de la cimera entre la UE i el Marroc, celebrada el 7 de març de 20107, per posar només alguns
exemples8. Cal destacar aquí que amb la negociació
de nous estatuts avançats, altres països socis mediterranis es veuran afectats en un futur.
El president del Consell Europeu també ha de dur a
terme un paper en les cimeres euromediterrànies
multilaterals, però l’ajornament sine die de la Segona Cimera de la Unió per la Mediterrània encara no
ha permès a Von Rompuy exercir les seves funcions
en aquest context. No obstant això, ha mostrat la
seva implicació en ocasió de les recents crisis de la
Mediterrània en el marc d’una sèrie de discursos9,
tot i que, naturalment, és en el propi si del Consell
Europeu on pot dur a terme el seu paper més important; és a dir, el de «facilitador de consens».

El Consell de Ministres: configuracions,
presidències rotatòries i alt representant
El Consell de Ministres també és objecte de
nombroses noves disposicions en el marc del
Tractat de Lisboa.
Una reordenació de les configuracions del Consell
En primer lloc, cal destacar que l’antic Consell d’Afers
Generals i Relacions Exteriors (CAGRE) s’ha escindit en dues configuracions:
•

el Consell d’Afers Generals, que «garanteix la
coherència dels treballs de les diferents forma-

termes de l’article 15 § 6 del Tractat de la Unió Europea, el president del Consell Europeu «presideix i anima els treballs del Consell Europeu;
garanteix la preparació i la continuïtat dels treballs del Consell Europeu en col·laboració amb el president de la Comissió, i sobre la base dels
treballs del Consell d’Afers Generals».
6 Article 15 § 6 del Tractat de la Unió Europea.
7 Vegeu les observacions de Herman van Rompuy, president del Consell Europeu, sobre la cimera UE-Marroc, Granada, 7 de març de 2010, PCE
47/10, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/fr/ec/113201.pdf
8 Vegeu el web del president del Consell Europeu, www.european-council.europa.eu/the-president/summits-with-third-countries.aspx?lang=fr.
9 Vegeu «Statement by Herman van Rompuy, President of the European Council, on the developments in the EU’s Southern neighbourhood»,
Praga, 23 de febrer de 2011, PCE 048/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/119450.pdf. Vegeu també «Declaration on Egypt and the region, European Council», 4 de febrer de 2011, PCE 027/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/
pressdata/en/ec/119143.pdf, així com «Statement by Herman van Rompuy, President of the European Council, on the situation in Egypt»,
Brussel·les, 29 de gener de 2011, PCE 020/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/118993.pdf

La gran majoria de les
conclusions sobre la Mediterrània
s’han adoptat en el marc del
Consell d’Afers Exteriors, que
depèn de la competència de
Catherine Ashton
La gran diferència en relació al sistema precedent és
que el país encarregat de la presidència rotatòria de
les formacions del Consell cedeix el lloc a la presidència de la senyora Ashton pel que fa a la configuració d’Afers Exteriors12. El sistema de rotació igualitària garantit per «grups predeterminats de tres
estats membres per a un període de 18 mesos» es
manté, però, per a la resta de formacions, quedant
10 Article

En realitat, la funció de l’alt representant de la Unió
per a Afers Exteriors i Política de Seguretat aplega
antigues funcions; a saber, en part, la de l’antic alt
representant, Javier Solana (a excepció del càrrec
de secretari general del Consell), i les de Benita
Ferrero-Waldner en la seva qualitat de comissària
encarregada de les Relacions Exteriors i Política de
Veïnatge. No obstant això, actualment es compta
amb un comissari encarregat de la PEV i de
l’ampliació: Stefan Füle. Amb tot, l’alta representant
és també vicepresidenta de la Comissió Europea15,
d’aquí la denominació «alt representant/vicepresident» (AR/VP), i coordina els temes de les relacions
exteriors en el si de la Comissió. Així doncs, ha de
treballar amb els comissaris encarregats de les
qüestions exteriors. A més, la senyora Ashton assumeix la funció dels ministres d’Afers Exteriors de les
antigues presidències rotatòries i presideix la formació d’Afers Exteriors del Consell16. En conseqüència, no podem sinó constatar la complexitat de
l’exercici i la magnitud de les taques a dur a terme.
Segons el Tractat de Lisboa, l’alt representant dirigeix la PESC, «contribueix per mitjà de les seves
propostes a l’elaboració d’aquesta política»17 i ha de
vetllar per la «coherència de l’acció exterior de la
Unió».

16 § 6 del Tractat de la Unió Europea.
18 § 3 del Tractat de la Unió Europea.
12 Article 16 § 9 del Tractat de la Unió Europea.
13 Article 236 del Tractat sobre el funcionament de la Unió Europea. Vegeu també la Decisió 2007/5/CE Euratom del Consell, d’1 de gener de
2007, que tracta de la fixació de l’ordre de l’exercici de la presidència del Consell, JO L1, 04/01/2007, pp. 1-11.
14 Catherine Ashton, alta representant per a Afers Exteriors i Política de Seguretat i vicepresidenta de la Comissió Europea, va convocar una
sessió informal extraordinària del Consell d’Afers Exteriors sota la forma d’un dinar de treball celebrat el dijous 10 de març; Unió Europea,
Brussel·les, 3 de març de 2011, A 083/11.
15 Article 18 § 4 del Tractat de la Unió Europea.
16 Article 18 § 3 del Tractat de la Unió Europea.
17 Article 18 § 2 i 27 Tractat de la Unió Europea.
11 Article
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La qüestió de les noves presidències és important
per als afers euromediterranis. Efectivament, les presidències espanyola i belga es van trobar en la difícil
situació de la transició d’un sistema a un altre, però
la presidència belga, malgrat l’absència d’un nou
Govern federal, va poder comptar amb un president
del Consell Europeu perfectament al corrent de les
institucions belgues.

L’alt representant de la Unió per a Afers Exteriors i
Política de Seguretat
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La nova presidència rotatòria de les formacions del
Consell de Ministres

assegurada la presidència del Consell Europeu pel
seu nou president permanent13.
L’impacte de les reunions intergovernamentals sobre
qüestions euromediterrànies és important. En efecte, la gran majoria de les conclusions sobre la Mediterrània s’han adoptat en el marc del Consell d’Afers
Exteriors, que depèn de la competència de Catherine Ashton. L’alta representant va convocar una reunió informal del Consell d’Afers Exteriors, celebrada el 10 de març de 2011, per tractar les qüestions
de la crisi líbia i el veïnatge meridional de la UE14.
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cions del Consell» i «prepara les reunions del
Consell Europeu, tot assegurant-ne el seguiment en col·laboració amb el president del Consell Europeu i la Comissió», i
el Consell d’Afers Exteriors, que «elabora l’acció
exterior de la Unió segons les línies estratègiques fixades pel Consell Europeu i garanteix la
coherència de l’acció de la Unió»10. En endavant, aquest Consell serà presidit per l’alt representant11.
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Dins de la Comissió Europea, la senyora Ashton té
responsabilitats en les «relacions exteriors» en general i en la «coordinació d’altres aspectes de l’acció
exterior de la Unió»18 en particular. Aquesta funció
de coordinació és, per suposat, essencial i correspon a l’objectiu de millorar la coherència del conjunt
de l’acció exterior de la UE.
A l’àmbit intergovernamental, l’alt representant representa la Unió en les matèries que depenen de la
PESC, «condueix en nom de la Unió el diàleg polític
amb tercers» i «expressa la posició de la Unió en les
organitzacions internacionals i en el si de les conferències internacionals»19. No podem deixar de subratllar la importància del diàleg polític en el marc
dels conflictes de l’Orient Mitjà, que, per altra banda,
va ser objecte d’un discurs de l’alta representant20 i
tampoc no s’ha d’oblidar el seu paper respecte al
Quartet.21
L’alt representant, doncs, ha de dur a terme un paper preponderant en les relacions euromediterrànies. A càrrec de les relacions exteriors en general
i de la PESC en particular, l’alt representant es troba en la convergència de les diferents polítiques
exteriors de la UE. Els primers mesos de 2011
han estat marcats per una presència cada vegada
més gran de l’alta representant en l’escena mediterrània22. Concretament, la senyora Ashton va
viatjar a Egipte23, el Líban24, Jordània25 i Tunísia26
entre el 14 i el 22 de febrer de 2011. Naturalment,
d’ara endavant moltes coses dependran de l’eficà
cia del nou SEAE, una veritable administració hí18 Article

brida en el nucli del nou sistema de relacions exteriors de la UE.
El Servei Europeu d’Acció Exterior
El Servei Europeu d’Acció Exterior està format per
«funcionaris dels serveis competents del secretariat
general del Consell, així com de personal no designat
dels serveis diplomàtics nacionals»27. La decisió del
Consell de 26 de juliol de 2010 establiria l’organitza
ció i el funcionament d’aquest nou servei europeu28.

L’alt representant, doncs,
ha de dur a terme un paper
preponderant en les relacions
euromediterrànies. A càrrec de
les relacions exteriors en general
i de la PESC en particular, l’alt
representant es troba en la
convergència de les diferents
polítiques exteriors de la UE
En aquest punt cal precisar que el SEAE és «un òrgan de la Unió Europea que funciona de manera autònoma». Efectivament, disposa de la «capacitat jurídica necessària per dur a terme les tasques que li
incumbeixen i per materialitzar els seus objectius»29.

18 § 2 i 4 del Tractat de la Unió Europea.
27 § 2 del Tractat de la Unió Europea.
20 Sobre aquest punt vegeu «Speech by HR Catherine Ashton, at the League of Arab States. A Commitment to Peace – the European Union and
the Middle East», el Caire, 15 de març de 2010, Unió Europea, A 36/10, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/113352.pdf
21 Vegeu «EU High Representative Catherine Ashton chairs Middle East Quartet Ministerial meeting in Munich», Brussel·les, 4 de febrer de 2011,
A 044/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119144.pdf, així com «Statement by the spokesperson of HR
Catherine Ashton on the outcome of the launch of Middle East peace talks», Brussel·les, 3 de setembre de 2010, A 173/10, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/116277.pdf. Vegeu també «EU High Representative/Vice-President Ashton to visit the
Middle East in support of direct talks», IP/10/1208, Brussel·les, 29 de setembre de 2010, http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?refere
nce=IP/10/1208&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
22 Vegeu «Remarks by the EU High Representative Catherine Ashton at the Senior officials’ meeting on Egypt and Tunisia», Brussel·les, 23 de febrer de 2011, A 069/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119459.pdf
23 «Remarks by EU High Representative Catherine Ashton at the end of her visit to Egypt», el Caire, 22 de febrer de 2011, A 067/11, www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/foraff/119445.pdf
24 «Remarks by EU High Representative Catherine Ashton at the end of her visit to Lebanon», Brussel·les, 16 de febrer de 2011, A 055/11, www.
consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/EN/foraff/119320.pdf
25 «Remarks by the EU High Representative Catherine Ashton during her visit in Jordan», MEMO/11/93, Brussel·les, 16 de febrer de 2011, http://
europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/11/93&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
26 «Remarks by the High Representative/ Vice President Catherine Ashton at the end of her visit to Tunisia», 14 de febrer de 2011 SPEECH/11/101,
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=SPEECH/11/101&format=HTML&aged=0&language=en&guiLanguage=en
27 Article 27 § 3 del Tractat de la Unió Europea.
28 Decisió 2010/427 del Consell de 26 de juliol de 2010, pel qual s’estableix l’organització i el funcionament del Servei Europeu d’Acció Exterior,
JO núm. L 201 de 03/08/2010, pp. 30-40.
29 Article 1 § 2 de la Decisió 2010/427.
19 Article

En realitat, el SEAE dóna assistència a l’alt representant per conduir la PESC i la Política Comuna de Seguretat i Defensa (PCSD), en el Consell d’Afers Exteriors i en tot allò relatiu a les responsabilitats que li
incumbeixen en tant que vicepresident de la Comissió Europea a l’àmbit de les relacions exteriors32.
El SEAE disposa d’una administració central que
s’organitza en direccions generals (DG)33. Al capdavant de l’administració hi ha la senyora Ashton,
que compta amb l’assistència d’un secretari general
executiu, d’un chief operating officer i de dos secretaris generals.
Una direcció que aplega Àfrica del Nord, l’Orient
Mitjà, la península Aràbiga, l’Iran i l’Iraq concerneix
molt especialment la Mediterrània. Diversos departaments geogràfics cobreixen de manera bastant
clàssica:
I) l’Orient Mitjà;
II) la Península Aràbiga, l’Iran i l’Iraq;
III) les polítiques regionals Euromed, Unió per la
Mediterrània;
IV) el Magreb.
Els departaments temàtics especialitzats en la coordinació de la PEV poden situar-se entre aquesta
direcció i la que s’ocupa en particular del Partenariat Oriental i dels veïns de l’est de la Unió Europea,

30 Article

A la Comissió Europea, els canvis en les relacions
exteriors són molt importants a causa de la creació
del SEAE, que engloba una part dels antics funcionaris de la «família de relacions exteriors» de la
Comissió Europea. En aquest punt, cal recordar
que la senyora Ashton també és vicepresidenta de
la Comissió.
La reagrupació de carteres, l’ampliació i la PEV
Un dels elements fonamentals pel que fa a les relacions euromediterrànies és la reagrupació de l’antiga
cartera «ampliació» i una part de la de la senyora
Ferrero-Waldner, és a dir, la política de veïnatge.
D’ara endavant, el comissari Stefan Füle passa a ferse càrrec de l’ampliació i alhora de la Política Europea de Veïnatge. Encara és massa aviat per efectuar
un primer balanç, però d’aquí un temps serà interessant examinar quin ha estat l’impacte d’aquest canvi.
No obstant això, sembla evident que aquest impacte
serà bastant matisat, atès que la senyora Ashton
manté un contacte regular amb el comissari Füle pel
que respecta a les qüestions relacionades amb el
veïnatge. En conseqüència, és més convenient
prendre en consideració la reordenació en la seva
globalitat.

1 § 3 de la Decisió 2010/427.
1 § 4 de la Decisió 2010/427
32 Vegeu l’article 2 § 1 i s. de la Decisió 2010/427.
33 Vegeu l’article 4 i s. de la Decisió 2010/427.
34 «El SEAE es compon d’una administració central i de delegacions de la Unió a països tercers i organitzacions internacionals» (article 1 § 4 de
la Decisió 2010/427). La «Comissió i el SEAE fixaran les modalitats de comunicació de les instruccions de la Comissió a les delegacions. Aquestes hauran de preveure en particular que, quan la Comissió imparteixi les instruccions a les delegacions, en lliuri també una còpia al cap de delegació i a l’administració central del SEAE» (preàmbul, punt 13 de la Decisió 2010/427).
31 Article
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La Comissió Europea: reagrupació de
carteres i reordenació de la «família RELEX»
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Un dels elements fonamentals
pel que fa a les relacions
euromediterrànies és la
reagrupació de l’antiga cartera
«ampliació» i una part de la
política de veïnatge

incloent-hi Rússia, que es beneficia de l’Instrument
Europeu de Veïnatge i Associació (IEVA), malgrat
no estar integrada en la PEV com a tal (vegeu el
gràfic el 1).
Finalment, cal insistir en el fet que les delegacions
de la Comissió Europea, convertides en «delegacions de la Unió Europea» amb la posada en marxa
del Tractat de Lisboa, són part integrant del SEAE.
És a dir, totes les delegacions mediterrànies, que
duen a terme un paper cada vegada més important,
d’ara endavant passen a estar integrades en el
SEAE i poden rebre les seves instruccions34.
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Depenent de l’autoritat de l’alt representant30, el
SEAE «es compon d’una administració central i de
delegacions de la Unió a països tercers i organitzacions internacionals»31.

GRÀFIC 1

Organigrama del Servei Europeu d’Acció Exterior
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Font: SEAE, http://eeas.europa.eu/background/docs/eeas_organisation_en.pdf, març de 2011.

La Comissió Europea i la reordenació de la «família
RELEX»
Un dels problemes rau que la Comissió, a excepció
de la PESC i d’alguns altres casos, «garanteix la representació exterior de la Unió»35. Però això no és
tan evident des d’un punt de vista extern. Efectivament, certs socis de la UE troben dificultats per
moure’s entre el president de la Comissió Europea,
el president del Consell Europeu i l’alt representant/
vicepresident de la Comissió.
En qualsevol cas, la Comissió Europea ha de promoure l’interès general de la Unió i prendre la iniciativa quan sigui competent36. No obstant això, la
creació del SEAE no significa que se li transfereixin
totes les competències de la Comissió Europea en
matèria d’exterior. El que es coneix com la família
RELEX, que designa les direccions generals i els
serveis de la Comissió encarregats de les relacions
exteriors en el si de la Comissió Europea, està en
procés de reordenació. Actualment comprèn les di35 Article

17 § 1 del Tractat de la Unió Europea.
17 § 1 del Tractat de la Unió Europea.
37 Article 218 § 3 del Tractat sobre el funcionament de la Unió Europea.
36 Article

reccions generals i els serveis següents: desenvolupament, ampliació-PEV, comerç, ajuda humanitària
i protecció civil, i desenvolupament i cooperació
Europeaid (DEVCO). Aquesta direcció general i
aquests serveis continuen gestionant les diferents
accions al seu càrrec sota la direcció del comissari
competent; tanmateix, cal recordar que l’alt representant coordina els aspectes de l’acció exterior de
la Unió Europea en el seu conjunt.
Quant als acords internacionals, o bé la Comissió
Europea, o bé l’alt representant («quan l’acord contemplat es refereix exclusivament o principalment a
la PESC»), «presenta les recomanacions al Consell,
el qual adopta una decisió que autoritza l’obertura
de les negociacions i designa […] el negociador o el
cap de l’equip de negociació de la Unió»37. A aquest
nivell també serà essencial una bona coordinació.
Naturalment, les polítiques comunes com la Política
Comercial Comuna i la Política Agrícola Comuna,
que tenen una importància cabdal per a les relacions
euromediterrànies, continuen estan administrades

Els poders en les relacions exteriors

El Parlament està considerat un dels grans beneficiaris del Tractat de Lisboa perquè els seus poders
legislatius i pressupostaris es veuen àmpliament reforçats. Des de l’òptica de les noves perspectives
financeres i de la revisió de la PEV, s’han de prendre
en consideració els seus poders pressupostaris. No
obstant això, cal lamentar la manca de progrés quant
al paper del Parlament pel que fa a la PESC.
Els poders legislatius
A nivell legislatiu, el Tractat de Lisboa substitueix la
codecisió pel procediment legislatiu ordinari, que
passa a ser la principal actuació legislativa en el
marc de la qual el Parlament Europeu (PE) està considerat com un veritable col·legislador junt amb el
Consell de Ministres.
El nou procediment s’estén a uns quaranta nous àmbits, entre els quals hi ha els que tracten les qüestions migratòries o, per posar un altre exemple, la
cooperació judicial. El procediment d’aprovació del
PE, un veritable dret de veto, també s’estén a nous
àmbits, i el mateix passa amb el de consulta. Així
doncs, el paper del Parlament Europeu està molt
clarament reforçat en el marc legislatiu. Això implica
un augment de la importància d’aquest darrer en el
marc de l’adopció de legislacions que afecten les
matèries euromediterrànies.
Els poders pressupostaris
Les properes perspectives financeres suposen un
termini important per al Parlament Europeu, que ha
vist com s’han reforçat els seus poders a l’àmbit
pressupostari. Per exemple, ja no hi ha cap distinció
entre les despeses obligatòries i les no obligatòries,
38 Article

21 § 3 del Tractat de la Unió Europea.
36 del Tractat de Lisboa.
40 Vegeu l’article 24 § 1 del Tractat de la Unió Europea.
39 Article

Quant a les matèries que depenen de l’antic primer
pilar comunitari del Tractat de Niça, els poders del
PE s’han vist reforçats gràcies a l’ampliació de les
competències i de les prerrogatives de l’Assemblea
Parlamentària en matèria legislativa i pressupostària
tal com hem comentat anteriorment.

El Tractat de Lisboa està
fortament tenyit
d’intergovernamentalisme.
Efectivament, o s’han creat noves
estructures mixtes amb fort
predomini intergovernamental,
com el SEAE, o s’han reforçat les
institucions intergovernamentals,
com succeeix amb el Consell
Europeu
Tanmateix, a la PESC i a la PCSD, els poders del PE
continuen essent molt limitats. El Tractat de Lisboa
disposa, efectivament, que l’alt representant «consulti regularment el Parlament Europeu sobre els
principals aspectes i les eleccions fonamentals de la
PESC i de la PCSD i informi de l’evolució d’aquestes
polítiques». Certament, el PE pot «plantejar qüestions o formular recomanacions tant al Consell com
a l’alt representant», i procedir «dues vegades l’any a
un debat sobre els progressos realitzats en la posada en pràctica de la PESC»39, però cal constatar
que, en aquests àmbits específics de seguretat i defensa, la UE continua patint un important dèficit democràtic. Això és encara més problemàtic atès que
el Tribunal de Justícia no és competent en aquests
àmbits excepte en casos determinats40.

Claus

El Parlament Europeu i l’enfortiment
de les seves prerrogatives legislatives
i pressupostàries
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la qual cosa li permet contrarestar els poders del
Consell en la matèria. Cal subratllar que el Parlament Europeu exerceix també els seus drets com a
autoritat de descàrrega davant el SEAE, la qual
cosa, però, no permet satisfer el dèficit democràtic
de la PESC.
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per la Comissió Europea, i a aquesta última correspon vetllar, junt amb el Consell i l’alt representant,
per «la coherència entre els diferents àmbits de la
seva acció exterior i entre aquests i les seves altres
polítiques»38.
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Conclusions
Comprendre el nou sistema institucional no és fàcil,
sobretot perquè seguim estant en una fase d’apre
nentatge. Amb la implantació del SEAE, les coses
haurien d’anar més de pressa i a mitjà termini cal
esperar la posada en marxa d’una nova dinàmica.
De manera general, podem considerar que el Tractat
de Lisboa està fortament tenyit d’intergovernamen
talisme. Efectivament, o s’han creat noves estructures mixtes amb fort predomini intergovernamental,
com el SEAE, o s’han reforçat les institucions intergovernamentals, com succeeix amb el Consell Europeu. Podríem multiplicar-ne els exemples citant les
reforçades Missions Petersberg, l’Agència Europea
de Defensa o les cooperacions estructurades.

De l’eficàcia del nou SEAE
dependran moltes coses. Les
relacions interinstitucionals i
personals entre l’alt representant,
els presidents de la Comissió i
Consell Europeu, i el comissari
Füle són cabdals per al capítol
mediterrani de les relacions
exteriors de la UE
Cal subratllar que, tot i que s’hagi abolit l’estructura
en pilars de la Unió Europea, continua existint una
mena de pilar amagat. Efectivament, el capítol 2 del
Títol V41 del Tractat de la Unió Europea es titula
«Disposicions específiques concernents a la Política
Exterior i de Seguretat Comuna». El tractat estipula

molt clarament que la PESC està sotmesa a «regles
i procediments específics» i que es regeix per la regla general de la unanimitat. A més, «queda exclosa
l’adopció d’actes legislatius» i aquesta «política serà
executada per l’alt representant […]»42. En altres termes, no hi ha hagut, ni de bon tros, una comunitarització de la PESC. I tot i que és cert que la Comissió
Europea conserva importants prerrogatives en matèria de relacions exteriors, la creació d’un SEAE
híbrid, és a dir, compost per diferents tipus de funcionaris, modifica radicalment l’escenari. A nivell supranacional, el Parlament Europeu és el que clarament es beneficia més dels avenços més importants;
a priori, perquè encara és necessari que l’Assembla
Parlamentària Europea disposi de mitjans que estiguin a l’altura de les seves ambicions.
Quant als temes mediterranis, és evident que aquests
canvis tindran un impacte important. Els actors es
multipliquen, i això, malauradament, no és un signe
d’eficàcia. De l’eficàcia del nou SEAE dependran
moltes coses. Les relacions interinstitucionals i personals entre l’alt representant, els presidents de la
Comissió i Consell Europeu, i el comissari Füle són
cabdals per al capítol mediterrani de les relacions
exteriors de la UE.
Avui en dia, davant els reptes de les transicions polítiques en curs i de les crisis a la Mediterrània, la
Unió Europea del Tractat de Lisboa disposa de nous
instruments que cal emprar amb tota la coherència
possible, i aquesta és una de les tasques de l’alt
representant. Sobretot cal possibilitar el consens
dels 27 estats membres en el si del Consell Europeu, i fer-ho sota la influència del seu president, i ser
capaços de mobilitzar ràpidament fons per a les ajudes humanitàries urgents, sabent invertir a llarg termini en els processos de transició que podrien canviar radicalment l’escenari de la Mediterrània.

41 Títol V: Disposicions generals relatives a l’acció exterior de la Unió i disposicions específiques concernents la Política Exterior i de Seguretat
Comuna.
42 Article 24 § 1 del Tractat de la Unió Europea.
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Ha estat un any fascinant per als observadors de la
realitat mediterrània. Després de més de cinquanta
anys d’estabilitat en els països àrabs només inter
rompuda pel conflicte algerià i el conflicte araboisraelià, canvis profunds i inesperats han sacsejat la
regió. El 2011 quedarà marcat en el calendari com
l’any de les revolucions àrabs. L’any de l’aixecament
(intifada), del despertar (sahwa) o, fins i tot, de la
renaixença (nahda), perquè aquests són els termes
utilitzats pels mitjans i la premsa dels països colpejats per una renovació dels esperits en un espai polític i cultural fins ara tossudament refractari a la modernització. Ningú no pot dir quin serà el resultat
final d’aquesta onada de dimensions transnacionals
que ha afectat països del món àrab tant a la banda
mediterrània com en l’anomena’t 6è continent de la
península aràbiga. El que sí que sabem o intuïm és
que res no serà com abans. La descolonització i el
nacionalisme van canviar el paisatge geopolític àrab
en els anys cinquanta; l’islamisme va augmentar la
seva influència a partir dels anys setanta i ha constituït des d’aleshores un factor i un actor ineludible;
avui, el moviment democràtic, encara en els seus inicis indecisos i incerts, inaugura una nova època.
Per a Europa, la primera conseqüència d’aquesta
nova època és que estem obligats a considerar seriosament el que passa en els països del sud del Mediterrani. Ja no valen excuses. Ja no es pot dir que, passi el que passi, tot continuarà igual. Aquest cop els
canvis són de debò i tenen una dimensió històrica. La
segona conseqüència és que caldrà concebre, negociar i posar en pràctica una política per a la regió, una
política concebuda per a una regió en transició.
Per abordar aquesta nova etapa i els reptes que presenta una regió en plena evolució cal reflexionar, al-

menys, sobre dues prioritats: la necessitat d’una
més gran coherència entre els marcs polítics existents, i la necessitat d’adaptar les prioritats de les
polítiques europees. És a dir, l’adaptació dels instruments i la modificació dels continguts.
Pel que fa al primer punt, les tres grans iniciatives
europees dels últims quinze anys han estat el Procés de Barcelona de 1995; la Política Europea de
Veïnatge de 2003, i la Unió per la Mediterrània de
2008. Europa sempre ha considerat el Mediterrani
com una prioritat. Però les seves polítiques amb la
regió han estat sovint titllades d’ineficaces. L’immo
bilisme a molts països, la manca de canvis substancials i el gradualisme com a principi de l’acció diplomàtica, han estat l’objecte de crítiques. I aquestes
crítiques han anat dirigides tant als Estats com a les
institucions europees, els dos actors que han intentat tirar endavant iniciatives i propostes.
El Procés de Barcelona de 1995 representava un
bon equilibri d’iniciativa alhora comunitària i nacional. La Política Europea de Veïnatge és més marcadament eurocèntrica, amb un accent clar sobre el
paper que han de tenir les institucions europees. La
Unió per la Mediterrània està obertament basada en
una iniciativa nacional. Totes tres iniciatives han
aconseguit, però, fites importants. Totes tres haurien
pogut fer més, més aviat.
Ara del que es tracta és d’aprofitar el que s’ha fet i
de tirar endavant noves propostes. Noves propostes
en els dos àmbits d’acció de les polítiques europees: les relacions dites bilaterals i les relacions
multilaterals o regionals.
Les primeres estan basades en els acords d’asso
ciació que van sorgir de la conferència de Barcelona
de l’any 1995. A partir de l’any 2005 aquests acords
es van completar amb els plans d’acció de la política
de veïnatge. La política de veïnatge aportava una novetat metodològica: la negociació d’objectius de
convergència similars als objectius que tenen els
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països candidats a l’adhesió a la Unió Europea. Es
tractava d’introduir processos de treball semblants
als processos d’adhesió, tot i sabent que els països
del sud del Mediterrani no són països candidats a
esdevenir membres de la Unió Europea.
Les relacions multilaterals s’hauran de desenvolupar
sobre els fonaments establerts a la cimera de París
de juliol de 2008 que fundava la Unió per la Mediterrània. La cimera introduïa dues novetats institucionals respecte al seu predecessor del Procés de
Barcelona: la copresidència entre Europa i el sud, i
la secretaria conjunta que té la seva seu al Palau de
Pedralbes de Barcelona.
D’una banda la política de veïnatge, profundament
europea –fins al punt que es troba en el Tractat de
Lisboa–, creada per donar resposta a les necessitats de l’Europa postampliació del 2004 i per prendre en consideració que amb aquesta ampliació la
Unió Europea tenia nous veïns. D’altra banda, un
marc de cooperació regional basat en la conferència
de Barcelona i que, amb la introducció de la Unió
per la Mediterrània, s’ha fet més multilateral.
En definitiva allò que, en el marc de la conferència
de Barcelona, era una sola política mediterrània integrada, amb dos vessants interdependents: el bilateral dels acords d’associació i el multilateral del Procés de Barcelona, a partir de l’any 2005 es va
transformar en dues polítiques relativament separades: la política de veïnatge, no específica pels països mediterranis i que inclou també l’est d’Europa, i
el Procés de Barcelona, que es va transformar en la
Unió per la Mediterrània.
I aquest és, potser, un dels primers objectius i una de
les primeres necessitats: mirar de reintegrar els dos
processos: la política de veïnatge i la Unió per la Mediterrània, donar-los una nova coherència; assegurar
una més gran sinergia. I això es pot fer donant a la
política de veïnatge, avui únicament de caràcter bilateral, una dimensió regional en el marc de la Unió per la
Mediterrània, i que el responsable de coordinar aquesta dimensió regional sigui la Secretaria de Barcelona
en plena coordinació amb les institucions europees.
El segon tema que mereix una reflexió en profunditat
és la necessitat d’adaptar el contingut de les polítiques europees a la nova realitat regional. Avui, després de les revolucions i les evolucions dels darrers
mesos, cal una reflexió sobre quines han de ser les
noves prioritats. I la primera d’aquestes prioritats és,
sens dubte, la de dur a terme polítiques de cooperació per ajudar les transicions en els països àrabs
mediterranis.

La Unió per la Mediterrània va ser concebuda com
una política d’estabilitat i de suport a l’estabilitat. El
Procés de Barcelona, amb la conclusió i posada en
pràctica dels acords de lliure canvi comercial, va
aconseguir iniciar i donar suport a les transicions
econòmiques. Ha estat el gran èxit del Partenariat
Euromediterrani iniciat a Barcelona l’any 1995. Els
plans d’acció de veïnatge van en el mateix sentit: incentivar canvis reglamentaris i la modernització del
conjunt legislatiu dels països per aproximar-los a les
legislacions europees.
Ara, però, cal anar més enllà de l’economia i donar
suport a les transicions polítiques. Aquesta serà una
tasca d’un gran abast i que requerirà aplicar dos principis que sovint han estat controvertits: el principi de
diferenciació i el principi de condicionalitat. El primer
requereix establir programes i objectius de cooperació diferenciats en funció del nivell de compromís i
d’ambició de les autoritats dels països del sud. El segon estableix el vincle d’aquesta cooperació amb les
condicions de progrés i d’avançament en les reformes. Aquesta és l’orientació general de les darreres
comunicacions de l’Alta Representant per a la Política
Exterior de la Unió Europea i de la Comissió: fer més
per als qui fan més, un «more for more» que ja es trobava en els primers documents que definien la Política Europea de Veïnatge, però que després dels canvis en la regió avui, finalment, es podran aplicar.
Al Mediterrani hi tenim grans interessos, ens hi juguem una part important de la nostra seguretat i del
nostre futur econòmic, però, al mateix temps, al Mediterrani hi volem projectar els nostres valors, la nostra manera de veure les relacions internacionals i
d’organitzar democràticament les societats. Energia,
immigració, terrorisme, comerç, inversions, són alguns dels factors de l’equació dels interessos. Democràcia, drets humans, drets de les dones, drets
de les minories ètniques i religioses, són alguns dels
valors que volem promoure i defensar. Fer les dues
coses alhora, preservar interessos i promoure valors, ha estat una tasca diplomàticament difícil en
una regió on tres conflictes, un d’ells d’una gran preeminència internacional com el de l’Orient Mitjà, han
tingut des de fa molt temps el protagonisme polític.
El repte és definir una política basada en un equilibri
més complex i més subtil entre els interessos i els
valors; entre el pes de les relacions amb cadascun
dels països i la necessitat de salvaguardar un marc
de cooperació regional; entre la urgència de donar
suport als canvis democràtics i l’exigència de mantenir l’estabilitat i la pau.

La situació a l'Orient Mitjà

El context: el nou enfocament d’Obama
respecte a l’Orient Mitjà, la seva «visió del
Caire» i el segon mandat de Benjamin
Netanyahu
Els dies 2 i 14 de setembre de 2010 van tenir lloc a
Washington negociacions directes entre el primer
ministre israelià, Benjamin Netanyahu, el president
de l’Autoritat Nacional Palestina, Mahmud Abbas, i
el president dels Estats Units, Barack Obama, amb
l’objectiu d’arribar a un «acord d’estatus definitiu»
oficial en el conflicte que comportés l’acceptació
d’una solució de dos estats. A finals del mateix mes,
les converses directes van acabar després que Israel no renovés el període de congelació d’assenta
ments decretat deu mesos abans, el novembre de
2009, i després que els palestins no reconeguessin
Israel com a Estat jueu com a condició per continuar
les converses de pau. Tots els esforços duts a terme
per diferents actors a tres bandes fins a finals d’any
no van aconseguir que les tres parts tornessin a la
taula de negociacions.
El discurs que Barack Obama va pronunciar al Caire
el 4 de juny de 2009 va ser interpretat per amplis
sectors com un nou començament en les relacions
entre els Estats Units i el món musulmà, no només
després dels vuit anys de l’administració anterior,
1 Michael
2 Vegeu

D. Shear i Glenn Kessler, «Obama Voices Hope for Mideast Peace in Talk with Al-Arabiya TV», Washington Post, 27 de gener de 2009.
www.globalsecurity.org/military/library/report/2010/hst1003.pdf (l’informe inclou l’Iraq).
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sinó també, com el propi Obama va subratllar just a
l’inici del seu discurs, després de dècades de distanciament i desconfiança durant la guerra freda.
Arreu de la regió es va contemplar amb gran esperança la política del nou president respecte a l’Orient
Mitjà. Els palestins, sobretot, esperaven un plantejament més «equànime» i una implicació més intensa.
En molts aspectes, Barack Obama desitjava marcar
un punt d’inflexió en les relacions entre els Estats
Units i l’Orient Mitjà: advocar a favor d’una renovada
confiança entre les parts i els Estats Units, alhora
que s’intentava canviar de nou la imatge d’aquest
país per la d’un mediador seriós i honest que defensa la pau i la democràcia. Com a conseqüència, la
seva insòlita decisió d’abordar el procés de pau araboisraelià al principi del seu mandat buscant «activament i agressivament una pau duradora entre Israel i
els palestins, així com entre Israel i els seus veïns»1,
es va convertir en la prova decisiva de l’adopció d’un
nou enfocament en les relacions amb l’Orient Mitjà.
En un aspecte, però, el president Obama reforçava
amb el seu discurs un canvi estratègic que ja havia
dut a terme l’administració anterior. Tot i que l’admi
nistració Bush no va atorgar al conflicte araboisraelià una prioritat elevada fins al procés d’Annapolis,
en el seu darrer any en el càrrec la secretària d’Estat
Condoleezza Rice va declarar que la resolució del
conflicte araboisraelià redundava en l’interès estratègic de l’administració nord-americana. Els Estats
Units han estat durant dècades un important actor a
la regió, vetllant per tres grans interessos —la seguretat energètica, la seguretat d’Israel i l’estabilitat
regional—, però des del desplegament de més de
230.000 soldats nord-americans a la regió2 aquest
darrer factor va adquirir un significat diferent, en particular pel que fa a la reputació global i la política

47

Christian-Peter Hanelt
Expert en Europa i l’Orient Mitjà
Bertelsmann Stiftung, Gütersloh

Claus

El conflicte palestinoisraelià l’any 2010:
Obama agafa les regnes

Claus
Med.2011
48

interior dels Estats Units. El conflicte araboisraelià
es veia com el més vital dels interessos estratègics
nord-americans perquè aconseguir la pau entre palestins i israelians semblava clau per avançar en els
urgents desafiaments que plantejaven l’Iraq i l’Afga
nistan als Estats Units, la difícil situació amb l’Iran i
altres qüestions de més abast com ara la necessitat
de reformes polítiques en una regió per regla general repressiva. Barack Obama va seguir en aquesta
línia qualificant el conflicte araboisraelià com la segona causa de tensió immediatament després de
les missions militars nord-americanes a l’Afganistan
i l’Iraq i abans del conflicte internacional amb l’Iran3.

El discurs que Barack Obama
va pronunciar al Caire va ser
interpretat com un nou
començament en les relacions
entre els Estats Units i el món
musulmà, després de dècades de
distanciament i desconfiança
L’administració nord-americana quedava, doncs, en
la posició de ser, abans que res, el garant de la seguretat d’Israel i una potència reguladora global a la
regió, alhora que, d’alguna manera, expressava els
seus propis interessos. A més, Obama va esmentar
al seu discurs del Caire el que en la seva opinió
constituïa el principal obstacle per part israeliana:
els assentaments.

Les negociacions entre israelians i palestins
a l’eix Washington-Jerusalem
Quan Benjamin Netanyahu va iniciar el seu segon
mandat com a primer ministre, el 31 de març de
2009, va trigar cert temps a adaptar-se a la nova
política de l’administració nord-americana. El juny de
2009 va respondre als canvis que es percebien amb

3 Vegeu

el que semblava ser un canvi significatiu en la seva
postura envers el procés de pau. En un discurs pronunciat el 14 de juny de 2009 a la Universitat Bar
Ilan va donar suport a la creació d’un Estat palestí.
Però al mateix temps degué tenir en compte que el
seu primer mandat havia acabat l’any 1999 perquè
la seva pròpia coalició havia deixat de donar-li suport, de tal manera que va acontentar el seu propi
electorat declarant que no hi hauria congelació
d’assentaments a Jerusalem Est4. Aquest canvi va
ser interpretat per amplis sectors com una mà allargada als Estats Units, sobretot després que l’enviat
especial Mitchell hagués dedicat incommensurables
esforços a preparar unes converses de proximitat. A
la reunió d’Obama i Netanyahu celebrada el 18 de
maig de 2009, abans del discurs, l’administració
Obama va deixar molt clar que el suport a la postura
israeliana respecte a l’Iran es trobava vinculat al procés de pau5, que totes les activitats de construcció
d’assentaments s’havien d’interrompre i que l’actual
administració no compliria el que s’afirmava en una
carta enviada l’any 2004 a l’exprimer ministre Ariel
Sharon en què l’aleshores president George Bush
acceptava permetre que Israel conservés els principals assentaments. Un cop de nou a Israel, Benjamin Netanyahu va informar el Knesset sobre la seva
visita i es va mostrar repetidament en desacord amb
la congelació dels assentaments. Però alhora va
començar a desmantellar enclavaments il·legals, i a
canvi va obtenir la resistència dels colons i l’oposició
dels partits de la seva coalició favorables als assentaments. Així, el discurs de Benjamin Netanyahu a
Bar Ilan va representar una solució de compromís
entre el seu Govern i les fortes exigències dels Estats Units, i es va veure com una resposta al discurs
d’Obama al Caire que arribava només unes setmanes després.
Amb grans esforços diplomàtics durant la tardor, el
26 de novembre de 2009 Benjamin Netanyahu va
imposar, malgrat la resistència d’una gran part de la
seva coalició, un període de congelació d’assenta
ments de deu mesos que excloïa Jerusalem Est, les
infraestructures, escoles i sinagogues i permetia en-

també els comentaris del general en cap del Comandament Central nord-americà, David Petraeus, en el sentit que Israel ha de veure el
seu conflicte amb els palestins «en un context regional més ampli», amb un impacte directe en l’estatus dels Estats Units a la regió. Journal of
Palestine Studies, 155, primavera de 2010.
4 Durant el seu primer mandat com a primer ministre, Netanyahu havia signat, malgrat les protestes dels partits de dreta, l’anomenat Protocol
d’Hebron i el Memoràndum de Wye River. Per les seves polítiques dels «tres nos», va ser criticat també pels partits de tendència més d’esquerra
d’Israel.
5 Observacions de la secretària d’Estat Hillary Clinton citades en un article de Glenn Kessler publicat al Washington Post el 24 d’abril de 2009 i
titulat «Clinton Counters Israeli Stance on Palestinians and Iran».

6 Comunicat de premsa del ministre d’Afers Públics, Yuli Edelstein, del 10 de març de 2010, citat a www.nytimes.com/2010/03/11/world/
middleeast/11biden.html.
7 Vegeu www.washingtonpost.com/wp-dyn/content/article/2010/04/06/AR2010040602663.html.
8 Extraoficialment, els diaris informaven que Netanyahu demanava disculpes, les organitzacions jueves nord-americanes pressionaven a favor de
la reconciliació, fonts israelianes informaven que Netanyahu havia elaborat un paquet de mesures destinades a recuperar la confiança, etc. Però
al mateix temps, el ministre d’Afers Exteriors israelià, Avigdor Lieberman, declarava en una entrevista publicada a Der Spiegel el 21 de març de
2010: «Mai no hem promès que deixaríem de construir a Jerusalem».
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l’administració nord-americana es van pronunciar
clarament en contra d’aquest anunci, que als Estats
Units es va interpretar com un insult a Biden i al president. El gabinet israelià va criticar Netanyahu, i el
ministre de l’Interior va demanar disculpes pel malestar diplomàtic que havia causat. Tanmateix, des
de la perspectiva israeliana el problema havia estat
el moment de l’anunci, i no l’ordre en si. Per al Govern israelià, representat en aquest cas pel ministre
d’Afers Públics, Yuli Edelstein, era evident «que segons la llei israeliana Jerusalem és un territori sobirà
i per tant no es necessita cap comissió especial per
construir dins de les fronteres municipals de la ciutat. No hi haurà en un futur pròxim un Govern israelià
disposat a dividir Jerusalem. Normalment els nostres
amics de Washington ho entenen»6.
Aquesta crisi podria haver comportat la possibilitat
de revisar la bona disposició per part israeliana sobre quantes concessions estava realment disposat
a fer Benjamin Netanyahu en la seva difícil coalició
a fi d’iniciar, si més no, les converses de proximitat,
per no parlar de compromisos seriosos en un acord
amb els palestins. També podria haver suposat la
possibilitat d’avaluar el nou plantejament nordamericà i de reflexionar sobre el fet que aquella crisi diplomàtica no era simplement una «discrepància
entre amics», sinó una lluita de poder. Per la part
palestina, aquell podria haver estat un moment propici per reconsiderar els perills d’imposar condicions prèvies restrictives. De fet, el president Obama es va plantejar la possibilitat de proposar un pla
de pau nord-americà a instàncies de l’antic assessor de Seguretat Nacional, Samuel Berger, sota la
supervisió d’un comitè dirigit pel general James Jones. Un cop més, els sis antics assessors de Seguretat Nacional van considerar que el conflicte de
l’Orient Mitjà respecte a l’Iran era massa important
per seguir el plantejament de George Mitchell
d’apropar gradualment ambdues parts7. Tanmateix,
aquest moment decisiu va passar, i l’administració
nord-americana va emprendre una temptativa de
suavitzar les coses i concentrar-se a salvar distàncies, mentre la part israeliana continuava atrinxerada en la seva postura8.
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llestir els habitatges i edificis, la construcció dels
quals ja s’hagués començat.
Des de la perspectiva palestina, la forta pressió
exercida sobre Israel per congelar els assentaments
pot veure’s com un instrument de l’administració
nord-americana per tornar a guanyar-se la confiança
del president Abbas i també de la Lliga Àrab. Mentre
que l’anterior administració Bush va fixar la pauta de
les negociacions en sintonia amb la part israeliana,
exigint el cessament de qualsevol atemptat terrorista
per part dels palestins com a condició prèvia a unes
negociacions directes, l’administració Obama va
capgirar aquesta formulació. D’acord amb el president Abbas, Barack Obama va insistir que no havien
d’endegar-se negociacions directes fins que la part
israeliana hagués interromput la construcció d’as
sentaments. Durant l’any 2009, Abbas es va mantenir en silenci públicament i va esperar que els Estats
Units es pronunciessin, mentre que aquest darrer
país ajudava a Sharm el-Sheik a recaptar fons per
reconstruir Gaza després de la guerra, donava suport a Salam Fayyad en el seu esforç per millorar les
infraestructures i el desenvolupament econòmic de
Cisjordània, i feia que l’enviat especial George Mitchell viatgés als països àrabs veïns per pressionar
en pro de la proposta de pau d’Obama. El 3 de març
de 2010, la Lliga Àrab va mostrar-se a favor de les
converses de proximitat per a un període de quatre
mesos a condició que després no continuessin si no
s’arribava a cap acord respecte a les fronteres.
A començaments de 2010, sota la pressió dels Estats Units, ambdues parts van acordar celebrar converses de proximitat amb l’enviat especial nord-americà George Mitchell. Tanmateix, la tensió política
que això implicava va provocar creixents tensions
entre els Estats Units i Israel, propiciant que l’am
baixador israelià a Washington, Michael Oren, es
referís a aquell moment com la pitjor crisi entre ambdós països des de l’any 1975. Durant una visita a
Israel del vicepresident nord-americà, Joseph Biden,
que desitjava anunciar les converses directes, va ser
el ministre de l’Interior israelià, Eliyahu Yishai (del
Shas), qui va anunciar l’aprovació de 1.600 noves
cases a Ramat Shlomo (Jerusalem Est). Biden i
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L’insòlit del procés en aquest punt va ser la reacció
del Quartet per a l’Orient Mitjà. A diferència d’altres
actors internacionals com la Unió Europea, el Quartet per a l’Orient Mitjà s’alineava amb la marató diplomàtica de Mitchell i feia tot el possible per donar
suport al Pla Fayyad per crear un Estat palestí en el
termini de dos anys (o sigui, el setembre de 2011) i
abordar el creixent problema humanitari de la Franja
de Gaza. El 19 de març, el Quartet assenyalava en
una declaració que «l’annexió de Jerusalem Est no
compta amb el reconeixement de la comunitat internacional» i exhortava Israel a congelar tots els assentaments, incloent-hi Jerusalem Est.
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Els passos bilaterals
A finals d’abril, la secretària d’Estat nord-americana,
Hillary Clinton, va anunciar que la Lliga Àrab tornaria
a donar suport a les converses de proximitat en la
seva imminent reunió, que la Lliga Àrab va celebrar
l’1 de maig de 2010. Les converses es van iniciar el
9 de maig, i eren les primeres negociacions de pau
des que Ehud Olmert va dimitir com a primer ministre israelià el setembre de 2008. Hi havia en marxa
dos rellotges: el rellotge de la Lliga Àrab exigia un
procés seriós al voltant de la qüestió de les fronteres en el termini de quatre mesos (o sigui, el 9 de
setembre), mentre que el rellotge israelià feia un
compte enrere cap al final de la moratòria en la congelació dels assentaments (que acabava el 26 de
setembre).
Les converses van iniciar-se amb l’oferta del president Abbas de cedir a Israel més terres de la Cisjordània ocupada tal com els palestins havien acordat
en anteriors converses amb Olmert l’any 2008. Utilitzant la proposta d’Olmert com a base per a les
negociacions, i abordant d’entrada qüestions clau
com els assentaments i les fronteres, la part palestina intentava marcar la pauta9. Mitchell va estar
d’acord amb aquest punt de partida, rebutjant la
idea de Netanyahu de començar pel tema de l’aigua.
Les converses de proximitat avançaven a poc a poc
pel seu dificultós camí, amb Israel exigint als palestins que aturessin la «incitació» i els palestins, que
millorés la situació a Cisjordània, etc., quan el xoc
entre les forces navals israelianes i el Mavi Marmara
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el 31 de maig de 2010 es va cobrar nou vides davant la costa de Gaza (nou activistes turcs), va deixar
60 persones greument ferides (53 activistes i set
soldats israelians) i va provocar una gran commoció
internacional durant les setmanes següents.
En aquella situació, l’administració nord-americana
va intentar de nou, per una banda, influir en Israel
perquè investigués l’incident, modifiqués el seu bloqueig absolut a Gaza, busqués el contacte amb el
president Abbas com a mesura destinada a crear
confiança malgrat la crisi i alhora garantís que les
converses de proximitat no fracassarien. Tanmateix,
com a conseqüència de l’incident del Mavi Marmara,
la situació de Gaza, que havia estat exclosa per endavant de les negociacions de pau a causa del Govern de Hamàs, va trobar un lloc a l’agenda. El Quartet, de nou, va fer un pas més i va pressionar el
Govern israelià perquè suavitzés el bloqueig de productes a la Franja de Gaza. En una reunió amb Obama celebrada el juliol, Abbas va lliurar la seva proposta de converses directes com a base per a les
negociacions en forma escrita, però el primer ministre Netanyahu es va negar a iniciar converses directes amb un esborrany d’acord previ. Segons el diari
Al Hayat, Abbas va proposar un acord al voltant d’un
Estat palestí amb les fronteres de 1967, amb un
intercanvi de terres i un compromís sobre Jerusalem,
en vigílies de la reunió de Benjamin Netanyahu amb
Barack Obama el 4 de juliol10.
La part israeliana es va mantenir ferma en la seva
postura de no iniciar converses directes amb acords
escrits per endavant, però va acceptar que aquestes
converses s’iniciessin de manera immediata. En les
setmanes posteriors a aquesta reunió del president
Obama i el primer ministre Netanyahu, es van incrementar els esforços perquè la part palestina acceptés iniciar converses directes. Barack Obama va
oferir la seva primera entrevista a la televisió israeliana, Benjamin Netanyahu va allargar la mà a través de
mitjans de comunicació i grups d’experts nord-americans i es va reunir d’urgència amb el president
egipci Mubarak, mentre que l’enviat especial George Mitchell va recórrer a la Lliga Àrab, Egipte i Jordània. El secretari general de la Lliga Àrab, a la seva
reunió del 29 de juliol, va enviar una resposta oficial
a Obama donant suport a les converses directes,
però deixant en mans dels palestins la decisió de

l’informe, oficialment no confirmat, publicat a YNet, així com al Washington Post: www.informationclearinghouse.info/article25506.htm.
www.haaretz.com/print-edition/news/on-eve-of-obama-netanyahu-meeting-abbas-offers-jerusalem-compromise-1.299850.
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Les negociacions de 2010 i els anomenats
«papers de Palestina»
Què es va fer malament aquesta vegada? Examinant
el paper de la comunitat internacional durant l’any
2010, era evident que l’antiga «divisió de tasques»
entre els Estats Units i la Unió Europea, a més del
Quartet, havia continuant essent la mateixa. La Unió
Europea i el Quartet van acceptar la visió de Barack
Obama del nou Orient Mitjà i el seu plantejament de
dur les dues parts a unes negociacions de pau directes. Van definir el seu paper proporcionant ajuda
i suport als palestins de Cisjordània i, tant com fos
possible, també de la Franja de Gaza. Fins fa poc,
Tony Blair ha estat negociant amb el president Netanyahu sobre Gaza i discutint la qüestió de com i
quan podria ser possible i raonable celebrar negociacions amb Hamàs amb la mediació de la Unió
Europea i el Quartet.
A les ambicions del president Obama ha seguit una
crítica que iguala la força de la seva temptativa, la
qual cosa reflecteix l’elevat pes polític que ha donat
al procés. Aquesta crítica se centra en la seva decisió de: a) fer dels assentaments la qüestió central de
tot el procés i b) vincular el suport a la seguretat
d’Israel i la qüestió de l’Iran als progressos en el procés de pau, c) renunciant massa aviat quan les coses es van posar difícils i d) no sabent trobar nous
plantejaments en relació al conflicte i a tots els actors implicats. El primer punt va fer que a Netanyahu
li fos extremadament difícil participar d’entrada en
les negociacions a causa de la postura pro assentaments de la seva coalició, alhora que feia igualment

11 L’any 1993 l’OAP havia reconegut el dret d’Israel a existir. La qüestió de reconèixer Israel com un Estat jueu, o com un Estat per al poble jueu,
com havia plantejat Olmert, era un tema diferent. La dificultat rau en el caràcter d’Israel i en la qüestió dels palestins (araboisraelians) que viuen a
Israel amb nacionalitat israeliana. Aquest tema és objecte de debat en la societat israeliana, i alhora juga un paper important en les negociacions.
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L’inici de les converses directes es va veure enterbolit per una matança ocorreguda a prop d’Hebron, on
quatre israelians van perdre la vida. Ambdós líders
van condemnar el cruel incident i es van recordar
mútuament que també en anteriors negociacions directes era habitual que hi hagués accions d’extre
mistes que intentaven impedir la negociació i que,
per tant, no haurien de ser una raó per deixar de
parlar. Durant les converses directes entre les parts,
totes dues van repetir els seus principals temes
d’interès: per als palestins, la suprema importància
dels assentaments i les fronteres; per als israelians,
la importància de les qüestions de seguretat, així
com el reconeixement d’Israel com a Estat jueu.
Ambdues parts van acordar delimitar les àrees en
què eren necessaris compromisos per tal d’iniciar
les negociacions al voltant de les qüestions d’estatus
definitiu. Van acordar també reunir-se de nou a
Sharm el-Sheik el 14 de setembre i seguir fent-ho
cada dues setmanes per dur a terme l’ambiciós pla
d’arribar a un acord de pau en el termini de dos anys.
Com una espasa de Dàmocles, l’amenaça palestina
d’abandonar les converses si la part israeliana no
prolongava la congelació dels assentaments planejava sobre la taula de negociacions, forçant-ne la
interrupció el 26 de setembre, quan va finalitzar la
moratòria. L’11 d’octubre de 2010 la part israeliana
va oferir ampliar la moratòria si la part palestina reconeixia Israel com «un Estat per al poble jueu », la qual
cosa els palestins van afirmar que no tenia res a
veure amb la qüestió de les fronteres i els assentaments11. El 13 d’octubre, Yasser Abed Rabbo declarava davant la premsa que l’OAP ho acceptaria a
condició que se’ls atorgués un Estat amb les fronteres de 1967, incloent-hi Jerusalem Est. El moviment
Fatah va demanar immediatament la dimissió d’Abed
Rabbo. El novembre de 2010, després de les eleccions parlamentàries del dia 2, l’administració nordamericana va fer una oferta als israelians que es va
interpretar com una mostra de continuïtat del seu
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Interrupció i punt mort

antic plantejament, vinculant el seu suport a la seguretat d’Israel al procés de pau. Els oferia un paquet
d’ajuda militar per valor de 3.000 milions de dòlars i
la garantia que vetaria les resolucions anti-Israel a
les Nacions Unides (cosa que normalment ja fa) si
Israel acceptava una nova congelació dels assentaments durant tres mesos més, sense exigir-li que
després la renovés de nou. El gabinet de seguretat
israelià va considerar l’oferta, que va rebutjar el 2 de
desembre. Així doncs, l’any 2010 les negociacions
de pau represes per l’administració Obama havien
fracassat per complet.
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quan iniciar-les. El mes d’agost Abbas va acceptar
iniciar les esmentades converses i es va fixar la data
per al 2 de setembre a Washington.
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difícil per a Abbas marcar la seva pròpia pauta en les
negociacions, atès que no li deixava marge de maniobra amb el seu propi electorat; havia d’atenir-se a
un paràmetre imposat pels Estats Units, i que ell, així
com la Lliga Àrab, havien acceptat anteriorment. El
segon punt era encara més difícil per a la part israeliana. Després de la ruptura de les negociacions directes, la secretària d’Estat nord-americana, Hillary
Clinton, va reconèixer el desembre que la necessitat
de seguretat israeliana havia augmentat i resultava
encara més difícil de garantir, atès que l’amenaça
real ja no provenia de Cisjordània, sinó de l’Iran i els
seus representants al Líban i la Franja de Gaza12. En
conseqüència, el darrer moviment d’oferir als israelians un paquet d’ajuda militar a canvi d’una congelació dels assentaments va ser criticat com un suborn i una amenaça indirecta a la seguretat d’Israel.
Examinant l’inici de les converses directes, crida
l’atenció el fet que les qüestions prèviament tractades a les converses indirectes no s’havien solucionat. Mentre que els israelians no volien iniciar les
negociacions amb un marc fixat per endavant, la part
palestina volia començar allà on havien acabat, l’any
2008, les anteriors negociacions entre el primer ministre Olmert i el president Abbas. L’administració
nord-americana no va saber resoldre aquesta qüestió, per més que reflectís el punt de partida d’ambdós
actors: Abbas venia amb una llarga història de negociacions i el —per a molts israelians encara desconcertant— rebuig de l’oferta del primer ministre Olmert; i Netanyahu, encapçalava una coalició molt
diversa i una agenda política diferent del seu predecessor. Però l’administració nord-americana no va
tenir prou en compte aquests fets, i la seva influència es va veure limitada ja des d’un primer moment.
Un altre angle diferent des del qual examinar les negociacions de 2010 és el que proporcionen els anomenats «papers de Palestina» o Palileaks. Aquests
documents, publicats per Al Jazeera a mitjans de
gener de 2011, eren apunts que havien pres els negociadors palestins durant les 36 reunions del president Abbas i el primer ministre Olmert celebrades
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entre desembre de 2006 i mitjans de setembre de
2008. La publicació d’aquests apunts va obligar a
dimitir el principal negociador, Saeb Erekat, després
que afirmés que havien estat robats de la seva oficina. Els papers reflecteixen que en el curs de les negociacions les dues parts van arribar a ser més a
prop del que havien estat mai, i inclouen compromisos de llarg abast per ambdues parts, els quals, tot i
que no es van signar, van ser interpretats pels sorpresos analistes com el possible esborrany d’un
acord. Tanmateix, els papers també van provocar
enrenou sobretot entre els palestins, atès que plantejaven la qüestió de si els líders negociaven o no
amb el ple mandat del seu poble, i si les negociacions eren o no transparents amb el seu electorat a
nivell de concessions. Aquest enrenou reflecteix,
doncs, la complexitat de la societat palestina i la comunicació entre els líders i el poble. En ambdues
parts, els papers servien per contradir l’actual presumpció de la part israeliana respecte a la part palestina que «no hi ha cap soci per a la pau». A l’àmbit
internacional, tot plegat demostra que, de fet, israelians i palestins poden negociar directament, tal com
van fer en més de 30 reunions. No obstant això, atès
que l’acord mai no s’ha fet públic i mai no s’ha implantat, la qüestió que queda a l’aire és per què el
primer ministre Olmert i el president Abbas no van
aprofitar l’oportunitat. Examinant el moment concret,
era evident que el mandat d’Ehud Olmert estava
acabant, i pot suposar-se que Abbas no volia prosseguir les negociacions amb un primer ministre sortint per part israeliana, i que esperava que l’adminis
tració Obama fos de més ajuda amb vista a accelerar
l’acord, especialment tenint en compte anteriors
processos de negociació com Camp David o la Cimera de Taba el 2000/2001, quan tant el president
Clinton com el primer ministre Barak es trobaven al
final dels seus respectius mandats.
Fos com fos, això pot interpretar-se com un signe
que el president Abbas tenia un punt de partida molt
diferent quan va endegar les negociacions amb el
primer ministre Netanyahu l’any 2010.

el discurs de Hillary Clinton: «Remarks at the Brookings Institution’s Saban Center for Middle East Policy Seventh Annual Forum», www.
state.gov/secretary/rm/2010/12/152664.htm.
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instint unilateral en la política exterior israeliana, resultat del fracàs del procés de pau.
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Les negociacions de pau i la política
interior israeliana

La imatge comuna d’una opinió pública israeliana
profundament esquinçada és totalment inexacta.
Una anàlisi de la dinàmica política, social i econòmica d’Israel indica, de fet, que les divisions politicosocials del passat han desaparegut en gran manera.
En primer lloc, fa temps que han desaparegut els
encesos debats que van tenir lloc fins a finals de la
dècada de 1970 sobre les polítiques econòmiques.
La majoria dels israelians coincideixen a dir que el
capitalisme és la millor forma de crear riquesa. La
forta i puixant economia d’Israel és el resultat de les
sàvies polítiques econòmiques de les darreres dues
dècades, posant l’accent en els valors del mercat i
adaptant-se a la globalització. Actualment tots els
indicadors econòmics pronostiquen bones perspectives malgrat els constants infortunis econòmics globals i els problemes de seguretat. Una economia
sòlida reforça l’estabilitat i alleuja les tensions socials i polítiques.
En segon terme, la bretxa social entre asquenazites
i sefardites és en realitat molt menys divisiva que en
el passat: augmenten els matrimonis mixtos; el nombre de polítics sefardites a nivell local i nacional s’ha
incrementat, i les tres darreres dècades han presenciat una afluència de jueus sefardites a la classe mit
jana i entre els oficials d’alta graduació de l’exèrcit
israelià. Israel compta també amb un bon historial a
l’hora d’integrar satisfactòriament en la seva societat
els immigrants de tota una sèrie de països amb contextos culturals diversos.
D’altra banda, hi ha un consens més gran en el conjunt de la societat israeliana al voltant de qüestions
relatives al procés de pau. De manera significativa,
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La teoria de les interdependències en política internacional, que pressuposa interaccions entre les polítiques interior i exterior, té un llarg pedigrí intel·lec
tual. La teoria de la pau democràtica, que postula
que el caràcter intern d’un règim influeix en les tendències bèl·liques d’un Estat, és una variant de la
política de les interdependències que té el seu origen en Immanuel Kant. Bona part de l’opinió convencional en aquest sentit considera la dinàmica política interior com la variable independent, mentre
que la política exterior es converteix en un resultat
de la dinàmica política interior i les percepcions del
context internacional.
Henry Kissinger va assenyalar en certa ocasió, parlant d’Israel, que aquest no tenia política exterior,
sinó únicament política interior; una afirmació que es
va convertir en dogma en la literatura acadèmica i en
objecte de comentaris als mitjans de comunicació.
Posteriorment, molts experts han atribuït les dificultats d’Israel amb vista a arribar a un acord de pau
amb alguns dels seus veïns a la «fragmentació» de la
societat i la política israelianes, la qual cosa porta a
interpretar de manera errònia el comportament d’un
important actor a la Mediterrània oriental.
En aquest article es rebutja aquesta afirmació generalitzada, mostrant que existeix una relació més complexa entre la política interior d’Israel i la seva política
exterior. Al primer apartat es refuta la tesi d’un Israel
fragmentat, mentre que al segon es descriu l’opinió
predominant a Israel sobre el fracassat procés de
pau. Al tercer apartat s’analitza l’impacte del fracàs
del procés de pau en la política interior israeliana,
examinant en particular el declivi del Partit Laborista;
i el quart, per últim, se centra en l’auge d’un marcat

Med.2011

És Israel una societat dividida?

Claus
Med.2011
54

el debat ideològic sobre el futur dels territoris adquirits l’any 1967 ha arribat a la seva fi. L’any 1979 es
va renunciar al Sinaí, i el 2005 a la Franja de Gaza;
avui ningú no advoca realment a favor de recuperar
aquests territoris. Les actituds respecte a la recuperació dels Alts del Golan a canvi d’una pau plena
amb Síria han estat summament constants des de
l’any 1994: gairebé les dues terceres parts de l’opi
nió pública jueva s’oposen a la cessió del Golan, i
aproximadament el mateix percentatge no creu en la
realitat d’una pau duradora amb Damasc o en la sinceritat de les declaracions d’Assad quan diu que
està interessat en la pau.
A més, la major part dels israelians subscriuen una
solució «de dos estats» amb els palestins —els quals
abans consideraven un perill mortal—, malgrat que
l’escepticisme respecte a la capacitat de forjar un
Estat palestí sigui generalitzat. De fet, una gran majoria estan a favor de renunciar a les parts de població majoritàriament àrab de Judea i Samària (Cisjordània) i de conservar els blocs d’assentaments,
Jerusalem (en particular el Turó del Temple) i la Vall
del Rift jordà. El debat territorial, centrat al voltant de
quin percentatge de territori històric hauria de ser
cedit al control àrab, no és ideològic, sinó que es
formula en el marc d’una avaluació pragmàtica de
les necessitats de seguretat d’Israel.
Finalment, les expectatives de l’esquerra després
dels acords d’Oslo per a la coexistència pacífica
amb els palestins, que van suscitar nombroses crítiques a diverses parts d’Israel, s’han vist reemplaçades des d’aleshores per un difícil consens al voltant
de la idea que la pau no és a quatre passes. Segons
un sondeig realitzat el gener de 2011, el 68% de
l’opinió pública jueva creu que els palestins no veuen
una solució de dos estats com el final del camí i que,
fins i tot si se signa un acord de pau, els palestins
continuaran la seva lluita en pro d’un Estat palestí
arreu del territori d’Israel (un sondeig paral·lel als ter
ritoris, dut a terme per un equip nord-americà, va
revelar que la majoria dels palestins veuen la fórmula
dels dos estats com una etapa intermèdia i creuen
que el conflicte només acabarà quan s’estableixi un
Estat palestí des del riu Jordà fins al Mediterrani). La
societat israeliana s’ha resignat a la idea que en un
futur immediat ha de viure en estat de guerra i ha
mostrat gran resistència social davant el terrorisme
palestí i el bombardeig amb míssils des del Líban i
Gaza.
L’única bretxa en la societat israeliana que encara té
una gran importància social, cultural i política és la

divisió entre allò religiós i allò laic. Tanmateix, aquesta situació no es diferencia massa de les afliccions
de política identitària a què s’afronten altres societats occidentals. A més, el conflicte no es dóna entre
dos bàndols clarament definits, la qual cosa deixa
marge per establir un modus vivendi raonable. Un
nombre creixent d’israelians s’identifiquen com a
tradicionalistes, situant-se enmig de l’espectre ortodoxosecular.

El fracàs del procés de pau
La societat israeliana, a excepció dels cercles d’es
querra radicals perifèrics, és unànime en la seva
apreciació que les negociacions de pau amb Síria i
els palestins, iniciades a principis de la dècada de
1990, han fracassat i que la responsabilitat d’aquest
fracàs correspon a l’altra part.
En general, es considera que Síria es mostra poc
raonable i inflexible territorialment i que pretén aconseguir un acord millor que el d’Egipte a la dècada de
1970. Alhora, es qüestiona la intenció d’arribar a
una pau vertadera per part del règim de la minoria
alauita. S’argumenta que en realitat el règim actual
prefereix la continuïtat del conflicte (l’statu quo) a fi
de legitimar el seu Govern i es mostra interessat en
les negociacions només per protegir Síria d’una
eventual agressió israeliana inspirada pels Estats
Units. Al capdavall, els primers ministres israelians
Isaac Rabin (1992-1995), Ehud Barak (1999-2001)
i Ehud Olmert (2006-2008) van oferir tots ells la retirada dels Alts del Golan i, tanmateix, no van poder
aconseguir un tractat de pau.
La responsabilitat palestina del col·lapse de les negociacions de pau és encara més palesa. Rabin va
estar d’acord en l’establiment de l’Autoritat Palestina
(AP) a Gaza i Cisjordània atès que creia en l’inter
canvi de territoris per seguretat (no per pau). Però el
líder palestí Yasser Arafat no va complir la seva part,
ja que el terrorisme va continuar i fins i tot va assolir
noves cotes a partir de l’any 2000. D’altra banda, els
dirigents palestins es van negar a acceptar les ofertes extremament generoses de dos primers ministres israelians: Ehud Barak l’estiu de 2000 (Camp
David) i Ehud Olmert la tardor de 2008. A més, la
retirada total israeliana de la seva presència a Gaza
l’any 2005 —exèrcit i assentaments— no ha aconseguit suscitar bona voluntat entre els palestins.
La manca de pragmatisme de la política palestina
impedeix un compromís històric amb el moviment

Els palestins diuen «no» a les
negociacions amb Israel.
Esperen concessions israelianes
sense negociacions, creient que
la comunitat internacional
pressionarà Israel. Aquesta
estratègia no fa més que reforçar
l’apreciació israeliana que no
compta realment amb un soci
palestí
El Govern de Hamàs a Gaza s’ha negat a acceptar
les condicions del Quartet (Estats Units, la Unió Europea, Rússia i Nacions Unides) per donar-li el seu
reconeixement i suport: un compromís públic amb la
no-violència, el reconeixement d’Israel i l’acceptació
dels anteriors acords i obligacions. A més, els dar
rers anys Hamàs ha llançat milers de coets Kassam
sobre poblacions israelianes. Malgrat les dificultats
econòmiques que va afrontar després del cop militar, i la destrucció infligida per Israel durant la incursió a Gaza (hivern de 2008/2009), Hamàs no ha
canviat de rumb.
Avui en dia, els palestins (l’AP i Hamàs) diuen «no» a
les negociacions amb Israel. Esperen concessions
israelianes sense negociacions, creient que la co-

munitat internacional pressionarà Israel. Aquesta estratègia no fa més que reforçar l’apreciació israeliana que no compta realment amb un soci palestí.
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El declivi del Partit Laborista en la política israeliana
es deu en gran part a la seva associació amb el
fracàs del procés de pau. A les eleccions de juny de
1992, els laboristes van obtenir 44 escons a la
Knesset. Des d’aleshores s’ha produït una contracció substancial del Partit Laborista. A les eleccions
de maig de 1996, maig de 1999, gener de 2003,
març de 2006 i febrer de 2009, els laboristes van
obtenir respectivament 44, 34, 26, 19 i 13 escons a
la Knesset. El gener de 2011, com a conseqüència
d’una escissió en el partit, els laboristes van conservar només vuit escons a la Knesset, amb un futur
molt incert. Una anàlisi succinta del comportament
electoral al segle xxi indica que el Partit Laborista ha
perdut el control sobre una gran part dels vots centristes, que s’han desplaçat primer al Shinui (el
2003) i després al Kadima (el 2006 i 2009).
El declivi del Partit Laborista també s’ha constatat
en la seva reduïda capacitat per formar coalicions de
govern. Des de l’any 1977, Israel només ha estat
governat per una coalició dirigida pels laboristes en
dues ocasions, als períodes 1992-1996 i 19992001, quan portaven el timó líders centristes amb
una orientació segura, com Isaac Rabin l’any 1992 i
Ehud Barak el 1999, ambdós més populars que el
seu partit. La capacitat de Barak de formar un Govern de coalició l’any 1999, malgrat la majoria de la
dreta a la Knesset, es basava en el fet que va ser
elegit primer ministre de manera directa (en el marc
d’un sistema de doble votació: un vot per a un partit
i un vot per al primer ministre).
Els laboristes van iniciar el procés d’Oslo l’any 1993.
Tanmateix, des d’aleshores el «procés de pau» s’ha
vist desacreditat a Israel i el de pau s’ha convertit en
un terme pejoratiu per a molts, fins i tot per a aquells
que van donar suport a l’experiment. Alhora, l’intent
d’intercanviar els Alts del Golan per un tractat de
pau amb Síria —endegat per Rabin a la dècada de
1990 i per Barak l’any 2000— no va aconseguir
suscitar el suport de la majoria dels israelians.
A partir de 2000, al suposat «bàndol de la pau» de la
política israeliana, encapçalat pels laboristes, se li va
atribuir la responsabilitat de la campanya de terror
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nacional sionista (jueu). Aquest problema s’ha vist
agreujat per una escissió interna entre el moviment
Fatah, el representant històric del nacionalisme palestí, i Hamàs, un moviment islamista radical establert en data més recent. Aquesta organització, que
tracta d’imposar la xaria i es consagra a la destrucció de l’Estat jueu, va resultar vencedor a les eleccions de gener de 2006 al Consell Legislatiu de
l’AP. El juny de 2007, les milícies de Hamàs van assumir el Govern de Gaza en un cop d’Estat cruent.
La bretxa entre la Gaza controlada per Hamàs i la
Cisjordània controlada per Fatah sembla haver-se
fet permanent, intensificant les tendències centrífugues de la societat i la política palestines. La creixent
influència de Hamàs radicalitza la societat palestina
i minva la seva capacitat per aconseguir i imple
mentar un acord amb Israel. És l’activitat militar de
l’exèrcit israelià contra els activistes de Hamàs a
Cisjordània la que impedeix que també allà Hamàs
s’apoderi de l’AP.
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dels palestins. La major part dels israelians van culpar els acords d’Oslo de permetre una situació en
què els terroristes palestins podien tenir un santuari
tan a prop de les principals ciutats d’Israel. Els resultats de les eleccions de 2003, 2006 i 2009 reflecteixen aquesta opinió.

És una niciesa política
subestimar el gran atractiu
que té Jerusalem per als jueus
d’Israel. Els laboristes el van
ignorar, i van pagar un preu.
A poc a poc, les postures
originals dels laboristes en les
qüestions de la guerra i la pau,
així com sobre els territoris, van
ser adoptades pel partit Likud
Mentre els líders del Partit Laborista continuaven
donant suport només de boca a la idea de la pacificació, subratllant la necessitat de negociacions
amb els palestins, hi havia una creixent incongruència entre aquestes declaracions i els fets sobre el
terreny. L’auge de partits centristes com el Shinui i
el Kadima, i el seu relatiu èxit electoral, posa clarament en relleu el desplaçament dels laboristes cap
a l’extrem més conciliador de l’espectre. Amram
Mitzna i Amir Peretz, que van aconseguir obtenir el
lideratge abans de les eleccions de 2003 i 2006
respectivament, van mostrar sengles posicions
més d’esquerra. Abandonar el centre del mapa polític a mans del Likud i/o dels nous partits centristes
va valdre als laboristes perdre una gran part del vot
del que constitueix el sector més nombrós dels votants israelians.
A més, amb el temps els laboristes van perdre el
seu actiu polític més important: la seva identificació
amb la creació i la construcció d’Israel. Dues activitats principals de la construcció de l’Estat jueu —el
servei militar i la colonització de la terra— van ser
gradualment abandonades pels laboristes i els
seus partidaris. En el passat, els membres dels kibbuts, generalment alineats amb el Partit Laborista,
comptaven amb una representació desproporcionadament elevada entre els oficials de les Forces
de Defensa d’Israel (IDF). Aquest ja no és el cas.
La composició social dels cursos de graduació

d’oficials a les IDF ha anat canviant gradualment,
amb una excessiva representació de reclutes modernoortodoxos en l’actualitat. Mentre que les IDF
continuen essent la institució més estimada d’Israel,
ja no s’identifica el Partit Laborista com el pilar de
l’exèrcit.
Alhora, la intensa activitat de colonització sota la direcció de governs de lideratge laborista va arribar
bàsicament a la seva fi l’any 1977, deixant que altres
subpoblacions omplissin aquest buit. Mentre que la
majoria d’israelians estan disposats a fer grans concessions territorials a Cisjordània en el marc d’una
solució de dos estats, encara consideren que colonitzar la terra d’Israel constitueix un important valor
sionista. Els laboristes han permès absurdament als
cercles modernoortodoxos i conservadors adoptar
els valors i els símbols que abans es trobaven clarament associats al partit fundador de l’Estat.
Un altre símbol sionista important a què ha renunciat el Partit Laborista és Jerusalem, que va ser unificada per les IDF a la guerra de juny de 1967 sota
el comandament de Rabin, aleshores cap de l’Estat
Major. Aquesta Jerusalem unificada ha estat durant
anys una representació de la fe en el marc d’un
consens nacional, una visió que Rabin va continuar
mantenint en tot el procés de pau d’Oslo. Més endavant, la predisposició del seu deixeble i hereu
polític Ehud Barak a dividir Jerusalem a la cimera
de Camp David de 2000 va deixar perplexos molts
israelians. La violació d’aquest «tabú» va retratar els
laboristes com un partit d’esquerra perifèric i els va
perjudicar des d’un punt de vista electoral, atès
que més de les dues terceres parts dels jueus israelians s’oposen a qualsevol partició de Jerusalem. Les eleccions de 2009 van plantejar de nou la
qüestió d’una Jerusalem unificada arran de les informacions que el Govern Kadima-laborista havia
negociat amb l’AP i havia acordat transferir parts de
Jerusalem als palestins.
És una niciesa política subestimar el gran atractiu
que té Jerusalem per als jueus d’Israel. Els laboristes el van ignorar, i van pagar un preu. A poc a poc,
les postures originals dels laboristes en les qüestions de la guerra i la pau, així com sobre els territoris, van ser adoptades pel partit Likud, mentre
que els laboristes es desplaçaven més cap a l’es
querra de l’espectre polític israelià. En aquest
apartat es mostra que els intents de desviar-se del
consens israelià en les qüestions relacionades amb
la guerra i la pau han resultat ser políticament contraproduents.

Barak, l’any 1999, va preferir arribar a un acord amb
Síria per permetre a Israel escapar del seu conflicte
de baixa intensitat amb Hezbollah al sud del Líban.
Quan això es va materialitzar, va pressionar a favor
d’una retirada unilateral del sud del Líban. A manca
d’un interlocutor palestí, Israel creu que té tot el dret
de deixar d’esperar i definir les seves pròpies fronteres. D’aquí que Ariel Sharon es retirés unilateralment
de Gaza. La plataforma del Govern Olmert (elegit
l’any 2006), que va prometre definir unilateralment
les fronteres d’Israel a fi de mantenir un Estat jueu i
democràtic, expressava no només un sa desig etniconacionalista de no caure en el parany del binacionalisme, sinó també un desig profund de separació
dels veïns palestins. En circumstàncies una mica diferents, el Govern de Benjamin Netanyahu va decidir
una congelació unilateral dels assentaments durant
deu mesos per desviar les crítiques nord-americanes, sense fer-se il·lusions respecte a un canvi en el
comportament palestí. Aquesta decisió va comptar
amb el suport de la majoria dels israelians, que estan
a favor d’una reducció de la presència israeliana a
Cisjordània i a causa de la necessitat de mantenir
bones relacions amb els Estats Units.
L’atractiu de les mesures unilaterals probablement
sigui també l’expressió d’una ingènua aspiració a
una solució simple. Primer es va voler provar l’es
lògan de «Pau ara» i, posteriorment, també el de
«Nosaltres per una banda i ells per l’altra». Resulta
psíquicament difícil digerir la instrucció de «posar al
mal temps bona cara» quan s’està enmig d’una pro-
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expressa, abans que res, una gran
decepció pel rebuig sirià de les
propostes de pau israelianes i la
crua percepció que no té un soci
palestí disposat a un compromís
històric amb el moviment
sionista, fins i tot a costa de
doloroses concessions israelianes
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Des de l’any 2000 Israel sembla haver-se decantat
per una pronunciada unilateralitat. El que ve de seguida al cap és la retirada del Líban el maig de 2000,
la construcció de la barrera de seguretat, la retirada
de Gaza l’any 2005 i la congelació dels assentaments el 2009.
Els motius d’aquesta transformació del pensament
israelià són complexos, però essencialment es relacionen amb els fracassos del procés de pau. La unilateralitat israeliana expressa, abans que res, una
gran decepció pel rebuig sirià de les propostes de
pau israelianes i la crua percepció que no té un soci
palestí disposat a un compromís històric amb el moviment sionista, fins i tot a costa de doloroses concessions israelianes.
El sorgiment d’una societat palestina corrupta i
inepta, hipnotitzada per l’ús de la violència i que exhibeix elements d’una mena de culte a la mort ha
reforçat l’impuls israelià envers la separació. La recerca unilateral d’aquesta separació va tenir una expressió addicional en el sòlid suport públic a la
construcció d’una barrera de seguretat, que aspira a
protegir els israelians de les amenaces i perills plantejats per una societat palestina corrupta, despòtica
i fanàtica.
L’impuls unilateral, un tret arrelat en la cultura política
israeliana, també reflecteix una barreja d’elements
contradictoris en la psique sionista. L’esperit «prometeic» —la humanitat desafiant els déus, prenent el
seu destí en les seves pròpies mans— sempre ha
atret els sionistes. L’activisme està ben considerat a
Israel. La declaració del pare fundador d’Israel, David Ben Gurion, que «no importa el que diguin els
gentils, sinó el que facin els jueus», reflecteix la
creença fermament arrelada que els fets creats sobre el terreny, fins i tot quan s’ignorin els desigs dels
veïns i de la comunitat internacional, tenen un impacte durador.
Al mateix temps, la unilateralitat d’Israel mostra el reconeixement dels límits del seu poder militar. Israel
està mancat de les capacitats de les grans potències per imposar les seves demandes sobre els rivals vençuts. Molt pocs a Israel s’aferren a la idea
que la superioritat tecnològica, econòmica i militar
del seu país podria obligar els àrabs a signar un
tractat de pau. En certa manera, la unilateralitat també reconeix pragmàticament que els veïns d’Israel
no poden decidir-se a acceptar formalment les seves demandes, però sí que podrien acceptar de ma-

nera informal un statu quo dissenyat per Israel. El
lliure moviment de persones i béns a través dels
ponts sobre el Jordà a partir de 1967 és un clar
exemple d’un acord unilateral i informal que ha durat
molts anys.
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longada lluita per la pròpia casa. La unilateralitat ha
resultat atractiva per a Israel malgrat que el terrorisme palestí no li permet retirar-se dels territoris (les
IDF continuen amb les seves incursions en ciutats
palestines en el marc de la seva campanya antiterrorista i, mentre es llancen ininterrompudament coets
Kassam sobre Israel, s’està considerant l’opció,
gens atractiva, de tornar a ocupar Gaza).

Les desventures del procés de
pau han portat Israel a adoptar
una postura profundament
unilateral. Mentre la situació a
l’Orient Mitjà no mostri cap
signe de millora, la predisposició
d’Israel a fer concessions
territorials arriscades disminuirà,
alhora que continua augmentant
la seva necessitat d’unes fronteres
defensables
En realitat, els líders israelians entenen que la unilateralitat pura, per més atractiva que pugui resultar a
la gent, no és una vertadera opció política. La retirada de Gaza no va ser completament unilateral, atès
que primer va ser aprovada a Washington i només
després pel gabinet israelià. El Govern Olmert esperava aconseguir cert suport internacional per als
seus projectes unilaterals de retirar-se de diverses
parts de Cisjordània, que es van avortar després del
fiasco del Líban l’any 2006. Abandonar els palestins
als seus propis mitjans pot ben ser el que es mereixen, però fins i tot els partidaris israelians de la
unilateralitat veuen positiva la implicació internacional per tal d’evitar un desastre humanitari a gran escala als territoris palestins.

La posició unilateral israeliana també desafia la critica sovint expressada que la naturalesa de la política
interior israeliana produeix una paràlisi de la seva política exterior. A l’última dècada, el sistema polític
israelià ha produït unes quantes decisions valentes
en política exterior. De manera significativa, ha demostrat la seva capacitat per desmantellar assentaments a Gaza i Samària l’any 2005 (i al Sinaí el
1981, en el marc del tractat de pau amb Egipte).
Malgrat la crítica generalitzada a les retirades unilaterals del sud del Líban i de Gaza, l’enfocament unilateral té el seu atractiu i pot ressorgir en la política
exterior israeliana.

Conclusió
En aquest article es rebutja l’afirmació que la fragmentació interna de la política israeliana està dificultant el procés de pau. En realitat, la societat israeliana es veu menys assetjada per divisions internes del
que, potser, es pugui percebre i ha exhibit un important consens al voltant de les negociacions amb els
seus veïns àrabs. D’altra banda, els israelians estan
convençuts que la generositat territorial que mostren els seus governs continua sense veure’s cor
resposta en igual manera pels sirians i palestins i
qüestionen la sinceritat dels seus interlocutors.
Consideren que els palestins es troben profundament dividits i que Hamàs està en auge. El resultat
polític d’aquesta visió realista i àmpliament acceptada ha estat la disminució del suport als partits associats amb el fracassat procés de pau, en particular el
laborista. Al mateix temps, les desventures del procés de pau han portat Israel a adoptar una postura
profundament unilateral. Mentre la situació a l’Orient
Mitjà no mostri cap signe de millora, la predisposició
d’Israel a fer concessions territorials arriscades disminuirà, alhora que continua augmentant la seva necessitat d’unes fronteres defensables.

La situació a l'Orient Mitjà

Per ser un poble amb una població relativament reduïda, els palestins pateixen problemes molt greus.
Tanmateix, per més enormes que siguin aquests
problemes, el principi subjacent és molt i molt elemental. Els palestins desitgen —igual que qualsevol
altre poble del món— tenir el seu propi Estat on viure dignament i en pau. La qüestió palestina fa dècades que desestabilitza tota la regió, una regió que
sens dubte guanyaria a nivell polític i econòmic amb
una pau duradora per al poble de Palestina.
La història dels palestins no és senzilla: està farcida
de conflictes, lluites, exili i determinació. Per no allargar-nos, el punt d’inflexió és l’etapa immediata que
va conduir a la creació de l’Estat d’Israel l’any 1948,
tot i que la història dels palestins amb la invasió sionista de Palestina es remunta als anys setanta del
segle xix. Com a resultat, la guerra, l’exili, l’ocupació
i la fragmentació que van seguir durant els 60 anys
posteriors han desembocat en un lideratge debilitat
i dividit a Gaza i Cisjordània. La culminació de diversos factors, tant externs com interns, ens ha portat
exactament a la situació actual: un poble forçat a
viure en un marc de quasi Govern que continua cercant la independència i la sobirania.
El 29 de novembre de 1947, l’Assemblea General
de les Nacions Unides va votar el seu pla de partició,
que assignava el 56,5% de Palestina a un Estat jueu
i el 43% a un Estat àrab, amb un enclavament internacional al voltant de Jerusalem. Els representants
àrabs van acabar abandonant la sessió per mostrar
el seu rebuig al pla. Arran dels enfrontaments que es

1967 i més enllà
Entre la guerra de 1948 i la subsegüent ocupació
israeliana de Cisjordània, la Franja de Gaza, Jerusalem Est i els Alts del Golan l’any 1967, els palestins
van començar a forjar-se una identitat revolucionària
a partir de la catàstrofe. El seu objectiu era recuperar Palestina i posar remei a la injustícia històrica que
havien patit. En aquell moment, més d’un milió de
palestins vivien a l’exili, en camps de refugiats de
països àrabs veïns —concretament Jordània, Síria i
el Líban—, a més de la Franja de Gaza i Cisjordània.
Els palestins volien recuperar la seva terra natal perduda i ajudar a retornar sans i estalvis aquells que
havien estat expulsats de les seves llars. Malauradament, moltes d’aquelles llars havien estat destruïdes
i al seu lloc hi havia nous assentaments israelians.
Les forces sionistes van aniquilar el 85% dels pobles palestins a la guerra de 1948 per acomodar-hi
l’arribada d’immigrants jueus, la majoria de països
europeus.
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van desencadenar entre palestins i jueus poc després, la Gran Bretanya va recomanar a l’ONU que el
seu mandat expirés el 15 de maig de 1948.
Aleshores, bandes jueves es van dedicar a introduir
armes a Palestina, per la qual cosa la lluita entre
ambdues faccions va començar a agreujar-se. Les
matances de Deir Yassin i Ayn Al Zaytun l’abril i el
maig, respectivament, van marcar l’inici d’una guerra
sense quarter. Un cop declarat l’Estat d’Israel el 15
de maig, tropes àrabs van entrar a Palestina en un
tímid intent de vèncer les forces jueves, però van ser
repel·lides 14 mesos després, amb el resultat de milers de palestins morts i uns 800.000 exiliats. I així
es va iniciar el viatge d’una nació desposseïda i oprimida en cerca de la seva condició d’Estat, l’alliberació
i la independència.
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El sionisme pretenia crear una pàtria exclusivament per als jueus, fins i tot a costa de la seva
població nadiua. L’actitud israeliana respecte als
palestins es resumeix en aquesta declaració del
ministre hebreu d’Educació, Ben-Zion Dinur, l’any
1954: «Al nostre país, només hi ha lloc per als
jueus. Direm als àrabs: “Aneu-vos-en!”. Si s’hi
oposen, si es resisteixen, els farem fora per la força». Israel no trigaria gaire a complir aquest objectiu. Tretze anys més tard esclatava la guerra de
1967, després de l’intent de les tropes àrabs de
reconquerir Palestina. En sis dies van ser derrotades i Israel va ocupar la resta de Palestina, incloent-hi Jerusalem.

Independentment de la història
d’Arafat, dels errors que va
cometre, els palestins sempre el
consideraran el pare de la
revolució i qui va situar Palestina
en el mapa
Els palestins van necessitar temps per tornar-se a
agrupar i reestructurar-se en un ens polític organitzat. D’aquí va néixer l’Organització per a l’Allibe
rament de Palestina, fundada l’any 1964 per la Lliga Àrab i reconeguda com a únic representat oficial
del poble palestí. Fatah, que va arribar a ser i continua essent la facció majoritària de la política palestina, va néixer a finals dels anys cinquanta de la
mà ni més ni menys que de Iàsser Arafat, l’home
de la kufia de quadres que encapçalaria els palestins en la revolució, dos aixecaments o intifades i
diversos acords de pau amb Israel, abans de passar els dos darrers anys de la seva vida confinat al
seu complex presidencial de Ramala, assetjat per
l’aleshores Govern israelià del primer ministre Ariel
Sharon. Va morir l’agost de 2004 en un hospital de
París. Independentment de la història d’Arafat, dels
errors que va cometre i del seu lloc com a líder de
Fatah, l’OAP i més endavant l’Autoritat Palestina,
els palestins sempre el consideraran el pare de la
revolució i qui va situar Palestina en el mapa. Ma
lauradament, el seu somni llargament cobejat de
resar a la mesquita d’Al-Aqsa a Jerusalem no es
faria mai realitat. Tanmateix, el llegat d’Arafat ha estat un factor d’unitat i divisió entre tots els palestins, dins les fronteres de Palestina i a la diàspora.

L’OAP
Mentre Fatah continuava al timó de la incipient OAP,
altres faccions naixien paral·lelament a la guerra de
1967. L’ocupació de la resta de Palestina va provocar un nou col·lapse dels palestins i va condemnar
nous ciutadans a una vida a l’exili, en alguns casos
per segona vegada. Naturalment, es va prohibir a
l’OAP fixar la seva seu a Palestina, i es va convertir
en el Govern de facto del poble a l’exili. Al principi es
va establir a Damasc, Síria, més endavant al Líban i,
finalment, a Tunísia, abans de tornar als territoris palestins després dels Acords d’Oslo, l’any 1993. Hi
ha diverses faccions dins i fora de l’OAP, tot i que
només algunes tenen un paper crucial en la configuració de la política palestina.
El segon, per darrere de Fatah, a la jerarquia de
l’OAP és el Front Popular per a l’Alliberament de Palestina, el moviment d’esquerres partidari d’una
ideologia marxista-leninista. Liderat pel carismàtic
George Habash, l’FPAP, fundat poc després de la
guerra de 1967, es va fer famós per haver adoptat la
lluita armada contra Israel i mantenir una postura ferma respecte a l’alliberament de tot Palestina «des
del riu [Jordà] fins al mar [Mediterrani]». Poc després,
l’any 1969, el Front Democràtic per a l’Alliberament
es va escindir de l’FPAP i va quedar sota la batuta de
Nayef Hawatmeh, un jordà que creia profundament
en el nacionalisme àrab i preconitzava la idea de la
responsabilitat àrab en l’alliberació de Palestina.

L’ascens de Hamàs
Hamàs, que va sorgir en paral·lel a la primera Intifada
palestina, l’any 1987, ha esdevingut l’autoritat que
s’oposa amb més força a l’OAP. Aquesta oposició
s’ha fet palesa amb la pitjor divisió política de la història palestina, també geogràficament, amb la Franja
de Gaza controlada per Hamàs i Cisjordània governada per l’Autoritat Palestina. Els anys previs a la
divisió són essencials per comprendre el destret en
què avui es troben els palestins i, potser, donar alguna pista sobre maneres de posar remei a la situació.
Els primers mesos posteriors a la creació de Hamàs
—el Moviment de Resistència Islàmica— a Gaza i
Cisjordània per part del xeic líder espiritual Ahmed
Yasín, les faccions de l’OAP i el moviment islàmic
van lluitar plegats contra l’ocupant israelià. Hi ha qui
diu que Hamàs va ser creat i alimentat per tercers,
per exercir d’alguna manera un lideratge alternatiu a

Madrid, Oslo i el procés de pau
La Conferència de Madrid, celebrada el 30 d’octubre
de 1991, va marcar el primer intent perquè les parts
enfrontades s’asseguessin a dialogar. Per als palestins, va ser una fita que va situar el curs de la història
en el camí de les negociacions, un camí que seria
llarg, difícil i que, en última instància, fracassaria. En
aquell moment, no cal dir-ho, l’opinió era una altra.
Tot i que Israel va rebutjar qualsevol representació
de l’OAP a la taula —en el seu lloc, es va convidar
palestins dels territoris ocupats—, sabien que constituïa el primer pas del que ells confiaven que seria el
darrer viatge a la condició d’Estat.
De fet, la conferència va generar intensos debats bilaterals fins que la Declaració de Principis, coneguda generalment com els Acords d’Oslo, es va signar
en un ambient de celebració als jardins de la Casa
Blanca el 13 de setembre de 1993. Una de les con-

La divisió Hamàs-Fatah
Durant els anys d’Oslo, un acord que Hamàs rebutjava enèrgicament, els palestins van passar de
l’esperança al decaïment. Els acords consistien en
un reguitzell de termes d’argot legal, restriccions i
condicions per a palestins i israelians que s’havien
de respectar si es volia complir el termini de 1999.
Un dels punts més importants del text tenia a veure
amb els assentaments jueus il·legals a Cisjordània,
Gaza i Jerusalem. Els crítics del bàndol palestí deien,
amb raó, que els acords no prohibien explícitament
els assentaments a la seva terra, la qual cosa permetia a l’Estat hebreu aprofitar-se’n i seguir construint
assentaments. No obstant això, dues clàusules de la
declaració de principis inicial i l’Acord Interí de 1995
sí que obligaven les parts a preservar la integritat del
territori que s’hauria d’haver convertit en l’Estat palestí. L’Article IV de la Declaració de Principis diu:
«Ambdues parts consideren Cisjordània i la Franja
de Gaza una sola unitat territorial, la integritat de la
qual es preservarà durant l’etapa interina».
I encara més important, segons l’Article XXXI de
l’Acord Interí, «cap de les parts iniciarà ni farà cap
pas que canviï l’estatus de Cisjordània i la Franja de
Gaza en l’espera del resultat de les negociacions
sobre l’Estat permanent».
Des del punt de vista palestí, ambdues clàusules es
referien directament a la política d’assentaments
d’Israel i haurien d’haver obligat aquest Estat a abs-
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dicions dels acords era permetre a l’OAP, representant dels palestins a l’exili, tornar a casa. Posteriorment, es va establir l’Autoritat Palestina per governar
la població de Gaza i Cisjordània (sense incloure-hi
Jerusalem) i el president de l’OAP, Iàsser Arafat, va
ser rebut com un heroi quan va tornar a casa. Poc
després el van elegir primer president de l’Autoritat
Palestina, amb la tasca de conduir el seu poble, mit
jançant l’acord mutu amb Israel, fins a la línia de
meta de 1999 per establir un estatus definitiu i la
creació de l’Estat palestí.
Això no va arribar a passar mai. Els esdeveniments
que han tingut lloc d’aleshores ençà han estancat
els palestins en un marasme de nous acords i noves
restriccions, amb menys esperança en la independència. Igual de perjudicial ha estat la ruptura entre
Hamàs i Fatah, que ha reduït la població a una mentalitat «a favor o en contra», situació que els palestins
havien evitat en tots els anys de revolució.
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l’OAP, el cas és que les veritables diferències trigarien gairebé un any a aparèixer.
Hamàs, considerada la interpretació palestina dels
Germans Musulmans, advocava a favor d’una república islàmica a Palestina, però no xocaria amb la
laica OAP fins que el seu president, Iàsser Arafat, va
fer la seva declaració històrica de condició d’Estat a
Alger el 15 de novembre de 1988. En el seu discurs,
Arafat renunciava a la violència i al terrorisme, reconeixia el dret d’Israel a existir i acceptava la idea de
dos estats per a dos pobles basada en les resolucions 242 i 338 del Consell de Seguretat de les
Nacions Unides. Amb aquest reconeixement, els palestins havien concedit oficialment el 78% de la Palestina històrica i acceptat un Estat en el 22% restant. Per a la majoria, la concessió era més que
suficient. Per a molts, era massa.
Hamàs, junt amb l’FPAP i l’FDAP, va rebutjar la idea
de renunciar al dret palestí a la lluita armada. Tanmateix, les dues darreres organitzacions van mantenir
un cautelós equilibri als corredors de l’OAP, que
continuava essent l’únic representant legítim del poble palestí a Palestina i davant la resta del món. Atès
que no era membre de l’OAP, Hamàs quedava fora
de l’organisme, per la qual cosa no se sentia obligada a adherir-se a les concessions. I així va començar
una profunda divisió entre ambdós moviments i
ideologies, amb els palestins al carrer, cada vegada
més partidaris de Hamàs, a mesura que augmentava
el seu desencís amb el lideratge de l’OAP.
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tenir-se de construir nous assentaments. És ben sabut que, durant els anys d’Oslo, va passar justament
el contrari. Es va doblar el nombre de colons a
Cisjordània i Jerusalem Est, com també la construcció de cases.
Allò no va agradar Hamàs, el moviment islàmic emergent que era, segons totes les definicions, l’antítesi
de la políticament mal·leable i laica OAP i l’AP, el seu
braç executiu. A mesura que veien créixer els assentaments, amb l’ocupació israeliana cada vegada
més consolidada, els palestins també es van
desil·lusionar amb l’AP, encapçalada per Fatah. La
tensió entre ambdós bàndols va arribar a un punt
crític l’any 1996, quan les autoritats hebrees van començar a excavar sota la mesquita d’Al-Aqsa, el tercer lloc més sagrat de l’islam, al cor de la ciutat vella.
Hi va haver enfrontaments i l’AP va adoptar el paper
de «braç allargat de la justícia», en detenir un gran
nombre d’activistes de Hamàs i enviar-los a presons
palestines.
A més, quan Hamàs va iniciar la seva campanya
d’atemptats suïcides en territori israelià l’any 1996,
l’AP, seguint ordres d’Israel i obligada pel seu compromís de combatre el terrorisme, va continuar
arrestant i perseguint membres de Hamàs a Gaza i
Cisjordània.
Aquesta nova dicotomia sorgida en la societat palestina va generar gran tensió entre els moviments i,
per associació, en la ciutadania. Molts consideraven
que amb les detencions de compatriotes palestins
l’AP estava fent el «treball brut» a Israel, una tasca
per suposat gens envejable. Amb Hamàs cada vegada més arrelat a Gaza —tradicionalment més conservadora que la seva entitat germana, Cisjordània—
el temor entre els dirigents de Fatah i els palestins
laics era que Hamàs guanyés adeptes a velocitat de
vertigen.
Després de la mort de Iàsser Arafat l’any 2004,
l’enfrontament no va fer sinó expandir-se i aprofundir-se. Malgrat els seus errors, Arafat va saber mobilitzar els ciutadans al voltant del seu lideratge i mantenir la guerra civil a ratlla durant els seus llargs anys
de mandat. El seu successor, Mahmud Abbas, ja no
se’n va sortir tan bé. En no comptar amb la plataforma popular de què gaudia Arafat, van començar a
brotar lleialtats polítiques que van portar els palestins a prendre posicions a una banda o altra d’un
espectre polaritzat. Tanmateix, fins a l’any 2006 el
conflicte real entre ambdós pols no es tornaria perillosament explícit. Les eleccions parlamentàries celebrades a instàncies de la comunitat internacional

donarien uns resultats insòlits fins i tot per al propi
Hamàs.

L’ascens al poder de Hamàs
El 25 de gener de 2006, Hamàs va arrasar als comicis parlamentaris: va aconseguir 74 dels 132 escons, amb la qual cosa posava fi al control històric
de Fatah sobre l’Autoritat Palestina. El president va
encarregar a Hamàs la formació del Govern. Així ho
va fer i, com era d’esperar, aquest Govern va ser
rebutjat per la comunitat internacional i Israel, en estar constituït en la seva majoria per membres de Hamàs. Es va suspendre l’ajuda exterior als palestins,
amb l’argument que Hamàs no havia acceptat les
tres condicions del Quartet per participar en el procés de pau: reconèixer Israel, renunciar a la violència
i respectar els acords anteriors.
Tanmateix, la comunitat internacional no va ser
l’única que va impugnar l’accés al poder de Hamàs.
A Fatah, acostumada a assumir el lideratge palestí
—també en els seus anys revolucionaris, quan va assumir el paper de quasi Govern—, li convenia molt
que creixés sobre el moviment islàmic a Gaza perquè cedís als desitjos de la comunitat internacional
o es quedés completament aïllat. Les dues forces
rivals van començar a protagonitzar enfrontaments
armats a Gaza, que van culminar en el període entre
març i maig de 2007, mesos després que Hamàs i
Fatah signessin l’Acord de la Meca per constituir un
Govern d’unitat nacional. Òbviament, l’acord no va
tenir l’efecte desitjat i els enfrontaments es van cobrar més de cent vides entre els dos bàndols. El juny
de 2007, Hamàs ja havia acabat amb el control de
Fatah a la Franja i tenia autoritat absoluta a Gaza. El
cop ja era complet i el conflicte, arrelat amb el pas
dels anys, ja havia assolit el clímax, un punt perillós
que encara avui patim.

Les divisions palestines i el procés de pau
S’inaugurava així una pàgina negra en la història
dels palestins. La comunitat internacional, encap
çalada pels Estats Units, va donar suport al president Abbas i als seus esforços independents per
formar Govern a Cisjordània, un moviment que Hamàs va qualificar d’anticonstitucional. Mentrestant,
Hamàs continuava reclosa a la Franja de Gaza
després que Israel practiqués un setge asfixiant a

parts tornin a dialogar, una premissa que Israel segueix sense acceptar.

Tots els palestins,
independentment de la seva
filiació política o religiosa, volen
el mateix: la llibertat
Les revolucions del món àrab han alterat les coses,
confiem que per a bé. Amb la crida al canvi dels pobles àrabs sota el jou de dictadors de vegades despietats, els palestins van expressar les seves pròpies
reivindicacions. El poble, per mitjà de manifestacions massives, segudes i vagues de fam, exigeix ara
als seus governants que deixen al marge les seves
diferències i es reconciliïn.
Avui per fi hi ha esperances que els líders de Gaza i
Cisjordània escoltin. El president Abbas s’ha reunit
amb dirigents de Hamàs a Cisjordània i es preveu
que viatgi a la Franja de Gaza en un futur pròxim per
posar fi a l’enfrontament i formar un Govern d’unitat
nacional amb Hamàs. Quan es faci realitat aquesta
gran proesa, els palestins podran centrar els seus
esforços en la tasca més important, que no és altra
que acabar amb l’ocupació israeliana de Palestina i
estabilitzar el conjunt de la regió. Tots els palestins,
independentment de la seva filiació política o religiosa, volen el mateix: la llibertat.
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Malauradament, el procés de pau no era l’únic que
trontollava. Els esforços per a la reconciliació entre
Hamàs i Fatah també fracassaven una i altra vegada, la qual cosa al seu torn afectava els esforços
per assolir la pau amb Israel. Els crítics del bàndol
palestí asseguraven que no seria possible celebrar
comicis palestins ni, per descomptat, assolir cap
acord de pau íntegre sota l’ombra de l’enfrontament
entre palestins. I així va ser, fins al punt que el president Abbas va declarar que les eleccions nacionals —previstes per a setembre de 2011— no tindrien lloc si abans no hi havia reconciliació amb
Hamàs.
Hamàs va estar-hi d’acord, almenys al principi. No
obstant això, ambdós bàndols estan tan atrinxerats
en les seves falses seus de poder que no se sap qui
mourà fitxa primer.
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la zona costanera, amb un seguiment meticulós de
qualsevol cosa que entrés i sortís de Gaza. El seu
argument, naturalment, era que Hamàs es tractava
d’una organització «terrorista» que cometia actes
violents contra ciutadans israelians, per la qual
cosa calia sancionar-la. La comunitat internacional
opinava el mateix i es negava a tractar amb el Govern cent per cent Hamàs present a Gaza, que
exercia el comandament, això sí, amb puny d’acer.
Quan Hamàs es va fer amb el poder a Gaza, el
procés de pau ja s’havia endinsat en terreny perillós. La Intifada d’Aqsa, desencadenada el 28 de
setembre de 2000, era la nova excusa d’Israel per
posar dics a la resistència palestina i seguir endavant amb el seu pla a llarg termini d’expropiar més
terra palestina i ajornar qualsevol acord final que
pogués desembocar en la creació d’un Estat palestí contigu i viable.
Arran dels esforços intermitents per reactivar el
procés de pau i, d’alguna manera, rescatar els
malaguanyats Acords d’Oslo, el president nordamericà Barack Obama va reprendre les negociacions l’any 2010 en forma de «converses de proximitat» entre els dos bàndols. Hamàs, evidentment,
continuava quedant-ne fora i rebutjant el seu aïllament diplomàtic, malgrat els afanys irregulars per
apaivagar el Govern internacional durant els seus
anys de gestió. Per exemple, just després de ser
elegit als comicis parlamentaris, l’any 2006, el
responsable del buró polític de Hamàs, Khaled
Meshaal, va declarar des de Damasc que, malgrat
que el seu moviment mai no reconeixeria Israel per
se, sí que acceptaria una treva a llarg termini amb
Israel si aquest es retirava de la terra ocupada el
1967.
Aquesta proposta no va quallar en la comunitat internacional, i les tensions entre Hamàs a Gaza i Fatah i l’AP a Cisjòrdania van continuar agreujant-se.
Les detencions d’activistes d’ambdós bàndols no hi
van ajudar i l’un i l’altre van multiplicar les acusacions, la qual cosa encara allunyava més qualsevol
esperança de reconciliació.
Les converses de proximitat, oficialment iniciades el
setembre de 2010 sota els auspicis dels Estats
Units, no van durar gaire. Després de tres setmanes,
els palestins es van retirar per la negativa hebrea a
renovar la seva moratòria sobre la construcció d’as
sentaments a Cisjordània com a violació de l’acord.
El diàleg està pendent de ser reprès. El president
Abbas es manté ferm en la premissa que Israel aturi
la construcció d’assentament abans que ambdues
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El nucli de la crisi europea no és fiscal, malgrat que
les qüestions fiscals l’hagin portat al punt àlgid. En el
fons, el problema actual es deriva d’una sèrie de
desalineacions en l’estructura econòmica d’Europa.
Aquestes desalineacions es relacionen directament
amb l’adopció de l’euro i la pèrdua de competitivitat
dels països de la perifèria europea —Espanya, Grècia, Irlanda, Itàlia i Portugal—, que ara ja no poden
corregir mitjançant una depreciació monetària.
En l’últim any, els líders europeus han recorregut un
llarg camí fins a acceptar la necessitat de rescatar
els països amb problemes i de reformar la unió monetària per fer-la més resistent. No obstant això, la
seva resposta continua sent massa tímida i massa
complaent: encara han de reconèixer l’abast real de
les pèrdues inevitables; i encara no han demostrat la
voluntat política de compartir la càrrega d’un ajustament més gran en el futur. Avui, la supervivència de
la moneda i fins i tot del projecte europeu en la seva
forma actual depèn de si els responsables polítics
són capaços de corregir el rumb i s’esforcen per
aconseguir una unió més estreta.

Més que per una crisi fiscal
La crisi de l’euro es va generar per una errònia assignació de recursos als països europeus i també
entre ells, i reflecteix una pèrdua de competitivitat a
la perifèria. Aquesta pèrdua de competitivitat es va
derivar de l’expansió de la demanda associada a

l’adopció de l’euro fa una dècada; paradoxalment,
aquesta demanda va contribuir a amagar-la en bona
mesura. El procés va conduir també a un gran increment de l’endeutament estranger per part del sector
privat de la perifèria. Els actuals problemes fiscals
són, en bona mesura, la conseqüència del col·lapse
d’aquest model de creixement insostenible, més que
no pas la seva causa.
Un petit esbós de la formació de l’euro servirà per
il·lustrar aquestes tendències.
Fa dinou anys, els líders europeus van signar el Tractat de Maastricht, pel qual s’establien les bases de la
unió monetària i la moneda única. A la llarga, l’acord
va vincular les monedes i les polítiques monetàries
de la perifèria a les del centre: Àustria, Bèlgica,
França, els Països Baixos i Alemanya, l’economia
més gran i més estable d’Europa. Tot esperant que
l’estabilitat, la riquesa i els marcs institucionals i
econòmics més sòlids dels països del centre es difonguessin a tots els de la perifèria, en aquests últims —Espanya, Grècia, Irlanda, Itàlia i Portugal (que
des d’ara abreujarem com a EGIIP)— va augmentar
la confiança del mercat i es va produir una expansió
de la demanda.
L’auge de la demanda a la perifèria va ser, en part, el
resultat d’un gran descens dels tipus d’interès reals.
Després de mantenir-se en un terme mitjà de més
de 550 punts bàsics entre 1980 i 1990, els diferencials del rendiment nominal públic mitjà a llarg termini dels EGIIP respecte dels del centre van disminuir
gradualment a 22 el 2000 i a 6 el 2003, mentre que
la diferència en la inflació entre la perifèria i el centre
es va reduir molt menys. Els baixos tipus d’interès i la
millora de la confiança van alimentar una onada de
demanda interna, en part finançada pel crèdit estranger. En la mesura que als EGIIP es va incrementar la despesa interna, la balança per compte corrent
es va deteriorar i va augmentar el deute privat, sobretot a Espanya, Grècia i Irlanda.

GRÀFIC 2
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En accelerar-se la demanda interna en els EGIIP, els
preus de les activitats d’àmbit nacional (és a dir, les
menys exposades a la competència internacional,
com l’habitatge) van augmentar en relació amb el
preu dels productes exportables i van atreure la inversió cap als sectors no comercialitzables menys
productius. En conseqüència, les economies dels
EGIIP es van reajustar i es van desplaçar dels camps
de les manufactures i la indústria cap als dels serveis i la construcció: des de 1997 fins a 2007, 4
punts percentuals del PIB dels EGIIP van passar de
la indústria als serveis financers, béns immobles i
serveis comercials; el doble del desplaçament que
es va produir al centre.
Al llarg del mateix període, la indemnització laboral
per càpita va augmentar fins a una taxa anual mitjana
del 5,9% en els EGIIP, malgrat que els increments
anuals de productivitat van ser només de l’1,3%. Al
centre, la diferència va ser molt menor. Com a resultat, entre 1997 i 2007 els costos laborals unitaris es
van incrementar del 32% en els EGIIP, enfront de
només el 12% al centre. La principal responsable
d’aquesta última dada va ser l’extraordinària transformació de l’Alemanya reunificada, que es va convertir en el més gran exportador del món. Desafiant
la tendència de gairebé tots els altres països
avançats, incloent-hi els Estats Units i el Japó, les
exportacions d’Alemanya, expressades com a per-

centatge del PIB, es van incrementar en 19 punts
percentuals entre 1997 i 2007, davant d’un increment mitjà de només 2,6 punts a la perifèria. En conseqüència, la balança per compte corrent va presentar una marcada divergència, tal com es mostra
en el gràfic 3.

Els tipus d’interès del Banc
Central Europeu, massa baixos
per a la perifèria, van alimentar
la bombolla immobiliària
a Espanya, Grècia
i Irlanda, i van provocar una
expansió bancària sense
precedents a Irlanda
Entre els resultats d’això, es constata un descens
dràstic de la competitivitat en els EGIIP enfront
d’altres països avançats. Aquest descens va ser
especialment acusat en relació amb els països
aliens a l’Eurozona, que només van incrementar
els costos laborals de forma moderada; a més,
aquests costos laborals, expressats en euros, es
van beneficiar de l’apreciació gairebé del 50%
d’aquesta moneda davant del dòlar entre els anys
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Fonts: FMI, Bloomberg (dades de Grècia no disponibles per a 1992).
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GRÀFIC 4

Variació del tipus de canvi efectiu real entre 2000 i 2007 (% basat en costos laborals unitaris)
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2000 i 2007. L’apreciació reflectia en gran part el
marcat increment de la productivitat d’Alemanya i
altres zones del centre, que la perifèria no va poder igualar. El resultat es va traduir en un gran
increment del tipus de canvi efectiu real de la perifèria.
La política monetària única de l’Eurozona va agreu
jar aquests problemes. Durant l’expansió, els tipus

d’interès del Banc Central Europeu (BCE), massa
baixos per a la perifèria, van alimentar la bombolla
immobiliària a Espanya, Grècia i Irlanda, i van provocar una expansió bancària sense precedents a
Irlanda. Un estudi de l’OCDE calcula, per exemple, que els tipus d’interès establerts durant el període 2001-2006 van resultar uns 50 punts bàsics massa alts per a Alemanya, però de 300 a

Tres escenaris possibles
Quan va esclatar la gran recessió del segon semestre de 2008, la situació fiscal de la perifèria semblava sòlida: els nivells de deute d’Espanya, Irlanda i
Portugal eren inferiors als d’Alemanya. Fins i tot a la
malgastadora Grècia, el veritable estat de la situació
fiscal no es revelaria fins a finals de 2009. Itàlia tenia
la proporció deute/PIB més alta d’Europa, però havia vist com es reduïa en el període posterior a la
implantació de l’euro. Des d’aleshores, els líders
europeus han estat lluitant per abordar el forat fiscal

1

Escenari 1: sortir del pas
Si es pretén evitar impagaments sobirans o una
desintegració de l’Eurozona, no es pot deixar que

Ahrend, Rudiger; Cournède, Boris, i Price, Robert. «Monetary Policy, Market Excesses and Financial Turmoil», OECD Economics Department
Working Papers, 10 de març de 2008.
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de Grècia, a més dels que han anat apareixent en
altres EGIIP les economies dels quals s’han deteriorat progressivament.
No obstant això, i malgrat l’oposició política —als
rescats urgents al centre i a l’austeritat a la perifèria—, els responsables polítics han fet passos sense precedents en tots dos fronts per mantenir l’euro
unit. Tot i que anteriorment s’havia considerat que
els rescats anaven directament contra les disposicions del Tractat de Maastricht, els membres de
l’Eurozona van acordar proporcionar fons de rescat directes a Grècia, Irlanda i (aviat) Portugal, tot
fent servir un mecanisme de rescat de creació recent (l’Instrument Europeu d’Estabilitat Financera, o
IEEF), establert conjuntament amb el Fons Monetari
Internacional. En paral·lel, i després d’un ampli debat, el BCE va votar per adquirir directament bons
públics, i per injectar enormes quantitats de liquiditat en els sistemes bancaris dels països més afectats de la perifèria.
Així i tot, els diferencials dels bons públics de la perifèria s’han mantingut alts, la qual cosa assenyala
que els mercats continuen encara poc convençuts i
—malgrat les importants garanties del centre— donen prioritat a la solvència abans que a la liquiditat.
Com s’ha indicat, els països implicats han de reparar
les seves finances públiques i arreglar els seus
bancs (sobretot Espanya i Irlanda), al mateix temps
que restauren la competitivitat de manera que puguin tornar a créixer; un cercle viciós, ja que això
darrer requereix una deflació de salaris i preus, que
fa més difícil suportar la càrrega del deute.
Amb vista al futur, sembla previsible un d’aquests
tres resultats: un camí llarg i ardu als països amb
problemes a causa de l’austeritat i la deflació; una
reestructuració del deute, mantenint intacte l’euro, o
bé el trencament de l’Eurozona. Els tres escenaris
són dolents, però l’últim podria arribar a implicar una
catàstrofe. Encara que la probabilitat d’una desintegració de l’euro sigui baixa, ara mateix ja no es pot
descartar com una cosa inversemblant. En qualsevol
cas, examinar-ho ajuda a clarificar altres opcions.
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400 punts bàsics massa baixos per a Espanya,
Grècia i Irlanda1.
Els governs de la perifèria no es van adonar que els
increments de renda derivats de l’expansió i el descens dels costos de l’emprèstit públic no eren més
que beneficis transitoris associats a l’adopció de
l’euro. En conseqüència, la despesa pública es va
accelerar amb rapidesa. Entre 1997 i 2007, la despesa pública per persona es va incrementar en una
mitjana del 76% a la perifèria, davant d’un augment
de només el 34% al centre.
A Espanya i Irlanda, l’increment de la renda va compensar amb escreix el de la despesa: van ser dos dels
quatre únics països de l’Eurozona que, de mitjana,
van tenir superàvit públic entre 2000 i 2007. Altres
EGIIP, no obstant això, van mostrar evidències més
clares del deteriorament fiscal. A Grècia, una clara
mala gestió es va sumar als problemes existents: malgrat el fort creixement, entre 2000 i 2007 el dèficit
grec va representar una mitjana del 5% del PIB.
La crisi financera de 2008 va suposar un final abrupte per a aquest model de creixement posterior a la
introducció de l’euro. Mentre els països de la perifèria s’enfonsaven en la recessió, els ingressos tributaris procedents dels hipertrofiats sectors de
l’habitatge i altres activitats d’àmbit nacional es van
col·lapsar, a Irlanda es van materialitzar enormes
pèrdues bancàries, i els governs van descobrir que
el seu nivell de despesa resultava insostenible. Al
mateix temps, la pèrdua de competitivitat i la impossibilitat de recórrer a la devaluació monetària van
atenuar l’esperança d’acudir a la demanda estrangera pensant en una recuperació.
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la crisi s’estengui a Espanya: l’economia espanyola
és gairebé el doble de les de Grècia, Irlanda i Portugal juntes. Per aconseguir-ho, Espanya i la resta
de la perifèria han de convèncer els mercats que
estan contenint el dèficit i restablint les condicions
per al creixement. En el context d’aquests canvis,
aquests països han de trobar maneres d’aconseguir
una realineació competitiva (o una devaluació interna) respecte de la resta del món. Per definició, això
requerirà que els preus es moderin o baixin i que
els salaris disminueixin en relació amb la productivitat. En la mesura que les reformes estructurals
incrementin la productivitat, la demanda i l’ocupació
haurien de patir menys per arribar a la mateixa devaluació.
A més, tant el BCE com els països del centre
d’Europa han de mantenir una política més expansionista durant un llarg període, al contrari del que
ha fet el BCE, amb la recent decisió d’apujar els
tipus d’interès. Els països de l’Eurozona (i la resta
de la Unió Europea) hauran de dur a terme també
un augment de l’IEEF si és necessari. Més endavant tornarem amb més detall a què cal fer per
«sortir del pas».
Escenari 2: renegociar els deutes mantenint
l’Eurozona
Grècia, on el deute ja ha arribat al 142% del PIB i
augmenta amb rapidesa, gairebé inevitablement
haurà de reestructurar aquest deute en algun moment. Els casos d’Irlanda i Portugal ara com ara
són menys clars, si bé també es preveu que els
seus deutes superin el 100% del PIB el 2014. Si la
crisi arriba a Espanya i les prestacions de l’IEEF i el
BCE no s’amplien en gran mesura, la capacitat
d’Espanya de pagar els deutes també es podria
veure qüestionada. Si la crisi s’estengués a Itàlia, el
rescat seria gairebé impossible i la reestructuració
del deute es faria inevitable, cosa que implicaria altres esdeveniments financers globals de conseqüències imprevisibles.
La reestructuració del deute sobirà podria adoptar
dues formes: una de suau i una altra de dura. La
suau podria incloure un acord per renegociar el
deute amb venciments molt més llargs, un tipus
d’interès inferior i fins i tot un capital inferior. Un
plantejament que la Unió Europea ja no exclou explícitament, atès que els seus líders van acordar en
l’última cimera incorporar clàusules d’acció col·lec
tives per a tot el deute públic de l’Eurozona emès

després de 2013 (les clàusules d’acció col·lectiva
permeten a la gran majoria dels titulars de bons
acordar reestructuracions que s’apliquen a tots els
creditors, fins i tot als que s’hi oposen). Almenys en
principi, això es podria fer sense grans trastorns:
per exemple, els creditors privats podrien acceptar
la variació de condicions a canvi de la garantia plena o parcial d’un IEEF ampliat.
En una reestructuració dura, a la pràctica un impagament forçós, els creditors assumirien una gran
proporció del capital, que podria oscil·lar entre el
30% i el 50% (després de l’impagament del 2001,
Argentina va imposar el 70% als seus creditors).
Una reestructuració dura tindria implicacions de
gran abast per als bancs i entitats del sector privat
del país que adoptés l’impagament, a més d’amplis
efectes a tota la Unió Europea i fins i tot fora d’ella.
Malgrat que de vegades els polítics pretenguin donar la impressió contrària, el cost de l’impagament
no seria petit. Per exemple, si Grècia deixés de pagar la meitat del deute públic i privat que té amb
l’estranger, els seus creditors perdrien uns 200.000
milions d’euros, xifra que representa diverses vegades el cost directe imposat als creditors durant
l’impagament d’Argentina. Si fossin uns quants els
països de la perifèria que no paguessin el seu
deute, esclataria gairebé amb seguretat una crisi
bancària: França i Alemanya posseeixen més de
700.000 milions d’euros en deute d’Irlanda, Espa
nya, Portugal i Grècia. Resoldre una crisi així requeriria una altra gran dosi de suport estatal als
bancs de tot Europa. Els països que adoptessin
l’impagament caurien en una recessió molt profunda, enmig del col·lapse de la confiança i de la fu
gida de capitals.
Escenari 3: trencar l’Eurozona
Cap país no decidiria voluntàriament sortir de l’Euro
zona. Qualsevol país de la perifèria que ho fes afrontaria una fugida de capitals, una recessió catastròfica i impagaments generalitzats en l’habitatge, les
empreses i la banca. Encara que no és impossible,
els reptes legals, logístics i polítics d’introduir una
nova moneda en aquestes circumstàncies resultarien aclaparadors; per exemple: com es podria convèncer un creditor o un pensionista a qui se li deuen
euros perquè acceptés dracmes devaluats? La nova
moneda hauria de patir una forta devaluació davant
de l’euro, la qual cosa impulsaria a l’alça els preus
de les importacions i possiblement conduiria a una

CRONOLOGIA DE LES DECISIONS ADOPTADES PER LA UE COM A REACCIÓ DAVANT LA CRISI
2 de maig de 2010: Discurs del comissari Rehn i del director del

import màxim de 22,5 mil milions d’euros, amb un venciment mitjà de

Fons Monetari Internacional (FMI) respecte a Grècia

set anys i mig.

Els membres de l’Eurozona es comprometen a posar en marxa un pro-

16-17 de desembre de 2010: Acord del Consell Europeu sobre

grama de 80 mil milions d’euros, mentre que l’FMI en concedirà 30 mil

un futur MEE operacional l’any 2013

milions, repartits en tres anys a través de préstecs bilaterals, en resposta a la presentació per part de Grècia de les seves mesures d’ajustament.

Els caps d’Estat i de Govern es posen d’acord sobre els trets generals

El primer desemborsament s’efectuarà a partir del 19 de maig, segons

del MEE, així com sobre un avantprojecte d’esmena al tractat, necessari

les condicions fixades per l’Eurogrup el passat 11 d’abril, a fi de poder

per a la seva posada en pràctica. Per a la seva entrada en vigor, aquest

efectuar el reemborsament d’un deute de 9 mil milions d’euros. L’import

avantprojecte haurà d’obtenir l’aprovació de tots els estats membres de

pagat l’any 2010 podria arribar als 30 mil milions d’euros.

la UE, conforme a les seves pròpies obligacions constitucionals.

de l’Eurozona estigui en situació de risc.

Aquesta reunió té per objectiu la conclusió dels procediments necessa-

1 de gener de 2011: Tres noves autoritats europees: l’Autoritat

ris per posar en pràctica les mesures d’ajuda a Grècia, l’import de les

Bancària Europea (ABE), l’Autoritat Europea d’Assegurances i

quals és de 110 mil milions d’euros. Davant la crisi, els caps dels estats

Pensions Professionals (AESPP) i l’Autoritat Europea de Mer-

membres van insistir en la necessitat d’accelerar la consolidació i el

cats Financers (AEMF)

sanejament de les finances públiques, de respectar categòricament les
recomanacions presents en el Pacte d’Estabilitat i Creixement, així com

En el llançament del Comitè Europeu de Risc Sistèmic, aquestes tres

de crear un Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEE), una governança

autoritats han començat a treballar en el marc del nou Sistema Europeu

més forta a l’Eurozona i la regulació del mercat financer. El Consell

de Vigilància Financera (SEVF), creat l’any 2010, per solucionar les

Europeu aborda aquestes qüestions el 17 i 18 de juny de 2010, i dis-

mancances de la supervisió financera.

cuteix les propostes presentades per la Comissió Europea.

L’ABE, coneguda també com a Autoritat Europea de Vigilància, succeeix
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marc d’estrictes condicionalitats per a aquells casos en què l’estabilitat

l’Eurozona
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El MEE s’activarà si existeix un acord unànime entre els països i en un
8 de maig de 2010: Cimera de caps d’Estat o de Govern de

l’estabilitat i a l’eficàcia del sistema financer a curt, mitjà o llarg termini.

(FEEF) passa a ser operacional

Per la seva banda, l’AESPP garanteix l’estabilitat financera, la transparència dels mercats i dels productes financers, així com la protecció

Segons allò previst a l’acord del 7 de juny de 2010 entre els estats

dels assegurats, o dels membres o beneficiaris de pensions.

membres de l’Eurozona, aquest fons comú de crèdits passa a estar

Quant a l’AEMF, substitueix el Comitè de Reguladors Europeus.

autoritzat a emetre obligacions, amb l’objectiu de preservar l’estabilitat
financera a Europa, proporcionant ajuda financera als estats de l’Euro

11 de març de 2011: Cimera Europea de l’Eurozona i acord res-

zona amb dificultats econòmiques.

pecte a l’MEE

28 de novembre de 2010: Acord sobre un futur Mecanisme

Els representants dels països doten el MEE d’una capacitat d’intervenció

Europeu d’Estabilitat (MEE) per oferir assistència als estats

de 500 mil milions d’euros.

membres en situació de desemparament financer

El MEE podrà concedir préstecs o comprar deute primari dels estats a
condició que els estats beneficiaris es comprometin a prendre mesures

Els ministres de finances de l’Eurozona acorden substituir l’actual

concretes, les quals condicionaran la concessió del préstec o la inter-

Fons Europeu d’Estabilitat Financera per un MEE al llarg de l’any

venció en el mercat primari del deute (és a dir, sobre els títols de deute

2013. Herman van Rompuy, president del Consell, exposarà aquest

emesos recentment).

acord en el Consell Europeu de desembre de 2010 per discutir una

Els préstecs del MEE gaudiran «de l’estatus de crèdit privilegiat, que no

esmena al tractat.

serà inferior al de l’FMI».

L’MEE serà el garant de l’estabilitat financera de l’Eurozona i es recol-

Un país insolvent haurà de negociar un pla de reestructuració global amb

zarà en l’estructura actual del FEEF, completant-lo en termes de vigilàn-

els seus creditors privats, en el marc de les clàusules d’acció col·lectiva

cia econòmica.

(CAC), per tal de tornar a una situació d’endeutament suportable.

La participació del sector privat es decidirà cas per cas, en coherència
amb les pràctiques actuals de l’FMI.

17 de març de 2011: Ajuda a Romania i a Irlanda. Emissió per
part de la Comissió Europea d’una obligació de 4,6 mil milions

7 de desembre de 2010: Aval del Consell Europeu per a mesu-

d’euros a 7 anys

res d’ajuda a Irlanda
Irlanda rebrà 3,4 mil milions d’euros, aportats pel Fons Europeu de ViEl Consell Europeu decideix la concessió d’una ajuda financera per part

gilància Financera, per tal de finançar el seu pla d’ajuda, i Romania rebrà

de la Unió Europea a Irlanda sobre la base d’un programa negociat amb

1,2 mil milions d’euros a través de préstecs efectuats pel Fons de la

les autoritats irlandeses per la Comissió Europea i l’FMI, en col·laboració

Balança de Pagaments.

amb el Banc Central Europeu (BCE). Es concedirà un préstec d’un

(continua)
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el Comitè Europeu de Supervisors Bancaris. Té la missió de contribuir a
4 d’agost de 2010: El Fons Europeu d’Estabilitat Financera

CRONOLOGIA DE LES DECISIONS ADOPTADES PER LA UE COM A REACCIÓ DAVANT LA CRISI (continuació)
15 d’abril de 2011: Discurs de la Comissió Europea, del Banc

24 de maig de 2011: Emissió d’una obligació de 4,75 mil milions

Central Europeu i de l’FMI respecte a la missió d’examen a

d’euros, a 10 anys, per oferir ajuda a Irlanda i a Portugal per

Irlanda

part de la Unió Europea

Del 5 al 15 d’abril, equips d’experts es van desplaçar a Dublín en el

A partir del 31 de maig de 2011, Irlanda rebrà 3 mil milions d’euros i

marc d’un examen trimestral del programa econòmic del Govern. Els

Portugal una ajuda d’1,75 mil milions d’euros a través de préstecs del

seus objectius consisteixen «a solucionar les debilitats del sector finan-

Fons Europeu de Vigilància Financera.

cer i a situar l’economia irlandesa en una trajectòria de creixement sostenible, de finances públiques sanejades i de creació de llocs de tre-

Fonts

ball», segons el comunicat de premsa.
L’equip dictamina que, tot i que el programa va per bon camí, serà pri-

http://ec.europa.eu/economy_finance/focuson/crisis/index_en.htm
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mordial una posada en pràctica resolta de les mesures per superar les
dificultats.

major inflació; els costos crediticis del país també es
mantindrien elevats durant molt temps.
Tot i així, si s’ha de jutjar pels nombrosos precedents
(considerem de nou el cas d’Argentina, i, més recentment, el d’Islàndia), una devaluació immediata ajudaria a restaurar la competitivitat, a potenciar les
exportacions i probablement a reactivar el creixement en el termini d’un a tres anys, un resultat que la
reestructuració del deute per si sola no pot assolir
(de fet, la reestructuració del deute podria erosionar
encara més la competitivitat, en encoratjar els sectors públic i privat a reprendre la despesa, permetre
que els salaris pugessin de nou, etcètera). Per tant,
si després d’una prolongada austeritat un país arribés a la conclusió que la reestructuració del deute
fos la seva única opció viable, i de totes maneres
considerés probable una gran crisi bancària, podria
arribar a veure la sortida de l’Eurozona com l’opció
menys dolenta per recuperar la competitivitat perduda i tornar al creixement.
Si succeís això, els impagaments en els països amb
problemes serien més generalitzats que en l’esce
nari 2, i es provocaria una crisi bancària més profunda en els països que quedessin al centre, la qual
cosa requeriria un suport estatal encara més gran.
Al mateix temps, la reduïda zona europea restant experimentaria apreciació i pèrdua de competitivitat.
En conjunt, aquestes forces probablement empe
nyerien encara més el centre cap a la recessió, cosa
que al seu torn limitaria la situació de les exportacions de la perifèria.
Si es considera el trastorn que implica aquest escenari, i que els membres de l’Eurozona segurament
farien tot el possible per resistir-s’hi, el cert és que
resulta improbable.

Una versió menys dolorosa de la ruptura, però tot i
així traumàtica, començaria per la sortida d’Alemanya.
Aquest escenari és encara més improbable, però,
una vegada més, val la pena d’examinar-lo. Si hi hagués nous rescats que requerissin que Alemanya financés també els seus veïns més grans, i es con
siderés que les injeccions de liquiditat del BCE
amenacessin amb un marcat increment de la inflació, l’opinió pública alemanya podria forçar aquesta
via. La tornada a un marc alemany més fort reduiria
la competitivitat alemanya i danyaria la situació de
les exportacions. Potser també la banca patiria, en
caure el valor dels actius expressats en euros.
A la perifèria es produiria probablement una depreciació de l’euro i una política monetària més
flexible per facilitar l’ajustament de la competitivitat
i potenciar el creixement. No obstant això, encara
caldria fer forts ajustaments fiscals, i és molt possible que es requerís una renegociació del deute,
sobretot perquè la depreciació faria que els crèdits en divises resultessin més cars de retornar.
Sense l’àncora alemanya, ni la perspectiva del seu
suport financer, la truncada zona euro experimentaria potencialment una pèrdua de confiança encara més gran. És difícil d’imaginar que el projecte
europeu pogués sobreviure a una sortida voluntària d’Alemanya.

Funciona l’escenari de «sortir del pas»?
Com il·lustren els tres escenaris descrits, Europa no
té cap opció bona. Per sortir del pas i evitar resultats
encara pitjors, els responsables polítics han de detenir la sagnia fiscal i abordar l’arrel de la malaltia:

GRÀFIC 5
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35
2007

31,0

2011

30
25

22,7

22,5
20,1

20

18,5
15,5

15

16,4

17,0

10,9
9,5

10

Claus

5
0
-5

-3,9

-4,7

Itàlia

Espanya

Grècia

Portugal

Alemanya

divergències de competitivitat i desalineacions estructurals. En principi, un període prolongat d’auste
ritat (en forma de consolidació fiscal, increment de
l’estalvi de les famílies i desapalancament empresarial i bancari) podria fer baixar els preus i els salaris a
la perifèria, i es restabliria així la competitivitat. Però
està passant això?
És cert que no falta austeritat. Des de 2007, quan
l’activitat econòmica a Europa va arribar al punt mà
xim, la demanda nacional ha caigut ni més ni menys
que el 23% a Irlanda, l’11% a Grècia i el 8% a Espanya. També ha disminuït modestament a Itàlia
(4%) i Portugal (2%), mentre que a Alemanya s’ha
incrementat del 2%.
Però malgrat les anunciades retallades salarials a
tota la perifèria i el descens de l’euro (que a la pràctica ha baixat aproximadament un 3% des de fa dos
anys), Irlanda és l’únic país de la perifèria que ha vist
com millorava la seva competitivitat de manera significativa. Com es mostra a continuació, Espanya i
Portugal han recuperat modestament la competitivitat, més o menys al mateix ritme que Alemanya, però
no més enllà; per la seva banda, Grècia i Itàlia han
continuat perdent terreny. A més, mentre que el comerç mundial es troba de nou en expansió, la previsió general per a 2011 és que les economies dels
2

països de la perifèria romanguin estancades o es
contraguin.
Per tant, no sembla que només amb austeritat es
puguin reparar les divergències competitives i estructurals, a menys que es vulgui fer a pas de tortuga. Amb la possible excepció d’Irlanda, els països
de la perifèria no tenen altra opció que promulgar
reformes estructurals que estimulin la innovació i incrementin la competència als mercats de productes
i de treball. Si aquests canvis no es produeixen, les
divergències entre la perifèria i el centre poden persistir i, fins i tot, augmentar2.
Fins ara, cadascun dels països ha fet passos modestos cap a les reformes estructurals, però aquests
passos han estat insuficients. Si bé encara no es
reflecteix en els indicadors de competitivitat, sembla que només Grècia hagi emprès reformes estructurals de gran abast en el marc del seu programa UE/FMI. Això no hauria de resultar gaire
sorprenent: reformes com ara la liberalització dels
mercats de serveis professionals ataquen directament poderosos grups d’interessos, i requereixen
gairebé sempre l’ús d’una força externa (ja es
veurà com afectaran els rescats financers la voluntat d’actuar d’Irlanda i Portugal, ja que els governs que van sol·licitar suport han estat apartats

«The impact of the global crisis on competitiveness and current account divergences in the euro area», Quarterly Report on the Euro Area, European Commission Directorate-General for Economic and Financial Affairs, vol. 9, núm. 10, 2010.
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del poder per les eleccions o probablement ho
seran aviat).
Malgrat tot, i lluny de pressionar de manera més
enèrgica en favor de les reformes estructurals, a
Brussel·les i a les diverses capitals els responsables
polítics continuen encara massa centrats en les mesures d’austeritat i consolidació fiscal, i en la manera
de finançar l’ajustament. De fet, la sèrie de propostes aportades per alleujar la càrrega financera de la
perifèria és realment impressionant: comprenen des
de reestructurar el deute fins a permetre que l’IEEF
compri directament bons públics, passant per reduir
els tipus d’interès dels crèdits UE/FMI i ampliant-ne
el venciment, o per emetre eurobons per satisfer una
gran part de les necessitats de finançament dels
països de l’Eurozona.
Encara que cadascuna d’aquestes propostes té for
ça mèrit, totes juntes podrien alleujar també la pressió sobre els polítics per actuar. I el que és encara
més crucial: cap d’elles no aborda la crisi d’arrel.
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Què s’hauria de fer d’una altra manera?
En primer lloc, els líders de l’Eurozona han de reconèixer que estan abordant un problema com a mínim a cinc anys vista, i planificar la resposta d’acord
amb aquest plantejament. Millorar la competitivitat,
la situació de les exportacions i la composició del
creixement serà significativament més important que
complir objectius fiscals a curt termini. Fins ara, els
intents de reforçar la governança econòmica i la cooperació macroeconòmica han produït només progressos modestos. El Pacte de l’Euro —una sèrie de
normes dissenyades per millorar la competitivitat i la
coordinació política entre els membres de l’Eurozona,
sorgides de la cimera de la Unió Europea de març
de 2011— reforçava el principi de l’avaluació paritària de les reformes fiscals i estructurals establertes
en acords anteriors, però no oferia nous mecanismes d’aplicació.
En segon terme, els països del centre han de reco
nèixer que permetre o promoure la demanda nacional per créixer més ràpid i fer pujar els salaris els
ajudarà a ells alhora que facilitarà l’ajustament de la
perifèria. Els països amb superàvit, no tan sols els
deficitaris, també han de contribuir a l’ajustament.
Si, per processos de mercat o opcions polítiques, el
creixement de la demanda s’accelera al centre —la
qual cosa justifica una gran part de les exportacions
de la perifèria—, la probabilitat de contenir la crisi

s’incrementarà. Encara que l’objectiu de la perifèria
ha de ser millorar la competitivitat enfront de tots els
seus socis comercials, la velocitat a la qual augmentin els salaris i la demanda als països del centre és
important, ja que aquests països marquen la pauta
dels augments de preu a tota l’Eurozona i també determinen el valor de l’euro. La recent pujada dels tipus d’interès per part del BCE, encara que pugui ser
apropiada per a Alemanya aïlladament, alentirà la recuperació a la perifèria i farà més difícil l’ajust de la
competitivitat. Rescatar l’euro mentre es manté la
inflació europea lleugerament per sota del 2% seria
simplement perfecte, però el principal objectiu no és
el segon, sinó el primer.

La integració política implícita
en aquests canvis també tindria
beneficis més amplis, ja que
ajudaria Europa a mantenir
la seva influència en els afers
mundials quan, en els pròxims
anys, diversos països en
desenvolupament es converteixin
en les principals economies
del globus
En tercer lloc, els responsables polítics han de resoldre diverses qüestions relatives als mecanismes financers existents. A la cimera de març, els líders van
ser incapaços d’ultimar un acord per ampliar l’IEEF;
tot i que la capacitat creditícia del seu substitut, el
Mecanisme Europeu d’Estabilitat (MEDE), s’ampliarà
a 500.000 milions d’euros, no arribarà a la plena capacitat fins a l’any 2018. La claredat dels mecanismes financers ajudarà a calmar els mercats de bons
i reduirà la possibilitat que Espanya sigui objecte
d’atac. Però, en realitat, la forma exacta d’aquests
mecanismes és menys important que la inclusió de
condicions que maximitzin els incentius perquè els
polítics actuïn, i que incloguin mesures que desincentivin ja d’entrada el recurs al finançament.
En quart terme, cal clarificar si seria possible, i com
es verificaria, una eventual reestructuració del deute.
La reestructuració del deute sobirà s’hauria de percebre només com a últim recurs. Així i tot, els mercats estan convençuts (de manera correcta, ens
sembla) que és molt probable que a la llarga Grècia

No hi ha marxa enrere
En darrer terme, l’opció que afronta l’Eurozona és
més essencial que la simple decisió de com capitalitzar l’IEEF, a quins objectius fiscals aspirar o fins i
tot quins deutes condonar. Si bé alguns dels actuals
problemes de l’euro reflecteixen que els països s’es
tan adaptant a un règim encara jove, en les pròximes
dècades la unió monetària afrontarà de nou, inevitablement, xocs asimètrics imprevisibles i vies de desenvolupament divergents entre els seus membres.
Per protegir-se d’una repetició de les actuals tensions, la unió monetària ha de reforçar-se en gran
mesura. Tot i que ara mateix sigui difícil de preveureho políticament, això inclourà necessàriament una

3
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més estreta unió fiscal i de transferències (de la qual
els fons estructurals i l’IEEF, per exemple, són ja precursors), una major coordinació de les polítiques
fiscals que inclogui les polítiques impositives, i un
increment de la flexibilitat dels mercats de productes
i de treball, que comprengui també facilitar el mo
viment de persones a través de les fronteres na
cionals.
Sens dubte, una Eurozona fiscalment més centralitzada implicaria estendre els deutes i els riscos dels
països entre els seus membres: ajudar els països
més afectats a recuperar la salut fiscal es produiria
en part a costa dels que estan millor. Però es reduiria el risc de xocs asimètrics que desestabilitzessin
tota l’Eurozona.
Si aquestes transferències s’activessin automàticament i protegissin objectius europeus comuns —
com ara un programa de la Unió Europea ampliada
per ajudar a proporcionar una assegurança bàsica
d’atur—, podrien ser políticament més acceptables.
La integració política implícita en aquests canvis
també tindria beneficis més amplis, ja que ajudaria
Europa a mantenir la seva influència en els afers
mundials quan, en els pròxims anys, diversos països
en desenvolupament es converteixin en les principals economies del globus3.
Un dels objectius clau dels arquitectes de l’euro
era unir cada vegada més Europa; assegurar que
«no hi hagués marxa enrere». La crisi ja ha demostrat que, en aquest aspecte, probablement l’èxit ha
superat les seves expectatives. Avui l’Eurozona no
té cap altra alternativa realista que avançar cap a
una integració encara més gran: fiscal, estructural i,
en darrer terme, política. Altres rumbs condueixen a
una renovada crisi financera i, com suggeria un antic cap d’Estat de l’Eurozona, al possible final de
seixanta anys de pau europea. L’elecció és clara;
ara els polítics han de trobar la manera d’obtenir el
suport de la gent.
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requereixi aquesta reestructuració. Tant Irlanda com
Portugal podrien seguir-la, encara que això últim ja
no és tan segur. Com que a la pràctica els tres països estan exclosos dels mercats privats, l’escenari
més probable és que l’IEEF i el MEDE es vagin fent
amos gradualment d’una part molt important del seu
deute, que l’FMI preveu que arribarà als 800.000 milions d’euros el 2015. Fins i tot amb una possible
renegociació i reducció dels tipus d’interès, una part
d’aquest deute probablement haurà de ser condonada. Amb quines condicions es permetrà que succeeixi això? Com es vincularà la condonació del deute als progressos en les reformes fiscals i estructurals?
Suposant que els actuals titulars de bons privats siguin plenament protegits tal com s’ha promès, haurien d’assumir els nous titulars de bons posteriors a
2013 l’impacte de les retallades del sector privat?
Respondre avui a aquestes preguntes implica formidables reptes polítics als països del centre, però segurament serà un requisit previ per a la resolució definitiva de la crisi, i perquè Grècia i altres països
recuperin a llarg termini l’accés al mercat.

Crisi en els països de la Mediterrània

74

Med.2011

Claus
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President
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Els països socis de la Mediterrània s’han vist afectats
per una crisi econòmica sobre la qual no tenen cap
responsabilitat directa, si es té en compte la seva escassa intervenció en els mercats internacionals de
capital, a causa de la falta de conversió gairebé general del compte de capital. Als països industrials
que han desenvolupat un excés de crèdits que s’ha
acabat traduint, primer, en una crisi de liquiditat interbancària, després de crèdit, i, finalment, de demanda
final, aquesta crisi, els orígens de la qual són purament financers, va acompanyada d’una altra crisi que
afecta les matèries primeres i els productes alimentaris (petroli, blat candial, oli, sucre, etc.), crisi que en
allò que és essencial no es relaciona només amb els
desequilibris dels mercats, sinó també amb l’auge
especulatiu dels mercats de «futurs».
Fins aquests últims mesos es podia pensar que els
països socis mediterranis de la UE havien aconseguit esmorteir els efectes de la crisi, encara que a
costa, és evident, d’un augment dels dèficits pressupostaris i de la disminució del creixement. Però
ara els esdeveniments recents han deixat clar que el
dany era més profund, i que la sensibilitat de les poblacions davant el descens dels nivells de vida, que
als països rics pot semblar suportable, era decisiva
als països del sud, si es té en compte la precarietat
general de les condicions de vida d’algunes zones.
A això s’han d’afegir les dificultats endèmiques que
els règims amb un creixement pobre no han aconseguit solucionar; és a dir:

•

•

•
•

La falta de seguretat alimentària. Des de fa quaranta anys, i després de les successives revoltes
que van tenir lloc a Egipte, el Marroc i Tunísia a
finals dels anys setanta, s’ha fet evident la sensibilitat de les poblacions quant a les variacions
del preu de la cistella de la compra.
L’atur entre els llicenciats, que augmenta fins i
tot quan el creixement és fort. A Tunísia, el 9%
dels llicenciats eren a l’atur el 1999; el 2008 ja
eren el 22%, tot i que aquest país és un success
story des del punt de vista de la taxa de creixement.
L’accentuació dels desequilibris regionals.
Un creixement que a tot arreu s’ha vist acompanyat per un augment de les desigualtats (vegeu el Rapport du FEMISE de 2010).

En aquest context, la crisi, que ha tingut un impacte
més aviat escàs en l’esfera financera dels països mediterranis, sí que ha tingut, i tindrà encara durant un
cert temps, un impacte sensible sobre l’economia real
dels països de la regió, a través de les exportacions,
el turisme, la Inversió Estrangera Directa (IED), les remeses dels treballadors estrangers i els preus. El més
important és que la recessió dels països de la Unió
Europea s’ha traduït en un descens brusc de la demanda externa, en un context en què l’equilibri de
l’equació de transferència dels països mediterranis
amb la UE ja era problemàtic. Si considerem l’equació
de transferència que tradueix les relacions entre els
països mediterranis i la resta del món, haurem de subratllar-ne la fragilitat (vegeu Galal-Reiffers, 2010).
•

•

Excepte a Algèria, el dèficit comercial dels països mediterranis respecte de la resta del món és
de 50 mil milions de dòlars.
El dèficit comercial amb la Unió Europea oscil·la
entre els 20 mil i els 30 mil milions de dòlars
amb petroli (per a la UE, és un resultat en com-
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•

•
•

petitivitat que no es presenta en cap altre lloc pel
que fa al percentatge dels intercanvis afectats).
A nivell mundial, el tancament corrent es du a
terme per mitjà dels serveis (el turisme, al voltant
de 18 mil milions en època de calma, i les remeses dels emigrants, al voltant de 24 mil milions).
El saldo corrent és sempre deficitari, de l’ordre
dels 10 mil milions.
El tancament de la balança de pagaments sempre és difícil; s’efectua a través de les inversions
estrangeres i aquests darrers anys no ha disposat de finançaments excepcionals.

Els gràfics 6 i 7 presenten la mateixa equació en
milers de milions de dòlars per als dos caps de pont
de la primavera àrab, és a dir, Egipte i Tunísia, a finals de 2010.
A partir d’aquí, queda prou clar que si el saldo
comercial encara disminueix més a causa de les
diferències de pressió entre les demandes internes al sud i al nord, i si les anticipacions positives
no es restableixen ràpidament (amb la seva incidència sobre el turisme, les remeses dels emigrants i la IED), els efectes mecànics de la crisi
s’ampliaran molt.
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Una crisi que s’ha transmès, precisament,
quan els països mediterranis començaven
a convergir amb la Unió Europea
La crisi va aparèixer en un temps en què els països
de la regió mediterrània havien experimentat una clara millora en la seva situació econòmica a partir de
l’impuls del Procés de Barcelona. Una evolució sensible en l’estructura dels intercanvis comercials,
l’obertura creixent de la IED i les importants reformes portades a terme són les principals causes que
van fer possible aquesta millora.
Més en concret, s’ha de destacar que les IED han fet
un paper doble. En primer lloc, han transformat la
Mediterrània en una zona d’atracció per al capital,
cosa que ha permès superar el retard dels anys noranta, i, en segon terme, han contribuït a la integració dels països mediterranis en l’economia mundial,
amb uns efectes beneficiosos en matèria d’avantat
ges comparatius i de transferència de tecnologia, i
una millora del nivell del capital humà nacional. A
més, els aranzels duaners han baixat, s’han signat
molts acords comercials i en els últims anys els
intercanvis comercials han ocupat un paper cada
vegada més important en relació amb el PIB.
D’altra banda, s’ha de subratllar que s’ha produït un
procés de convergència institucional i dels nivells
de vida amb els veïns del nord, i unes taxes de
creixement superiors, obtingudes, en la immensa
majoria dels casos, gràcies a uns règims de creixement basats cada vegada més en la productivitat
total dels factors (PTF) i menys en el capital. Finalment, els països mediterranis havien iniciat polítiques monetàries i pressupostàries de rigor, havien
controlat la inflació i no han regatejat esforços per
reduir el deute.

Una crisi els efectes de la qual han passat
a ser reals

la crisi. Així, doncs, no s’ha produït una autèntica depreciació dels actius financers, i el mercat interbancari, els índexs borsaris i el crèdit no s’han vist afectats per una depressió que es pugui comparar amb
la d’altres regions.

Per tant, les restriccions als
moviments de capital han
protegit els països mediterranis, i
l’escassa integració internacional
dels seus sistemes financers els ha
aïllat parcialment de la crisi
No obstant això, el xoc ha estat important, i ha
afectat els països de la zona en dos temps. Primer, a través de la pujada dels preus del petroli i
dels productes alimentaris, el preu dels quals va
augmentar el 25% el 2008, tot i que representa el
60% del consum de les famílies rurals pobres. Si
bé és cert que aquesta brusca pujada dels preus
s’ha esmorteït, al final ha contribuït a fer que
s’incrementi la pobresa en alguns països mediter
ranis; per exemple, a Egipte ha augmentat el 12%
com a conseqüència d’aquest efecte inflacionista. En segon lloc, el descens de la demanda externa i de les transferències d’ingressos (pro
cedents, especialment, de la Unió Europea) ha
provocat un xoc prolongat que es manifesta en
l’esfera real (disminució de les exportacions vinculades al descens de la demanda externa, de les
remeses dels immigrants, dels ingressos del turisme i de les entrades netes de les inversions
estrangeres directes) i que afecta directament el
creixement del PIB.
En conseqüència, el 2009, els efectes immediats de
la crisi a la Mediterrània han estat els següents:
•

Per raó de la manera d’inserir-se en el comerç internacional i de la feble obertura del compte de capital
(els únics països que s’han acostat a l’obertura de
capital són Egipte, Israel i Jordània), als països mediterranis la crisi no s’ha manifestat de la mateixa
forma que en altres regions més introduïdes en les
finances internacionals. Per tant, les restriccions als
moviments de capital han protegit els països mediterranis, i l’escassa integració internacional dels
seus sistemes financers els ha aïllat parcialment de

•

Un descens proper al 30% de les exportacions
de béns i, en conseqüència, un empitjorament
dels dèficits comercials.
Un descens molt lleuger de les recaptacions del
turisme malgrat que el nombre de visites s’hagi
incrementat. És destacable la presència d’un
efecte de substitució en benefici de la proximitat, que fa que els turistes europeus hagin escollit els països mediterranis com a destinació de
vacances, però les dades actuals mostren que
es corre el perill que el descens dels ingressos

Efectes sobre el creixement, l’ocupació i el pressupost
Taxa de creixement
(% anual de mitjana)

Atur
(%)

2000-2007 2008 2009 2010 2011

Saldo pressupostari
(% del PIB)

2000-2007 2008 2009 2010 2011

2000-2007 2008 2009 2010 2011

Algèria

4,1

3,6

2,2

4,1

3,2

20,1

11,3

10,2

9,9

10,0

7,4

9,0

-5,5

-3,5

-5,1

Egipte

4,6

7,2

4,7

5,1

4,1

9,9

8,7

9,4

9,7

8,6

-7,2

-6,8

-6,6

-8,0

-12,0

Israel

3,1

4,2

0,8

4,5

3,8

9,3

6,1

7,5

6,7

6,5

-2,6

-2,2

-5,2

-3,7

-2,8

Jordània

6,1

5,8

2,4

3,2

3,8

14,0

12,7

12,9

13,4

13,1

-10,2

-9,6

-12,3

-8,4

-8,1

Líban

3,9

9,3

8,5

7,5

5,9

18,0

20,0

20,0

s.d.

s.d.

-13,8

-9,8

-8,6

-5,4

-7,6

Marroc

5,1

5,6

4,9

3,2

3,6

14,4

9,6

9,1

9,8

9,9

-3,8

0,4

-2,1

-4,0

-4,4

Síria

5,1

4,3

5,0

4,0

4,6

10,8

10,9

8,5

8,3

8,1

-2,0

-2,5

-2,8

-3,2

-0,6

Tunísia

4,9

4,6

3,1

3,4

2,6

14,6

14,2

12,6

14,0

14,1

-2,9

-0,8

-3,0

-5,0

-6,6

Turquia

4,4

0,7

-4,7

8,1

5,2

9,6

11,0

14,1

12,0

12,0

-7,4

-1,8

-5,5

-3,6

-3,3

Països mediterranis (mitjana
simple)

4,6

5,0

3,0

4,8

4,1

13,4

11,6

11,6

10,5

10,3

-4,7

-2,7

-5,7

-5,0

-5,6

Països mediterranis (mediana)

4,6

4,6

3,1

4,1

3,8

14,0

11,0

10,2

9,9

10,0

-3,8

-2,2

-5,5

-4,0

-5,1
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Aquest darrer element és, sens dubte, el més preocupant, ja que els últims anys les inversions directes estrangeres han estat un factor de creixement
molt important com a resposta a l’enfortiment de la
capacitat d’atracció de la zona respecte dels capitals estrangers. Els països mediterranis haurien de
mantenir, en un context difícil, un nivell de demanda
interna elevat, i anar cap a la consolidació d’un mercat sud-sud, actualment poc desenvolupat, per poder tornar a impulsar l’afluència de la IED.

Creixement, ocupació i equilibri
pressupostari
Els efectes directes de la crisi s’han manifestat en
un creixement més feble, que ha tingut conseqüències sobre l’ocupació —la taxa d’atur continua sent
elevada— i sobre els dèficits pressupostaris, que
han augmentat després que s’hagin iniciat els plans
de suport.
En conjunt, el creixement dels països mediterranis
va continuar sent positiu l’any 2009. No obstant
això, aquest creixement ha sofert les conseqüències
de la falta d’ingressos exteriors, i aquest mateix any
la taxa de creixement ha disminuït fins a arribar, de
mitjana, al 3% (enfront del 5% de 2008 i del 4,6%

de mitjana del període 2000-2007). De la mateixa
manera que ha passat en països com Turquia i Egipte, el 2010 les taxes de creixement han augmentat
com a conseqüència de les mesures de reactivació i
s’ha arribat, de mitjana, al 4,8%. Així, tot i la magnitud de la crisi, les polítiques adoptades han aconseguit mantenir, a curt termini, els grans equilibris macroeconòmics.
La immensa majoria dels països mediterranis han
optat per donar suport a la demanda interna per mit
jà del pressupost. Naturalment, aquesta elecció els
ha sotmès a la pressió d’importants dèficits (el 5,7%
i el 5% els anys 2009 i 2010, davant de només el
2,7% de mitjana el 2008). Fins i tot Algèria, que tenia un excedent pressupostari considerable gràcies
als seus recursos petroliers, es va trobar el 2009
amb un dèficit proper al de la mitjana dels països
mediterranis. Així, les possibilitats de suport mitjançant el pressupost els pròxims anys són limitades, sobretot per a aquells països mediterranis que
han deixat de beneficiar-se progressivament de les
bones qualificacions del seu deute sobirà (com
Egipte i Tunísia). Per tant, les possibilitats de limitar
l’impacte social de la crisi per mitjà de la intervenció
pública s’han vist reduïdes.
Pel que fa al mercat laboral, els últims anys el ritme
de creació de llocs de treball s’ha ajustat, únicament, a la necessitat de donar cobertura als nouvinguts. Des de 2006, la reducció de l’atur ha anat disminuint (-0,8% el 2006, i -0,4% el 2007) fins a
arribar a un empitjorament el 2008 (0,25%). En conjunt, els països mediterranis no han estat capaços
de seguir una estratègia per millorar els seus mer-
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turístics pugui ser considerable durant l’estiu de
2011.
Un descens de les transferències d’ingressos
del 6% de mitjana.
Una disminució de la IED pròxima al 40%.
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TAULA 2

Efectes sobre els comptes corrents i les reserves
Compte corrent
(% del PIB)
2000-2007

2008

2009

2010

2011

2000-2007

2008

2009

2010

2011

Algèria

16,4

20,1

0,3

4,2

2,6

21,6

34,2

35,1

33,8

31,6

Egipte

1,9

-0,8

-1,7

-1,6

-7,3

6,8

7,5

7,2

7,5

7,8

Israel

1,9

0,8

3,9

3,2

2,0

5,7

8,0

9,4

9,7

9,4

-3,5

-10,3

-6,0

-4,3

-3,0

6,3

6,7

8,8

8,7

8,3

-13,1

-13,7

-22,9

-20,3

-15,4

18,6

22,9

17,7

s.d.

s.d.

1,9

-6,4

-5,9

-7,7

-7,9

7,8

7,2

6,7

6,6

6,8

Jordània
Líban
Marroc
Síria

Claus

Reserves de divises
(nombre de mesos d’importació)

3,7

0,1

0,7

1,6

2,0

6,3

7,3

5,2

s.d.

s.d.

Tunísia

-2,8

-4,2

-3,0

-2,3

-3,5

3,0

5,0

5,7

5,2

4,8

Turquia

-3,4

-5,7

-2,3

-6,4

-6,1

4,8

5,7

4,6

4,9

4,6

Països mediterranis
(mitjana simple)

0,3

-2,2

-4,1

-3,7

-4,1

9,0

11,6

11,2

10,9

10,5

Països mediterranis
(mediana)

1,9

-4,2

-2,3

-2,3

-3,5

6,3

7,3

7,2

7,5

7,8
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cats laborals. L’absència d’un pla per promocionar
els estudis científics i tècnics ha incrementat l’atur
entre els joves llicenciats, alhora que el sector privat
ha continuat sense disposar d’experts. El FEMISE
ha calculat que, amb una taxa d’activitat constant,
els països mediterranis haurien de crear, almenys,
22 milions de llocs de treball des d’ara fins a 2020,
tan sols per no degradar més la situació actual (vegeu FEMISE Research Report FEM3d-02 i Rapport
Annuel du FEMISE 2007). De mitjana, l’atur no ha
variat entre els anys 2008 i 2009, i sempre s’ha
mantingut per sobre de la barrera simbòlica del 10%
(xifres oficials). El 2010, la taxa d’atur ha disminuït
de mitjana, però sembla que, en un cert nombre de
països mediterranis (Egipte, Jordània, el Marroc i especialment Tunísia), les taxes de creixement no han
aconseguit, ni quantitativament ni qualitativament,
modificar la dinàmica de creació de llocs de treball.

Comptes corrents i reserves de divises
Els efectes de la crisi també es fa sentir en els
comptes corrents. La debilitat de les exportacions
ha provocat uns dèficits corrents més elevats en la
immensa majoria dels països mediterranis. Així, mentre que en el període 2000-2007 la regió va enregistrar un excedent del seu compte corrent, el 2009
ha passat a tenir un dèficit del 4,1%, que s’hauria de
mantenir gairebé sense modificacions durant els
pròxims anys.
Aquest fet suggereix que els països mediterranis tindran dificultats per pagar el servei del deute emès

en divises. Si la balança comercial es manté negativa i no hi ha afluència de capital estranger, la falta de
liquiditat es farà notar i es podria produir una disminució sensible de les reserves.

La productivitat és el factor més
determinant d’un creixement
sostenible
FEMISE ja ha subratllat que els països amb règims
de canvi flexibles i amb uns mercats financers més
desenvolupats, en teoria haurien de tirar endavant
més fàcilment (Algèria, Egipte, el Marroc i Tunísia).
No obstant això, els disturbis socials que s’han produït a Egipte i Tunísia comportaran una disminució
dels marges de maniobra pressupostaris amb vista a
prosseguir amb unes polítiques monetàries adequades; en conseqüència, també els països que han
estat «bons alumnes» en matèria de política monetària estan ara en perill. A més, l’encariment del preu
dels béns alimentaris i de l’energia no fa més que
augmentar els riscos que s’han corregut.
També convé destacar que el paper de les finances
internacionals en la balança de pagaments dels països mediterranis continua sent limitat. Aquesta dada
planteja un dilema tremendament important: d’una
banda, sembla necessari recórrer als mercats internacionals de capital per cobrir les necessitats de finançament i per mantenir el volum d’inversió; de
l’altra, per poder recórrer a aquests mercats es necessita la convertibilitat del compte de capital, i, per

GRÀFIC 8

Creixement de l’estoc de capital, del PTF i del PIB real; 2007 i 2009

8

6

4

2

Claus

0

-2

-6

Algèria

Egipte

Israel

Jordania

Marroc

Tunísia

Creixement d’stock de capital 2007

Creixement PTF 2007

Creixement PIB real 2007

Creixement d’stock de capital 2009

Creixement PTF 2009

Creixement PIB real 2009

Turquia

Med.2011

-4

tant, més volatilitat i més dependència respecte de
les anticipacions dels mercats, en un context social i
polític molt tibant.

Després de la crisi

La necessitat d’una dinàmica de creixement
basada en la Productivitat Total dels Factors (PTF)
Durant molt de temps, el règim de creixement dels
països mediterranis ha estat dominat per l’acumulació
del capital. Però, a llarg termini, l’acumulació extensiva de capital pot tenir un efecte negatiu sobre la
productivitat.
Ara bé, tal com es destaca en gairebé la totalitat de
la literatura econòmica, les diferències de renda
per càpita s’expliquen, a llarg termini, principalment
per les diferències de productivitat. A més, un augment de la productivitat que no penalitzi l’ocupació
(és a dir, la productivitat total dels factors PTF) pot
facilitar la gestió macroeconòmica, i el poder adquisitiu es pot mantenir amb augments de salaris
en funció de la productivitat. Finalment, cal remarcar que hi ha una relació entre la productivitat i la
capacitat d’aprofitament de les empreses.

S’ha subratllat (vegeu Ahmed Galal i Jean-Louis Reiffers, 2010) que la contribució del PTF durant les
dècades de 1980 i 1990 va ser gairebé nul·la en el
millor dels casos, excepte en els de Tunísia i Israel.
En canvi, a partir de mitjan anys noranta va ser més
fort, especialment al Líban, Tunísia, Egipte i Israel. Al
Marroc, Turquia i Jordània s’han fet esforços, mentre
que Algèria i Síria s’han mantingut en un segon pla.
En conjunt, l’augment de la productivitat total s’ha
produït en paral·lel amb un augment de l’atractiu
dels països mediterranis respecte de les IED.
En el gràfic 9 es pot observar que Egipte, Tunísia i el
Marroc són els països que durant la crisi han registrat unes taxes de creixement més elevades de la
PTF. Aquests mateixos països també van mantenir
les taxes de creixement més altes de tota la regió el
2009. Aquesta dada confirma la idea que la productivitat és el factor més determinant d’un creixement
sostenible.
En els casos més favorables, els països disposen
d’unes taxes d’inversió importants (el 30,1% a Jordània, el 30,3% al Marroc, el 20,2% a Tunísia el
2010) que se sumen al significatiu creixement de la
PTF.
Per tant, la sortida de la crisi s’ha de produir desenvolupant nous vectors de creixement basats en la
PTF, els quals no han de permetre només mantenir
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Taxes d’inversió en els països mediterranis
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Taxes d’inversió (%)
2000-2007

2008

2009

2010

Algèria

22,4

29,2

38,0

34,1

Egipte

17,9

22,3

19,3

17,9

Israel

18,1

18,4

16,7

17,0

Jordània

23,9

31,3

30,4

30,1

Líban

20,6

s.d.

s.d.

s.d.

Marroc

25,0

33,0

30,7

30,3

Síria

24,3

s.d.

s.d.

s.d.

Tunísia

23,7

24,9

26,8

28,2

Turquia

20,9

19,9

16,9

19,2

Països mediterranis (mitjana simple)

21,9

25,6

25,5

25,3

Països mediterranis (mediana)

22,4

24,9

26,8

28,2

Font: EIU, FMI.

el creixement, sinó també plantar cara al repte, cada
vegada més gran, de l’ocupació a la Mediterrània.
En concret, els països mediterranis haurien de fer el
següent:
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Enfocar millor els seus factors cap a sectors
amb una productivitat més forta i posar-se
d’acord sobre un augment de la mobilitat (de
persones i capitals), cosa que implica continuar liberalitzant els mercats de productes i de
factors.
Afavorir la innovació i l’aprenentatge per millorar
la qualitat dels factors utilitzats, la qual cosa implica desenvolupar una economia basada en el
coneixement.

El fet és que els recents disturbis a la regió amenacen de posar fre a la capacitat dels països mediter
ranis de mantenir el seu poder d’atracció respecte
de la IED i, per tant, de reduir l’impuls que han obtingut aquests països.

Conclusió
La crisi i els esdeveniments que l’han seguit suggereixen tres observacions finals.
La primera és que cal implantar un nou model de
creixement. En certa manera, ens enfrontem a una
transició econòmica i social semblant a la que es va
produir a final dels anys vuitanta en els països de
l’est. Es tracta d’avançar cap a un model de capitalisme més democràtic. Això implica un cert nombre
d’evolucions de primer ordre: reformes polítiques

que permetin una millor expressió de les necessitats, millorar la transparència i suprimir la corrupció,
afavorir oportunitats per a la joventut, incrementar
l’equilibri regional i emprendre una reducció més
profunda de les desigualtats.

Per tant, la sortida de la crisi
s’ha de produir desenvolupant
nous vectors de creixement
basats en la PTF, els quals no
han de permetre només
mantenir el creixement, sinó
també plantar cara al repte, cada
vegada més gran, de l’ocupació
a la Mediterrània
La segona consisteix en una tornada de les polítiques
estructurals. L’obertura internacional ha de prosseguir, però aquesta obertura ha d’anar de la mà de polítiques de foment que utilitzin els fons públics i privats, i que s’enfoquin cap a nous sectors, així com
cap a l’economia del coneixement. D’altra banda,
aquestes polítiques no han de preocupar-se només
de maximitzar els guanys en els intercanvis, sinó també de compensar els que surten perdent per causa
de l’obertura (sectors, qualificacions, territoris), aspecte que ha estat abandonat durant massa temps
pels que advoquen per l’obertura internacional.
La tercera observació ve donada per l’exigència
d’una integració regional. Les equacions de trans-
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ferències presentades més amunt mostren fins a
quin punt ha arribat a ser forta la interdependència
entre Europa i els seus veïns. És urgent sumar-se
a les evolucions polítiques que s’estan produint,
com també contribuir a consolidar les anticipacions positives (dels inversors europeus, dels turistes europeus i de la joventut del sud), que seran
determinants per a la sortida de la crisi. En vista
dels excedents comercials obtinguts pels nostres
països, no sembla que calgui precisar que l’interès
conjunt s’ha de centrar a reforçar un sistema d’in
terdependència que a dia d’avui està ben establert. Hi ha molt poques raons per no fer-ho, ja
que, tal com hem subratllat, els països del sud no
són de cap manera responsables de la crisi que
els ha afectat.

Dossier:
La nova
Mediterrània
en un món
canviant

La nova Mediterrània en un món canviant

Després d’haver estat durant uns quants segles un
dels eixos estratègics de les relacions internacionals, el mar Mediterrani ha deixat de ser important,
primer en benefici de l’oceà Atlàntic i després del
Pacífic. Podria ara, a principis d’aquest segle xxi,
tornar a exercir un rol, si no equivalent, almenys essencial per als equilibris mundials? La Mediterrània
és avui una regió de fortes tensions i probablement
una de les més inestables línies de falles sísmiques
de les relacions internacionals.
Els conflictes regionals —és prou cert que d’inten
sitats diferents, si bé alguns encara perduren i continuen empitjorant— tenen una importància que sobrepassa el marc de les ribes mediterrànies: el
Marroc i Algèria, Xipre i Turquia i, sens dubte, el més
important i durador, el conflicte palestinoisraelià.
L’àrea mediterrània, a més, és víctima de les estratègies dels actors internacionals, especialment dels
Estats Units, a causa dels grans reptes energètics
que existeixen al seu si (Algèria, Líbia) i de la seva
immediata proximitat (països del golf Pèrsic). Finalment, els països de la riba sud estan vivint fortes
tensions internes causades per l’escassa legitimitat
de la immensa majoria dels règims i pels seus cor
responents bloquejos autoritaris, cosa que explica el
radicalisme dels moviments d’oposició que rares vegades poden expressar-se legalment. Les revoltes
àrabs de l’hivern de 2010-11 i de la primavera de
2011 en constitueixen una prova aclaparadora.
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Pascal Boniface
Director
Institut de Relations Internationales et
Stratégiques (IRIS), París

Els moviments àrabs de l’hivern i la primavera de
2011. Efecte dòmino o onada de xoc?
Lenin solia dir que una espurna podia calar foc en
una planura. A Tunísia, un fet tràgic concret s’ha
transformat en un esdeveniment geopolític de primer ordre. Un jove llicenciat tunisià de 26 anys, Mohamed Bouazizi, davant la impossibilitat de trobar
feina després de finalitzar els estudis universitaris,
s’havia resignat a treballar venent verdura. Acorralat
per la policia, es va immolar el 17 de desembre de
2010. No va sobreviure a les ferides. Un gest individual desesperat? No, ni de bon tros! Era l’expressió
d’un malestar col·lectiu, tal com el van sentir la joventut i el poble tunisians. L’esdeveniment va donar
lloc a una onada de protestes que faria saltar a trossos la imatge d’un país en el qual el règim semblava
controlar sense dificultats la situació política i social.
Va desembocar en la fugida, el 14 de gener de
2011, del president Ben Ali, que ostentava el poder
des de feia 23 anys. Per primera vegada un règim
àrab no era enderrocat per un cop d’Estat, sinó per
una revolució popular.
Amb el poble de Tunísia s’havia segellat un pacte
social; però en aquest país les llibertats polítiques
estaven radicalment limitades i controlades a canvi
de l’accés, en constant progressió, al consum de la
majoria dels ciutadans. Els països occidentals, en
nom del suport a la lluita contra l’islamisme, tancaven els ulls davant l’incompliment dels principis democràtics més elementals.
Ben Ali va ser alhora víctima del seu èxit i responsable del seu fracàs. El nivell educatiu de la població,
que li permet mantenir contactes amb l’exterior, havia creat una opinió pública que ja no podia continuar sent presonera dels discursos oficials. L’acanto
nament del règim en si mateix, i el fet de considerar
intolerable qualsevol crítica, el va aïllar de manera
considerable i el va escindir de la realitat. El fet de no
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permetre cap tipus d’oposició va crear, en realitat,
un buit en el qual es va precipitar la joventut. I més
tenint en compte que, com que l’economia mostrava
signes de paralització, les restriccions de llibertat i la
corrupció, fins aleshores tolerades, van passar a ser
insuportables.
La joventut del món àrab, globalitzada, compara la
seva sort amb la d’altres. Ja no accepta que, en nom
de la suposada lluita contra l’islamisme, se li neguin
els seus drets i llibertats. Els governs no poden continuar refugiant-se rere l’argúcia del complot procedent de l’estranger o del perill terrorista. Els joves
àrabs són patriotes i volen poder viure i tenir èxit al
seu país; per tant, és poc probable que se’ls pugui
satisfer amb mesures circumstancials.
Tant al Magreb com al Maixreq, la situació tunisiana
es va seguir amb atenció febril; pertot arreu, les dificultats econòmiques i socials van crear un ambient
propici per a la protesta. Després de Ben Ali va ser
el rais egipci, Hosni Mubarak, el que va haver
d’abandonar precipitadament el poder el 12 de febrer de 2011. Tot i així, més enllà d’aquesta victòria,
la transició sota el control de l’exèrcit s’anuncia
complexa.
Tot i les diferències reals que hi pugui haver entre els
estats, s’imposa una evidència: els pobles, arreu del
món, i, per tant, fins i tot al món àrab, s’estan convertint en veritables actors polítics. Això ve a confirmar
la fórmula de Brzezinski segons la qual «d’ara endavant, el conjunt de la humanitat serà políticament
actiu». El poble àrab no pot escapar a aquest moviment generalitzat. El còctel entre una joventut cada
vegada més instruïda i unes desigualtats socials
cada cop més evidents és explosiu, i no es pot frenar
mitjançant l’autoritarisme.
Per comprendre la profunditat d’aquests trastorns
polítics, s’ha recorregut a algunes analogies històriques. Però no convé abusar-ne després de l’èxit de
la revolució tunisiana i de la fugida per sorpresa de
Ben Ali, ni fins i tot després de la caiguda de Mubarak a Egipte, o de la commoció del règim del coronel
Gaddafi. Certs observadors han pronosticat massa
ràpidament un efecte dòmino al món àrab. Ara bé, és
poc probable que tingui lloc aquest efecte, que implicaria que el conjunt —o fins i tot la majoria— dels
règims àrabs s’esfondressin un després de l’altre a
curt termini. En canvi, els processos revolucionaris
tunisians i egipcis creen una onada de xoc que es
deixa sentir no només en el conjunt de la regió, sinó
també més enllà de les fronteres mateixes de la Mediterrània.

L’efecte dòmino anunciat per al món àrab era el fruit
d’una analogia produïda pel final del comunisme als
països d’Europa de l’Est a la segona meitat de l’any
1989. En pocs mesos, tots els règims comunistes,
als quals se’ls considerava immutables, van caure un
rere l’altre amb una facilitat sorprenent. No obstant
això, tots aquests règims tenien un punt en comú: no
posseïen cap legitimitat interna i només se sostenien per la pressió exterior exercida per la Unió Soviètica. A partir del moment en què Gorbatxov va
indicar clarament que cada país membre del Pacte
de Varsòvia podia seguir el seu propi camí, i que no
s’oposaria mitjançant la força militar a les eleccions
polítiques nacionals que tinguessin lloc, tots els règims van reaccionar amb una rapidesa que ningú no
hauria pogut predir.

La joventut del món àrab,
globalitzada, compara la seva sort
amb la d’altres. Ja no accepta
que, en nom de la suposada lluita
contra l’islamisme, se li neguin
els seus drets i llibertats
Però ni que els països àrabs s’assemblin en alguns
punts, les diferències són prou fortes perquè no es
produeixi aquest efecte dòmino. Per tant, és un error
de mètode establir una analogia entre l’Europa de
l’Est de 1989 i el món àrab contemporani.
Com hem vist, el primer que ha sofert els efectes de
la revolució tunisiana no ha estat un país del Magreb, sinó Egipte. A Algèria, encara que una part de
la població sent com una injustícia de primer ordre la
captació de la renda dels hidrocarburs, i tot i que
l’accés a l’ocupació i a l’habitatge segueix sent un
problema lacerant, el país també recorda els horrors
de la guerra civil, de la qual tot just acaba de sortir i
als quals no té cap ganes de tornar. D’altra banda,
l’exèrcit exerceix un paper completament específic.
No obstant això, el 23 de febrer la protesta popular
va forçar el poder a aixecar l’estat d’emergència en
vigor des de feia vint anys. Quant al Marroc, hi ha un
clima de llibertat intel·lectual desconegut per a Tunísia i que ofereix unes formes de participació política
que constitueixen unes vàlvules de seguretat. Malgrat que hi ha grans desigualtats socials, el sistema
sembla més obert que a Tunísia, i sobretot el rei,
molt present sobre el terreny, conserva una alta po-
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poder, però sempre que modifiquin radicalment els
seus comportaments per estar més a prop dels seus
pobles. D’altra manera, l’statu quo és poc factible.
Però aquests processos no es limiten només al món
àrab. Àfrica i Àsia també hi estan implicades. De fet,
l’onada de xoc és d’abast mundial. Concerneix el
conjunt dels països emergents en els quals la població està prou educada com per no creure a ulls
clucs la propaganda oficial, i en els quals les desigualtats socials, la corrupció i l’immobilisme polític
han esdevingut inacceptables. I això afecta tots els
països que han arribat a un cert nivell de desenvolupament educatiu. Si no volen acabar sent enderrocats, els règims haurien de donar mostres d’obertura
política i social, alhora que tenir en compte les aspiracions de les seves poblacions.
A més de l’analogia amb l’Europa de l’Est de 1989,
s’ha establert un altre paral·lelisme, també inexacte,
entre Egipte i l’Iran de 1979. Molts responsables
polítics o experts que feia molt de temps que es lamentaven de la falta de democràcia en el món àrab,
de cop i volta s’han inquietat davant la possibilitat
del seu establiment. L’islamisme es convertirà en un
perill? No correm el risc que els Germans Musulmans prenguin el poder a Tunísia o al Caire? De seguida s’ha establert una analogia amb el que va
succeir a l’Iran el 1979, on la mateixa revolució que
va expulsar un dictador es convertí en una dictadura
religiosa. Però en realitat, la comparació no es pot
sostenir. La revolució la va dirigir el clergat iranià,
altament estructurat, i, si la República Islàmica ha
pogut mantenir-se, tot exercint una forta repressió,
es deu en gran part al sentiment d’amenaça exterior,
que ha permès que el règim mobilitzés el poble a
favor seu. El temor a una intervenció exterior nordamericana per enderrocar el règim tenia cert fonament, ja que la memòria de l’enderrocament de Mosaddeq el 1953 segueix encara viva. Però sobretot
l’agressió iraquiana de 1980 va crear un sobresalt
patriòtic que el règim iranià va saber aprofitar. O és
que fa falta recordar que, per aquells dies, tot el món
occidental donava suport a l’Iraq de Saddam Hussein? D’altra banda, aquest sentiment d’amenaça
exterior també explica la diferència entre Tunísia,
Egipte i l’Iran. A l’Iran, després de les fraudulentes
eleccions presidencials de 2009, també hi va haver
una rebel·lió de la joventut, una joventut instruïda, informada i relacionada amb el món exterior malgrat la
censura. Però al contrari del que ha succeït a Tunísia
i Egipte, la repressió va acabar per guanyar la partida. Quan se sospita de l’existència d’una amenaça
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pularitat personal, a més de la seva legitimitat com a
comanador dels creients. En aquest cas hi ha una
aspiració a una major obertura política i a la justícia
social, però no a fer una revolució, la qual cosa semblen confirmar el discurs del rei, pronunciat el 9 de
març de 2011, i les reformes proposades.
El país que presentava més punts de comparació
amb Tunísia era Egipte. Un règim desgastat, un bloqueig polític total, absència de llibertat, corrupció de
l’entorn del cap de l’Estat i, en un altre àmbit, un
important nombre d’internautes i d’usuaris de les
xarxes socials. Però les diferències són enormes; al
contrari de Tunísia, a Egipte l’exèrcit exerceix el poder i no pensa abandonar-lo, encara que hagi fet
fora Mubarak. D’altra banda, la importància estratègica d’Egipte no té res a veure amb la de Tunísia.
Aquesta és la raó per la qual a Egipte no s’ha produït
un procés revolucionari idèntic al que es va desenvolupar a Tunísia. Però sembla segur que les protestes populars no s’aturaran, sense més, després de la
caiguda de Mubarak; que hi haurà més canvis polítics importants a les ribes del Nil i que uns simples
retocs cosmètics no podran acabar amb la profunditat del moviment que s’ha desencadenat.
A Líbia, Gaddafi ha optat per intentar ofegar la
rebel·lió popular en un bany de sang. Una vegada
més és possible establir comparances amb Tunísia i
Egipte: un règim en el poder des de 1969, malbaratament de les riqueses nacionals (en benefici dels
somnis de grandesa panàrabs i panafricans de
Gaddafi), i la temptació d’establir una successió
dinàstica. A l’hora d’escriure aquestes línies, Líbia
està en guerra, però sigui quin sigui el resultat, el
règim de Gaddafi està condemnat.
Al Iemen s’estan produint enfrontaments contra un
poder que es manté des de fa trenta anys. A Bahrain la composició confessional del país (un 70% de
xiïtes) el diferencia dels seus veïns, els quals, per la
seva banda, fins al dia d’avui no saben el que són els
moviments de protesta.
El règim iranià se sent satisfet davant aquests vents
de revolta, i pretén fer creure que n’és l’inspirador,
però el moviment verd ho ha viscut més aviat com un
senyal per empunyar la torxa de la rebel·lió, ja no dirigida contra els Estats Units, sinó contra els règims
repressius dels quals l’Iran forma part.
Uns règims han caigut, uns altres cauran, i uns altres
més evolucionaran. Tiraran endavant els que millor
sàpiguen avançar-se a les demandes polítiques i socials. Parlar d’una onada de xoc general significa
que els règims són susceptibles de mantenir-se al
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exterior, a un règim li costa menys de mantenir-se,
fins i tot si és impopular.
No obstant això, la revolució tunisiana i la rebel·lió
egípcia haurien de suscitar una reflexió més profunda sobre l’islam polític. Per als règims de Tunísia i
del Caire, l’amenaça islamista va ser un pretext per
exercir una repressió política contra la població, amb
el suport dels països occidentals. Però ha quedat
clar que les rebel·lions d’aquests països eren populars (no es tractava d’un cop de mà per part d’un
grapat d’oficials), pacífiques i laiques. Es pot esperar que es produeixi un procés d’integració política
dels moviments que apel·len a l’islam polític: la via de
les urnes permetrà evitar la de les armes.
La revolució tunisiana i els disturbis egipcis també
són com una segona mort per als neoconservadors
nord-americans, que havien teoritzat sobre la necessitat d’establir democràcies al món àrab, fins i tot
des de l’exterior i també per mitjans bèl·lics. Ja vam
veure els dramàtics resultats de tot això a l’Iraq. La
implantació d’una democràcia com a conseqüència
de dinàmiques polítiques internes, com succeeix a
Tunísia, és sens dubte una via molt més prometedora, menys desestabilitzadora i menys costosa en termes de vides humanes, tot i que només som al principi del procés.

Qüestions estratègiques, Partenariat
Mediterrani i nous paradigmes internacionals
El Partenariat Euromediterrani (PEM) establert al novembre de 1995 a Barcelona es va estructurar a
l’entorn del tríptic polític securitari, econòmic i financer, i, finalment, social, cultural i humà. La seva audàcia consistia a intentar oferir una resposta global al
conjunt de les qüestions, tot reafirmant el llaç indissoluble que existeix entre la seguretat, el desenvolupament econòmic i humà, i la democràcia política. El
Partenariat desitjava, des del punt de vista dels seus
promotors, limitar els riscos d’un enfrontament violent
que pogués emanar del desenvolupament excessivament desigual que continua existint entre les dues ribes del Mediterrani. És a dir, encara que la preocupació relacionada amb els riscos de conflagració, i, per
tant, amb les problemàtiques de seguretat, va ser un
tema central des dels mateixos orígens del PEM,
també s’intentava donar alhora una resposta global al
conjunt dels reptes plantejats a la regió.
Tot i així, malauradament i sota la pressió de Wa
shington, el 1995 els socis mediterranis van accep-

tar desvincular el PEM de la qüestió de la pau a
l’Orient Mitjà, en una conjuntura en la qual el procés
d’Oslo encara suscitava il·lusió entre molts dels actors. Cal constatar que amb el pas dels anys el context hauria de canviar radicalment. Així, especialment
des de l’11 de setembre de 2001, la indiscutible
consolidació de la influència estratègica dels Estats
Units sobre la regió s’ha manifestat, d’una banda,
per l’enfortiment dels vincles privilegiats amb alguns
dels estats forts de la riba sud del mar Mediterrani
(el Marroc, Algèria, Jordània, Egipte i Israel), a través
de la signatura de convenis comercials bilaterals
amb Jordània i el Marroc, i per una major presència
en el sector petrolífer d’Algèria, però també insistint
en el reconeixement de la primacia del factor polític
com a eina de bloqueig de les societats de la regió
i, per tant, el reforçament del discurs sobre el necessari desenvolupament de les pràctiques democràtiques; i, d’altra banda, per l’enfortiment de la dimensió de la seguretat, particularment en millorar la
posició de l’OTAN a través del Diàleg Mediterrani
instituït a finals de 1994 (Egipte, Israel, Jordània,
Mauritània, Marroc, Tunísia i, el 2000, Algèria), que
ha dificultat la interpretació del PEM, singularment
pel que fa al capítol de la seguretat.
Però més enllà de la modificació de l’equació estratègica, els socis mediterranis tenen, avui més que
mai, l’obligació política —perquè això afecta els seus
interessos fonamentals— d’iniciar un procés que
prengui en consideració el conjunt dels reptes de la
regió. Ara bé, encara que primer el PEM i després
la Unió per la Mediterrània (UpM), proclamada el
2008, hagin estat concebuts com un conjunt coherent, la veritat és que continua sent difícil pensar que
les dues ribes del Mediterrani hagin arribat a tenir
una percepció comuna de les esmentades qüestions de seguretat i desenvolupament, la qual cosa
explica els seus respectius fracassos.
Des d’aquest punt de vista, la nova seqüència política que s’obre a la regió i l’onada de xoc que està
travessant el món àrab són prometedores. Serveixen
per desmentir magistralment tots aquells que, de
manera més o menys oberta, consideraven que, en
definitiva, aquesta part del món es mostrava reticent
al procés de democratització que des de fa vint anys
afecta tots els continents. Sovint es percebia el món
àrab com una espècie de forat negre de les evolucions democràtiques! En canvi, el món àrab i la Mediterrània participen dels processos d’evolució de la
resta del món. El que els occidentals no van saber
veure —o han trigat molt a fer-ho— , el fenomen cab-

Evidentment, no es tracta de negar ni de minimitzar
la importància dels drets democràtics individuals i
col·lectius, i cal mostrar un suport incondicional als
nombrosos militants i a les personalitats democràtiques de tots els continents que hi apel·len i es barallen per defensar-los. Ben al contrari, es tracta d’en
tendre que sovint els drets humans són percebuts
per una part dels pobles del sud com un instrument
d’ingerència per part dels occidentals i com un mitjà
per perpetuar el seu domini. Amb el resultat que allò
que els occidentals consideren i presenten com a
valors universals, amb freqüència constitueix una
font de desconfiança. El període colonial va deixar
ferides que encara no han cicatritzat.
Ens enfrontem a aquesta mateixa problemàtica pel
que fa al tema de la democràcia. Considerar que és
possible que els pobles puguin accedir-hi de manera immediata gràcies a una intervenció exterior constitueix una il·lusió ingènua i perillosa. Recordem, per
exemple, les bestieses que va propagar l’adminis
tració Bush quan ens explicava la seva voluntat de
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La democràcia no es decreta, i
encara menys si arriba des dels
compartiments dels bombarders.
És el producte d’un llarg procés,
que mai no és lineal i sovint és
ple d’avanços i retrocessos

remodelar l’Orient Mitjà («reshaping the Middle
East») després de l’enderrocament de Saddam
Hussein. La democràcia no es decreta, i encara me
nys si arriba des dels compartiments dels bombarders. És el producte d’un llarg procés, que mai no és
lineal i sovint és ple d’avanços i retrocessos.
Ja és hora que comprenguem que la pretensió
d’imposar les nostres idees democràtiques des de
l’exterior és bastant inútil, i que gairebé de manera
infal·lible s’acaba aconseguint tot el contrari de la finalitat que es busca.
Per empitjorar encara més les coses, els occidentals
sembla que accepten el resultat de les eleccions —
quan n’hi ha!— només si aquest resultat convé als
seus interessos i a les seves eleccions polítiques
pròpies. Així, les grans potències occidentals han
condemnat, perquè no els interessava, el resultat de
la votació electoral als Territoris Palestins de gener
de 2006, tot i que —i malgrat el context d’ocupació
israeliana— totes les missions d’observació internacionals havien subratllat el caràcter tècnicament imparcial d’aquesta campanya electoral.
No obstant això, aquest pseudouniversalisme occidental de geometria variable xoca amb la freda realitat de les relacions de força. Desgraciadament, no
falten exemples que il·lustren la inanitat de la pretensió de les potències occidentals. A la regió que aquí
ens interessa, la persistència del conflicte palestinoisraelià constitueix l’encarnació de la injustícia
més absoluta: resolucions de l’ONU sistemàticament burlades, el «dos pesos, dues mesures» erigit
en política, existència de solucions que la comunitat
internacional coneix, si bé persisteix a no dotar-se
dels mitjans necessaris per portar-les a la pràctica…
Entre els defensors de les diferents civilitzacions
aquestes fractures existeixen també en l’àmbit cultural, encara que això es negui sovint. És cert que en
la història dels homes mai no hi ha res escrit per
endavant, i que no hem de cedir davant les profecies
que propugnen el seu autocompliment, però ningú
no pot negar que el xoc entre la ignorància, que
s’alimenta de pors recíproques imaginàries, i els
cada vegada més nombrosos malentesos constitueix un altre dels molts factors que afavoreixen un
hipotètic xoc de civilitzacions del qual la Mediterrània és una de les línies de fractura.
Així, a poc a poc, s’estan aixecat murs d’incomprensió
a les dues ribes. La percepció positiva per part del
nord dels moviments revolucionaris de protesta del
sud es veu contrarestada davant la por d’una arribada d’immigrants massiva. Al sud s’aviven les reac-
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dal de la nostra època, és la fi del seu monopoli i de
la seva hegemonia en la conducció dels afers del
món. Evidentment, això no significa el final del paper
d’Occident, perquè el seu poder polític, econòmic i
militar serà encara determinant durant molt de temps
en les relacions de força mundials. Però per primera
vegada en la història de la humanitat, tots els pobles
del món són políticament actius.
Amb tot, més enllà de les divergències polítiques i
estratègiques reals que existeixen entre les potències occidentals, hi ha un punt comú que les connecta: per elles, al final Occident és l’alfa i l’omega
de les relacions internacionals i el que organitza el
planeta segons els seus interessos i la seva bona
voluntat. Així, més enllà de les seves diferències, els
occidentals comparteixen en bona mesura les mateixes il·lusions sobre els valors universals i la democràcia, i sobre la seva aptitud per imposar-los des de
l’exterior.
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cions relacionades amb l’occidentalització, i sovint
les referències a l’islam es converteixen en un vector. Al nord, grups de laïcistes, de feministes i d’ac
tivistes pels drets humans no dubten a barallar-se
amb la barbàrie islamista o amb el feixisme verd, segons els termes que ells mateixos utilitzen. N’hi ha
prou d’anar al Magreb o a l’Orient Mitjà per comprendre els danys que causa aquesta política. L’anti
americanisme, que s’observa en tots els mitjans i en
totes les categories socials, s’està transformant de
manera gradual en antioccidentalisme.
Els responsables polítics occidentals haurien de reflexionar sobre aquests elements abans de limitar-se
a adoptar una actitud que consisteix, en nom dels
bons sentiments, a esborrar d’un cop de ploma la
idea de fractures econòmiques, socials i culturals.
En efecte, davant la magnitud d’aquests reptes, el
que eventualment sembla més inquietant és que una
part important dels occidentals no mostra tenir intencions de posar en dubte, o almenys de sotmetre
a una anàlisi crítica, el que en la seva opinió és la
superioritat dels seus valors.
Per tant, l’alternativa és prou simple; o bé els occidentals es neguen a admetre que han perdut la seva
capacitat de dominar el món, i accepten que les dificultats per imposar les seves idees i defensar els
seus interessos seran cada vegada més importants,
o bé adopten una política realista que els obligui a
avaluar l’estat actual de les relacions de força internacionals i a defensar els seus interessos per mitjà
de la negociació d’acord amb aquestes relacions.
D’altra banda, aquesta actitud realista els permetria
fer valer de manera eficaç una influència que encara
continua sent important.
Es planteja, aleshores, la qüestió de la posada en
pràctica d’un veritable multilateralisme. La il·lusió
que pot generar aquest multilateralisme, que pretén,
amb tota raó, combatre els replegaments nacionalistes i l’hegemonia d’un país sobre els altres, ha augmentat molt en el transcurs dels últims anys. No
obstant això, l’objectiu de la promoció del multilateralisme passa per certes dificultats. No es pot negar
que el fet de decidir per unanimitat, o per majoria,
pot ser un procés llarg i laboriós.
En qualsevol cas, aquest és el preu que cal pagar per
la implantació d’una pràctica que està obligada a
respectar absolutament la sobirania dels estats. En
efecte, si aquests últims s’avinguessin a renunciar a
una part dels seus drets, acabaríem aconseguint un
resultat oposat al pretès i, tal com comenta molt encertadament l’exministre francès d’Afers Exteriors,

Hubert Védrine, s’arribaria a una «mutualització d’im
potències». Els estats ja estan afeblits pels efectes
de la desregularització generalitzada. Aquesta és la
raó per la qual, com afirma Védrine, avui el món pateixi més per la pèrdua de poder dels estats que pel
seu excés de poder. Si continua la tendència al debilitament del paper dels estats, recórrer al multilateralisme es podria manifestar com una capitulació
còmoda. Si en l’àmbit nacional no es pot fer res, com
repeteixen amb insistència els liberals, aleshores cap
Govern no és responsable de res… No obstant això,
en el context actual, el manteniment del paper dels
estats és un factor objectiu de resistència davant la
universalització liberal.
El mínim que es pot dir és que fins ara els resultats
del multilateralisme són més aviat escassos… Així,
entre els nombrosos exemples que ho avalen, es pot
dir que si la Unió per la Mediterrània no funciona és,
probablement, perquè, entre altres raons, les modalitats de decisió que s’han posat en pràctica han satisfet les exigències dels estats de la riba nord, i sovint s’ha considerat els del sud com a simples
executants.
Però evidentment això no vol dir que calgui resignarse. En realitat, ens trobem en una situació de transició; és a dir, si bé el monopoli occidental ja no és
hegemònic, encara no hi hem trobat una solució alternativa. Si la referència al multilateralisme suposa
un avanç, hem de ser capaços d’anar més lluny del
caràcter de simple conjur màgic que moltes vegades encara se li atorga.
Un multilateralisme real només pot, per tant, emprendre el vol si alhora emergeix un món multipolar
les relacions entre els pols del qual estiguin elaborades i siguin precises, i que mantingui en tot moment
l’aspiració d’equilibrar les relacions de força i fer fluir
el curs de les relacions internacionals. Des d’aquest
punt de vista, la refundació d’un Partenariat Euromediterrani digne d’aquest nom és una part indiscutible
de la implantació necessària de noves regles i nous
paradigmes en les relacions internacionals. La poderosa i democràtica onada de xoc que recorre tots
els estats de la riba sud esdevé una oportunitat extraordinària per, d’una vegada per totes, tornar a situar l’àrea mediterrània en el lloc que li correspon en
els equilibris internacionals. Un partenariat digne
d’aquest nom només es podrà construir si les necessitats i els interessos d’ambdues ribes es tenen
en compte d’una manera equitativa.
Els reptes són de gran envergadura i molt apassionants.

La nova Mediterrània en un món canviant

Des que el 1995 es va iniciar el Partenariat Euromediterrani amb la declaració final de la Conferència
Ministerial Euromediterrània de Barcelona, Europa i
els països mediterranis han intentat construir a
l’entorn del nostre mar un espai comú de pau i seguretat, de progrés econòmic compartit i de diàleg i
entesa intercultural. El llançament de l’anomenat
Procés de Barcelona va desencadenar una immensa onada d’esperança –i fins i tot d’optimisme– respecte al definitiu pas a la modernitat dels països
àrabs i mediterranis a través del progrés econòmic
que es podia derivar de la seva integració comercial
i associació amb Europa. L’acord assolit es fonamentava, a més, en un ferm compromís amb els principis i valors generalment considerats com un avenç
cap a la democràcia, el pluralisme polític, els drets
humans i el respecte de les llibertats civils.
Quinze anys després, el sentiment generalitzat era
que els èxits econòmics i els avenços socials reals
es trobaven lluny de les expectatives suscitades
i, sobretot, que les promeses de democratització i
d’obertura política havien estat del tot incomplertes.
Uns règims anquilosats perpetuaven un sistema autoritari que acaparava per a una estricta minoria dominant els beneficis del progrés i en mantenia al
marge la gran majoria de la població. El suport financer, econòmic, tècnic i polític de la UE no aportava
la transformació política i social desitjada, sinó que,
quan era efectiu, cada vegada es veia més com un
suport als règims vigents que contribuïa objectivament a la perpetuació de l’autoritarisme en benefici
dels grups en el poder i de l’elit econòmica associa-
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La gran oportunitat de transformació

da. El progrés econòmic d’uns quants convivia, per
tant, amb la frustració de les més àmplies capes mit
janes i populars, que cada vegada eren més conscients de la situació gràcies a l’esforç educatiu ja
acumulat i a la irrupció de nous mitjans i xarxes de
comunicació social –en especial la televisió Al-Jazira– que havien trencat el monopoli anterior dels mitjans de comunicació social oficials o occidentals.
En aquest context, l’acte heroic d’immolació per ràbia i dignitat del jove Mohammed Bouazizi va desencadenar no solament una revolució democràtica a
Tunísia, sinó un ampli moviment de revolució ciutadana i democràtica en tot el món àrab. Si s’hagués
limitat a la petita Tunísia, la revolució podria haver
estat un fenomen aïllat, i el seu entorn regional
s’hauria encarregat que, a més, fos efímer. Tanmateix, el triomf de la revolució a Egipte, gran centre de
gravetat demogràfic, geogràfic, cultural i polític del
món àrab, garantia que els seus efectes arribessin
d’una manera o altra a tots els països.
La revolució es va iniciar i va triomfar a Tunísia, el
primer país que va signar el Tractat d’Associació amb
la Unió Europea el 1995, justament perquè és on era
més profunda la discrepància i la contradicció entre
l’opressió del règim de Ben Alí i els avenços econòmics i socials i la modernització de les mentalitats,
aconseguits gràcies al prolongat esforç de tota la societat tunisiana des de la primera època de la independència amb el president Bourguiba. A la política
modernitzadora en educació, estatut de la dona,
creació d’un Estat i una Administració moderns, apro
ximació a Europa, esforç industrialitzador, etc., heretats de Bourguiba, s’hi va sumar a partir de 1995,
malgrat l’autoritarisme i l’opressió creixents, la continuació d’aquest esforç per part dels tunisians, que
van aprofitar, a més, tant com fos possible les facilitats ofertes pel Tractat d’Associació amb la Unió Europea, els programes Euromed del Procés de Barcelona i les polítiques sectorials que afavorien.
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Les revolucions democràtiques àrabs no són, doncs,
l’expressió del fracàs de la política euromediterrània,
sinó justament el triomf dels seus principis i, en la
mesura que es van poder aprofitar els seus mitjans
–certament limitats–, van ser el fruit d’una política
possibilista i, alhora, el fracàs de règims repressors
que en limitaven severament l’aplicació.
Encara és aviat per conèixer el desenllaç immediat
dels moviments ciutadans que integren la revolució
democràtica del món àrab. A curt termini pot ser
molt diferent segons els països, però a mitjà termini
no hi ha dubte que la transformació arribarà a tots
ells. El desvetllament de la consciència ciutadana no
farà marxa enrere i, davant d’això, és impensable la
perpetuació dels règims autoritaris tradicionals.
Les conseqüències internes i externes d’aquesta revolució democràtica i ciutadana són, d’altra banda,
immenses, tant si triomfen immediatament com si ho
fan a mitjà o llarg termini en alguns països recalcitrants. La transformació interna dels països serà
gran, tant en el funcionament del sistema polític com
en l’àmbit econòmic i social. Però els seus efectes
van més enllà. Les conseqüències afecten també el
seu entorn internacional, les seves relacions amb
Europa i amb la resta del món. L’entorn geopolític
mateix ha estat alterat per la revolució democràtica, i
s’obren noves vies d’interacció entre la transformació interna i l’àmbit geopolític de relació exterior.
És, doncs, de la màxima importància plantejar-nos
què és el que ha canviat al món àrab, quins han estat
els canvis introduïts per les primaveres àrabs en el
seu entorn geopolític i de quina manera aquests
canvis obren noves vies d’evolució. Una vegada
més, al món mediterrani la relació amb Europa ha
d’esdevenir fonamental. Però, sens dubte, la política
euromediterrània ha de saber adaptar-se per aconseguir que aquells grans objectius del Procés de
Barcelona, traçats ja el 1995, puguin ara per fi fer-se
realitat.

Transformacions socials, entorn internacional
i crisi del sistema autoritari àrab
1. Amb les revolucions democràtiques assistim, en
realitat, a la crisi del sistema autoritari àrab que va
sorgir dels moviments d’alliberament que van aconseguir la independència i van superar la situació colonial en el context de la Guerra Freda. La ideologia
dels nous estats va ser, en general, la del nacionalisme àrab, que interpretava la independència com una

via per al progrés, i la reivindicació del nacionalisme
panarabista com una nova cota de modernitat i
d’impuls al desenvolupament econòmic. En major o
menor mesura, en tots els casos es tractava de règims intervencionistes, impregnats de la mentalitat
descolonitzadora i del tercermundisme dels anys
cinquanta i seixanta. Això era així tant en els règims
moderats com en els radicals en què es va dividir el
món àrab, que es van alinear amb un o altre bloc en
la confrontació bipolar. Les monarquies en general
–com ara el Marroc, Jordània, l’Aràbia Saudita i les
monarquies del golf, o l’Egipte de la monarquia–van
adoptar una línia prooccidental. En el bàndol dels
radicals més o menys prosoviètics hi figuraven, en
canvi, l’Egipte nasserista posterior a 1952, les repúbliques de Síria i l’Iraq sota el baasisme, l’Algèria de
l’FLN, la Líbia de Gaddafi després de 1969, etc.

Les revolucions democràtiques
àrabs no són, doncs, l’expressió
del fracàs de la política
euromediterrània, sinó justament
el triomf dels seus principis
Tant els uns com els altres van adoptar una política
intervencionista i burocratitzant que es considerava
l’adequada per impulsar el desenvolupament en un
context de societat predominantment tradicional. La
crisi del tercermundisme i l’esfondrament final de
l’URSS van implicar el triomf del liberalisme econòmic i l’aplicació de les polítiques preconitzades per
les institucions financeres internacionals com a sortida de les crisis recurrents en què van caure les
economies àrabs als anys vuitanta.
Aquestes polítiques d’ajust financer i de liberalització econòmica van anar acompanyades del manteniment de polítiques bàsiques, sobretot en educació i
sanitat. Igualment van continuar els esforços pel
desenvolupament econòmic i la industrialització,
guiats per la intervenció o pel mercat segons els països, o per les decisions una mica més arbitràries
dels governs que disposaven de les abundants rendes procedents del petroli. Aquests esforços van
conduir a una transformació econòmica i social real
però insuficient. En especial en alguns països, com
ara Tunísia, van anar sorgint classes mitjanes, i en
l’actualitat continua avançant la modernització de
valors i mentalitats. Malgrat tot, el gap o distància

Les transformacions del context geopolític.
Noves realitats i noves oportunitats
En aquest món cada vegada més globalitzat cal destacar els trets següents:
• En el context de la globalització, el pes creixent
dels nous països emergents fa que el centre de gravetat econòmic mundial es desplaci. Paradoxalment,
però, l’ascens de l’eix Àsia-Pacífic enfront de la tradicional relació fonamental Europa-Estats Units revaloritza la Mediterrània. El tràfic de productes energètics i de mercaderies en general torna a trobar en
la ruta a través de Suez i la Mediterrània el camí més
curt per als creixents intercanvis Àsia-Europa en el
context de la nova globalització.
• En l’esmentat context de globalització es pren
consciència, però, del caràcter fortament interdependent i complementari de la Mediterrània. El nord
i el sud de la Mediterrània adquireixen una consciència creixent de la seva complementarietat. Europa
necessita l’energia, la força demogràfica i l’emergèn
cia dels mercats joves del sud, mentre que els països arabomediterranis necessiten la tecnologia, les
inversions, els mercats, la deslocalització industrial i
el turisme dels països europeus, entre moltes altres
complementarietats.
• D’altra banda, l’esfondrament de l’URSS i del bloc
comunista no sols ha afavorit la reunificació i la democratització de l’àrea europea, sinó també la integració de l’àrea euromediterrània i l’assumpció per
part d’Europa d’un nou protagonisme a la zona. La
divisió dels països àrabs en prooccidentals o prosoviètics està històricament superada, i això ha donat
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• Des d’un punt de vista econòmic, estem assistint
a una sèrie de successives onades d’arrencades
econòmiques, de successius «miracles» econòmics,
que si es van iniciar primer als anys cinquanta a Alemanya i al nucli central de la CEE, als seixanta i setanta van arribar a països com el Japó i Espanya, als
vuitanta als Tigres del Sud-est asiàtic i finalment als
noranta tant a la Xina o a l’Índia com, en acostar-nos
al canvi de mil·lenni, a l’Amèrica Llatina. És el procés
de mundialització econòmica, en què el creixement
dels intercanvis esdevé exponencial i que està marcat sobretot per l’aparició de grans països emergents que transformen l’escenari econòmic internacional i deslocalitzen la indústria i el creixement,
arrossegant els intercanvis. La Xina es converteix en
la fàbrica del món, i l’Índia, cada vegada més en
l’oficina mundial. Irrompen les noves tecnologies,
que propicien i accentuen el fenomen de la globalització. La revolució derivada de la informatització
transforma tant la producció, el comerç o les finances com els mitjans de comunicació social.
• En l’àmbit polític assistim igualment a una transformació de l’escena internacional en una sèrie de
successives onades de democratització. Si en la
postguerra aquesta onada havia arribat fonamentalment a Alemanya i el Japó, la segona onada es
produeix a partir dels anys setanta amb la democratització dels països del sud d’Europa –Espanya,
Portugal i Grècia– per arribar als anys vuitanta a
l’Europa central i oriental i, a partir dels anys noranta, a l’Amèrica Llatina.
En aquest món cada vegada més democratitzat, el
món àrab continua políticament ancorat en un immobilisme autoritari, malgrat estar immers en una transformació ambivalent. D’una banda, els països del
Golf acceleren la via de la modernització econòmica
a partir de la disponibilitat de rendes del petroli, però
sense cap transformació política ni social, mentre
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2. La persistència del model autoritari àrab s’enfronta,
d’altra banda, a unes enormes transformacions en un
context internacional cada vegada més globalitzat.

que a la resta de països àrabs un creixement econòmic insuficient i el canvi social induït conviuen amb la
manca de canvi polític. La revolució dels preus del
petroli a partir de 1973 provoca ingents i constants
transferències de renda des dels països industrialitzats als països productors de cru, amb conseqüències que equivalen a un canvi d’era tant en l’àmbit
intern com en el funcionament de l’economia mundial i en els sistemes financers. Al món àrab augmenta de manera exponencial el pes i la influència
dels països del Golf. La ultraconservadora monarquia saudita, com a origen del món àrab i terra sagrada de l’islam, reforça la seva aspiració a la primacia amb un generós finançament amb clara orientació
religiosa, ideològica i política.
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que els separa econòmicament d’Europa és creixent
i, en l’àmbit polític, el sistema autoritari, instaurat en
la major part dels casos per cops militars, es manté
en el més estricte immobilisme. S’inicia, per tant, la
dissonància i la contradicció entre societats que –
malgrat un creixent endarreriment respecte a Europa– s’estan modernitzant i uns règims immobilistes
que es perpetuen en el poder.
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lloc a un entorn que facilita una política més unitària,
com la que es planteja el Partenariat Euromediterrani. Aquest Partenariat hauria estat impensable en el
context de l’enfrontament bipolar, amb una Europa
dividida i amb països com Egipte, Síria o Algèria
més lligats al bloc soviètic, mentre que els moderats
es mantenien en el camp prooccidental.
Després de la caiguda del mur de Berlín i la reemergència de l’Europa central i oriental, les Comunitats
Europees apliquen primer una gran política per a
l’Est, sota la iniciativa d’Alemanya, per aproximar
aquests països a l’àrea d’estabilitat i de progrés de
l’Europa occidental. És la conjuntura que serà aprofitada pels països del sud d’Europa, a iniciativa fonamentalment d’Espanya, per propiciar la gran política
europea per a la Mediterrània que va donar lloc al
Procés de Barcelona el 1995.
• Aquesta mateixa desaparició del món bipolar va
facilitar la canalització d’un procés de pau a l’Orient
Mitjà a partir d’Oslo i de la Conferència de Madrid
de 1991. Així doncs, són anys d’esperança en què
es pensa que es podran obtenir els rèdits de la pau
a través d’una gran entesa entre Europa i els països
socis de la Mediterrània.
• Els moviments islamistes emergents, però, tenen
dificultats per trobar una via atès l’arrenglerament de
tots els països amb polítiques de pragmatisme possibilista. La persistència d’un ampli sentiment d’hu
miliació, herència de la ferida colonial i atiat per la
permanent i humiliant confrontació amb Israel, i de
les diferències de desenvolupament amb el món occidental, porten a una radicalització progressiva que
desemboca en els moviments islamistes radicals i la
proliferació de grups terroristes. Després de l’expe
riència extraordinàriament traumàtica de l’Algèria
dels anys noranta es produeix el reforçament del ter
rorisme islamista, sobretot d’Al-Qaida, al seu refugi
afganès en connivència amb els talibans, i les onades d’atacs puntuals a Occident i als Estats Units,
que arribaran el seu punt culminant l’11 de setembre
de 2001 a Washington i Nova York.
• La reacció nord-americana després de l’11 de Setembre, i especialment l’extensió de la guerra a l’Iraq,
van implicar, entre moltes altres coses, un extraordinari agreujament de l’eterna tensió entre xiïtes i sunnites al món islàmic. Des de la revolució teocràtica
iraniana de 1979, l’Iran havia proposat el model islamista, però el seu caràcter xiïta li restava força al
món àrab, majoritàriament sunnita. El gran error

comès per l’administració Bush en atacar i destruir
el règim baasista de Saddam Hussein a l’Iraq ha estat un dels principals factors de canvi en la sempre
complexa escena política de l’Orient Mitjà. El gran
error i fracàs dels Estats Units en dinamitar l’Iraq no
solament ha tensionat la complexa relació entre
xiïtes i sunnites fins al paroxisme, sinó que, a més, ha
trastocat el possible joc d’altres actors a la zona.
L’Iran ha vist com els mateixos Estats Units li treien
de sobre el gendarme iraquià que l’havia mantingut
a ratlla amb una guerra a gran escala des de l’inici de
la seva revolució. La desaparició del règim laic i antiislamista de Saddam Hussein no només comporta
un extraordinari avantatge per a l’Iran i els moviments
islamistes radicals en tot l’Orient Mitjà, sinó que, a
més, deixa en primera línia sunnita, en l’enfrontament
entre xiïtes i sunnites al món islàmic, la mateixa Aràbia Saudita i els seus aliats al Consell de Cooperació del Golf (CCG). L’escissió i confrontació fonamental del món islàmic es dirimeix ara entre les dues
ribes del golf Pèrsic.
• La creixent vulnerabilitat estratègica de l’Aràbia
Saudita i els països del CCG –a causa de la caiguda
del gendarme iraquià, la creixent influència i capacitat
de l’Iran teocràtic xiïta i les revolucions democràtiques del món àrab sunnita– propicia curiosament
més possibilitats per a les aliances amb els seus
amics occidentals. La relació gairebé biunívoca de
l’Aràbia Saudita amb els Estats Units busca ara una
diversificació a través de possibles aliances, sobretot
de contingut econòmic però no només econòmic,
amb els països asiàtics clients seus i, eventualment,
amb la Unió Europea... si la UE aconsegueix canalitzar i donar la prioritat que la situació requereix a les
seves relacions amb els països del Golf. D’aquesta
zona prové molta de l’energia que Europa necessita,
part important de la inversió financera o directa en
molts sectors de la seva economia, i d’aquesta zona
pot provenir també l’estabilitat o la inestabilitat segons com vagin les coses a la resta del món àrab,
influït en bona part per l’Aràbia Saudita.
• Amb l’inici dels moviments de la revolució democràtica dels països àrabs, i en la mesura que puguin
tirar endavant i consolidar-se, especialment a Egipte, aquesta democratització ha d’afavorir i donar noves oportunitats al procés de pau de l’Orient Mitjà.
Els règims autoritaris àrabs s’han escudat tradicionalment en la necessitat de fer front a l’enemic sionista israelià per perpetuar el seu domini en cada
país. Si els nous sistemes democràtics succeeixen
els autoritaris, l’opinió pública àrab trobarà més pro-

• La revolució democràtica i els moviments ciutadans que han sorgit en tots els països àrabs han
demostrat per fi la fal·làcia de l’anomenada excepció
àrab. Ha quedat ja clar que els ciutadans àrabs aspiren al mateix que els ciutadans de la resta del món:
viure en règims democràtics i representatius que
respectin les diferències i les vies d’entesa social.
Amb això s’obren les portes perquè la tercera onada
de democratització arribi ara al món àrab i aquest
deixi de ser una excepció en l’escena internacional.
• Des de finals dels noranta el progrés econòmic ha
anat arribant progressivament, encara que en diferents graus, a bona part dels països socis mediterranis, fonamentalment a través de la seva relació privilegiada amb Europa. L’èxit econòmic de Turquia és
innegable, fins al punt que s’està convertint en un
dels nous grans països emergents. Els països del
món àrab en què la revolució democràtica i ciutadana té més probabilitats de tirar endavant són justament els que més han avançat econòmicament, sobretot a través de la seva associació amb Europa,
tant si la seva via política és ara obertament revolucionària, com és el cas a Tunísia o Egipte, com si és
reformista, com al Marroc o Jordània. Tot i que
aquest mateix èxit econòmic relatiu no ha aconseguit
superar o reduir les distàncies del gap econòmic entre el nord i el sud de la Mediterrània, sí que ha estat
un dels ingredients que han afavorit la modernització
social i de les mentalitats que ha alimentat els moviments ciutadans democràtics de les primaveres
àrabs.
• Les primaveres àrabs, i sobretot els moviments
democràtics ciutadans de tots els països, han confirmat la tesi del fracàs de l’islamisme radical, i la
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La revolució democràtica i els
moviments ciutadans que han
sorgit en tots els països àrabs han
demostrat per fi la fal·làcia de
l’anomenada excepció àrab

mort de Bin Laden no ha fet sinó certificar el progressiu fracàs d’Al-Qaida. Potser continuarà clavant
doloroses urpades, especialment mortíferes en les
societats àrabs mateixes, començant per l’Iraq, però
és evident que l’opinió pública de la totalitat dels
països àrabs rebutja el terrorisme i ha iniciat un moviment d’autoafirmació i de dignitat no sobre la base
de postulats islamistes radicals, sinó a través de moviments laics de ciutadans modernitzadors, en especial dels joves.
• Aquest mateix fracàs i afebliment de l’islamisme
radical és un dels aspectes que afavoreixen la integració de l’islamisme moderat en els nous sistemes
polítics que s’hauran d’instaurar després de les primaveres àrabs. És indubtable que els moviments
ciutadans laics hauran de reservar un lloc, en l’es
cena política dels seus països, per a l’islamisme moderat que pugui canalitzar una part més o menys
important de les seves opinions públiques. Però
sembla clar que serà, sens dubte, un moviment islamista moderat que, inspirant-se en el model de la
Turquia del president Erdogan, contribuirà a reforçar
els sistemes democràtics dels seus respectius països, allunyant-se d’altres temptacions. La xaria sembla lluny dels ideals i les aspiracions dels joves i dels
nous ciutadans àrabs.
• L’èxit de Turquia com a nou país emergent està
transformant el conjunt del seu escenari regional i
obrint noves possibilitats. El president Erdogan i el
seu govern han aconseguit canalitzar el creixement
econòmic i el desenvolupament social de Turquia,
mantenint viva la perspectiva com a país candidat a
la Unió Europea i desmuntant a poc a poc la tutela
militar de l’establishment kemalista sobre l’evolució
política del país. Avui dia ningú no dubta ja del
caràcter democràtic de l’islamisme moderat de
l’AKP del president Erdogan, i van desapareixent els
sempre recalcitrants rumors kemalistes sobre una
possible agenda oculta d’Erdogan a favor d’un Estat
islamista, malgrat les seves proclames democràtiques i de moderació.
L’èxit polític i sobretot econòmic de la Turquia del
president Erdogan li atorga un nou i més important
paper en el context de l’Orient Mitjà. D’una banda,
cal esmentar el restabliment dels llaços amb el món
turcman de l’Àsia Central –que s’havia mantingut aïllat darrere del teló d’acer–, respecte al qual la Turquia kemalista tradicional feia el paper de sentinella
de l’OTAN. D’altra banda, hi ha el sorgiment de
l’anomenat neootomanisme, que els responsables
turcs rebutgen perquè són conscients de les reti-
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fitoses altres vies d’entesa i de progrés per al conjunt de la zona. Perquè fructifiquin aquestes oportunitats caldrà, però, que Israel sàpiga aprofitar-ho
fent un gran viratge a favor de l’entesa real amb els
palestins i el món àrab, i que accepti una perspectiva de solució que pugui satisfer les aspiracions de
tots dos bàndols.
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cències que l’antiga dominació otomana suscita
entre l’opinió pública del món àrab. Aquest nou
plantejament de la política exterior turca i del seu
posicionament regional completa el restabliment
dels llaços amb els països de l’Àsia Central de la
seva mateixa estirp amb un nou tipus de relacions
amb els països de l’Orient Mitjà. El creixent pes
econòmic de Turquia, tot i basar-se fonamentalment
en els intercanvis comercials, d’inversions i de deslocalització industrial amb el conjunt de la Unió Europea, ofereix també noves possibilitats a les seves
relacions amb el món àrab. Des d’un punt de vista
polític, això és així justament a causa del seu caràcter no àrab però sí musulmà i de la seva relació especial amb Israel. Turquia apareix com una gran potència capaç d’exercir de mediadora a la zona
precisament perquè no hi està involucrada tan directament com el conjunt dels països àrabs o el mateix
Israel. Les seves relacions són estretes tant amb Síria, Egipte o els països del Golf com amb Israel.
Aquest conjunt de raons, la seva pertinença militar al
bloc occidental i la seva candidatura sempre vigent
a la Unió Europea reforcen el seu caràcter de pont
entre Orient i Occident. No obstant això, la reticència antiturca de França i Alemanya i la qüestió de
Xipre representen una interferència per les complicacions que poden introduir en la candidatura turca
a la Unió Europea.
D’altra banda, el paper de Turquia com a exemple i
mirall per als moviments democràtics del món àrab li
atorga un predicament i una especial rellevància en
aquesta nova fase. És molt probable que el conjunt
de governs i moviments polítics de les primaveres
àrabs continuïn emmirallant-se en el model turc, en
especial pel que fa a la integració en el sistema polític dels moviments i partits islamistes moderats,
tant si estan en el poder, com a Turquia, com a
l’oposició.
A la Unió Europea li interessa integrar Turquia no
solament per la gran aportació que pot fer al pes i la
força econòmica i política de la futura UE al món. Li
interessa extraordinàriament més heretar les relacions històriques de Turquia amb el seu entorn regional, de la mateixa manera que la Unió Europea ha
heretat i desenvolupat les relacions històriques
d’Espanya i Portugal amb l’Amèrica Llatina i amb la
Mediterrània, que per això s’han desenvolupat sobretot des de la incorporació dels països ibèrics a la
CEE el 1986. Ara la Unió Europea ha de beneficiarse del conjunt de les relacions exteriors de Turquia
amb el seu entorn històric, a través de les relacions

amb els pobles d’origen turcman, o de les noves relacions de Turquia al món àrab, com a país occidental i oriental alhora, com a país europeu i musulmà i,
sobretot, com a nou gran referent polític i també
econòmic per als països àrabs que aspiren a la
transformació democràtica i al progrés econòmic en
aquesta nova fase. Addicionalment, aquesta presència de Turquia farà de contrapès davant de les pretensions de primacia dels països del Golf, sobretot
de l’Aràbia Saudita. A Europa li interessa heretar el
conjunt d’aquestes relacions privilegiades de Turquia i li interessa encara més el creixent paper de
Turquia a la zona, per la seva posició estratègica al
mar Negre, els estrets, la Mediterrània i l’Orient Mit
jà, i per les relacions especials desenvolupades en
la fase postsoviètica amb el conjunt de Rússia i amb
la resta de països del mar Negre, com ara Ucraïna o
Bulgària i el Caucas o els països balcànics.

Les primaveres àrabs i la recerca d’un nou
paradigma en les relacions
euromediterrànies
1. La revolució democràtica dels països àrabs ofereix
una gran oportunitat per fer veritable i més eficaç el
plantejament global del Partenariat Euromediterrani,
que, d’acord amb els principis, va ser tradicional però
només en teoria. Convé recapitular alguns dels factors que incidiran en aquestes possibilitats:
• Les revolucions democràtiques àrabs han posat fi
al mite de l’excepció àrab i, per tant, fan possible
que els principis de democràcia, pluralisme i drets
humans del Procés de Barcelona passin a configurar la realitat efectiva dels països àrabs.
• Els moviments ciutadans democràtics del món
àrab estan derrotant l’islamisme des de dintre. Per
descomptat, i d’una manera contundent, estan der
rotant i deixant completament obsolets els moviments islamistes radicals involucrats en el terrorisme. Però fins i tot més enllà d’això, el caràcter laic i
molt clarament modernitzador dels moviments democràtics i revolucionaris tindrà un efecte clar de
reducció de l’espai que, per manca d’altres actors,
havia anat ocupant part del moviment islamista polític clandestí en bona part de les societats àrabs.
Moviments com el Nahda tunisià o fins i tot els Germans Musulmans d’Egipte trobaran certament un
espai, però en un context menys favorable del que
pensaven quan lluitaven més o menys agosarada-

• Les primaveres àrabs hauran d’afavorir l’entesa
entre els pobles, ja que els conflictes eren manipulats per les dictadures per perpetuar-se en el poder.
Això val per al conjunt de la zona, tant per millorar les
possibilitats d’entesa entre els diferents pobles d’un
Orient Mitjà cada vegada més democràtic, com per
a altres conflictes, com ara el del Sàhara.
• Amb relació al mateix èxit econòmic d’alguns Països Socis Mediterranis –sobretot el Marroc, Tunísia,
Egipte i Jordània, a part de Turquia–, si s’aconsegueix
encarrilar el seu procés polític per tal que no s’inter
rompi el creixement econòmic dels últims anys, facilitarà al seu torn el rellançament de les seves relacions amb la Unió Europea, principal soci comercial
i complement de la seva realitat econòmica, demogràfica i política en tots els sentits.
• Per aprofitar aquest conjunt d’oportunitats la Unió
Europea ha de posar en marxa una gran operació de
suport a les primaveres àrabs per reforçar-ne el
triomf i la consolidació, que ara com ara no estan
garantits. És imprescindible donar suport a l’esta
bilitat i el progrés de les noves democràcies àrabs
que puguin anar sorgint dels moviments revolucionaris i ciutadans. El moment econòmic és especialment complicat per a aquests països, començant
per Tunísia i Egipte. El manteniment de la inestabilitat a la zona i la confrontació dels moviments ciuta-
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2. És imprescindible, per tant, que Europa faci una
gran operació de rellançament de la Política Euromediterrània. S’ha de passar a una nova fase en la
Política Europea de Veïnatge per al Sud. El març de
2011 l’Alta Representant de la Unió Europea per a
Afers Exteriors i Política de Seguretat i la Comissió
Europea van publicar una comunicació conjunta, «A
Partnership for Democracy and Shared Prosperity
with Southern Mediterranean», en què es feia un primer plantejament de resposta europea per donar
suport als moviments democràtics del món àrab.
Després va venir la comunicació conjunta de l’Alta
Representant i de la Comissió del mes de maig, «A
New Response to a Changing Neighbourhood: Review of European Neighbourhood Policy». En tots
dos documents s’aborda un profund replantejament
de la Política Europea de Veïnatge, encara no culminat, per adaptar-la a les noves oportunitats i peticions dels Països Socis Mediterranis i del seu nou
context internacional.
Disposem per a això d’una base important consistent en els esforços i realitzacions de més de 15
anys de la Política Euromediterrània, que ara finalment pot trobar l’entorn adequat per desplegar les
seves potencialitats. Cal, però, un increment substantiu dels mitjans financers disponibles en aquesta
nova fase, encara que no sigui propici el moment
actual, en què Europa travessa una crisi econòmica
i financera. La xifra pròxima als mil milions d’euros
anuals del pressupost comunitari per a la Política de
Veïnatge per al Sud sembla avui ridícula en comparació de les xifres que es manegen per als rescats
–fins i tot de països petits– a l’interior de la Unió
Europea: mil milions per al conjunt dels països mediterranis associats davant de xifres sempre superiors
als setanta o vuitanta mil per a cada país membre
amb finances que cal rescatar, per molt que en principi es tracti de fons retornables.
D’altra banda, des del punt de vista de la seva conceptualització i instruments, la Política Euromedi
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La Unió Europea ha de posar
en marxa una gran operació de
suport a les primaveres àrabs
per reforçar-ne el triomf i la
consolidació

dans amb els règims que han optat per la repressió
a Líbia i a Síria i en alguns altres estats, poden da
nyar l’economia i, per tant, l’estabilitat política i social
en uns i altres països. És imprescindible, per tant,
que la Unió Europea i el conjunt de països de la comunitat internacional prestin un suport efectiu i inequívoc a les noves democràcies àrabs. Només així
podrem ajudar-les a no perdre el tren d’aquesta
nova onada de democratització, que ha de posar fi,
també en aquest sentit, a l’excepció àrab.
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ment contra les dictadures. Totes les transicions democràtiques, com ja va quedar clar en les del sud
d’Europa, sobretot a Espanya i Portugal, fan que en
el procés de transició s’imposin progressivament els
partits moderats més que no pas els extremistes,
que al final queden relegats a un paper marginal.
Aquesta ja va ser l’experiència en aquests països.
• La prevalença de nous règims democràtics al món
àrab ha d’afavorir l’Estat de dret i la lluita contra la
corrupció. És a dir, les primaveres àrabs promouran
no només una regeneració política, sinó l’efectivitat
d’un entorn favorable a la seguretat jurídica i a la
confiança i, per tant, a la inversió, tant interior com
exterior.
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terrània haurà de ser objecte també de profundes
transformacions. Ha de singularitzar la dimensió
euroàrab i euromediterrània de la Política de Veïnatge per al Sud, de manera que permeti als països
socis mediterranis integrar-se efectivament en la
gran àrea de progrés econòmic, social i polític que
ha significat el projecte europeu a través de les diferents fases de desplegament. Cal que aquesta irradiació de la prosperitat i del progrés que es va aconseguir plenament a l’Europa Central i Oriental en els
últims vint anys arribi també de ple ara als nous països democràtics del món àrab.
Aquesta singularització de la Política Euromediterrània s’ha iniciat ja amb la creació de la Unió per la
Mediterrània com a gran projecció de l’aliança entre
Europa i els Països Socis Mediterranis del món àrab
i Israel. Fins que no s’hagin consolidat els nous règims democràtics al món àrab i no es vagin concretant les noves oportunitats per a la pau a l’Orient
Mitjà, serà difícil concretar i fer avançar l’estructura
institucional política de la Unió per la Mediterrània
més enllà de les reunions ministerials. Les cimeres
continuaran sent problemàtiques, però cal que les
reunions ministerials, tant d’Afers Exteriors com sectorials, es facin amb normalitat per fer avançar els
projectes i la concertació.
A més de les relacions bilaterals de la Unió Europea
amb els Països Socis Mediterranis, desplegades a
través de la PEV bilateral i dels Plans d’Acció concrets per a cada país, els projectes regionals s’han
de vehicular a través de la Secretaria de la Unió per
la Mediterrània. La Secretaria ha de ser el nou gran
instrument per a la concertació, la identificació i la
recerca de suports i de finançament per posar en
marxa projectes d’impacte real i exemplaritzant per
als països de la zona.
3. L’ingredient fonamental per a l’efectiu funcionament de la Unió per la Mediterrània ha de ser la implicació de les institucions comunitàries de la UE. Fins
ara la Unió per la Mediterrània ha estat excessivament influïda pel primitiu plantejament del president
Sarkozy en un sentit renacionalitzador de la Política
Euromediterrània, en detriment del caràcter comunitari europeu que tan clarament va tenir durant la fase

clàssica del Procés de Barcelona. Perquè aquesta
nova fase de la Política Euromediterrània a través de
la Unió per la Mediterrània pugui ser forta i efectiva,
és imprescindible que les institucions comunitàries
europees recuperin el paper central com a part europea en el Partenariat. Les institucions europees –la
Comissió, el Consell i el Servei Exterior– han de trobar i veure en la Unió per la Mediterrània i en la Secretaria permanent l’instrument fonamental per a les
relacions i els projectes euromediterranis.

És imprescindible que les
institucions comunitàries
europees recuperin el paper
central com a part europea
en el Partenariat
• Un primer pas ha de ser que les institucions comunitàries europees assumeixin la copresidència
nord en la Unió per la Mediterrània, i succeeixin
finalment la copresidència nord francesa, que ja
ha anat molt més enllà del que s’havia previst inicialment.
• El segon pas ha de ser que la Comissió Europea,
que ara com ara és la que controla els pressupostos
i els instruments de la Política de Veïnatge –l’única
pressupostàriament existent–, s’involucri decididament en la Unió per la Mediterrània i en el funcionament de la seva Secretaria, i les converteixi en l’àmbit
de concertació i en l’instrument adequat per al disseny i l’execució dels projectes regionals euromediterranis efectius.
Després d’aquests primers passos, veritablement
urgents, n’han de venir molts més, sobretot per donar suport polític i econòmic a curt, mitjà i llarg termini als moviments democràtics i a l’estabilitat dels
nous governs democràtics àrabs. També serà crucial l’esforç de conceptualització i actualització de la
Política Euromediterrània i de la mateixa UpM, que
s’ha de fer conjuntament amb tots els participants
per tal d’impulsar la gran tasca comuna, les esperances de la qual no podem defraudar.

La nova Mediterrània en un món canviant

1

Els elements nacionals a les noves
equacions geopolítiques
El primer element de les canviants equacions de la
regió és l’aparició de més actors, i no només nous, a
l’escena regional. Just quan Tunísia iniciava la tendència a la rebel·lió, l’escriptor egipci Ezzedine
Choukri Fisher redactava un text en què descrivia el
món àrab com un àmbit on l’any 2010 no havien passat gaires coses, i afirmava que el 2011 no seria diferent. El seu argument no era en absolut que al món
àrab tot anava bé, ni que no hi hagués creixents signes de pressió, sinó més aviat que el «punt d’inflexió»
per al canvi era difícil de predir1. A la pràctica, ha
estat una asseveració errònia per part de molts ob-

Ezzedine Choukri Fisher, «The Arab World’s Tipping Point», Al-Ahram Weekly, 30 de desembre de 2010-6 de gener de 2011, http://weekly.
ahram.org.eg/2010/1029/op81.htm.

Med.2011

Just després de l’enderrocament dels presidents
Zine El-Abidine Ben Alí de Tunísia i Hosni Mubàrak
d’Egipte, les primeres anàlisis del que podien presagiar aquests esdeveniments imprevistos es van centrar en el possible contagi o efecte dominó a altres
zones de la regió de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica
(MENA). De fet, la potència de les imatges de protestes populars de manifestants desarmats es va
traduir ràpidament en un canvi d’atmosfera política,
amb revoltes i protestes similars que van afectar diferents estats i el conjunt de la regió en diversos
graus. Des del Marroc fins a l’Iran, el que va començar com un contagiós Zeitgeist a principis de
2011 ha provocat, i segueix provocant, plantejaments molt diferents de lluita política en estats tan
dispars com Líbia, Síria, Jordània, Bahrain, el Iemen,
Oman i l’Aràbia Saudita.
En el moment de redactar aquestes línies, sis mesos
després de la marxa del president Ben Alí, la regió
continua en constant fluctuació. Tanmateix, ja es poden fer una sèrie de reflexions sobre les dimensions
geopolítiques del canvi, que, com aquí s’argumentarà,
poden molt bé afectar els estats mediterranis del
nord d’Àfrica de manera diferent de la trama geopolítica, més embullada, que formen els estats de la
Mediterrània oriental i del Golf. Malgrat que les arrels
directes de la contestació hagin estat locals, no hi
ha dubte que tot seguit l’esperit de la revolta ha extret la seva força de l’àmbit regional i ha calat en la
ment dels ciutadans àrabs més que cap altre, sobretot entre tots els joves de la regió.

Altres grups (israelians, iranians, kurds i turcs, entre
altres) han hagut d’assimilar els esdeveniments
ocorreguts en el seu entorn immediat i estan responent conseqüentment al que ells veuen com les
oportunitats i amenaces que aquests plantegen.
Les conseqüències d’aquesta interacció dels nous
interessos i demandes populars en algunes parts
de l’Orient Mitjà i la Mediterrània amb el contrapès
de les constants limitacions i restriccions en altres
zones de la regió probablement seran molt diverses.
Amb tota seguretat, aquesta situació donarà com a
resultat el sorgiment d’una regió cada vegada més
heterogènia d’estats en els propers anys. Això, al
seu torn, requerirà un canvi en la manera de contemplar aquesta regió, on en les quatre darreres
dècades el domini de règims autoritaris de base limitada ha proporcionat el teló de fons per a les percepcions i reaccions polítiques tant dels actors locals com internacionals.

97

Claire Spencer
Directora del Programa de l’Orient Mitjà
i el Nord d’Àfrica
Chatham House, Londres

Dossier

Noves dimensions geopolítiques
a l’Orient Mitjà
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servadors concloure que ningú no va veure venir cap
de les protestes, per més que pràcticament ningú,
incloent-hi els principals actors, pogués predir la rapidesa amb què caurien els presidents Ben Alí i
Mubàrak2. El que hi havia darrere d’aquesta visió era
la percepció, sostinguda durant molt de temps, que
ni l’opinió pública ni l’acció pública concertada podien canviar un statu quo polític vigent des de feia
tants anys. Amb la confiança sorgida arran de la caiguda de dos presidents en ràpida successió, i el coratge mostrat pels opositors, armats i desarmats,
davant els seus respectius líders a Bahrain, el Iemen,
Líbia i Síria, avui és poc probable que els líders de
l’Orient Mitjà assumeixin que dominen l’opinió pública, tot i que la seva opció hagi estat la de reprimir o
marginar les protestes a favor d’estratègies alternatives per mantenir-se en el poder.
Un segon i imprescindible element en les noves
equacions és que les revolucions gairebé sempre
han d’enfrontar-se a forces contrarevolucionàries. El
factor sorpresa que tan bé va funcionar a favor dels
manifestants de Tunísia i Egipte a principis de 2011
ha eludit altres països de la regió. El temor a conflictes i/o situacions d’impàs que es prolonguin durant
molt de temps ha posat en perill l’acció de l’OTAN a
Líbia, la possibilitat d’una resolució política per al Iemen després de la marxa a l’Aràbia Saudita del president Alí Abdullah Saleh i qualsevol possible resultat clar per al moviment de protesta o el règim
d’Assad a Síria. Fins i tot a Egipte i Tunísia, els progressos envers unes eleccions la tardor de 2011
s’han vist obstaculitzats per la interacció entre la vella i la nova guàrdia. Centrar-se excessivament en
els nous actors de l’escena política, ja siguin els islamistes o la generació Facebook, implica el risc de
passar per alt el paper dels ocults, però sens dubte
actius, perdedors de la «primavera àrab»3. El retorn
dels manifestants als carrers de Tunísia i Egipte a
mitjans de juliol de 2011, per exemple, va servir per
subratllar els temors que el lent ritme del canvi i la
reforma a ambdós estats impliqués el ressorgiment
d’interessos creats en oposició a la classe de canvis
radicals que demanaven aquests manifestants.
Crear un consens nacional portarà temps, igual
que canviar unes mentalitats no acostumades a

2

acomodar-se a les diferències d’opinió sobre la
marxa. Perquè això sigui possible, noves maneres
de fer les coses, tant al sector públic com al privat,
hauran de reemplaçar els hàbits de nepotisme i cor
rupció que han regit bona part de la distribució dels
recursos públics els darrers anys. No és gens evident que, sota pressions econòmiques, els tunisencs i egipcis postrevolucionaris tinguin la paciència de comprometre’s amb un nou conjunt de
normes —sobretot la norma d’aplicar l’Estat de dret
de manera imparcial— amb què governar la vida
pública i corporativa. Reformar les actuals estructures estatals i redactar noves constitucions, a
banda de reorientar les economies envers fins més
productius i inclusius, trigarà més temps a fer-se
correctament del que molts podrien imaginar.
Amb un ritme més lent i més qüestionat de canvi
regional els propers mesos, el tercer element de
l’equació és indubtablement el risc d’una inestabilitat permanent. Els esdeveniments de Tunísia i
Egipte s’observaran molt de prop arreu de la regió,
on el perill per a altres estats rau en les conflictives
tensions entre les pressions contingents i estructurals en el si dels sistemes polítics i econòmics
dels països MENA. Ja s’han assenyalat les semblances que hi havia entre els sistemes polítics autoritaris de la regió. On aquests sistemes diferien,
però, era en els recursos de què disposaven per
reaccionar davant les pressions socioeconòmiques i polítiques, i en la demografia subjacent a
aquestes pressions.
Les pressions contingents són aquelles que, com el
Zeitgeist de principis de 2011, van crear l’atmosfera
regional i local propícia per a la protesta popular.
Gestionats amb habilitat i/o amb decisió per part de
les elits i els líders sortints, aquests factors desencadenants en gran part circumstancials podrien
fragmentar i limitar l’impacte de la protesta organitzada, tal com s’ha vist a Algèria i, en certa manera, al
Marroc. Les pressions estructurals, per la seva banda, són les identificades arran de les protestes tunisenques i egípcies, i també abans d’elles, per part
d’una sèrie d’observadors atents: a saber, els alts
nivells d’atur i la creixent visibilitat de la corrupció i el
nepotisme oficialment sancionats, sobretot en so-

Vegeu el premonitori article d’Ayman al-Amir publicat l’abril de 2010, on sostenia que les tensions arreu del món àrab anaven en augment fins al
punt que es podien desbordar: Ayman al-Amir, «People’s Power», Al-Ahram Weekly, 15-20 d’abril de 2010, http://weekly.ahram.org.eg/2010/994/
op1.htm.
3 Vegeu Claire Spencer, «You’ve ousted an Arab autocrat. Now what?», Financial Times, 26 de juliol de 2011, www.ft.com/cms/s/0/100a348cb6f0-11e0-a8b8-00144feabdc0.html#axzz1TIlXHWIG.

Un quart i darrer element en la canviant geopolítica
de l’Ampli Orient Mitjà és la reacció de les potències
estrangeres. Això no només és vàlid per a Occident,
sinó també per a la resta de règims autoritaris de la
regió MENA, amb poc interès per veure florir la democràcia en el seu entorn immediat. La ingerència
externa pot generar resultats tant negatius com positius. Per a Occident, sobretot Europa i els Estats
Units, el veritable risc es deriva de seguir avaluant
les noves i canviants realitats dels països MENA
a través dels prismes, carregats de prejudicis, de
l’islamisme, el laïcisme, el terrorisme i l’estabilitat a
curt termini, que ja no reflecteixen les renovades
percepcions i prioritats dels propis actors regionals.
4

Els canviants pressupòsits geopolítics
La geopolítica s’acostuma a analitzar en termes
d’allò que fan els estats individuals per alinear-se i

Vegeu, entre altres, l’anàlisi publicada a This is Africa, abril-maig de 2011, www.thisisafricanonline.com: Peter Guest, «Freedom & Chaos», que
determina la mitjana d’edat a vuit estats nord-africans. Sobre les tensions subjacents, vegeu Claire Spencer, «North Africa: The Hidden Risks to
Stability», Briefing Paper, abril 2009, www.chathamhouse.org.uk/publications/papers/view/-/id/732/.
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La Xina i els estats del Golf ja
han deixat sentir la seva
presència al nord d’Àfrica
mitjançant inversions i contractes
de construcció d’infraestructures,
i és probable que hi duguin a
terme un paper, no sempre en
suport de la democràcia o d’una
participació popular més àmplia

Els actuals debats a l’Orient Mitjà àrab s’assemblen
més a les multiseculars lluites pel poder, la influència, l’accés econòmic i l’autodeterminació que a les
descripcions externes de la regió des de la revolució
iraniana de finals de la dècada de 1970.
En conseqüència, pot resultar temptador suggerir
que el món exterior (sobretot, però no exclusivament, Europa i els Estats Units) permetrà que els
esdeveniments regionals i interns de la regió MENA
segueixin el seu curs. Tanmateix, s’adverteix tot seguit que pocs d’aquests esdeveniments són completament aliens al nucli dels interessos d’Europa,
com a territori limítrof i soci comercial clau, i dels
Estats Units, com a soci estratègic d’Israel i l’Aràbia
Saudita, entre altres. Les polítiques de la Unió Europea i els Estats Units s’han convertit en factors integrants dels càlculs tant nacionals com regionals
dels actors de l’Orient Mitjà fins al punt que minimitzar o ignorar la influència que ambdós ja exerceixen
en els esdeveniments regionals equivaldria a una
decisió política en ella mateixa.
En darrera instància, els actuals reptes davant les
configuracions geopolítiques de la regió MENA
s’haurien de percebre com una oportunitat per a Europa i els Estats Units de relacionar-se d’una altra
manera amb aquesta regió estratègicament important. A més llarg termini, no són només els efectes
dels moviments de protesta els que configuraran la
resposta de la Unió Europea i dels Estats Units a la
Mediterrània en particular. La Xina i els estats del
Golf ja han deixat sentir la seva presència al nord
d’Àfrica mitjançant inversions i contractes de construcció d’infraestructures, i és probable que, junt
amb altres actors internacionals, hi duguin a terme
un paper, no sempre en suport de la democràcia o
d’una participació popular més àmplia. Com a veïna
més propera del nord d’Àfrica, Europa no pot romandre immune indefinidament als canvis geopolítics que tenen lloc a les seves portes, ni seguir considerant els esdeveniments de la regió com quelcom
del tot aliè al propi futur europeu.
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cietats, la mitjana d’edat de les quals se situa en el
grup de 23-28 anys4.
A menys que es compleixin les demandes educatives, professionals i de participació d’aquesta «majoria juvenil», les pressions subjacents a la demografia
augmentaran en lloc de disminuir els propers anys.
Una de les conseqüències de l’expansió educativa,
per més imperfecta que hagi estat els darrers anys,
és que ha dotat la regió MENA d’un sector de població que qüestiona les coses, capaç d’informar-se i
de formular les seves pròpies visions i opinions, especialment en la defensa dels seus drets cívics. No
són els pobres els que s’alcen en rebel·lió, sinó les
classes mitjanes-baixes, i la seva capacitat de configurar cosmovisions més enllà de les proporcionades
pels mitjans de comunicació públics oficials constitueix un senyal de la incipient integració global de
les generacions més joves d’aquesta regió.
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adaptar-se als reptes i canvis que afronten en el seu
entorn més immediat. Allà on els règims governants
tenen un abast limitat i són pràcticament sinònims
dels seus estats, el que és normal en els debats al
voltant de la regió MENA ha estat equiparar els règims amb les postures internacionals adoptades
pels seus líders individuals. Abans de l’any 2011 es
considerava que, per exemple, el que era probable
que fes Egipte depenia en bona part del que el president Mubarak declarava que era la postura del
país. Tot i que aquest plantejament no s’ha vist del
tot desplaçat per la seva marxa, les decisions adoptades pel Govern provisional del Consell Suprem de
les Forces Armades han estat vigilades, respostes i
qüestionades per un ampli ventall d’actors polítics
nacionals.
La diferència avui és que aquestes elits limitades ja
no parlen en nom de nacions senceres, ni tan sols
allà on les protestes encara han de posar en marxa
un canvi polític significatiu. Com va posar de manifest el retorn dels manifestants a la plaça Tahrir el
juliol de 2011, és probable que l’equilibri entre
l’autoritat i la presa de decisions a Egipte es vegi
qüestionat durant un temps. El punt focal han estat
les accions nacionals de l’exèrcit egipci, però amb el
temps això es traduirà en un debat a més llarg termini sobre la posició d’Egipte al món i a la seva regió.
Sens dubte això inclourà demandes i expectatives
més clamoroses dels seus veïns europeus, per a les
quals els estats europeus han d’estar preparats, tant
individualment com en el seu conjunt.
Durant gairebé tota la dècada passada, la geopolítica de la regió MENA també es va contemplar en
termes de suma zero, resumits en la filosofia de «o
amb nosaltres o contra nosaltres» de l’administració
del president nord-americà George W. Bush. En posar en pràctica l’anomenada «guerra global contra el
terror» des de l’any 2001, i la invasió aliada de l’Iraq
el 2003, es van dibuixar una sèrie de línies divisòries
conceptuals per representar els dos costats d’un
«eix del mal» regional. Això significava enfrontar els
estats «moderats» pro nord-americans (Egipte, l’Arà
bia Saudita i Jordània, junt amb Israel) amb una
aliança d’opositors «radicals» a les ambicions regionals dels Estats Units que aplegava actors estatals i
no estatals cada vegada més actius (l’Iran, Síria, Hamàs i Hezbol·lah). Una nova divisió conceptual sor5

gida de la precipitació de l’Iraq en la violència des de
l’any 2003 va ser la divisió sectària entre les comunitats musulmanes i xiïtes i sunnites de la regió
MENA, amb els moderats defensant els interessos
dels primers, i els «radicals» (a excepció de Hamàs)
del costat dels segons5.
Com en moltes representacions, no faltaven elements de veritat en les seves alineacions. De manera
crucial, tanmateix, no reflectien el cisma més acusat
de la regió, a saber: la divisió entre governants i governats als països MENA. Per a una sèrie d’obser
vadors, l’origen del despertar de les poblacions de
la regió MENA l’any 2011 es remunta a la invasió de
l’Iraq, que va afavorir l’auge de l’Iran com a autoproclamat paladí d’un ampli sector d’opinió de l’Orient
Mitjà oposat a la intervenció nord-americana a la regió. El fracàs de la diplomàcia dels Estats Units a
l’hora d’assegurar l’Iraq, de reconèixer la victòria
electoral de Hamàs l’any 2006 o de forjar un acord
per als palestins va ser explotat per l’Iran davant la
seva opinió pública per destacar el que es percebia
com una manca de compromís dels Estats Units
amb l’autodeterminació musulmana. Per al president
iranià Mahmud Ahmadinejad, els Estats Units, lluny
de promoure la democràcia, perseguien els seus
propis interessos estratègics a la regió: la defensa
d’Israel, un accés segur als recursos energètics del
Golf i un statu quo capaç d’evitar que l’Iran afirmés
el seu propi lideratge regional.
En el seu moment va resultar que la pròpia repressió del règim iranià de la dissensió interna després
de les disputades eleccions generals de 2009 va
fer perdre al president Ahmadinejad una gran part
del suport popular que el 2007-2008 havia aconseguit entre els àrabs. Van ser els manifestants de
la Revolució Verda iraniana més que la debilitat
dels Estats Units o els fracassos en la pacificació
de l’Orient Mitjà els qui van inspirar els revolucionaris de la plaça Tahrir i altres llocs. La baixa del president egipci Mubàrak de les files dels «moderats»
regionals va empènyer els líders saudites, al seu
torn, a intervenir per limitar l’extensió de la revolta al
seu entorn immediat. Amb l’equilibri regional encara inestable, no és clar quants dels conceptes predominants sobre la geopolítica de l’Orient Mitjà
segueixen encara en vigor, o és probable que ressorgeixin. Una conclusió més convincent que es

Es pot veure un desenvolupament d’aquest argument a Claire Spencer, «The Middle East: changing from external arbiter to regional player», dins Robin
Niblett (ed.), America and a changed world: a question of leadership, Chatham House, Londres, maig de 2010, www.chathamhouse.org.uk/publications/books/view/-/id/969/.

La posició central de Síria en tants dels antics debats —sobre el sorgiment de crisis al llarg de les línies divisòries entre xiïtes i sunnites, o la competència encoberta entre l’Aràbia Saudita i l’Iran per la
influència al Líban i a l’Iraq— significava que la majoria dels veïns de Síria (incloent-hi Israel, Jordània i
Turquia) tenen interessos creats per assegurar el
«millor escenari» possible en aquest país amb vista
a les seves pròpies ambicions estratègiques més
generals. El fet que Europa i els Estats Units tinguin
només una capacitat limitada per ordir el seu propi
resultat preferit a Síria, i fins i tot a Líbia, reflecteix
fins a quin punt ha canviat la dinàmica regional des
de finals de la dècada de 1990. Un canvi de règim
o un resultat menys que decisiu a Síria tindrà efectes profunds en el conflicte palestinoisraelià i en el
futur regional dels palestins, sobretot com a refugiats en almenys tres estats contigus (Síria, Jordània i el Líban). Amb el recent canvi de Govern a una
coalició dirigida per Hezbol·lah al Líban, i les constants protestes a Jordània, la interconnexió dels esdeveniments a la Mediterrània oriental i, per extensió, a la regió del Golf s’ha fet més acusada l’any
2011. Alhora, la marea d’esdeveniments ocorreguts
a Bahrain i al Iemen ha estat fortament influenciada
pels interessos dels seus veïns limítrofs del Consell
de Cooperació del Golf (CCG), sobretot l’Aràbia
Saudita.
És aquí on entra en escena l’avaluació del que està
en joc a l’Ampli Orient Mitjà, a diferència del nord
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Els estats del litoral mediterrani
del nord d’Àfrica, incloent-hi
Egipte, només es veuen
parcialment afectats per la lògica
pròpia de la Mediterrània
oriental i del Golf. Tampoc no
regeixen aquí les divisions entre
sunnites i xiïtes, però sí altres
formes de sectarisme

d’Àfrica i la Mediterrània. Els estats del litoral mediterrani del nord d’Àfrica, incloent-hi Egipte, només
es veuen parcialment afectats per la lògica pròpia de
la Mediterrània oriental i del Golf. Tampoc no regeixen aquí les divisions entre sunnites i xiïtes, però
sí altres formes de sectarisme. Els veïns immediats
de Líbia, tot i que aquest país es troba encara en
conflicte, es veuen més afectats per les onades de
refugiats que pels dissenys regionals del règim del
coronel Muammar al-Gaddafi, que molts assumeixen
que no arribarà a acabar l’any 2011. Les perspectives de possibles esdeveniments subregionals diferents i més independents són, doncs, més prometedores per al nord d’Àfrica, on es dóna una classe
diferent de relació amb el món àrab en general. Com
assenyala la nova Constitució marroquina aprovada
per referèndum el juliol de 2011, ésser àrab correspon només a una diferència entre les diverses identitats superposades —africana, berber i mediterrània
en termes de manera de vida— amb què s’associa
els nord-africans.

Reflexions per a la Unió Europea
A curt termini, els Estats Units i la Unió Europea han
tractat de coordinar les seves reaccions davant els
esdeveniments produïts a la regió MENA tant entre
ells com amb la comunitat internacional en general.
En cercar el suport de l’ONU i de la Lliga Àrab per a
la missió aèria en defensa dels civils libis encapçalada inicialment pels francesos i els britànics i posteriorment dirigida per l’OTAN, i en resposta del G-8 a
l’aprovació de línies de finançament per a Tunísia i
Egipte a la cimera celebrada a Deauville el maig de
2011, Occident s’ha esforçat al màxim a demostrar
que ha après de l’error de subestimar l’opinió àrab
els darrers anys.
Potser inevitablement, però, les respostes inicials
han estat configurades per circumstàncies individuals, ja sigui la intervenció militar a Líbia, una limitada resposta de seguretat al Iemen i a Bahrain, l’es
tímul d’una reforma més ràpida a Jordània i al Marroc
i, fins i tot, darrerament, el cas de Síria, on s’han
adoptat sancions, o l’oferiment d’ajuda econòmica i
política allà on hi ha hagut un canvi de líders, a Tunísia i Egipte. Enfrontada a les seves pròpies crisis
intestines (a Grècia, Espanya, Portugal i Irlanda, entre altres), la Unió Europea no ha actuat amb una
sola veu pel que fa a la intervenció a Líbia i com gestionar l’augment de les pressions migratòries del
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pot extreure dels canvis ocorreguts arreu del món
àrab l’any 2011 és que la dècada anterior va ocultar en la pràctica les limitacions de l’autoritarisme
com a força desestabilitzadora arran de les amenaces, més visibles, del terrorisme, el sectarisme i les
ambicions nuclears de l’Iran.
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nord d’Àfrica envers Europa, en part per deferència
a les pressions internes dels partits nacionalistes6.
Res d’això equival encara a una nova estratègia europea respecte al nord d’Àfrica en particular o a la
regió MENA en general. Amb el temps, tant les contradiccions com els costos de gestionar les relacions amb els estats més propers del veïnatge del
nord d’Àfrica augmentaran. Els europeus també
hauran d’acceptar la quasi impossibilitat d’erigir i
mantenir una «Europa fortalesa», o sigui, de disse
nyar barreres contra les pressions a favor d’una mobilitat més gran a i a través de la Mediterrània. No
constitueix en si mateix un argument de suma zero
suggerir que les temptatives de prevenir l’emigració
irregular a Europa fracassaran, i, per tant, s’han
d’abandonar. Es tracta més aviat de reconsiderar la
posició d’Europa a la regió mediterrània en funció
dels interessos, necessitats i oportunitats mutus que
avui es presenten arreu de la regió, abans que com
una sèrie de problemes i reptes que s’han de gestionar des de fora.
Malgrat els benvinguts ajustaments que s’estan
duent a terme a la Política Europea de Veïnatge de la
UE i la creació de noves línies de finançament, avui
cal un replantejament més radical de les possibilitats, i els riscos, que el «despertar àrab» planteja a
Europa. A diferència del terme «primavera àrab»,
amb les seves connotacions de canvi ràpid i acusat,
el paper dels sectors que acaben de «despertar-se»
de la societat nord-africana probablement configurarà i condicionarà els esdeveniments en el futur immediat. Mentre l’Orient Mitjà segueixi un camí inestable, la proximitat d’Europa a la regió, sobretot al
nord d’Àfrica, pot arribar a fer minvar els intents
d’adaptar les polítiques existents als nous temps
arreu de la regió MENA.
Ja abans de 2011 era evident que les relacions de la
Unió Europea amb l’Ampli Orient Mitjà s’estructuraven
al llarg de diverses línies descoordinades entre si.
Des del Partenariat Euromediterrani (PEM) de la dècada de 1990 fins a la Unió per la Mediterrània de
2008, passant pel sorgiment de la Política Europea
de Veïnatge i els marcs independents per a les relacions d’Europa amb el CCG, l’Iraq i l’Iran, la política
de la Unió Europea ha quedat ressagada respecte a
la creixent interconnexió dels esdeveniments transregionals a la regió MENA. Arribat el moment, les

6

crides a favor de grans estratègies regionals que
unifiquin totes aquestes àrees potser no reflecteixen
el que es necessita avui.
La Mediterrània és tant una perifèria natural com una
extensió dels dilemes que actualment afronta Europa: els de com generar ocupació i nou potencial en
unes economies que durant un temps han quedat
estancades darrere el dinamisme de les taxes de
creixement asiàtiques i llatinoamericanes. La crisi
bancària desencadenada el 2007-2008, a la qual
s’ha unit la crisi de l’Eurozona el 2011, ha servit per
subratllar la necessitat d’una manera fonamentalment diferent de fer les coses a Europa, tant a nivell
polític com econòmic. Tanmateix, el debat sobre el
futur d’Europa continua essent opac i poc propens a
imaginar el nord d’Àfrica en termes diferents dels
d’una potencial amenaça per a la seguretat si les
transicions no es gestionen bé.

A menys que els líders europeus
comencin a planificar a més llarg
termini, existeix el perill que les
velles mentalitats i mètodes de
funcionament amb el nord
d’Àfrica es reafirmin a expenses
de les energies positives que el
despertar àrab ha generat
No obstant això, si Europa contemplés els reptes
plantejats per la Mediterrània sota un prisma diferent, algunes de les ambicions més cooperatives de
la iniciativa originària del Partenariat Euromediterrani
de 1995 podrien replantejar-se de formes més imaginatives. Podrien iniciar-se empreses conjuntes entre veïns propers, sobretot entre Espanya i el Mar
roc, que disten només 14 quilòmetres, a partir d’una
avaluació dels avantatges naturals i competitius
oferts per cada riba de la Mediterrània en sectors
com l’agricultura, la pesca, la fabricació i el transport, on anteriorment aquests dos països han entaulat una improductiva competència mútua. Allà on
aquesta classe d’inversió ja existia, ara s’haurà de
concebre d’una manera molt més estratègica, per
exemple, com a mitjà per abordar l’atur juvenil a Es-

Vegeu Daniel Korski, Club Med and the migrants: Europe’s response to the Arab Spring, European Council on Foreign Relations, 10 de maig
de 2011, http://ecfr.eu/content/entry/commentary_club_med_and_the_migrants_europes_response_to_the_arab_spring.

7

Unió Europea, «Declaració de Barcelona i Associació Euromediterrània» (actualitzada), 26 de juliol de 2005, http://europa.eu/legislation_summaries/external_
relations/relations_with_third_countries/mediterranean_partner_countries/r15001_es.htm.
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tot en la reestructuració de les seves economies. Si
tenen èxit, proporcionaran models a imitar als seus
veïns de Líbia, Algèria i el Marroc. Com a resultat, la
tan anhelada integració regional dels països del
Magreb (Marroc, Algèria, Tunísia, Líbia, Mauritània, i
ara Egipte) es podria produir més ràpidament a nivell virtual (on-line) i social que a nivell governamental i intraestatal, on s’han concentrat els anteriors
esforços. Europa també haurà de distanciar-se de
la seva dependència de les relacions intergovernamentals per promoure el canvi, a favor de crear i
facilitar vincles entre la propera generació d’empre
nedors d’ambdues ribes del Mediterrani. Sobretot,
els europeus han d’escoltar i aprendre dels nous
actors i replantejar la pròpia visió euromediterrània
de la Unió Europea, per tal de crear «una àrea comuna de pau i estabilitat» i «una àrea de prosperitat
compartida»7, sobre una base més equitativa que
fins ara.
Per aconseguir-ho, caldrà alguna cosa més que assistència tècnica, formació professional i renovades
línies de finançament, per important que això sigui.
La veritable revolució en el pensament sobre el nord
d’Àfrica i el potencial geopolític de la Mediterrània
encara s’ha de produir a les ments dels europeus.
Encara no és clar si existeix a les capitals europees i
a Brussel·les un lideratge capaç de canviar un conjunt de pressupòsits sobre la regió per un altre. Tanmateix, quan arribi el moment caldrà, sobretot, resituar la demografia del nord d’Àfrica com un actiu
abans que com una càrrega per a les envellides poblacions d’Europa, un actiu que Europa faria bé
d’aprofitar per assegurar el seu propi lloc en un món
cada vegada més globalitzat i competitiu.
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panya a través de l’especialització sectorial, abans
que com una minva neta dels recursos europeus i
espanyols destinada a reduir la bretxa de renda entre el nord i el sud de la Mediterrània. Les noves empreses també s’haurien de plantejar com una ma
nera de maximitzar les aportacions de valor afegit
d’ambdues ribes del Mediterrani mitjançant la combinació de les millors habilitats, components i costos
laborals en un ventall més ampli del previst fins ara.
L’objectiu hauria de ser revigoritzar l’avantatge competitiu d’Europa en un món cada vegada més globalitzat, a banda de potenciar la integració del nord en
un conjunt més ampli de mercats globals.
En el clima actual, el moment d’aquest replante
jament no podria ser pitjor, sobretot en relació a
l’emigració i la integració dels emigrants, especialment els d’origen musulmà, en les societats europees concretes. L’auge dels moviments nacionalistes d’ultradreta arreu d’Europa ha saltat dolorosament
a la palestra arran de les matances de juliol de 2011
a Noruega. També es dóna el cas que històricament
els períodes de recessió alimenten les actituds proteccionistes i d’introspecció fins que el clima econòmic no millora prou per obrir les ments a oportunitats
noves i sovint generades externament.
A menys que els líders europeus comencin a planificar a més llarg termini, existeix el perill que les velles mentalitats i mètodes de funcionament amb el
nord d’Àfrica es reafirmin a expenses de les energies positives que el despertar àrab ha generat. Hi
ha indubtablement molts riscos per endavant, però
també un nombre molt elevat d’egipcis i tunisencs
que estan ansiosos per forjar els seus propis camins i desenvolupar les seves pròpies idees, sobre-
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El paper polític i econòmic dels estats
del Golf a la Mediterrània

Valeria Talbot
Investigadora titular
Programa de la Mediterrània i l’Orient Mitjà
Istituto per gli Studi di Politica Internazionale (ISPI),
Milà

En l’última dècada, les relacions tant econòmiques
com polítiques entre els estats del Consell de Cooperació del Golf (CCG) i els països àrabs mediterranis s’han intensificat. En l’àmbit polític, els estats
del Golf han centrat els seus esforços sobretot en la
resolució del conflicte palestinoisraelià. En particular, l’Aràbia Saudita i Qatar han dedicat considerables energies a patrocinar iniciatives de pau per a la
resolució dels conflictes regionals. Només cal recordar la iniciativa del rei Abdal·là el 2007, l’acord Fatah-Hamàs amb la intervenció de l’Aràbia Saudita
aquell mateix any, l’acord de Doha per superar
l’impàs polític al Líban el 2008, la mediació qatariana entre Fatah i Hamàs, a la qual el règim d’aquest
país també proporciona ajuda financera (Schumacher, 2010), i els esforços saudites per superar
l’esmentat impàs polític libanès el 2010. Així mateix,
els vincles de cooperació bilateral s’han reforçat
amb els anys. En l’àmbit econòmic, el CCG ha exercit un paper clau en el desenvolupament de la regió
mediterrània gràcies a la Inversió Estrangera Directa
(IED), que es va expandir entre 2003 i 2008.

El paper del CCG en la primavera àrab
L’esclat de les revoltes del nord d’Àfrica al començament de 2011 ha comportat que les monarquies del Golf exerceixin un paper més enèrgic en
els afers dels països mediterranis. El principal interès d’aquestes monarquies és mantenir la seguretat i l’estabilitat a la regió àrab, des del Marroc fins al
Golf, ja que temen que la creixent inestabilitat tingui

un impacte negatiu en els seus règims. Si bé les
revoltes àrabs van agafar els estats del Golf per sorpresa, aquests estats van saber reaccionar amb rapidesa en emprendre una intensa activitat diplo
màtica i política. Excepte a Bahrain i el Iemen (que
no és membre del CCG), les protestes a la península Aràbiga han estat limitades i no han desembocat
en revoltes massives. Les monarquies del Golf han
pogut mantenir sota control la dissensió interna, en
realitat no gaire difosa, gràcies als grans paquets de
despesa pública finançats per l’augment dels ingressos del petroli, derivats al seu torn de la pujada
del preu del cru. Per exemple, l’Aràbia Saudita, el
més gran exportador de petroli del món i la principal
economia de la regió, ha assignat un paquet de
130.000 milions de dòlars, dels quals 67.000 milions es destinaran a la construcció d’habitatges.
La posició dels estats del CCG davant dels països
àrabs mediterranis no ha estat homogènia. Després
de la commoció inicial per l’enderrocament dels
aliats regionals a Tunísia i Egipte, van considerar que
la millor manera de mantenir l’estabilitat en aquests
països era protegir el seu Govern de transició tant
políticament com econòmicament. Això no va impedir a l’Aràbia Saudita oferir asil a l’exiliat president
tunisià Zine al- Abidine Ben Alí. A més, a primers de
juliol el president de la Unió dels Emirats Àrabs
(EAU), el xeic Khalifa bin Zayed bin Sultan Al Nahayan, va expressar el seu suport al Govern provisional
tunisià i a la revolució, i va manifestar la intenció de
contribuir a projectes d’inversió i a millorar la cooperació bilateral.
Per contra, els països del Golf no veuen amb bons
ulls els canvis polítics d’altres monarquies, ja que els
dirigents del Golf, en particular la família reial sau
dita, temen que les vacil·lants reformes d’altres monarquies puguin encoratjar exigències d’obertura
política al seu país, la qual cosa posaria en perill
l’estabilitat dels règims de la zona.

El rebuig de les autoritats líbies a permetre als civils
accedir a l’ajuda exterior va ser la raó oficial per la qual
el març el CCG va donar suport a la decisió de la Lliga Àrab de protegir l’establiment d’una zona d’ex
clusió aèria. A més dels crims contra civils i l’ús indiscriminat de la força, l’aversió de les monarquies del
CCG per Gaddafi i el desig de veure debilitar-se el
seu règim «il·legítim» van influir en la seva resposta a la
crisi líbia. Qatar i els EAU van realitzar una contribució
activa a la zona d’exclusió aèria en desplegar els seus
avions. El març, Qatar també va ser el primer país àrab
que va reconèixer el Govern rebel de Líbia com a
«únic representant legítim» del poble libi, i els EAU el
van seguir al cap d’un parell de mesos. La crisi de Líbia va donar a Doha l’oportunitat d’exercir un paper
més actiu en sintonia amb l’ambició d’incrementar la
seva influència en l’àmbit internacional.
Finalment, els països del CCG han proporcionat
ajuda financera al Consell Nacional de Transició libi
—Kuwait i Qatar van prometre gairebé 300 milions
de dòlars—, juntament amb un programa d’ajuda
(aliments i medicaments) dels EAU.

Jordània i el Marroc al CCG?
Un dels resultats més interessants de la primavera
àrab és la decisió del CCG, a petició de l’Aràbia
Saudita, d’incloure Jordània i el Marroc en l’orga
nització. Aquesta decisió s’ha considerat part de
l’estratègia de l’Aràbia Saudita (el principal membre
del CCG) i dels seus aliats —en particular els EAU i
Bahrain, mentre que Kuwait, Oman i Qatar hi han
mostrat certes reserves— per contrarestar els reptes plantejats pels recents esdeveniments regionals:
d’una banda, l’auge de l’Iran i la temptativa d’ampliar
la seva influència regional aprofitant el col·lapse dels
règims àrabs moderats d’Egipte i Tunísia; de l’altra,
l’aparició gradual de discursos reformistes arran de
la primavera àrab, així com de forces liberals i religioses que podrien posar en perill l’estabilitat dels règims del Golf.
En aquest context sembla menys sorprenent que en
la seva tretzena cimera consultiva, celebrada el 10
de maig, el CCG decidís acceptar la sol·licitud de
Jordània, presentada fa quinze anys, i fer extensiva al
Marroc la invitació d’unir-se al club, malgrat que
aquest país mai no ho ha demanat. Al marge de les
diferències, no només entre Jordània i el Marroc,
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L’estabilitat d’Egipte, a causa de la seva posició estratègica i del seu paper clau en la definició dels
temes i equilibris regionals, és crucial per al CCG.
Al mateix temps, tant el Caire com el CCG comparteixen l’interès per reforçar les relacions mútues.
Això explica per què els estats del Golf, en particular l’Aràbia Saudita, continuaran protegint el país
fins i tot sense Mubàrak. De fet, Egipte rebrà la major part de l’ajuda financera dels estats del Golf: la
Unió dels Emirats Àrabs ha promès 3.000 milions
de dòlars (1.500 milions de dòlars destinats a establir un fons per a petites i mitjanes empreses,
750 milions de dòlars de subvenció per desenvolupar projectes en els sectors de l’habitatge i les infraestructures, i 750 milions de dòlars més en crèdits per a altres projectes); l’Aràbia Saudita, 4.000
milions de dòlars en forma de crèdits tous, dipòsits
i subvencions, i Qatar, 10.000 milions de dòlars en
inversions i projectes (Almasry Alyoum, 5-07-11).
L’ajut del CCG hauria de cobrir les necessitats
egípcies de finançament internacional —estimades
entre 10.000 i 12.000 milions de dòlars— fins a
mitjan 2012, ja que el Govern provisional ha rebutjat un préstec de 3.000 milions de dòlars del Fons
Monetari Internacional. La decisió del Caire sembla
justificada pel desig de mantenir la independència
econòmica d’Egipte pel que fa a les institucions internacionals. En realitat, sembla que es prefereix
l’ajuda financera del Golf als préstecs del Fons Monetari Internacional i el Banc Mundial perquè la
primera no requereix el pagament d’interessos. A
més, les subvencions del Golf no estan condicionades a una transició política democràtica eficaç
com els 20.000 milions de dòlars en préstecs que
els líders del G8 van prometre a Tunísia i Egipte a
Deauville el maig de 2011.
No obstant això, han anat sorgint diferències entre
Riad i el Govern de transició del Caire pel que fa al
nou rumb de la política exterior egípcia. Els saudites no aprovaven ni la mediació d’Egipte entre Hamàs i Fatah per negociar un acord de reconciliació
ni el seu acostament a l’Iran després d’unes quantes dècades sense relacions diplomàtiques oficials.
Tot i que el Caire va reiterar que la millora de les
relacions amb l’Iran no es donaria a costa dels seus
vincles amb el CCG, l’Aràbia Saudita tem que un
Egipte més enèrgic en l’àmbit regional posi en
qüestió els seus interessos mentre no s’alineï amb
la política saudita.
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sinó també entre aquests països i el CCG, l’objectiu
d’aquesta decisió sembla que seria la creació d’un
«club de monarquies sunnites» —que podria convertir-se en un «bloc reaccionari» (Boukhars,2011)—
favorable a l’statu quo. En un context de seguretat
inestable, les capacitats militars de Jordània i el Mar
roc representarien un actiu addicional per contrarestar les amenaces regionals que superen l’abast de
les forces armades dels estats del Golf.
La decisió del CCG va provocar reaccions diverses
tant a Jordània com al Marroc. Al regne haiximita,
que comparteix frontera amb l’Aràbia Saudita, molts
consideren la iniciativa del CCG com una bona
oportunitat per abordar els greus problemes econòmics del seu país (és a dir, l’important dèficit pressupostari, l’atur, la pobresa, el baix creixement, la falta
de fonts d’energia, les despeses energètiques a
l’alça, etc.). No obstant això, les forces reformistes i
liberals temen que posar Jordània cada vegada més
sota el paraigua saudita podria afectar qualsevol
futur procés de reforma en aquell país. Aquesta
mateixa preocupació és compartida per molts al
Marroc, on, en canvi, s’ha iniciat un tebi procés de
reforma mitjançant l’aprovació per referèndum de les
reformes constitucionals proposades pel rei. És
d’esperar que això estableixi les bases per a una redistribució gradual de poders entre el rei i el Govern.
Amb tot, encara no són clars ni el moment del procés d’adhesió ni la mena d’estatus que se’ls conferiria: socis de ple dret (inclosos en la futura unió monetària), o socis parcials (que només participarien
d’algunes de les institucions del CCG). A primers
de juliol es van iniciar les converses per avaluar els
requisits de la incorporació de Jordània. Gràcies a la
seva proximitat geogràfica a l’Aràbia Saudita, amb
una economia i una població més petites, Jordània
està més ben situada que el Marroc per convertir-se
en Estat membre. A més, Amman ha mostrat un major interès que Rabat per unir-se a l’organització.
Malgrat les seves llargues relacions amb els estats
del Golf, el Marroc està més proper a Europa, tant
geogràficament com econòmicament.
Abans de la decisió del CCG, Riad va anunciar una
subvenció per valor de 400 milions de dòlars per a
Jordània. L’estabilitat del regne haiximita és molt important per al veí regne saudita, que considera que
el que succeeix a Jordània afecta inevitablement la
seva pròpia estabilitat.
Si bé la iniciativa del CCG té sobretot un objectiu
polític, les implicacions econòmiques de l’ampliació
serien encara més significatives. Des d’un punt de

vista econòmic, tant el Marroc com Jordània (països
importadors de petroli) podrien obtenir grans beneficis de la seva pertinença al CCG. De fet, aquesta
pertinença augmentaria el flux d’inversió estrangera
directa i la mobilitat comercial i laboral, a més de potenciar el turisme i les exportacions de productes manufacturats a la regió del Golf. No obstant això, pot
ser que el procés no sigui senzill, i és probable que
requereixi molt de temps a causa de les profundes
diferències en les estructures econòmiques, el PIB i
el PIB per càpita, el dèficit pressupostari i el volum de
la població (en particular al Marroc).

Les relacions econòmiques entre el CCG i els
països de la Mediterrània
Les relacions econòmiques entre els estats del CCG
i els països mediterranis es remunten a la primera
gran pujada dels preus del petroli al començament de
la dècada de 1970. Les remeses i l’ajuda pública van
tenir un paper destacat en els dos primers booms
del petroli, mentre que en el de 2003-2008 la IED del
CCG a la Mediterrània es va fer més significativa i les
remeses es van recuperar de nou després d’un període de baix nivell. Amb els anys, els receptors principals de remeses entre els països mediterranis han
estat Egipte, Jordània, el Líban i Síria. Quant a la inversió, la IED dels CCG s’ha vist potenciada, d’una banda, per un fort increment dels preus del petroli, que va
generar un substancial excedent invertible, i, de l’altra,
per un ambient inversor més favorable a causa del
ràpid creixement econòmic dels països mediterranis
en els últims anys (Talbot, 2010). La reducció de la
IED dels CCG als països mediterranis en el període
2009-2010 s’ha de considerar una conseqüència de
la crisi financera i econòmica internacional més que
no pas una pèrdua d’interès dels estats del Golf o una
desviació dels seus fluxos d’inversió.
Segons l’Observatori Anima/MIPO (Abdelkrim &
Henry, 2009), la IED dels CCG als països mediterranis en el període 2003-2008 va ascendir a 65.800
milions d’euros, és a dir, el 28,6% de la quantitat total
d’IED —229.800 milions d’euros—, atreta per la
regió mediterrània en el seu conjunt. El CCG va ser
el segon inversor després d’Europa: 85.900 milions
d’euros (el 37,3% de la inversió total). El Maixreq és
la principal destinació de la inversió dels CCG, i el
major receptor n’és Egipte, que ha atret 25.600 milions d’euros en IED dels CCG, equivalent al 49% de
l’afluència total d’IED al país. Turquia va ocupar el
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del Golf, a causa de l’augment dels preus del petroli i
l’increment de la producció, probablement redundarà
en benefici de la resta de la regió, i augmentaran tant
la IED com els intercanvis comercials.
A mitjà i llarg termini, una de les conseqüències més
importants de la primavera àrab podria ser la consolidació de la posició i el paper de les monarquies del
Golf a la regió mediterrània. Mentre que en l’esfera
econòmica és probable que aquestes monarquies
contribueixin encara més al desenvolupament i el
creixement dels països mediterranis, es plantegen
dubtes sobre la seva actitud pel que fa als canvis
polítics, si es considera l’escassa homogeneïtat de la
política dels estats del CCG pel que fa a les revoltes
àrabs. Sigui com sigui, les elits dirigents del Golf han
de tenir en compte que, encara que els canvis i reformes als països àrabs puguin tardar molt de temps, la
primavera àrab ha desencadenat un procés irreversible, i resulta summament improbable una tornada a
l’statu quo previ.
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segon lloc, amb 9.000 milions d’euros, seguida de
Jordània amb 7.500 milions. Els EAU van ser el principal inversor del CCG, amb 35.800 milions d’euros,
seguits de Kuwait, amb 11.700 milions, i de l’Aràbia
Saudita, amb 11.100 milions. Els EAU van ser el segon país inversor a la regió mediterrània en el seu
conjunt després dels Estats Units, amb 37.300 milions d’euros, que representen el 15,5% de l’afluència
total d’IED als països mediterranis. Segons la mateixa font, el 2009 el CCG va invertir a la regió del
sud de la Mediterrània 6.700 milions d’euros, és a
dir, el 23,8% de la IED total en els països mediterranis, que va baixar a 5.300 milions d’euros el 2010,
una proporció del 16,1% (De Saint Laurent; Luçon &
Lapujade, 2011). Egipte, Jordània i Líbia es van endur la part del lleó. La majoria de les inversions de les
empreses del Golf van a parar a la construcció, el
transport, el turisme i les telecomunicacions.
En comparació amb la IED, les relacions comercials
entre el CCG i els països del sud de la Mediterrània
en el seu conjunt (excloent-ne Turquia) resulten
menys significatives, tot i que tampoc no són irrellevants. El 2010, els intercanvis comercials entre el
CCG i els països mediterranis van ascendir a 17.300
milions d’euros, és a dir, el 2,6% del comerç total del
CCG; es va arribar a la mateixa quantitat de l’any
2008 després d’un descens a 13.000 milions d’euros
el 2009 (EC DG Trade, 2011). No obstant això, si es
tenen en compte les relacions bilaterals, l’Aràbia Saudita és el principal soci comercial de Jordània, el tercer de Síria, el quart d’Egipte i el Marroc, i el sisè del
Líban. Els EAU també figuren entre els deu primers
socis comercials de Jordània, el Líban i Síria.
Indubtablement, des de 2003 la IED dels CCG ha
tingut un paper fonamental en el desenvolupament
econòmic de la regió mediterrània. El CCG estimava
que el creixement econòmic continuaria tenint un impacte positiu en la perspectiva econòmica regional.
De fet, les últimes previsions del Fons Monetari Internacional (abril de 2011) augmenten el creixement del
CCG del 5,2 al 7,8%. Gràcies a l’increment dels ingressos del petroli en el CCG, es calcula que les seves remeses externes pujaran del 65,6% el 2010 al
74,9% el 2011. En paral·lel, es preveu que la sortida
d’IED augmenti de 20.900 milions de dòlars el 2010
a 42.700 milions el 2011. També es preveu que les
importacions del CCG augmentin el 18%, i que passin de 491.000 milions de dòlars el 2010 a 578.300
milions el 2011. I s’espera que s’incrementi l’ajuda
pública, sobretot de l’Aràbia Saudita, Kuwait i els
EAU. No cal dir que la riquesa econòmica dels estats
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La influència dels països BRIC
a la Mediterrània
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Analista polític de la regió mediterrània, París

Quan la primera dècada del segle xxi arriba a la seva
fi, l’espai mediterrani és més que mai el centre de
totes les mirades. Dues raons expliquen aquesta situació. En primer lloc, aquesta zona és el viver de
grans tensions i fractures mundials. Mirar la Mediter
rània equival a observar el món i els seus punts fràgils. En segon lloc, aquest espai revela el rellançament d’una multipolaritat estratègica en la qual
abunden els jocs de poder. Analitzar la Mediterrània
és observar una situació per la qual travessa tot el
món, i també comprovar que a les seves aigües
s’alcen les onades de la mundialització.
Sens dubte, les rebel·lions àrabs de 2011 ajuden a
reforçar aquestes paraules.

Un nou món
Els canvis que s’estan produint en l’escena internacional no deixen de banda l’espai mediterrani. Tot al
contrari, aquestes transformacions fan més complexa la situació geopolítica regional. Per als Països
del Sud i l’Est de la Mediterrània (PSEM) ha arribat
l’hora del desenvolupament de les relacions multidireccionals tant en el camp dels intercanvis comercials com en matèria de política exterior. Per això és
especialment rellevant estudiar la influència creixent
del Brasil, Rússia, l’Índia i la Xina. A partir de 2003,
el conjunt d’aquestes potències es va passar a denominar BRIC, segons la fórmula creada pel banc
Goldman Sachs. Indiscutiblement, l’emergència
d’aquests nous actors redefineix l’ordre internacional. Representen prop de tres mil milions d’individus
(és a dir, el 40% de la població del planeta) i el seu
PIB agregat suposa el 80% del PIB nord-americà.

Encara que de vegades ens n’oblidem, l’11 de de
sembre de 2001 va ser una data crucial, ja que va
ser el dia de la incorporació de la Xina a l’Organització
Mundial del Comerç (OMC).
La marxa imparable de la globalització es reflecteix
en un enfortiment de les interconnexions entre els
espais regionals. Aquestes interdependències estan
tornant a dibuixar la cartografia d’un planeta que descobreix noves polaritats als inicis del segle xxi. Des
de 2008, la crisi financera està accelerant l’erosió del
poder dels Estats Units i dels països europeus. Estem assistint a un nou equilibri geoeconòmic del
món, els contorns del qual contrasten amb l’atles polític de la segona meitat del segle xx. Les potències,
la influència dominant de les quals està en decadència cohabiten amb països emergents que reafirmen
la seva ambició. Però aquestes transformacions geo
econòmiques s’acompanyen actualment d’encas
tellaments patriòtics en què cada actor interpreta una
partitura pròpia sense intentar compondre la nova arquitectura col·lectiva. S’estan generant unes relacions de força inèdites i s’estan formant aliances sorprenents. Els països poden ser adversaris un dia i
socis l’endemà, en funció dels temes de l’agenda
global. Indubtablement, seria il·lusori pensar que la
multipolaritat contribueix a reforçar l’estabilitat del
món. Com que no s’han emprès les reformes necessàries, el multilateralisme està estancat perquè sens
dubte les seves regles ja no s’adapten a aquest policentrisme. I si bé s’hi ha intentat donar resposta per
mitjà de la creació del G20, ara com ara els resultats
continuen sent força pobres.

Quines dinàmiques imperen
a la Mediterrània?
La presència dels països emergents a la regió mediterrània es confirma i es diversifica. En primer lloc,

Pel que fa als PSEM, els moviments també es produeixen a través dels intercanvis comercials i de les
preses de posició en l’àmbit econòmic. Sens dubte,
els BRIC tenen avantatge sobre els PSEM, ja que el
2009 van exportar per valor de prop de 49 mil milions d’euros (la Xina acaparava tota sola el 50%
d’aquest comerç, la meitat del qual anava destinat a
Turquia). En canvi, els PSEM arribaven aquest mateix any a un total de 13 mil milions d’euros en exportacions cap als BRIC (amb una mateixa ponderació
del 25% per a cadascuna de les potències del grup
dels BRIC). A més, cal assenyalar que la quarta part
de les importacions turques s’efectua amb els BRIC
i que aquesta taxa arriba a suposar entre el 17% i el
18% pel que respecta a Algèria, Egipte, Jordània i
Síria. En paral·lel, els BRIC representen una destinació gens menyspreable per a les exportacions d’al
guns PSEM: el 15% per a Jordània, el 12% per al
Marroc i l’11% per a Egipte. De fet, Tunísia, un país
més orientat cap al mercat europeu, és el que presenta un perfil geoeconòmic menys centrat en els
BRIC. Segons el pla de la Inversió Estrangera Directa (IED), prop del 10% de les importacions registrades en els PSEM l’any 2010 procedien d’empreses
públiques o privades dels països BRIC.
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La segona economia mundial està incrementant la
seva consolidació a la zona mediterrània. Primer, mit
jançant la inversió en nombrosos sectors, com els
de les obres d’infraestructures públiques (a través
de la societat pública China State Construction and
Engineering Corporation), l’automòbil, la pesca, el
tèxtil o l’electrònica, sense oblidar els hidrocarburs
(a Algèria i Líbia) o els fosfats (el Marroc), recursos
cobejats per Pequín en la seva estratègia d’aprovi
sionament domèstic. El 2010, la Xina va ser el quart
país inversor en els PSEM. Així, a la riba occidental
del mar Roig, a Ain Sokhna, s’està gestant una zona
econòmica especial per a les empreses xineses a
Egipte. En les seves ànsies de conquerir els mercats
europeus i africans, la Xina sembla que s’ha decantat per alguns ports mediterranis, amb la intenció de
convertir-los en plataformes de distribució per a les
seves mercaderies. Aquestes relacions entre el gegant asiàtic i els països àrabs es manifesten a través
d’alguns símbols àmpliament comentats, com els
obrers xinesos que treballen a Algèria o els cèlebres
keffiyehs palestins, la confecció dels quals d’ara endavant es portarà a terme, en la seva immensa majoria, als tallers xinesos. Un altre dossier estratègic és
el nuclear: Algèria posseeix a Ain Oussera un reactor experimental subministrat per Pequín, que s’es
pera que competeixi en aquest sector amb l’expe
riència de França.
Respecte als intercanvis comercials, destaca que el
2009 la Xina figura en el segon lloc pel que fa referència als volums importats per Algèria, el Marroc i
Síria, i en el tercer respecte d’Egipte, Israel, Jordània, Tunísia i Turquia. Així, per a tots els PSEM, la
Xina s’ha convertit en un soci comercial de primera
classe. La balança està molt desequilibrada a favor
de Pequín, ja que la Xina va exportar prop de 23,7
mil milions d’euros als PSEM, mentre que d’aquest
grup de països tan sols va importar per un valor de
3,5 mil milions d’euros. No obstant això, és interessant subratllar que la Xina se situa en el quart lloc de
les exportacions marroquines i en el sisè de les
egípcies.
En l’àmbit polític, alguns PSEM participen en les
cimeres entre la Xina i Àfrica, l’última de les quals
va tenir lloc a Egipte el novembre de 2009. Sobre
el delicat tema del Sàhara Occidental, normalment
la Xina dóna suport a les posicions d’Algèria a les
Nacions Unides. D’altra banda, Pequín també
s’apropa als seus socis fent servir una diplomàcia
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convé subratllar fins a quin punt es confirma la intromissió dels BRIC a la zona que limita amb la riba
nord del mar Mediterrani. En efecte, el 2010 les inversions procedents dels BRIC s’han multiplicat als
països de la Unió Europea (UE), i la Xina ha estat el
país que més ajuda econòmica ha prestat a alguns
estats que patien els efectes de la crisi financera a
través del rescat dels seus deutes públics (Grècia i
Espanya). A més d’aquesta aportació massiva de
capital, cal destacar que, el 2009, un terç de les importacions de la UE procedien dels BRIC (el 19%
de la Xina), i que aquest bloc comprenia el 20% de
les exportacions europees (de les quals el 8% anava
a la Xina).

TAULA 4

Comerç de la Xina amb els PSEM el 2009
Importacions de la Xina

Exportacions a la Xina

Rang

Volum (en milions d’euros)

Rang

Algèria

2

3.423

7

Volum (en milions d’euros)
608

Egipte

3

2.804

6

688

Israel

3

2.523

6

741

Jordània

3

1.122

18

29

Líban

4

835

32

6

Marroc

2

1.677

4

242

Síria

2

1.740

27

6

Tunísia

3

559

9

71

Turquia

3

9.054

12

1.131
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que funciona a cop de talonari. Durant el període
2008-2010, l’import dels préstecs que la Xina va
concedir als països en vies de desenvolupament
va ser superior al del Banc Mundial. La mobilització de les seves considerables reserves de canvi
(2,8 bilions de dòlars el gener de 2011) contribueix a activar la influència internacional de Pequín, perquè aquestes ajudes duen aparellades
contrapartides diplomàtiques. Entre els PSEM, la
presència xinesa també es tradueix en una diàspora que a poc a poc es va organitzant, si bé el seu
volum continua sent difícil de quantificar. D’altra
banda, la creació de nombrosos instituts Confuci,
en els quals s’imparteix l’ensenyament del xinès
mandarí, denota una clara voluntat de reforçar
l’acció cultural i de millorar, d’aquesta manera, els
coneixements sobre la Xina, un país molt poc co-
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negut entre les societats àrabs. El ràpid creixement dels fluxos de turistes xinesos al món podria,
a mitjà termini, convertir-se en un segment d’interès
per als PSEM, especialment per a Turquia, tant en
l’àmbit econòmic com també —per què no?— en
matèria d’intercanvi cultural.
L’Índia mou els seus peons
La «democràcia més gran» del món també està començant a introduir-se en el món àrab, tot i que
mostra una preferència més acusada per l’Orient
Mitjà que pel nord d’Àfrica. L’expansió de les grans
empreses multinacionals índies, que han sabut
implantar-se al sud d’Europa (Itàlia, Xipre, Grècia),
també hauria de poder conquerir el sud de la Mediterrània en el transcurs dels pròxims anys. La

TAULA 5

Comerç de l’Índia amb els PSEM el 2009
Importacions de l’Índia
Rang

Exportacions a l’Índia

Volum (en milions d’euros)

Rang

Volum (en milions d’euros)

Algèria

9

585

8

346

Egipte

9

898

3

1.033

Israel

7

825

4

1.299

Jordània

13

217

3

489

Líban

18

108

38

4

Marroc

15

180

2

469

Síria

14

267

12

106

Tunísia

9

165

5

154

Turquia

11

1.356

25

294
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quarta economia mundial sembla que va envaint
gradualment aquesta zona i que té en el punt de
mira les indústries químiques, plàstiques, informàtiques i tèxtils. Però l’Índia, de la mateixa manera que la Xina, s’ha adonat que les seves necessitats energètiques internes estan augmentant molt,
i els recursos petrolífers i gasístics d’alguns PSEM
no la deixen indiferent. I el mateix succeeix amb els
fosfats marroquins, la meitat de les vendes dels
quals va a parar al mercat indi, un mercat en què
l’agricultura continua vinculada al model de la revolució verda. Els fosfats del regne xerifià constitueixen també un dels blancs prioritaris de les inversions índies a la zona.
En l’àmbit comercial, l’Índia és encara molt lluny del
potencial xinès en termes de posició geoeconòmica amb els PSEM. Fins i tot es podria dir que la
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balança comença a equilibrar-se, ja que Nova Delhi
va exportar per un valor de prop de 4,6 mil milions
d’euros el 2009, alhora que va importar per un
muntant de prop de 4,2 mil milions d’euros dels
PSEM. Essencialment, Egipte i Israel són els països amb els quals l’Índia manté més tractes comercials, si bé també hi ha un altre client crucial, Turquia, les importacions índies del qual són importants
si es comparen amb les seves exportacions amb
destinació a Nova Delhi. Així mateix, convé assenyalar que l’Índia se situa en el segon lloc de les
exportacions marroquines i en el tercer pel que fa a
Egipte i Jordània. En resum, encara que els PSEM
no figurin com a grans destinacions en el mapa de
les exportacions índies, sí que l’Índia constitueix un
mercat estratègic per a les exportacions d’alguns
d’aquests PSEM.

TAULA 6

Comerç del Brasil amb els PSEM el 2009
Importacions del Brasil

Exportacions al Brasil

Rang

Volum (en milions d’euros)

Rang

Volum (en milions d’euros)

Algèria

8

632

6

1.034

Egipte

11

886

39

32

Israel

15

149

9

494

Jordània

14

133

36

4

Líban

10

255

82

1

7

411

6

220

Síria

16

237

33

3

Tunísia

12

107

10

62

Turquia

14

792

27

275

Marroc
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Un Brasil que s’imposa
En les seves ànsies de promoure les relacions
sud-sud, el Brasil ha iniciat una política exterior
proactiva i sense complexos sota la presidència de
Lula (2002-2010). Avalada per la seva herència
sociohistòrica (12 milions de brasilers són d’origen
àrab, amb una important comunitat libanesa i
l’organització d’un gran festival de cultura àrab a
Sao Paulo el març de 2010), la vuitena economia
mundial s’ha esforçat per consolidar les relacions
amb el món àrab. Dues cimeres de caps d’Estat i
de Govern dels països sud-americans i àrabs, celebrades, respectivament, el 2005 a Brasília i el
2009 a Doha, han afavorit el desenvolupament de
la cooperació econòmica en sectors mútuament
profitosos i l’inici d’operacions diplomàtiques en
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un context de vegades gairebé acrobàtic. Com en
el cas de l’acord entre el Brasil i Turquia, el maig
de 2010, sobre el tema nuclear iranià, o el reconeixement de l’Estat palestí el desembre de 2010.
Aquestes preses de posició, acompanyades per
crítiques recurrents referents a les colònies israelianes, han contribuït a confirmar la gran simpatia
que Brasília suscita en molts països àrabs. D’altra
banda, alguns líders han expressat el desig que el
Brasil ocupi un paper de mediador en les nego
ciacions palestinoisraelianes. Com que aspira a
aconseguir un seient permanent en el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides, el Brasil sap
perfectament que aquesta diplomàcia audaç i
proàrab pot ser útil per als seus interessos.
Però aquesta política es reflecteix, en primer lloc,
en un repartiment del creixement. Des de 2002, el

A més d’aquesta polarització geogràfica centrada
en alguns PSEM, els intercanvis comercials del
Brasil amb els països mediterranis es concentren
en els productes agrícoles (sucre, carn, blat de
moro) i en les matèries primeres (petroli, fosfats,
fertilitzants). Entre el Brasil i els PSEM hi ha un
potencial molt fort de complementarietat. Per tant,
l’agricultura brasilera, moderna i exportadora, respon perfectament a la dependència estructural
dels països àrabs mediterranis respecte del mercat internacional pel que fa a alimentar la seva població. D’aquesta manera, les vendes agrícoles del
Brasil han passat d’1,5 a 7 mil milions de dòlars
entre 2000 i 2009, i constitueixen més de la meitat
de les exportacions totals brasileres als països
àrabs.

Una nova Mediterrània per a 2011?
En les relacions entre els PSEM i els BRIC predominen els aspectes econòmics, però no hauria de
deixar-se de banda la variable política. Des de 2008,

Dossier

Rússia continua sent un cas específic. Estem assistint al ressorgiment d’una potència que s’havia adormit durant tota una transició després de la caiguda
del Mur de Berlín el 1989. Al cap de dues dècades,
Rússia retorna al món dels negocis internacionals,
tot i que no emet senyals tranquil·litzadors sobre la
seva arrencada econòmica. La sisena economia
mundial no es mou d’un escenari mediterrani històricament percebut com a estratègic per Moscou. La
flota russa roman ancorada a Sebastopol, els contractes d’armament se signen de manera regular
amb alguns PSEM, i els nombrosos turistes que
busquen el sol acudeixen cada any a allotjar-se a les
costes meridionals de Turquia. Rússia, membre del
Quartet per a l’Orient Mitjà, manté llaços molt estrets amb Síria i l’Iran, cosa que li proporciona un
avantatge diplomàtic gens menyspreable a la zona.
Alhora, s’estan perfilant punts de convergència amb
Israel, país on la comunitat jueva d’origen rus va
créixer molt al començament de la dècada de 1990.
Pel que fa als intercanvis comercials, Moscou fa negocis sobretot amb Turquia. Rússia ocupa el segon
lloc de les importacions efectuades per Ankara, i
s’ubica en el cinquè lloc de destinació pel que fa a
les exportacions turques. A més, tots dos països han
donat impuls a les seves relacions estratègiques en
l’àmbit nuclear. El 2010 es va signar un acord bilateral per instal·lar una central al sud del país, a Akkuyu,
just davant de l’illa grega de Rodes, entre els dos
veïns del mar Negre. Però igual que la Xina, l’Índia i
el Brasil, Rússia pretén aproximar-se al continent
africà i als seus recursos naturals. Mirant més enllà
de l’altiplà d’Anatòlia, Rússia ha invertit en aquesta
zona, on ha multiplicat els acords de col·laboració en
el sector energètic (Algèria, Líbia) a través de
l’activitat de l’empresa Gazprom. Al nord d’Àfrica té
clients molt importants en el sector cerealista, i les
seves exportacions de blat creixen cada vegada
més, especialment les destinades als mercats egipcis i sirians, cosa que explica que Moscou aparegui,
respectivament, en el sisè i el setè lloc de les importacions realitzades per aquests països.
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sociohistòrica la vuitena economia
mundial s’ha esforçat per
consolidar les relacions amb
el món àrab
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comerç entre el Brasil i els països àrabs s’ha quadruplicat. L’activitat d’algunes empreses brasileres, com ara Petrobras (energia), Randon (vehicles
industrials) o Norberto Odebrecht (infraestructures), augmenta cada vegada més en aquests països. En el marc de Mercosur, s’ha dut a terme una
liberalització dels intercanvis de béns amb el Mar
roc, Jordània, Egipte i Síria. Totes les xifres del comerç entre el Brasil i els països àrabs reflecteixen
una tendència a l’alça els últims anys, i el potencial
interregional encara sembla poc explotat, ja que
els volums continuen sent menors que els que
s’imposen per a l’Índia o la Xina. Els PSEM més
dinàmics en l’àmbit de les exportacions amb destinació a Brasília són Algèria, Israel, Turquia i el Marroc. En canvi, el Brasil exporta sobretot a Egipte.
Convé destacar que Brasília se situa en el setè lloc
de les importacions marroquines i en el vuitè de les
algerianes.

TAULA 7

Comerç de Rússia amb els PSEM el 2009
Importacions de Rússia
Rang

Algèria

Exportacions a Rússia

Volum (en milions d’euros)

Rang

Volum (en milions d’euros)

26

85

Egipte

6

1.112

21

118

Israel

11

345

10

469

Jordània

10

248

28

11

Líban

19

106

27

9

Marroc

9

304

5

234

Síria

7

672

15

25

Tunísia

7

335

13

38

Turquia

2

13.913

5

2.293
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la crisi financera internacional ha tingut un efecte
catalitzador en les aproximacions geoeconòmiques
entre els BRIC i els PSEM. Però l’agreujament de les
tensions al món àrab a partir de principis de 2011
podria alentir les convergències en un rerefons de
malestar geopolític.
En els debats recurrents sobre la multipolaritat, ja fa
uns quants anys que s’estableix sovint una oposició
entre dos models ideològics que, tot i que poden ser
complementaris —la globalització obliga—, són inevitablement antitètics, a causa de la universalitat
de certs valors. D’una banda, el famós Consens de
Washington, tan apreciat pels nord-americans i els
europeus, que consisteix a liberalitzar l’economia i a
proposar una governança al més democràtica possible. De l’altra, el que s’ha denominat Consens de
Pequín, ja que es basa en la trajectòria de la Xina, és
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a dir, l’aliança entre una àmplia obertura al capitalisme i la rigidesa d’un sistema que continua sota
l’ègida d’un partit únic. Però encara que la Xina
s’hagi abstingut de lloar el seu model, aquest no
s’ha deixat d’estendre per tot el planeta. I els PSEM
tampoc no s’han lliurat d’aquesta penetració. És
possible que les elits en el poder s’hagin deixat seduir per la fórmula d’una arrencada econòmica molt
important, però que s’ha portat a terme sense criteris polítics. En definitiva, el model xinès podria respondre més a les aspiracions i a les dinàmiques del
món àrab, i passar per damunt del discurs occidental sobre la necessària democratització de la regió.
És prou cert que les revoltes que sacsegen, des de
principis de 2011, la immensa majoria dels PSEM
estan commocionant les opinions i els poders públics de tot el món. Es tracta d’insurreccions popu-

Reflexions prospectives
És evident que l’any 2011 s’ha obert un nou període
geopolític per a la regió mediterrània. Totes les grans
potències hauran de reajustar les seves estratègies
en un context turbulent i fràgil, alhora que transfor-
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en aquesta zona, des de l’arribada a la presidència
de Dilma Roussef a principis de gener de 2011,
Brasília sembla mostrar, amb vista al futur, força interès a promoure una política exterior que tingui
més en compte el respecte pels drets humans.
Aquest país és probable que hagi tingut un cert pes
en la decisió d’ajornar la III Cimera d’Amèrica del
Sud i Països Àrabs, que s’havia de celebrar al Perú
el 16 de febrer de 2011. Com la resta dels països
BRIC, el Brasil no es va oposar, el 17 de març de
2011, a la resolució de Nacions Unides que autoritzava una ingerència exterior en el conflicte libi amb
la intenció de protegir la població. Però, ben aviat,
quan aquesta intervenció ha passat a estar sota
l’ègida de l’OTAN, Brasília s’ha pronunciat en favor
d’un alto el foc i de la finalització de les operacions
militars. Aquest canvi s’explica també per raó de les
postures estratègiques adoptades per una potència
brasilera que ja fa anys que ofereix un diàleg alternatiu als països àrabs. Des de 2002, el Brasil, igual
que l’Índia des de 2007, és membre observador en
el si de la Lliga Àrab. A Lula sovint li agradava subratllar l’especificitat del seu país. A diferència dels
Estats Units i d’Europa, el Brasil pot fer-ho sense
seqüeles històriques i polítiques. Es mostra com un
interlocutor honrat, menys moralista, que no emmascara la seva artilleria econòmica darrere el seu
tràfec diplomàtic, i, encara més, no s’alinea per sistema amb les postures nord-americanes o europees. Tot mantenint la seva indiscutible aura internacional, especialment entre els països del sud,
Lula, el convidat d’honor, fins i tot es va permetre fer
una apologia de la democràcia en el VI fòrum anual
d’Al-Jazira, organitzat el 13 de març de 2011 a
Doha, sense que això provoqués cap mena d’enre
nou ni entre els assistents ni a la regió. També és
cert que els països àrabs haurien de tenir presents
algunes transicions llatinoamericanes, en les quals
el pas de la dictadura a la democràcia s’ha efectuat
cometent alguns errors que convindria no reproduir.
Més que de l’exportació d’un model de transició,
seria més just parlar d’aprenentatges, tal com va
suggerir el mateix Lula.
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lars generades als carrers, que impliquen diverses
generacions i combinen tota mena de sentiments de
descontentament, des de l’absència de drets juntament fins la precarietat provocada per la carestia de
la vida, passant pel problema crucial de l’ocupació.
El febrer de 2011, la plaça Tahrir del Caire va ser
l’escenari en què tothom va expressar, en un moviment comú, la set de llibertat i les ànsies d’igualtat
social. Un règim va caure perquè havia cregut, de
manera equivocada, que el poble aguantaria indefinidament el seu autoritarisme en un procés de progrés econòmic. Però això era desconèixer la cara
oculta d’un desenvolupament mal portat; és a dir,
d’un desenvolupament els fruits del qual no es comparteixen i en què la misèria social s’intensifica per
causa d’una mundialització a diverses velocitats.
Però malgrat que el Consens de Washington contingui nombroses limitacions, el Consens de Pequín
també ha demostrat que en té a principis d’aquest
any 2011. No és sobrer constatar fins a quin punt
les autoritats xineses, i també les russes, han seguit
de prop l’agitació que han solcat els països àrabs,
com també les revoltes de Tunísia i Egipte. I aquesta
observació no és només perquè el gessamí tingui
l’origen en terres asiàtiques, sinó més aviat perquè
els mals del món àrab presenten certes similituds
amb els detectats a la Xina i Rússia (desigualtats
socials, falta de llibertats individuals, exclusió i empobriment de les zones interiors, opressió de les minories, etc.). I si bé, evidentment, els contextos culturals i polítics no són idèntics, sí que hi ha diversos
factors que poden desvetllar legítimament la por de
Pequín de viure, a mitjà termini, una situació semblant, en la qual les protestes socials es barregin
amb les reivindicacions polítiques. Més enllà del
control exercit sobre les xarxes informàtiques i de la
vigilància de certs sectors de la joventut instruïda, la
Xina s’ha sabut organitzar pel que fa als esdeveniments que han sacsejat el nord d’Àfrica, i va enviar
l’armada a recollir els milers de xinesos que fugien
dels combats a Líbia. En canvi, des d’una perspectiva d’estancament de les revolucions i dels disturbis
recurrents en els PSEM, un argument que no s’hauria
d’excloure, les autoritats xineses tendeixen a lloar la
«societat de la felicitat», una fórmula adoptada en la
primavera de 2011 per sensibilitzar la seva població
respecte de les virtuts de l’estabilitat i el control.
Per la seva banda, el Brasil també mira amb molta
prudència el que està succeint a la regió de la Mediterrània i l’Orient Pròxim. Després d’haver afavorit
durant els dos mandats de Lula la seva implantació

TAULA 8

Comerç dels BRIC amb els PSEM el 2009
Importacions dels BRIC

Exportacions als BRIC

Milions d’euros

% del comerç total

Milions d’euros

Algèria

4.725

16

1.988

% del comerç total
6

Egipte

5.699

18

1.870

11

Israel

3.842

12

3.002

9

Jordània

1.720

17

534

15

Líban

1.303

11

19

1

Marroc

2.572

12

1.166

12
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2.916

18
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2

Tunísia

1.165

8
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25

3.993
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cions (igual que per a les exportacions, en el cas de
Turquia i dels països del nord d’Àfrica). Però la densitat de les relacions humanes i econòmiques entre
Europa i els PSEM no es plasma en l’àmbit diplo
màtic i geoestratègic. Europa, que havia estat imprescindible, ara, mancada de lideratge, podria veu
re com continua disminuint la seva influència.
També, pel que fa als BRIC, cal ser realistes quant a
la magnitud de la seva influència. Encara que l’ex
pressió s’hagi popularitzat ràpidament sobre bases
geoeconòmiques, el concepte continua sent controvertit ja que aquests països no formen un bloc geo
polític homogeni, malgrat les cimeres anuals instaurades el 2009 amb la intenció de crear convergències
polítiques i comercials entre les quatre potències (el
2011, Sud-àfrica s’ha sumat oficialment al grup, i ha
afegit així una cinquena lletra a l’acrònim, que ha
passat a denominar-se «BRICS»). De tots aquests
països, dos són democràcies (l’Índia i el Brasil), dos
són gegants demogràfics (l’Índia i la Xina), tres són
potències nuclears (l’Índia, la Xina i Rússia), i dos
ocupen un seient en el Consell de Seguretat de Nacions Unides (la Xina i Rússia). A més, aquestes potències també mostren alguns signes de fragilitats
endògenes, que poden alterar els seus progressos
econòmics. No obstant això, les previsions fetes a
finals de 2010 criden l’atenció quant a la velocitat de
les oscil·lacions geoeconòmiques; és a dir, el 2011,
el PIB del Brasil hauria de sobrepassar el de França
i el de l’Índia superar el del Japó; el 2014, el de Rússia passaria per davant del d’Alemanya, mentre que
el 2019, el PIB de la Xina podria excedir el dels Estats Units (la previsió de Goldman Sachs feta el
2003 apuntava a 2041...). En el curs de la pròxima
dècada, els BRICS representaran entre el 50% i el
70% del creixement del PIB mundial en termes reals.
Amb tot, cal relativitzar aquestes previsions, ja que la
crisi financera global també pot contribuir a refredar
el seu creixement econòmic.
Com a tendència, sembla que la pròxima dècada
serà la de la consolidació de l’atomització de la Mediterrània. Els PSEM, cada dia més heteròclits, prosseguiran amb les estratègies multidireccionals en
els seus processos comercials i polítics. Europa,
afeblida i desacreditada, continuarà perdent influència. Les seves prioritats l’allunyaran de la riba sud
del Mediterrani. Haurà de salvar-se a si mateixa,
consolidar l’ampliació a l’Est, estabilitzar els Balcans
i decidir-se sobre l’adhesió de Turquia. Simultàniament, la presència dels BRICS s’accentuarà i es diversificarà, i entre aquests països es produirà la in-
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mat. És indubtable que tant els Estats Units com
Europa tractaran de conduir els canvis i promoure la
democratització. Per Washington, com succeeix sovint, el que prevaldrà serà la preservació dels interessos nord-americans, si bé s’ha d’admetre que
l’Administració Obama està portant a terme una
gestió relativament controlada de les crisis àrabs.
Dit això, també convé esmentar que els Estats Units
no aconsegueixen convèncer ningú perquè ja no tenen un discurs regional creïble. Tot i que Washington prometi progressos en la qüestió del Pròxim
Orient, res no canvia a favor dels palestins. Les he
rències pesen molt, i és fàcil adonar-se que Amèrica
del Nord, que en un altre temps va modelar la història, ara es limita tan sols a seguir-la. I això és especialment vàlid per al món àrab, on va fracassar
estrepitosament quan va intentar remodelar la zona
segons la seva pròpia agenda estratègica.
Brussel·les s’enfronta a un repte enorme i complex,
ja que la proximitat geogràfica suscita inquietuds diverses. Cada vegada més es concreta la temptació
de replegar-se en ella mateixa. Els mateixos PSEM,
les diferències entre els quals s’han anat accentuant, també podrien mostrar una menor atracció
pels països europeus. La desconfiança i les decepcions serien les causants dels canvis d’orientació
pel que fa a les altres ribes del Mediterrani. Dividida
en la política exterior i afeblida econòmicament, Europa no disposa dels mitjans que les seves ambicions requereixen. En l’àmbit del Partenariat Euromediterrani, actualment el cel està molt ennuvolat,
gairebé es podria dir que tempestuós, però els reptes són de tanta envergadura que caldrà enfocar-los
de manera multilateral. L’audaç concepte euromediterrani, impulsat al final del segle xx, era una aposta
per l’enfortiment estratègic del veïnatge geogràfic,
fins al punt que es podia parlar d’una regionalització
de la mundialització i d’una integració progressiva
entre dues zones desigualment desenvolupades.
Més de quinze anys després de Barcelona, aquest
escenari no s’ha concretat. És probable que Europa
se senti temptada a fer servir els instruments de la
Política Europea de Veïnatge (PEV), que defensen la
diferenciació i la condicionalitat en les relacions amb
els PSEM. Per tant, es corre el risc que s’intensifiqui
la bilateralitat de les relacions, cosa que el fracàs de
la Unió per la Mediterrània encara haurà estimulat.
La falta de determinació política i les divisions intracomunitàries han estat més fortes que l’ambició
euromediterrània, i, el 2009, la UE continua sent per
a tots els PSEM el primer pol de les seves importa-
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evitable competència a la zona. Les desmesurades
ànsies de cobdícia pels escassos recursos i la competència entre les potències contribuiran al des
envolupament de la fragmentació de l’espai medi
terrani. Els països àrabs tractaran d’aprofitar-se
d’aquestes rivalitats i possiblement experimentaran
models polítics inèdits que no es corresponguin ni
amb els esquemes occidentals ni amb el Consens
de Pequín. Mitjançant la revolució o la reforma, el
panorama polític d’aquests països podria evolucionar profundament durant els pròxims anys. Tant cap
a millor com cap a pitjor.

El món ha canviat, i la
Mediterrània també. Aquest fet
no ens ha d’ajudar només a no
témer els processos evolutius,
sinó a anar molt més enllà:
ens ha d’ajudar a conduir els
canvis i a adaptar-nos-hi
Aquest escenari no és gens encoratjador. Però això
no significa que calgui inquietar-se davant la intromissió dels BRIC en els temes mediterranis. Al
contrari, aquesta dinàmica ens ensenya que els
PSEM participen en la globalització, i que el món
sencer es mou en el basar mediterrani. Sobretot,
lluny d’amenaçar la integritat fantasiejada d’una regió fragmentada, en realitat tots aquests moviments
posen en qüestió la pertinença actual de la idea

euromediterrània. I si bé aquesta idea pot semblar
encara desitjable per molts aspectes, podem creu
re realment que és concebible i realitzable en la
conjuntura actual? El món ha canviat, i la Mediterrània també. Aquest fet no ens ha d’ajudar només
a no témer els processos evolutius, sinó a anar molt
més enllà: ens ha d’ajudar a conduir els canvis i a
adaptar-nos-hi.

Bibliografia
Abis, S. (dir.). «La Méditerranée sans l’Europe».
Confluences Méditerranée, núm. 74, París:
L’Harmattan, setembre de 2010.
Comissió Europea - DG Trade. Statistics on Trade,
Bilateral Relations. Actualizat el 17 de març de
2011.
Halper, S. The Beijing Consensus. How China’s
Authoritarian Model Will dominate the 21st
Century. Basic Books, 2010.
Hawksworth, J., i Tiwari, A. The World in 2050. The
accelerating shift of global economic power:
challenges and opportunities. Londres: Pricewaterhousecoopers, gener de 2011.
Menon, R., i Enders Wimbush, S. «New Players in
the Mediterranean». The German Marshall Fund
of The United States. Mediterranean Paper Series, maig de 2010.
Simpfendorfer, B. The New Silk Road. How a Rising Arab World is Turning Away from the West
and Rediscovering China. Palgrave Macmillan,
abril de 2009.

La nova Mediterrània en un món canviant
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L’autor subscriu el contingut d’aquest article a títol personal.

From the very start the Balkans was more than a
geographical concept. The term, unlike its predecessors, was loaded with negative connotations – of violence, savagery, primitivism – to an
extent to which is hard to find parallel… Europe
quickly came to associate the region with violence and bloodshed. (Mazower, 2000: 4)
Tot i que hi ha fets recents que poden portar a una
identificació semblant, difícilment aquesta es podria
explicar si històricament no constituís el lloc on s’han
traçat les línies que han dividit els nosaltres dels altres: entre catolicisme i ortodòxia, entre cristiandat i
islam. La qual cosa ens duu a diferenciar una zona
que geogràficament és Europa al si o de la resta
d’ella.
Per això, parlar dels Balcans i de la Mediterrània és
parlar també de geografia, però no només ni principalment. És parlar –apostar, potser– d’una de les
històries possibles de la història. La de la Mediterrània com a objecte de construcció internacional per
part de les entitats polítiques que aglutinen els seus
habitants i tots els seus actors internacionals rellevants. La dels Balcans com a subjecte d’acció internacional a la Mediterrània. La qual cosa ens planteja
el què, el perquè, el per a què i el com d’aquesta
possible història de la història.

Med.2011

El Mediterrani és, com el seu propi nom indicia, una
realitat geogràfica. És també una realitat cultural,
històrica, derivada d’aquell temps en què va ser per
als seus habitants el Mare Nostrum i una possibilitat
cultural. És i pot ser un mar de frontera, i és i pot ser
un mar d’unió. I pot ser-ho per la possibilitat de
construir-lo políticament a partir de la seva percepció com a espai comú. Perquè al llarg de la història
ha estat tan evident el Mediterrani com la seva
absència; la seva conformació com a vincle i com a
frontera, com a lloc en què som nosaltres, que defineix un nosaltres, i com a mar frontera a partir del
qual comença l’altre, on ens trobem amb ell.
Els Balcans Occidentals tampoc no constitueixen
necessàriament una unitat política i geogràfica diferenciada, sinó que, utilitzant una circumstància orogràfica per a la seva diferenciació, són producte
d’una creació històrica des de fora; d’una denomi
nació, en termes històrics relativament recent, concebuda per les potències que als congressos diplomàtics del segle XIX traçaven mapes que després
intentaven convertir en realitat, en gran manera sobre el que fins aleshores havien estat territoris de
l’Imperi Otomà, i pels historiadors i acadèmics que
escrivien la història. Com assenyala Mark Mazower
(2000), durant el segle XVIII i la major part del XIX,
«Turquia a Europa» era la manera més habitual de
referir-se als territoris que després es coneixeran
com els Balcans, i no és freqüent trobar abans de
1888 –any del Congrés de Berlín– textos amb referències als pobles balcànics (ans al contrari, du-

rant molt temps van ser coneguts al si de l’Imperi
Otomà com a Rumèlia o rums –romans– ja que provenien dels pobles de l’antic Bizanci); tanmateix, al
començament de la Primera Guerra Mundial era ja la
forma habitual de referir-s’hi des de fora de la regió.
Si bé utilitza un referent geogràfic, Mazower sosté
que des de l’inici els Balcans són més que un concepte geogràfic:
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Parlar dels Balcans2 i la Mediterrània és parlar d’uns
fets –l’ingrés d’Albània al Procés de Barcelona el
novembre de 2007, i posteriorment de Croàcia,
Bòsnia i Hercegovina i Montenegro a la Unió per la
Mediterrània el 2008– i les seves potencialitats.

Parlar dels Balcans i de la
Mediterrània és parlar d’una de
les històries possibles de la
història. La de la Mediterrània
com a objecte de construcció
internacional per part de les
entitats polítiques que aglutinen
els seus habitants i tots els seus
actors internacionals rellevants
I per a la consideració d’aquests fets i aquestes potencialitats, d’aquesta història possible, per respondre als interrogants anteriors, emprendrem un recor
regut intel·lectual pels Balcans Occidentals i les
seves dinàmiques col·lectives i internacionals en relació a la Mediterrània; i per la Mediterrània com a
objecte de construcció internacional i del procés
euromediterrani (Procés de Barcelona primer, Unió
per la Mediterrània després) com a via per fer-ho
possible. Amb la consciència que es duu a terme
des d’un moment especial de la història, quan el sud
de la Mediterrània està vivint una primavera àrab que
ens obliga, ens planteja, la necessitat de repensarho tot.

Dels Balcans i la seva projecció internacional
envers la Mediterrània
Un doble punt de partida
D’una banda, com ja s’ha assenyalat, els Balcans no
es construeixen a si mateixos, sinó que són construïts des de fora, en un procés de singularització i
diferenciació del que abans havia estat comú. Comú,
primer, amb la resta de l’Imperi Romà i, per tant, del
Mediterrani (els habitants del qual l’anomenaven
2

Mare Nostrum); després, amb la resta d’Europa i, finalment, amb l’Imperi Otomà. Singularització, precisament, per diferenciar-lo de la resta de l’Imperi
Otomà, la formació del qual durant segles constitueix un dels grans esdeveniments històrics en la
configuració internacional de la Mediterrània –durant segles fonamentalment una qüestió de relació
entre aquesta i les potències cristianes–, la desintegració de la qual es troba a l’origen de moltes de les
crisis i tensions geopolítiques contemporànies des
de l’Orient Mitjà fins als Balcans.
D’altra banda, els Balcans considerats com a punt
de trobada entre cultures, civilitzacions, mons, per la
qual cosa la seva articulació política es veu condicionada per línies de tensió que els divideixen i estructuren; i per factors i actors respecte als quals
l’organització en estats constitueix un fenomen històric recent i que moltes vegades aquests transcendeixen; bocins de la història que segueixen vius a
través d’ella, més enllà de la vida i de la mort del món
que els va donar a llum. Bocins, onades o fluxos de
la història, passat i present de la romanització, que
tanmateix va trobar la resistència lingüística del grec
i l’il·liri (de tal manera que el grec i l’albanès constitueixen, junt amb el basc, les úniques llengües vives
anteriors al llatí); de la línia de Teodosi, que l’any 395
va dividir l’Imperi Romà Orient i Occident, i que posteriorment es reflectiria en la dels mons catòlic i ortodox, de les invasions eslaves a partir de les quals
aquests pobles conviuen a la regió amb albanesos i
grecs; de la invasió otomana i les dinàmiques d’in
tegració i resistència que genera, així com de la islamització de part de la població. Resistència històrica
o manteniment identitari que junt amb els corrents
nacionalistes i l’afebliment de l’imperi obre, a partir
de la grega, el procés envers les independències
dels pobles de la regió i la seva organització política
com a estats. Un procés, per cert, que neix com un
acte de solidaritat ortodoxa a través del suport de
Caterina la Gran als independentistes grecs i que
comporta com a factor geoestratègic l’accés dels
poders centrals eslaus a la Mediterrània. De la pre
sència, al Mare Nostrum, de potències centrals com
els imperis rus o austrohongarès, dels mons germànic i eslau.
Aquest procés culmina amb l’organització política
dels pobles i territoris balcànics en estats, en què es

En referir-nos als Balcans, tenint en compte que Romania i Bulgària són ja estats membres de la UE i que formen part com a tals del procés
euromediterrani, ens referim al que en l’actual terminologia de la Unió Europea es coneix com a Balcans Occidentals i que comprenen els estats
de l’antiga Iugoslàvia (dels quals Eslovènia ja és també Estat membre de la UE) i Albània.

•

•

la construcció de l’Estat passant d’un únic poder a la divisió de poders i l’Estat de dret fruit
d’un contracte social basat en la ciutadania; del
nosaltres de l’ètnia o la religió compartida al de
la ciutadania compartida;
la integració europea com a via per al consens
col·lectiu. Element essencial d’aquest, fita i alhora camí o full de ruta de l’acció col·lectiva –configurat el Progress o Opinion Report de la Comissió en programa polític compartit i guia del
procés transformador–, objectiu de política exterior i al mateix temps element essencial de
construcció nacional, en constituir-se en la principal opció i repte de futur compartit.

Perquè quan estem absorbits en ser davant nosaltres mateixos, acostumats a contemplar els actors
internacionals com a actors interns, a ser objecte
d’acció internacional; ser davant l’altre, més enllà de
les nostres fronteres, i dirigir envers aquest fi la nostra política exterior i la nostra acció col·lectiva su
posa un canvi de paradigma, de plantejament; és
considerar-se part d’un nosaltres més gran, voler
construir-lo amb altres. Com la Mediterrània en què
s’ha estat present i que ha estat present en nosal-
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conviuen amb altres factors com a actors. Estats fonamentalment homogenis des d’una perspectiva ètnica, religiosa i identitària; i estats plurals com Bòsnia i Hercegovina o la República ex-Iugoslava de
Macedònia. En aquest paisatge, el «factor serbi» i el
«factor albanès» apareixen sovint en els discursos
explicatius de les dinàmiques regionals.
Superada la fase del conflicte armat a través de la
seva solució negociada i la creació de nous estats, i
amb la perspectiva d’integració europea des del
Consell Europeu de Tessalònica, els Balcans contemplen la seva realització mitjançant el procés
d’estabilització, associació i integració amb la UE.
Es configura així la UE –com al seu dia en gran manera l’Imperi Otomà– en nou cohesionador exterior,
i la integració europea en fórmula superadora de les
qüestions i tensions nacionals i identitàries. I és així
la transició a la democràcia i a l’Estat de dret alhora
cap a i per esdevenir un Estat membre de la Unió
Europea.
Es configura, doncs, com a repte fonamental dels
Balcans la construcció d’estats viables i la gestió de
les relacions entre els seus pobles per la via de la
cooperació en comptes de la confrontació, la qual
cosa suposa:
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poden distingir dues fases: la de la seva independència de l’Imperi Otomà –i de l’Austrohongarès–,
que culmina després de la Primera Guerra Mundial
amb la creació del regne que més endavant es
transformarà en la República Federal de Iugoslàvia i
la de l’Estat albanès; i la de la desintegració de
l’antiga Iugoslàvia als anys noranta del segle passat.
Un procés que, amb el referent de la independència
grega, s’accelera al voltant del Congrés de Berlín
esperonat pels nacionalismes i la solidaritat catòlica
(Imperi Austrohongarès) i ortodoxa envers els pobles d’aquestes religions. En aquest context el cas
albanès es configura com una excepció. En conviure
al seu si un nord catòlic i un sud ortodox, i en convertir-se bona part de la seva població a l’islam, el
nacionalisme albanès és als seus inicis fonamen
talment cultural. La seva construcció nacional i
l’afirmació de la seva identitat col·lectiva s’articulen
al voltant de la llengua, reivindiquen el moviment de
la Rilindja, l’escriptura i l’ensenyança en albanès, i
reclamen fonamentalment a l’Imperi Otomà aquest
tipus de drets i autonomia política per a la seva realització. La dificultat de la seva realització i autonomia política, i l’avenç paral·lel d’altres nacionalismes
a la regió, amb tendències expansionistes i ambicions territorials, condueix a la proclamació de la independència l’any 1912 i a la lluita pel territori a la
Segona Guerra Balcànica, que se saldarà amb el
naixement d’una Albània com a Estat independent
que abraça poc més de la meitat del territori i la població dels vilaiets o províncies otomanes en què
habitaven els albanesos. La població albanesa fora
d’Albània (a Kosovo, Macedònia, Montenegro, la vall
de Presevo, el nord de Grècia) configura la qüestió
albanesa i el factor albanès en temàtica i dinàmica
de l’agenda i l’acció col·lectiva de la regió.
D’altra banda, la construcció d’un Estat compartit
entre els altres pobles de la regió té la potencialitat
de canalitzar les tensions entre ells en un projecte
federal comú, i el risc que la seva capacitat equilibradora es vegi anul·lada per les ambicions de construcció nacional expansiva dels pobles que la constitueixen, i en particular de l’hegemonia sèrbia. Un
cop desapareguda la figura de Tito i el socialisme
com a factor i discurs cohesionador, la narrativa i els
protagonistes tornen a passions nacionalistes que
porten les relacions entre els pobles de l’antiga Iugoslàvia de la cooperació de suma positiva sobre
allò comú a la confrontació de suma zero sobre
l’exaltació d’allò diferent. La qual cosa fa que sorgeixin nous estats en un paisatge en què aquests
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tres; però on hem estat políticament absents. Suposa un repte de maduresa, d’evolució, d’acometre,
com a corol·lari i complement de la transició interior,
la transició exterior.
Així va ser el debat que va animar la política exterior
d’Albània en decidir la seva candidatura al Procés
de Barcelona3, així la potencialitat de l’opció de
Croàcia, Bòsnia i Hercegovina i Montenegro, i també d’altres països de la regió.
Potencialitat o realitat? Joventut, primeres
experiències, lliçons i potencialitats de la
participació dels Balcans en la UpM i la
construcció internacional de la Mediterrània
Quan s’ha patit un període d’aïllament llarg, quan es
neix a l’escena internacional com a Estat, formar part
de les organitzacions internacionals i els fòrums dels
quals, per ubicació geogràfica o idiosincràsia, es
podria formar part, constitueix un signe de normalització exterior, mostrar el rètol del propi país a
l’assemblea o consell d’una organització internacional constitueix en si mateix un triomf, un acte
d’afirmació col·lectiva. Ser membre, participar, ser-hi
present, és l’objectiu. Ho és satisfactòriament al
principi, ser-hi i aprendre com funciona. Però el
temps passa i sorgeix la pregunta de per a què, com
m’afecta, cap on vull que vagi el vehicle del qual
m’he convertit no només en passatger, sinó també
en coconductor; i en ser-hi he assumit uns camins i
unes fites, se m’obren unes oportunitats i se’m planteja el repte d’aprofitar-les. Una vegada diplomàticament dins la Mediterrània, quina Mediterrània vull?
Se’m planteja la pregunta no només de què pot fer
la Mediterrània per mi, sinó també de què puc fer jo
per ella.
Una pregunta que, mentre van exercint la seva participació en la UpM en el que s’ha anomenat el grup
dels «ni ni» –ni UE ni grup àrab, en ambdós casos
amb mecanismes de concertació prèvia i un dels
membres del qual exerceix una de les copresidències–, segons els casos ha anat impulsant una determinada expectativa o potencialitat que cadascun
dels estats balcànics prioritza en la seva participació. Com la promoció de la conservació mediambiental de la Mediterrània en el cas de Croàcia, de
la Universitat Euromediterrània en el d’Eslovènia o
la posada en valor de la seva experiència d’harmònica

3

Vegeu Montobbio (2009).

convivència interreligiosa en una societat laica en el
cas d’Albània. Tot i que aquestes iniciatives constitueixen primers passos de resposta, el camí mediter
rani dels Balcans és lluny d’haver estat recorregut
en tota la seva potencialitat. Queden moltes preguntes per fer i per respondre –preguntar-se i res
pondre’s–, atès que no es tracta de ser a la Mediter
rània, sinó de què volem d’ella, què volem que hi
hagi, quina Mediterrània volem, quines relacions
amb els seus altres estats membres, quins papers
podem tenir per aconseguir-ho.

Una vegada diplomàticament dins
la Mediterrània se’m planteja la
pregunta no només de què pot fer
la Mediterrània per mi, sinó
també de què puc fer jo per ella
Pregunta, aquesta darrera, que ens porta a la consideració del rol que eventualment podrien exercir els
estats balcànics entre els estats no UE per promoure la superació del condicionant de la tensió
araboisraeliana en la construcció euromediterrània,
repte i alhora opció diplomàtica d’especial rellevància i potencialitat.

La Unió per la Mediterrània, el procés
de construcció internacional de la
Mediterrània i els Balcans
La construcció internacional contemporània de la
Mediterrània té el seu doble origen en la seva pròpia
realitat geogràfica i en la construcció europea en la
seva dimensió exterior. Una construcció europea
que inicia el seu camí en uns anys cinquanta del segle XX en què el Magreb encara es troba sota protectorat de França, i aquest neix a la independència
alhora que la política mediterrània de la UE. Una política que es transformarà posteriorment en procés i
en unió compartida amb els socis de la resta de la
Mediterrània, sense tanmateix deixar de donar-los
suport, sense que d’alguna manera aquest més enllà
la pressuposi. Una transformació que implica una
opció per anar envers la codecisió, envers la cons-
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pectiva europea per als Balcans Occidentals al Consell Europeu de Tessalònica i el procés d’estabilització
i associació, i posterior integració, que s’obre a partir
d’aquí i de la pacificació.
Una lògica –com ens mostra, de fet, el cas d’Eslo
vènia– per la qual inevitablement els Balcans Occidents estan destinats a formar part del procés de
construcció euromediterrània, davant la qual cal preguntar-se: per què no ja?, per què, si són mediterranis, han d’esperar-se a ser europeus per ser euromediterranis?
Tanmateix, des de Tessalònica la UE ha anat oferint
als Balcans Occidentals la perspectiva europea,
però no la perspectiva euromediterrània. De tal manera que va ser només la sol·licitud d’ingrés d’Albània
al Procés de Barcelona el desembre de 2006 el que
va portar la UE a plantejar-se efectivament la integració dels Balcans Occidentals en la construcció
euromediterrània, transformant així la seva dinàmica
i àmbit geogràfic.
Potser perquè al seu si s’han emprat lògiques i perspectives que poden ser coincidents i objecte d’inter
secció com a vies paral·leles i conjunts separats,
amb el seu corresponent reflex institucional diferenciat al si de la Comissió i les institucions europees
–la lògica de la integració i la del veïnatge, de la
construcció d’Europa i de la Mediterrània; la DG
Relex i el comissari de Relacions Exteriors, i la
DG i el comissari d’Ampliació. I, tanmateix, són
possibles –sovint imprescindibles per ser-ho del
tot– les pertinences múltiples i les interseccions de
conjunts. Interseccions de plantejaments, de processos d’instruments i fins i tot de capítols financers.
Qüestió, aquesta darrera, que es va plantejar arran
de l’ingrés d’Albània al Procés de Barcelona, que
requereix una clara distinció entre els instruments i
fons per al desenvolupament de la relació de la UE
amb cadascun dels estats mediterranis, i els instruments per a la construcció euromediterrània i els
seus programes regionals –de tal manera que la primera s’emmarca respectivament en l’Acord d’Estabi
lització i Associació o en les negociacions d’adhesió
o els fons IPA o en l’Acord d’Associació i els fons
MEDA, segons si es tracta d’estats amb perspectiva
europea o socis del sud; i, tanmateix, tinguin tots accés als programes regionals MEDA i als de la UpM
o altres mecanismes comuns com la Fundació Anna
Lindh–. Lògiques, la dimensió última de les quals cal
plantejar –com en el seu dia l’Informe Cecchini sobre el cost de la no adopció del mercat interior– no
només en termes dels avantatges del ser, sinó del
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trucció d’un nosaltres compartit. Una opció influïda
pel referent de creació d’una zona de pau i estabilitat compartida a Europa a partir de l’Acta d’Hèlsinki
a través de la Conferència per a la Seguretat i Cooperació a Europa i el procés que segueix per a la
seva transformació en OSCE arran de la caiguda del
mur de Berlín; i influïda també per aquesta i el necessari replantejament i reequilibri que comporta en
la construcció exterior d’Europa –envers l’est, però
també envers el sud–, així com pel procés de pau
que avança a l’Orient Mitjà, de Madrid a Oslo, i que
requereix compromís, requereix resposta. Bé hauria
pogut ser aquesta, per part de la UE, limitada a
l’escenari del procés de pau, en línia amb la diferenciació prèvia entre Magreb i Maixreq present en la
seva política mediterrània; però precisament en
aquest moment es planteja l’ambició de globalitat
geogràfica i temàtica que dóna a llum la Declaració
de Barcelona el novembre de 1995 sota presidència espanyola de la UE; una ambició que suposa
l’opció estratègica de plantejament conjunt per al
Maixreq i el Magreb, i amb això i per això per a tota la
Mediterrània, a la qual cosa no és aliena la preocupació d’alguns estats clau en la conformació de la
política mediterrània de la UE i el fet que l’atenció i
dedicació de recursos internacionals que s’esperava
que atrauria l’avenç del procés de pau aniria en detriment del Magreb. Així, si bé el Procés de Barce
lona es planteja des del seu naixement concep
tualment per a tota la Mediterrània, efectivament i
operativament suposa una opció de construir a la
Mediterrània un nosaltres entre la UE, els àrabs i israelians que hi habiten i Turquia, actor mediterrani
fonamental envers el passat i envers el futur, sense
el qual la construcció internacional de la Mediterrània no és possible.
I els Balcans Occidentals? No els contemplava la UE
en aquell moment com a subjecte de construcció internacional més enllà de les seves fronteres, sinó
com a objecte d’acció internacional al seu propi territori, de resolució dels conflictes que s’hi desenvolupen, objectiu i repte en si mateix de construcció europea en el panorama de la problemàtica més àmplia
de les conseqüències de la caiguda del Mur de Berlín per a la pròpia construcció europea, en la lògica
de la qual la relació amb els pobles d’Europa de què
abans estava separada pel teló d’acer és de construcció interior i no de construcció exterior d’Europa,
d’integració en l’espai i projecte comú, de traçar el
camí per assolir-ho. Lògica a què respon l’establiment
dels criteris de Copenhaguen, l’afirmació de la pers-
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cost de no ser, de preguntar i preguntar-nos –com
podem fer respecte a la seva no integració europea
per valorar-ne definitivament la necessitat– quin és
el cost de la no mediterraneïtat dels Balcans Occidentals. Per als Balcans Occidentals, per a la Unió
per la Mediterrània, per a la resta dels socis mediter
ranis, per a la pròpia Mediterrània.
Perquè l’opció per la mediterraneïtat, l’aposta i
compromís per la participació dels Balcans Occidentals en la construcció internacional de la Mediterrània, ho és també per la Mediterrània com a subjecte i no només com a objecte, com a escenari i
valor a preservar, com a espai geopolític comú de
tots els seus estats i tots els seus habitants, més
enllà de les relacions que ens plantegem amb tots i
cadascun d’ells, individualment o com a grup –com
en el cas del grup dels països àrabs o de la pròpia
UE–. Compromís, aposta, opció per l’assumpció de
la mediterraneïtat per part de tots: per part de la UE,
més enllà de la necessitat i el repte d’afrontar la
seva pròpia ampliació i la seva relació amb la riba
sud de la Mediterrània; per part dels Balcans Occidentals; per part dels socis del sud. La qual cosa
suposa, també, en el cas d’aquests darrers, l’assump
ció de la seva condició mediterrània comuna amb
els Balcans Occidentals, amb els quals fa poc
menys d’un segle van compartir l’espai polític comú
de l’Imperi Otomà.
Tanmateix, si alguna pregunta ens dispara entre totes aquesta primavera al cor i al cap la història, és la
que ens planteja la primavera àrab i la seva potencialitat com a punt d’inflexió d’aquesta, com a possible inici d’una història que acabi bé, com mai, en
una Mediterrània en pau i estabilitat, democràcia,
Estat de dret i respecte als drets humans, desenvolupament i prosperitat compartides i convivència
interreligiosa i intercultural. Una de les històries
possibles de la història –dels àrabs, dels europeus,
dels turcs, dels israelians, dels mediterranis, de la
construcció d’Europa i de la Mediterrània– que ens
demana que estiguem a l’altura de les circumstàncies, que li donem i ens donem una oportunitat.
Qualsevol terratrèmol o sacsejada de la història,

qualsevol onada democratitzadora, suposa fonamentalment un procés de canvi polític intern, però
comporta alhora una dimensió exterior; necessitat,
oportunitat i repte d’emprendre també una transició
exterior. Canvia el món quan el nostre món canvia. I
la Mediterrània no pot sinó canviar aquesta primavera. Caldrà pensar de nou moltes coses, caldrà
repensar-ho tot, contemplar críticament el que s’ha
recorregut i construït i preguntar-nos com navegar
millor envers aquestes fites desitjades, aquest futur
compartit, ara que els vents de la història ens hi
apropen. No és certament el de la construcció internacional de la Mediterrània l’únic escenari o arquitectura internacional possible en què canalitzar una
relació renovada entre la UE i el món àrab que va
més enllà, com també més enllà d’aquesta va la
construcció de la Mediterrània. Però pot ser també
aquesta història possible i desitjable de la història la
de l’encontre de la Mediterrània, la de la navegació
plegats pel Mediterrani envers la pròpia Mediterrània, de la tornada al Mare Nostrum i alhora de la
trobada amb un mateix, envers aquesta identificació
entre mediterraneïtat i civilització; envers l’afirmació
d’aquest espai comú, entre tots i per tots. I per
aquest motiu també pels Balcans, als Balcans i amb
els Balcans.
Com ens va dir María Zambrano, l’home és l’únic ésser que no només pateix la història, sinó que també
la fa. També pot fer, davant els endevins de les tenebres de la història i les seves tempestes, la història
que voldria que fos, el món millor que voldria deixar
als seus fills. I a la Mediterrània.
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La nova Mediterrània en un món canviant

Visió de conjunt
En el primer trimestre de 2011, la regió àrab va ser
sacsejada per una onada massiva de protestes.
L’autoimmolació d’un venedor ambulant a l’interior
de Tunísia va desencadenar una cadena de protestes, cadascuna de les quals va donar origen a una
altra de nova, i es van estendre per tota la regió. En
diversos països àrabs la gent va prendre els carrers
i, amb la seva presència, va votar en contra dels
seus líders en el marc d’unes escenes sense precedents per l’audàcia i el coratge, i inesperades per la
magnitud i la determinació.
Aquestes protestes, i el que han aconseguit, han
donat lloc a la percepció de noves possibilitats entre
una gent que durant molt de temps ha sofert l’ex
clusió política i econòmica. Existeix un sentiment generalitzat en el sentit que aquests manifestants han
desencadenat algun tipus de canvi i han començat a
triar el seu futur. Però qualsevol predicció dels resultats de les actuals revoltes seria prematura, ja que
actualment la regió està experimentant el període de
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El trencaclosques de la democratització i la reforma
als països àrabs sempre s’ha definit per tres elements principals: endarreriments en governança,
dèficit de desenvolupament i un entorn regional i internacional complex. El 2011, les protestes a tota la
regió àrab estan revelant l’aparició d’un quart element: la voluntat popular en els països àrabs. Només
obtindrem una panoràmica general de la democratització i la reforma àrabs quan hàgim examinat de quina manera aquests elements encaixen entre si.

canvi constant més dinàmic de la seva història moderna. Un moviment generalitzat a favor de sistemes
polítics més democràtics és una possibilitat, però
potser no és l’única. En el moment de redactar
aquestes línies, dos països han trencat ja de manera
decisiva amb el passat i estan a punt d’emprendre
un nou camí, si bé s’ignora cap a on. Alguns països
han tractat de mantenir l’estabilitat gestionant diversos aspectes del canvi en el marc dels sistemes actuals. Uns altres segueixen experimentant una oposició constant, i alguns governs han endurit les seves
postures, cosa que ha dut a un estat de polarització
que en alguns casos ha degenerat en una mena de
guerra civil.
En aquest moment, doncs, escriure sobre democràcia i reforma als països àrabs és un autèntic repte.
Estem immersos en un corrent constant de notícies
i anàlisis, que comprenen processos notablement
diversos i des de tot un seguit de punts de vista
diferents. En uns quants països els esdeveniments
s’estan desenvolupant amb rapidesa, però de maneres diferents. Cada nou cop d’ull als titulars revela una dinàmica nova. Cada article ofereix una nova
interpretació. En un moment així, identificar totes les
peces d’aquest trencaclosques sembla una empresa gairebé impossible, i ja no diguem reunir-les per
obtenir-ne un panorama clar. La missió d’aquesta
breu anàlisi és començar a dissenyar un marc en el
qual es puguin anar ubicant algunes de les principals peces, descriure’n els contorns bàsics, i oferir
alguns suggeriments sobre com es podrien ajuntar
totes.
La concepció bàsica que emmarca el trencaclosques és que qualsevol esforç a favor de la transició
o la consolidació democràtica en aquesta regió
haurà de donar resposta als sistemes fallits que els
autòcrates han deixat darrere d’ells. Aquest ha estat
el cas dels episodis de democratització esdevinguts arreu del món, i no hi ha cap motiu pel qual això

125

Adel M. Abdellatif
Coordinador
Arab Human Development Report

Dossier

Democratització i reforma als països
àrabs: dinàmiques de transformació

Dossier
Med.2011
126

no hauria de ser igual de vàlid per als països àrabs.
Pot semblar axiomàtic, però val la pena repetir-ho
en el clima actual, barreja d’esperança, temor i conjectura.
Les peces del trencaclosques, per tant, són els principals factors estructurals que hauran d’afrontar els
que tenen l’esperança d’un nou sistema polític. Una
de les peces és el llegat de la governança. Aquesta
és una regió sense experiència en governança democràtica. Lluny d’abraçar el pluralisme, els estats
àrabs, des dels seus orígens, han suprimit la diversitat. En lloc de capacitar l’Administració pública, han
desenvolupat una habilitat especial per controlar,
promoure l’apatia i la por, i obtenir una molt peculiar
versió de l’estabilitat. Una segona peça és el llegat
d’un desenvolupament fallit, que ha deixat un profund endarreriment de pobresa i atur en un moment
en què el més urgent és la prosperitat. La tercera
peça és el complex clima internacional i regional,
que presenta tant reptes de seguretat explícits com
enormes pressions que per si mateixes no advoquen
clarament ni a favor ni en contra de la democratització. Aquestes tres peces s’han juxtaposat de manera bastant ferma durant les últimes dècades, però
molts pensen que el seu acoblament sembla forçat,
poc natural.
Els esdeveniments de la regió assenyalen l’aparició
d’una quarta peça del trencaclosques: la voluntat
dels àrabs. Si bé aquesta peça ha anat prenent forma de manera poc notòria durant anys, la seva sobtada aparició en escena ens ha fet l’efecte que sorgia del no-res. Molts de nosaltres, en observar-la,
encara no sabem exactament on encaixa, ni de quina manera; però sí que sabem que és el nucli del
trencaclosques. Però no és clar, ara com ara, com
encaixarà amb les altres, ni quina en serà la imatge
resultant.

Peça 1: la governança, o un niu d’opacitat,
repressió i fracàs
El fracàs de la governança als estats àrabs és un
dels principals factors que provoquen el descontentament de la gent. Però fins i tot en una transició cap
a la democràcia, aquest llegat s’alçarà com un obstacle important per arribar a assolir-la.
La gent de la regió té una percepció intuïtiva i basada en l’experiència de la vacuïtat de l’Estat àrab,
de la seva corrupció profundament arrelada, el seu
secretisme, la seva maldat i, finalment, la seva inep-

titud. En àrab, sovint s’al·ludeix a l’Estat com un
«niu» de mala governança: d’opacitat, repressió i
fracàs. Els Informes sobre Desenvolupament Humà
al món àrab ofereixen un examen il·lustratiu d’aques
tes mancances. Aquests informes descriuen un
Estat que monopolitza l’espai públic; insisteix a
controlar-ho tot, des de les creences religioses
personals fins a les relacions internacionals, i permet
poc marge per a la iniciativa més enllà de la seva
pròpia guia o sense la seva benedicció. Aquest Estat, qualificat de fort per uns, i, de manera més
exacta, de ferotge per altres, ocupa la totalitat del
país i aspira a reprimir qualsevol tipus de canvi que
pugui erosionar el seu poder de comandament. Reticent al canvi o a la reforma, aquest Estat i les seves maneres brutals es converteixen en part de la
naturalesa del país, suprimint els canals mitjançant
els quals es poden escoltar les reivindicacions públiques, i allunyant-se progressivament d’una població que cada vegada el considera menys legítim
i que cada dia que passa el veu més com un invasor del territori que afirma protegir.

Amb tanta atenció dedicada al
sector de la seguretat, en períodes
econòmics o polítics difícils,
molts governs àrabs han desatès
cada vegada més tot el conjunt
de les altres institucions que
resulten vitals per aconseguir
el progrés i la prosperitat
Aquest llegat s’ha anat formant durant molt de
temps. Després de sorgir dels esquemes o estructures colonials, els estats àrabs moderns es van
consolidar sense tenir en compte la diversitat dels
grups humans que contenien. Sovint les seves fronteres semblen artificials, ja que comprenen grups
ètnics, religiosos i lingüístics diversos que no s’iden
tifiquen els uns amb els altres. Els primers governants dels estats àrabs es van posicionar com a homes forts que estaven per sobre de les divisions de
la seva població, de vegades amb el suport o el consentiment colonial. Després de la Segona Guerra
Mundial, els governants que van sorgir en el seu lloc
van aplicar el mateix programa, ara en nom de
l’alliberament del domini colonial. En les diverses repúbliques, a aquells governants carismàtics els han

Peça 2: el repte del desenvolupament,
el creixement anèmic i l’atur
Els disturbis que recorren tota la regió àrab no subratllen només el descontentament polític de la
gent, sinó també la seva creixent frustració davant
les múltiples mancances del desenvolupament de la
regió. Després de la convulsió hi ha hagut tremendes pressions socials: polarització de rendes, pujades del preu dels aliments, falta d’habitatge, i un
atur juvenil molt elevat. Les protestes revelen sens
dubte que la crisi de desenvolupament subjacent,
forjada durant dècades, ha arribat a una fase aguda
i explosiva.
En termes de creixement econòmic global, el rendiment de la regió àrab en conjunt en els últims quaranta anys ha estat més aviat pobre. D’entre les sis
regions del món supervisades pel programa de Desenvolupament de les Nacions Unides, la que comprèn els estats àrabs va tenir la dubtosa distinció de
ser l’única amb un creixement mitjà del PIB per càpita negatiu durant el període 1970-2008, amb una
xifra del -1,1%, enfront del 3,8% del sud d’Àsia i el
2,7% de l’Àfrica subsahariana.
Hi ha una sèrie de factors que afavoreixen aquest
mal rendiment. En primer lloc, el fracàs absolut de
les estratègies agràries i d’industrialització aplicades
en les economies relativament més diversificades
des de la dècada de 1950 fins a la de 1970. En
segon terme, la dependència total de les exporta-
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per de la religió. Alhora que abraçaven plenament
els símbols de l’islam, han adoptat constantment
una posició ambigua sobre el paper de la religió en
la vida pública. Això ha afectat la seva relació amb
els grups islàmics, que ha anat des de la repressió
fins a l’assimilació. Pel que fa al segon exemple, la
majoria dels estats àrabs no han sabut desenvolupar
mecanismes que permetessin un acomodament pacífic de la diversitat de la seva població en el sistema
polític. Fins a l’actualitat, en molts països àrabs les
minories estan rígidament separades dels sistemes
que governen la distribució del poder polític i altres
sistemes públics. En alguns casos això és una pràctica oficial, mentre que en d’altres es fa de manera
extraoficial. S’ha provat d’implantar un sistema oficial de quotes, especialment al Líban, però aquest
sistema té moltes crítiques i, encara més important,
s’ha revelat insuficient per garantir la pau social i evitar el conflicte civil.
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succeït homes forts que comparteixen la seva passió per la unitat, però que no tenen ni la seva visió ni
el seu carisma. En la mesura que els governants més
contemporanis han perdut la seva capacitat d’ins
piració, han optat per recórrer a mètodes implacables per mantenir-se en el poder.
El principal d’aquests mètodes és una inversió excessiva en el sector de la seguretat. Aquest sector
—la policia, els serveis d’intel·ligència interns, en alguns casos l’exèrcit—, que no està sotmès a la supervisió pública, ha tingut un paper decisiu per al
governant, i només a ell li ha rendit comptes. Els
caps d’Estat, cada vegada més faltats d’altres recursos, han permès a aquest aparell un marge de maniobra extremament ampli, reforçant constantment
els seus poders mitjançant la injerència en el poder
judicial, el predomini del legislatiu, la celebració
d’eleccions irregulars, la censura dels mitjans de
comunicació i la interferència o l’assimilació de la
societat civil i el sector privat. Amb tanta atenció dedicada al sector de la seguretat, en períodes eco
nòmics o polítics difícils, molts governs àrabs han
desatès cada vegada més tot el conjunt de les altres
institucions que resulten vitals per aconseguir el
progrés i la prosperitat. Hi ha alguns estats, arreu
del món, que han combinat l’autoritarisme amb unes
institucions fortes i capaces. Però cap d’aquests no
és a la regió àrab. En canvi, en la mesura que els
governs han reforçat els seus mecanismes de control, han deixat els serveis públics potes enlaire, han
descurat la planificació del desenvolupament, i, de
passada, han fet miques totes i cadascuna de les
pàgines dels contractes socials que durant tant de
temps se suposava que vinculaven les societats
àrabs.
Abans d’aquest Estat, diverses generacions d’àrabs
han sofert incomptables abusos pel que respecta a
la seva seguretat i als drets humans. S’han vist marginats i desposseïts. Molt pocs poden recordar una
època anterior a la Llei d’emergència. L’única manera d’evitar la ira de l’Estat és admetre que el poder
és una cosa que ve donada, que no es pot qüestionar ni de la qual es pot desconfiar.
A més d’aquestes conseqüències, el caràcter inflexible de l’Estat ha evitat durant molt de temps que a
les societats àrabs es produís una discussió a fons
a l’entorn dels diversos aspectes de la naturalesa de
l’Estat. En són dos exemples clau el paper de la religió i l’acomodació de la diversitat. Pel que fa al primer, des dels seus inicis els estats àrabs han tractat
de mantenir una ambigüitat estratègica sobre el pa-
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cions d’hidrocarburs com a motor de creixement,
que el 2008 van representar el 74% dels ingressos
de la regió. I en tercer lloc, el deteriorament absolut
de qualsevol filosofia de desenvolupament o d’insti
tució sòlida en la majoria dels estats àrabs.
Es tracta de països que en la seva major part s’han
mantingut al marge de la globalització econòmica,
temorosos de fer el pas cap a una cosa que no podien controlar. Han invertit molt poc en recerca i
desenvolupament, o en qualsevol altra categoria que
pogués estimular la innovació. Avui estan encara
menys industrialitzats que el 1970, i atreuen només
un ínfim percentatge de la Inversió Estrangera Directa (IED) mundial.

Al llarg de tota la seva història, la
regió àrab ha tingut un paper
protagonista en la política
mundial. Situada sobre la major
part de les reserves conegudes de
petroli i gas del món, i en les
principals vies de comunicació
marítimes i terrestres entre Àsia,
Àfrica i la Mediterrània
En paral·lel, s’ha produït una explosió demogràfica.
Des de 1970, la població de la regió àrab s’ha triplicat, i ha passat de 128 milions a 359 milions el
2010. Aquesta població en ràpid creixement és majoritàriament jove: avui el 54% dels habitants de la
regió tenen menys de 25 anys.
Diverses dècades de falta de desenvolupament han
fet que aquests joves que avui entren en l’edat adulta afrontin obstacles persistents, com ara una competència creixent i uns elevats nivells d’atur en un
context global d’estancament econòmic. Les dades
més recents mostren una taxa regional mitjana d’atur
juvenil del 30%.
És cert que el desenvolupament no té a veure només amb la renda, i que cal reconèixer que els països àrabs han fet progressos en alguns àmbits del
desenvolupament, en particular a l’hora d’ampliar
l’accés a l’educació. La matriculació escolar bruta
gairebé s’ha duplicat en les quatre últimes dècades,
i ha passat del 34% de 1970 al 64% en l’actualitat.
Però allò que els líders de tota la regió pot ser que
estiguin aprenent ara mateix és que les estratègies

de cohesió social que tenen un component d’edu
cació de masses no condueixin a resultats plenament positius si aquesta educació no és l’adequada
per al mercat de treball, o si no es dóna a les economies la vitalitat suficient que permeti crear llocs de
treball per a milions d’enginyers, advocats, metges i
graduats en humanitats.
Quant a dimensions més àmplies del desenvolupament, la regió afronta una sèrie de reptes clau que,
obstaculitzats per la continuïtat del règim, els estats
àrabs no han estat capaços d’abordar. No hi ha cap
exemple més convincent que el de l’escassetat
d’aigua. Actualment, el Líban és l’únic de tots els
països àrabs que té accés a un nivell de recursos
interns d’aigua dolça per càpita per sobre del llindar
internacional d’escassetat d’aigua de 1.000 m3 per
persona i any. La resta estan per sota d’aquest llindar, i n’hi ha 13 que fins i tot estan per sota del llindar, encara inferior (500 m3), d’escassetat greu
d’aigua. La mitjana regional àrab en aquest indicador
és aproximadament una desena part de la mitjana
mundial. El nucli d’aquesta escassetat es deriva de
la situació geogràfica de la regió, en una de les franges de territori més seques de la Terra. Però la mala
planificació i l’ús predador han agreujat aquesta situació. I el canvi climàtic només fa que el repte sigui
encara més sever en augmentar les temperatures
mitjanes i incrementar la freqüència i la magnitud de
la sequera. El resultat net no és només la dificultat
per trobar amplis recursos hídrics que satisfacin les
necessitats nacionals o impulsin la indústria o
l’agricultura, sinó també diversos impactes socio
econòmics com la urbanització no planificada, una
creixent exposició a la inestabilitat dels preus dels
aliments, i, potencialment, un conflicte basat en els
recursos.

Peça 3: el repte de l’emplaçament
i la intervenció externa
Al llarg de tota la seva història, la regió àrab ha tingut un paper protagonista en la política mundial.
Situada sobre la major part de les reserves conegudes de petroli i gas del món, i en les principals
vies de comunicació marítimes i terrestres entre
Àsia, Àfrica i la Mediterrània, és una part del món
de la qual difícilment es pot pensar a prescindir. Es
tracta d’una regió en desenvolupament que ha rebut més intervenció estrangera directa que inversió
estrangera directa. La importància geopolítica té

Tant per la seva posició geoestratègica com per
l’actual estat de la política mundial, no és gens clar
que les societats àrabs que lluiten per construir la
seva pròpia versió de democràcia tinguin gaires
raons per esperar que es podran beneficiar de processos similars. Encara que el foment de la democràcia als països àrabs hagi format part, de fet, de
l’agenda política tant dels Estats Units com de la
Unió Europea durant dècades, l’experiència ha demostrat que la complexa dinàmica d’aquestes potències tendeix amb el temps a optar preferentment
per l’estabilitat i l’statu quo a la regió, cosa que ha
afavorit la continuïtat de governants autocràtics. Si
les crides en favor de la reforma democràtica s’han
incrementat en les últimes dues dècades —per
exemple, en l’Agenda de la Llibertat del president

Peça 4: els àrabs, la recerca de llibertats
i drets
La quarta peça del trencaclosques és la més recent:
la voluntat dels mateixos pobles àrabs.
Els àrabs han estat allunyats de l’Estat durant dècades. Molts d’ells s’han empobrit fins a la misèria en
un sistema de pobresa opressiva. Molts han sofert
una discriminació profundament arrelada. Davant
d’aquesta situació, els àrabs han mostrat tot un seguit de mecanismes per abordar-la. Alguns han viscut calladament la seva vida quotidiana, distanciantse de l’Estat i refugiant-se en la vida personal. Altres
han buscat vinculacions en el marc de les famílies,
tribus, sectes i altres marcadors d’identitat, unes vinculacions que poden proporcionar refugi tant davant
la repressió com la recessió.
Molts àrabs han reivindicat els seus drets, una vegada i una altra, en la seva vida quotidiana, modificant
el teixit social mitjançant actes normals i corrents.
Famílies que inverteixen en l’educació dels fills, emi-
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Molts àrabs han reivindicat els seus
drets, una vegada i una altra, en la
seva vida quotidiana, modificant
el teixit social mitjançant actes
normals i corrents. Famílies que
inverteixen en l’educació dels fills,
emigrants que passen d’espais
rurals a urbans o que busquen
oportunitats millors en altres
països...

George W. Bush, i en l’anterior Procés de Barcelona
de la Unió Europea—, el principal impuls dels seus
marcs polítics continua estant dominat per interessos geoestratègics com l’energia, per objectius de
seguretat internacional com la «guerra contra el ter
rorisme» i la prevenció del flux d’emigrants dels països àrabs als països europeus del nord de la Mediterrània, i per objectius de seguretat regionals com
la seguretat d’Israel i la contenció de l’Iran. No hi pot
haver cap expectativa raonable que faci pensar que
aquestes prioritats geoestratègiques canviaran en el
futur immediat; per tant, seria comprensible que els
governs i les societats civils àrabs es preguntessin si
poden esperar trobar un suport constant —i en quina mesura— per a la seva democratització en aquest
context.
Si el context geopolític global és ple de riscos, el
context regional, més limitat, pot resultar encara més
tens. No hi ha dubte que qualsevol Govern democratitzador de la regió àrab es veuria pressionat a
adoptar una línia més dura en el seu plantejament
pel que fa a qualssevol conflictes i tensions que es
poguessin originar en relació amb la complexa situació palestinoisraeliana. La polarització a l’entorn de
la relació amb l’Iran i el seu projecte nuclear, com
també la seguretat a la regió àrab i del Golf Pèrsic,
tindran un impacte en el rumb que seguiran els nous
sistemes polítics que sorgeixin.
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avantatges, sens dubte, però també inconvenients.
Malgrat tots els recursos i l’atenció especial que
pot rebre un país, també atreu sobre si una part
més que proporcional d’ingerència, i ja no diguem
d’invasió.
Els països que han sofert transformacions han obtingut en diversos moments de la història —o almenys tenien raons per pensar que el podrien obtenir— el clar suport d’una o altra potència mundial.
Les lluites d’independència de la guerra freda els
van permetre competir pel suport dels Estats Units
o de la Unió Soviètica. L’Europa meridional, central
i oriental tenia un poderós incentiu representat per
la perspectiva clara de l’adhesió a la Unió Europea.
L’efecte demostració dels països de la mateixa esfera cultural ha estat important. L’èxit de diversos
moviments democràtics d’Amèrica Llatina es va
inspirar, almenys en part, en els seus homòlegs
d’Espanya i Portugal.
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grants que passen d’espais rurals a urbans o que
busquen oportunitats millors en altres països..., i
algunes persones s’han guanyat la vida en l’esfera
de l’economia submergida. Amb els anys, l’acumu
lació d’aquestes accions quotidianes ha canviat
desmesuradament les normes socials.
I també hi ha hagut protestes. En l’última dècada, la
regió àrab ha presenciat un marcat increment de les
protestes socials, així com de les vagues i manifestacions. Algunes d’aquestes protestes han estat de
naturalesa política, mentre que d’altres han tingut un
caràcter més socioeconòmic, com els disturbis pels
aliments que es van generar en diversos països al
llarg de 2007 i 2008.
Així i tot, les protestes que van esclatar a Sidi Bouzid
el 14 de desembre de 2010 i que es van estendre
per tot Tunísia i tota la regió van ser qualitativament
diferents de qualsevol de les anteriors. No eren polítiques ni estrictament socioeconòmiques, sinó que
constituïen una demanda generalitzada de ruptura
absoluta amb l’statu quo, una crida essencial a la
restauració de la dignitat i una reivindicació dels
drets dels ciutadans.

Els moviments de protesta de la
regió deixen moltes preguntes
sense resposta. Una de les
característiques més sorprenents
de les protestes és la seva
espontaneïtat i la manca
d’organització
Un dels símbols més potents de les protestes ha
estat la figura de Mohamed Bouazizi, ja que el seu
tràgic i espontani clam s’ha considerat un símbol de
la desesperació i la falta d’opcions dels joves àrabs,
i també, en cert sentit, del seu caràcter essencialment pacífic. Un altre símbol igualment potent ha
estat Khaled Saïd, l’assassinat del qual a les mans
de la policia d’Egipte va contribuir a galvanitzar les
monumentals protestes en aquell país. Tots dos encarnen el dilema de la joventut àrab, l’espai estret i
limitat o les insignificants opcions permeses políticament i econòmicament.
L’eslògan més reivindicat pels manifestants ha estat
la dimissió dels seus líders. En alguns països aquesta va ser una petició immediata. En altres va aparèixer
només després que els manifestants es veiessin

empesos a adoptar una postura més dura a causa
de les respostes del Govern a les seves protestes,
que van ser poc convincents, violentes, o totes dues
coses alhora.
Però els moviments de protesta de la regió deixen
moltes preguntes sense resposta. Una de les característiques més sorprenents de les protestes és la
seva espontaneïtat i la manca d’organització. La majoria de la gent implicada no té afiliació política, i els
diferents tipus de grups formals i informals que s’hi
han involucrat —organitzacions juvenils, blocaires,
partits polítics i moviments islamistes— tenen bases
socials, prioritats i mètodes per tractar d’aconseguir
influència enormement diferents.
En conseqüència, continua sense estar clar què podrien significar exactament aquests moviments de
protesta, i com podrien tractar d’arribar a aconseguir
els seus objectius. S’entén que vulguin tenir veu i vot
en les decisions que afecten les seves vides. És evident que desitgen més llibertat per ser ells mateixos.
I no hi ha dubte que volen més oportunitats econòmiques.
Però què més signifiquen? Quines són les seves expectatives per a un Estat democratitzador? Quin paper esperen exercir-hi, i com arribaran a obtenir-lo?
Com tenen intenció d’organitzar-se? I què passa
amb la gent que no s’ha unit a la protesta? Quines
són les seves postures sobre les grans qüestions
que afronta avui l’Estat àrab?
És difícil de dir. La societat civil ha estat tan reprimida, i durant tants anys, que les oportunitats crucials
perquè la gent posi a prova i en comú les seves
idees sobre els afers cívics han desaparegut de
l’escena.
Els més ben organitzats, amb diferència, d’entre tots
els actors involucrats en les protestes en alguns països, han estat els grups islàmics establerts. I si
s’obre l’espai polític, és probable que aquests grups
canviïn les seves estratègies. Caldria esperar que
els principals grups islamistes tractin de passar de
l’oposició a formar part de governs de coalició o
d’unitat.
En les últimes dècades, una tendència notable en
molts països àrabs ha estat l’ampliació de l’agenda
dels partits islàmics per advocar per un Estat democràtic que, encara que tingui com a referent la
llei islàmica, respecti els principis democràtics essencials, com ara l’alternança de poder, la sobirania popular i la independència judicial. Si aquesta
tendència es consolidarà o no, i què haurà de fer el
futur sistema polític per acomodar aquests actors,

Però, tot i això, qualsevol país que avanci cap a un
nou sistema tindrà la necessitat urgent de buscar
també un model nou de desenvolupament. A primer
cop d’ull no destaca cap opció evident. La regió ja
n’ha provat alguns, de models, i cap no ha tingut èxit.
A més, actualment, la comunitat internacional gairebé no ofereix exemples positius.

Conclusió
Les transicions democràtiques sempre han estat
un procés complex. Tot i que les definicions difereixen, hi ha hagut més d’un centenar d’episodis de
democratització des dels inicis de la denominada
«tercera onada». La raó d’un nombre tan alt és que
molts països han necessitat múltiples episodis
abans de consolidar-se. La transició és un procés
llarg, no lineal, i ple de reptes. Jutjar els antics dirigents i els seus acòlits, abolir els partits polítics
governants i confiscar els seus fons no canviarà les
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Excepte que el canvi democràtic
s’aconsegueixi molt ràpidament
mitjançant una millora
econòmica tangible dels sectors
pobres de la societat, la caiguda
dels tirans no satisfarà, per si
sola, les expectatives de la majoria
de la gent

dures condicions econòmiques ni alleujarà els sofriments. Excepte que el canvi democràtic s’aconse
gueixi molt ràpidament mitjançant una millora
econòmica tangible dels sectors pobres de la societat, la caiguda dels tirans no satisfarà, per si
sola, les expectatives de la majoria de la gent. És
cert que unes eleccions es poden organitzar ràpidament, però també ho és que el desenvolupament
necessita temps.
Les democràcies joves són més qüestionades si
tenen institucions febles. També ho són quan tenen
perspectives econòmiques difícils. I encara més
quan es troben en zones problemàtiques. Aquestes
peces han format part durant llarg temps del trencaclosques de la democràcia i la reforma àrabs.
Avui n’hi ha una de quarta que adopta la forma
d’una població àrab reforçada. Només podrem obtenir una panoràmica general de la democratització
i la reforma als països àrabs una vegada hàgim vist
com encaixen aquestes quatre peces.
Actualment sembla que els països de la regió avancen cap a una sèrie d’escenaris diferents. Tunísia i
Egipte s’han desplaçat cap a un escenari en el qual
la gent està traçant el seu propi rumb. Han ender
rocat règims autocràtics i ara hauran d’emprendre
la difícil tasca d’una democratització i una reforma
veritables. Altres països, com el Marroc i Jordània,
lluiten per gestionar la reforma en el marc dels sistemes vigents. I fins i tot altres, com Síria, romanen
en un punt mort, amb governs que tracten d’aixafar
la voluntat dels manifestants; si aquests governs
tenen èxit, la qüestió de la reforma quedarà pendent en l’agenda d’aquests països durant un temps.
Lamentablement, aquest és ja el cas de Líbia, on
els passos més significatius que es van a fer a curt
termini no els van dur a terme els reformadors, sinó
més aviat la comunitat internacional.
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serà segurament un dels aspectes més importants
de qualsevol possible transició a la democràcia a la
regió.

La nova Mediterrània en un món canviant
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Evolució econòmica als països
mediterranis en un món en
transformació

Georges Corm
Universitat Saint-Joseph, Beirut
Exministre libanès d’Hisenda

Les economies del sud de la Mediterrània han evolucionat positivament en el transcurs dels últims vint
anys, d’acord amb els criteris clàssics d’avaluació
dels organismes internacionals de finançament, com
els que fan servir el Fons Monetari Internacional
(FMI), el Banc Mundial i altres institucions similars.
De la mateixa manera que en general les taxes de
creixement s’han mantingut, i les borses locals, tot i
les fluctuacions causades per la crisi econòmica internacional, s’han mostrat eficients de manera global, també el dèficit de les finances públiques s’ha
contingut i l’equilibri de les balances de pagaments
ha estat favorable.
Tot amb tot, aquests criteris clàssics d’avaluació de
l’estat de salut de les economies dels països del
sud de la Mediterrània han resultat il·lusoris a la llum
de les revoltes populars que han afectat massivament Tunísia, Egipte i Líbia, i, de manera més secundària, Algèria. Aquestes revoltes han fet emergir
un fort moviment de protesta que s’orienta tant per
un desig de llibertat política i d’alternança en
l’exercici del poder, confiscat per una oligarquia cor
rupta i autoritària, com pel desemparament social
de la joventut urbana i rural. Quan el desembre de
2010 el jove Mohammed Bou Azizi, un tunisià d’una
regió rural i pobra d’aquest país, es va immolar calant-se foc per protestar pels atemptats constants
contra la seva dignitat d’ésser humà, va desencadenar l’espurna de tots aquests moviments revolucionaris. Els eslògans simples i clars dels manifestants,
de Tunis al Caire passant per Bengasi, i arribant fins
al Iemen i Jordània, s’han centrat àmpliament en els
problemes que atenyen la dignitat socioeconòmica:
salaris dignes, oportunitats de tenir feina i supressió

del clientelisme i de la corrupció en totes les seves
formes.
D’aquesta manera ha quedat clar que la modalitat
de desenvolupament que havien seguit els països
de la riba sud del mar Mediterrani era lluny de ser
satisfactòria, i que els criteris de judici basats en els
progressos econòmics d’aquests països eren molt
poc pertinents. Ben poques vegades s’ha pogut
constatar una ceguesa tan rotunda, almenys pel
que fa als rendiments dels grans bancs nord-americans i europeus, com també dels seus dirigents,
mentre el comportament d’aquests sistemes bancaris ha arrossegat els països tradicionalment industrialitzats a la crisi financera i econòmica més
greu des de la dècada de 1930 del segle passat.
És indubtable que la joventut de la riba sud dels països de la Mediterrània ha sabut fer un ús notable
dels nous avanços en la tecnologia informàtica perquè els moviments de protesta tinguessin una repercussió que n’ha permès el desenvolupament i la capacitat de resistència davant la repressió policial.
Això és un aspecte destacable de la bona utilització
dels efectes útils dels canvis mundials en l’àmbit
dels mitjans de comunicació, ja que fins ara aquestes societats semblava que havien restat al marge
de les grans transformacions mundials. Fins i tot es
podria afirmar que les economies del sud de la Mediterrània havien sofert passivament les grans transformacions de l’economia mundial sense obtenir cap
benefici propi per dinamitzar-ne els resultats.
Mentre un nombre important d’economies del Tercer
Món ha sabut adaptar-se a les transformacions eco
nòmiques de l’últim mig segle i n’ha tret profit, les
economies del sud de la Mediterrània han continuat
sent en gran mesura letàrgiques, dominades per diverses modalitats de l’economia rendista, sobre les
quals s’ha desenvolupat l’autoritarisme dels sistemes polítics i han prosperat els grans circuits de la
corrupció. Tal com vam mostrar en un treball ante-

Una liberalització de les estructures
econòmiques que no ha dinamitzat les
economies
Als països del sud de la Mediterrània, l’Estat i el sector públic han dominat l’economia durant un breu
període de temps que s’ha estès des del seu accés
a la independència en el transcurs dels anys cinquanta i seixanta fins a la crisi dels anys vuitanta, que
es va caracteritzar per un deute excessiu d’aquestes
economies, en particular a Egipte, Jordània, el Mar
roc i Algèria, sense deixar de banda Turquia. Aquesta crisi, que va coincidir amb la crisi general d’endeu
tament dels països del Tercer Món, que va esclatar
el 1982, també s’ha caracteritzat per l’augment del
dèficit públic i dels intercanvis amb l’exterior. Per
tant, en aquests països la crisi ha comportat haver
de posar en pràctica programes d’ajustament estructural sota l’ègida de l’FMI i el Banc Mundial, com
en moltes altres economies del Tercer Món que han
tingut problemes de falta de solvència en la gestió
dels deutes externs. Però aquests programes han

Però si bé la crisi dels anys vuitanta va impulsar alguns països a entrar en el cercle virtuós d’un crei
xement econòmic basat en una forta dinàmica de
capacitat per potenciar i gestionar els sectors indus
trials més importants, les economies mediterrànies
de la riba sud es varen conformar amb continuar utilitzant diverses formes d’economia rendista. Els programes d’ajustament estructural i de liberalització
econòmica s’han gestionat per tal de transferir progressivament una àmplia part de les activitats de naturalesa rendista de l’àmbit del sector públic a mans
d’alguns privilegiats del sector privat local, sovint associats amb empreses multinacionals europees. No
s’ha fet cap esforç per dur a terme un procés
d’acumulació i d’apropiació de les modernes tecnologies, que permeten diversificar les economies i
beneficiar-se de la globalització dels mercats, i ocupar-hi un rol dinàmic d’exportador. Sorprèn el contrast respecte als progressos de les economies del
sud-est asiàtic o d’alguns països d’Amèrica Llatina,
en particular el Brasil. Convé explicar les causes
d’aquest contrast.
Per activitats econòmiques de naturalesa rendista,
no entenem només les activitats que tenen unes
taxes de benefici que es basen essencialment en
una absència d’esforç productiu i tecnològic, sense
risc empresarial i que troben la font principal en
l’explotació de matèries primeres, d’emplaçaments
arqueològics o turístics atractius per si mateixos, o
fins i tot en l’explotació d’una via de transport estratègic, com passa amb el canal de Suez o amb el pas
d’oleoductes i gasoductes, sinó també les activitats
simples i sense cap risc pel que fa a distribució comercial dels productes importats. Caldria afegir-hi,
com a font de benefici rendista, les plusvàlues terri-
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estructural ni les ajudes de la UE
no s’han preocupat gaire de les
economies reals i de la seva
dinamització, sinó que més aviat
han apostat a nivell institucional
per un tipus lliurecanvista
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provocat les anomenades «revoltes del pa» en algunes capitals com a resposta a la disminució de les
subvencions estatals per als productes alimentaris
de primera necessitat.
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rior, la base productiva d’aquestes economies ha
romàs feble malgrat tots els programes d’ajustament
estructural que se’ls ha aplicat a instàncies de l’FMI
i el Banc Mundial. A més, aquests últims anys la
Unió Europea ha concedit ajudes substancials pressupostàries als països del sud de la Mediterrània
amb vista a posar al dia i modernitzar les seves institucions econòmiques, financeres i educatives. I fins
i tot alguns països han passat a ser considerats molt
bons alumnes, com Tunísia, per bé que Egipte semblava que tenia una economia vibrant i atreia nombroses inversions estrangeres.
Per tant, és important que intentem identificar els
problemes econòmics i socials que han fet que el
creixement dels països del sud de la Mediterrània
sigui un «mal» creixement, amb una taxa d’atur molt
alta, unes desigualtats socials cada vegada més flagrants i una corrupció multiforme que arriba a proporcions gegantines en l’elit dels responsables po
lítics i econòmics; tot plegat ha estimulat l’auge
migratori en aquests països, una emigració que inclou tant els treballadors pobres sense un treball
digne com els cervells i els professionals experts, a
la recerca d’una ocupació de què no disposen als
seus països. D’altra banda, aquesta fugida de cervells i d’experts va empitjorant el cercle viciós d’un
desenvolupament deficient.
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torials i també l’exportació de mà d’obra, qualificada
o no, que garanteix a l’economia nacional un flux de
recursos externs regulars i abundants, sense que sigui necessari fer cap tipus d’esforç productiu en
l’àmbit local.
Una ullada ràpida a les economies del sud de la
Mediterrània mostra que aquestes activitats poc
innovadores i productives són les que predominen
en la formació del seu Producte Interior Brut (PIB).
Es tracta, en primer lloc, d’exportacions d’energia
(Algèria i Líbia, i, en menor mesura, Tunísia, Egipte
i Síria), d’altres matèries primeres, com el cotó o
els fosfats (Síria, Egipte, Tunísia i el Marroc). Però
també cal considerar que el turisme de masses té
un valor afegit molt feble i que només genera feines poc qualificades, sovint temporals, alhora que
contribueix a la degradació del medi ambient i
dels recursos limitats de l’aigua. L’únic risc que
presenta la inversió en aquest sector és de naturalesa política; és a dir, el que es deriva de les
guerres o dels actes violents de naturalesa terrorista que frenen l’arribada de turistes europeus. El
mateix succeeix amb les inversions en el sector de
la gran distribució comercial, especialment pel
que fa als nombrosos productes importats. En
aquest sector els riscos són escassos, i els llocs
de treball que es creen estan poc o mitjanament
qualificats. I la mateixa constatació es pot aplicar
al sector del sòl, en el qual hi continua havent una
demanda molt gran a causa del fort creixement
demogràfic dels països del sud de la Mediterrània; a més, el segment de la construcció de luxe
ha crescut a costa de les noves fortunes obtingudes gràcies a les privatitzacions i a les altes taxes
de benefici que proporcionen aquestes activitats
d’escàs valor afegit.
Quant a les remeses dels emigrants, cal dir que
procedeixen d’una activitat productiva situada
fora de l’economia nacional i que generen despeses addicionals de consum, que la majoria de les
vegades beneficien les importacions de productes estrangers o les despeses d’inversió en el
sector del sòl o en el turístic. Segons les estadístiques del Banc Mundial, el conjunt dels països
tercers mediterranis —incloent-hi els països costaners de l’Adriàtic— van rebre 564 mil milions de
dòlars de remeses dels emigrants entre 1970 i
2009. Aquest impressionant flux de recursos externs no sembla que hagi contribuït a dinamitzar
gaire les economies beneficiàries d’aquestes remeses, ni a reduir les altíssimes taxes d’atur. A

aquests fluxos cal sumar els de l’ajuda exterior,
que durant el mateix període van ascendir a 170
mil milions de dòlars.

Els esdeveniments recents que
han tingut lloc al sud de la
Mediterrània haurien d’obrir la
porta als canvis que tant
necessiten les economies
En realitat, ni els programes d’ajustament estructural
ni les ajudes de la UE no s’han preocupat gaire de
les economies reals i de la seva dinamització, sinó
que més aviat han apostat a nivell institucional per
un tipus lliurecanvista, la qual cosa implica una retirada de l’Estat i del sector públic de les activitats
econòmiques. Tal com hem exposat en altres ocasions, ja fa gairebé vint anys, hauria calgut que
aquests programes es veiessin completats per ajustaments estructurals destinats al sector privat, amb
l’objectiu de trencar l’economia rendista i orientar la
inversió privada als sectors d’activitats amb un valor
afegit fort i innovador, seguint l’exemple del que s’ha
dut a terme amb èxit en els països del sud-est
asiàtic. Els programes que han desplegat les institucions internacionals de finançament o la UE s’han
concentrat exclusivament a allunyar l’Estat de
l’economia a través de les privatitzacions, l’equilibri
dels comptes públics i les reformes fiscals que reduïen la part dels impostos directes i augmentaven
la dels impostos indirectes, amb el pretext de no estimular només la inversió privada, sinó també la liberalització del comerç interior i exterior, i la disminució
dels aranzels duaners. Per tant, no ens ha de sorprendre que el resultat d’aquests programes s’hagi
traduït en un creixement considerable de les fortunes privades, les quals han invertit massivament en
activitats de tipus rendista, que incloïen les societats
privatitzades amb un elevat índex de benefici, especialment les del sector de la telefonia mòbil.
Aquest comportament era del tot racional ja que no
hi havia una política pública que pretengués imitar
l’exemple ofert pels esforços conjunts de l’Estat i del
sector privat, tal com s’ha fet en els països del sudest asiàtic. Els inversionistes privats, sovint famílies
pròximes al poder polític o que han sorgit en el si
d’aquest poder, s’han decantat per sectors que presenten una taxa de benefici molt elevada, amb molt

Els esdeveniments recents que han tingut lloc al sud
de la Mediterrània haurien d’obrir la porta als canvis
que tant necessiten les economies. Cal acabar
d’una vegada amb les injustícies socials més flagrants, suprimir la corrupció i dinamitzar la productivitat. No és una tasca gaire fàcil si es té en compte
el context neoliberal que domina la zona euromediterrània. La fragilitat multiforme de les economies és
un altre problema, especialment per raó del dèficit
enorme de la balança comercial; la dependència de
les remeses dels emigrants i dels ingressos turístics;
el dèficit alimentari i l’impacte de les variacions climàtiques; un aparell industrial molt feble i la hipertròfia dels sectors del sòl, financers i comercials
amb un escàs valor afegit, a més d’uns sistemes fiscals completament inadequats. Per tant, convindrà
ajustar les polítiques econòmiques d’acord amb
aquests reptes.
Per fer-ho, els governs implicats haurien d’abordar
de manera prioritària la necessitat de desmantellar
els mecanismes perversos de l’economia rendista,
per tal de poder activar el cercle virtuós de l’economia
productiva, innovadora i competitiva en els mercats
mundials.
La urgència de les reformes fiscals
No cal continuar demostrant la debilitat de les estructures fiscals dels països del sud de la Mediter
rània. L’alt nombre de buits fiscals permet que els
inversionistes s’estalviïn pagar impostos pels seus
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ingressos de manera legal. Els incentius fiscals
concedits per uns codis d’inversió molt generosos
no estan vinculats als criteris d’eficàcia en matèria
de creació de llocs de treball, de formació professional, de millora de la qualitat dels productes i de
foment de les aptituds per a la investigació i el desenvolupament en els nous procediments industrials. D’aquesta manera, l’Estat renuncia a utilitzar,
d’una manera modulada i realment incentivadora,
l’instrument fiscal en matèria de desenvolupament
del control industrial local.
També cal assenyalar, pel que fa a alguns països,
que s’han establert sistemes de zona franca fiscal
per a les indústries exclusivament exportadores o
sistemes d’exempció de l’impost sobre els beneficis
per a la part de la producció destinada a l’exportació.
Aquest sistema acaba per provocar una segmentació o una greu compartimentació del teixit industrial
i pot reforçar la dicotomia entre les empreses lliures
d’impostos que estan exclusivament orientades al
mercat internacional i les que s’enfoquen al mercat
domèstic i que produeixen sense beneficiar-se de
les proteccions aranzelàries. Cada vegada és més
difícil controlar el sistema.
En tot cas, el que no sembla és que aquestes generoses exempcions fiscals hagin produït una acumulació tecnològica que permeti que les empreses implicades dels països àrabs puguin conquerir i ampliar
parts de mercat en els segments industrials de les
indústries innovadores; d’altra banda, els progressos aconseguits en el sector del tèxtil i del vestit
continuen sent poc sòlids.
Un altre àmbit en què l’exempció és més o menys
àmplia és el de les plusvàlues territorials i immobiliàries, que estan poc —o gens— gravades, si bé
han constituït una font molt important d’enriquiment
per a moltes persones que, d’aquesta manera, s’han
convertit en nous rendistes. En efecte, tenint en
compte la considerable pressió demogràfica que
afecta totes les ciutats àrabs, els preus del sector
del sòl han augmentat de manera notable des del
començament dels anys cinquanta. El bloqueig dels
lloguers que s’ha dut a terme en diversos països
àrabs, amb el pretext de protegir els inquilins, ha
desvaloritzat i immobilitzat una part important del
parc immobiliari, alhora que ha permès plusvàlues
més fortes sobre els terrenys sense construir i sobre
les noves construccions destinades a la venda i no
pas al mercat del lloguer. D’aquesta manera, la inversió immobiliària ha passat a ser una sortida ràpida
i molt ben remunerada.
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poc risc tecnològic, o que no requereixen cap cost
d’inversió en matèria d’investigació i desenvolupament, ni en la formació dels recursos humans. El resultat de tot això ha estat un enfortiment de la perversa dinàmica de l’economia rendista en aquests
països, que ofereixen molt poques sortides a uns joves llicenciats que cada vegada arriben en major
nombre al mercat de treball; d’altra banda, l’economia
rendista ha reforçat les estructures autoritàries del
poder i ha facilitat la corrupció dels dirigents, fins al
punt que s’ha arribat a uns nivells molt elevats de
retirada de fons de la riquesa nacional.
Els joves exerciran un paper clau en les grans protestes populars d’Egipte i Tunísia, unes protestes
que s’estenen com una taca d’oli per altres parts del
món àrab.
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D’altra banda, una part molt important dels beneficis
i de l’estalvi aconseguit per àrabs de diferents nacionalitats als països de la península Aràbiga exportadors de petroli s’ha invertit en l’anomenat mercat
immobiliari de luxe i en els grans centres de distribució comercial de totes les grans ciutats del sud de la
Mediterrània, cosa que ha fet augmentar encara més
les taxes de benefici. Però els estats no semblen haver sabut aprofitar-se, en termes d’augment dels recursos fiscals, de les importants plusvàlues que es
desprenen d’aquestes inversions, més per causa del
baix nivell de la fiscalitat —que se centra més en els
drets de registre que en la taxació de la plusvàlua—
que de la infravaloració del preu de les transaccions
amb vista a eludir, almenys parcialment, els drets de
registre.
Un altre sector d’activitat molt poc gravat ha estat el
dels beneficis comercials, especialment les operacions d’intermediació portades a terme per individus amb influència entre l’Estat i les societats del
sector públic, i les grans empreses multinacionals
exportadores de béns i serveis. El pagament de comissions als intermediaris locals per part d’aquestes
empreses, una pràctica que s’ha generalitzat a tots
els països àrabs —socialistes o capitalistes—, és
molt difícil de detectar, i sembla que s’ha escapat
de qualsevol imposició. La importància de les remuneracions percebudes ha atret al sector nombrosos
enginyers o advocats que han pogut obtenir fortunes importants sense sotmetre’s a cap mena de deducció fiscal. El recurs sistemàtic dels sectors públics, no només pel que fa a les grans licitacions
internacionals per als mercats públics, sinó també
per a les importacions de productes corrents a través dels monopolis estatals d’importació, ha permès que aquests grans intermediaris basats en la
influència puguin assolir unes posicions totalment
desproporcionades en les economies locals.
Fins i tot en els països en què la importació era lliure,
alguns individus han aconseguit erigir-se en agents
comercials de les grans companyies estrangeres exportadores dels béns de consum més corrents, als
quals han imposat preus elevats en el mercat local.
Avui el cas del Líban, a pesar del seu règim ultraliberal, ha passat a ser caricaturesc, especialment en
allò que es relaciona amb els sectors agroalimentari,
farmacèutic i dels detergents. Tenint en compte que
la capacitat de les indústries locals per satisfer les
demandes domèstiques és molt limitada, l’adquisició
de posicions dominants en els mercats d’importació,
a través dels sistemes de representació comercial

en règim d’exclusivitat, atorga un caràcter d’oligopoli
a les activitats d’un reduït nombre de persones. En
aquest camp, l’Estat no percep la part de fiscalitat
que hauria de correspondre-li, tant si es tracta dels
drets aranzelaris en els quals les declaracions de valor estan molt infravalorades, com de l’impost sobre
els beneficis comercials, en què la corrupció activa
dels serveis fiscals és una pràctica comuna; actualment, les mancances de les legislacions fiscals permeten l’evasió legal de moltes de les rendes altes.
D’altra banda, cap país mediterrani de la riba sud no
ha instituït un impost sobre la riquesa, per modest
que sigui, malgrat la multiplicació espectacular de
les grans fortunes en el transcurs de les últimes dècades. En realitat, a causa del sistema de fiscalitat
directa, els únics que no tenen manera d’escapar-se
de l’impost que els afecta són els treballadors que
cobren salaris del sector privat, i els funcionaris i els
assalariats del sector públic, ja que l’impost se’ls dedueix en el mateix origen, és a dir, sobre la base
mensual, a diferència dels ingressos de les professions liberals i dels beneficis de les societats, i
d’altres fonts d’imposició directa, que tributen l’any
següent d’haver fet la seva declaració.
Per tant, als països del sud de la Mediterrània, el
funcionament del sistema de fiscalitat directa és una
font de desigualtat social, que se suma a un conjunt
de diferents mecanismes que agreugen les desigualtats i tensions socials, en lloc de ser un mitjà
per atenuar-les i assegurar un mínim de redistribució dels ingressos per tal d’aconseguir la igualtat
d’oportunitats. Tenint en compte que a l’Estat cada
vegada li costa més fer front a les necessitats socials en matèria de salut i d’educació a causa de la
seva magnitud, l’actual repartiment de les deduccions fiscals és un element que agreuja la crisi de
legitimitat política i que impedeix qualsevol solució
de tipus econòmic o financer que pugui propiciar
uns equilibris macroeconòmics dinàmics.
D’altra banda, la immensa majoria dels programes
ignoren la reforma de les finances municipals, el bon
funcionament de les quals és un element indispensable per millorar una gestió urbana que travessa a
tot arreu una greu crisi que també alimenta els moviments de protesta. Per regla general, la fiscalitat ter
ritorial és feble, tot i que hauria de ser una important
font d’ingressos per a les col·lectivitats locals.
En endavant convindria orientar la fiscalitat a fi que
iguali les taxes de benefici entre les diferents àrees
d’activitat, i reestructurar per complet els sistemes
que afavoreixen la inversió perquè fomentin el des-

En realitat, el vincle entre sistema fiscal, democràcia
i Estat de dret és absent de totes les anàlisis de politologia econòmica efectuades sobre el món àrab i
de la immensa majoria de les reivindicacions que
presenten els partits polítics. No obstant això, resulta molt difícil passar per alt el caràcter fundador
d’una fiscalitat justa i eficaç en la gènesi de qualsevol democràcia en fase d’expansió econòmica, perquè serveixi de marc a un veritable procés col·lectiu
de desenvolupament que permeti que totes les categories socials de la població puguin integrar-se en
el món de la modernitat productiva.
L’imperatiu del desenvolupament d’una visió
estratègica de l’acumulació de saber i de domini
de les tecnologies innovadores
En el transcurs dels últims trenta anys, els governs
del sud de la Mediterrània, i més generalment els
dels països àrabs, han renunciat per complet a la
idea d’un procés de desenvolupament industrial i a
les exigències que aquest procés requereix en matèria de sistema d’ensenyament, d’investigació i
desenvolupament, i de formació contínua dels recursos humans. Els esforços en favor de la indus-
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Per tant, als països del sud de la
Mediterrània, el funcionament
del sistema de fiscalitat directa és
una font de desigualtat social,
l’actual repartiment de les
deduccions fiscals és un element
que agreuja la crisi de legitimitat
política

trialització realitzats durant els primers anys de la
independència es van abandonar a partir del començament dels anys setanta, a causa de la gran
afluència de petrodòlars i de les liberalitzacions dutes a terme amb l’esperança d’atreure les inversions estrangeres. Aquestes liberalitzacions s’han
accelerat posteriorment sota l’efecte dels programes d’ajustament estructural que han propiciat el
sorgiment de fortunes molt grans, completament
desproporcionades quant a les capacitats productives de les economies implicades.
La planificació del desenvolupament dels sistemes
educatius no s’ha fet de manera adequada a les necessitats d’una acumulació de coneixements tecnològics i del seu domini per part de la població local,
sinó exclusivament en funció del creixement de la
demografia. L’ensenyament tècnic, ensenyament
agrícola inclòs, continua sent marginal i no s’ha consolidat en les necessitats de l’economia real. El sector privat de naturalesa rendista ja no sent la necessitat de participar en un esforç col·lectiu que englobi
l’Estat, les col·lectivitats locals i el sistema educatiu i
universitari per tal de fixar uns objectius clars en matèria de promoció i de domini de certs escalafons
tecnològics en els prometedors sectors de la globalització econòmica. L’esforç col·lectiu que ha permès
l’èxit de les economies del sud-est asiàtic és del tot
absent en les polítiques econòmiques dels països
del sud de la Mediterrània.
Aquests països han vist com les seves polítiques
públiques estaven àmpliament influïdes per les institucions internacionals de finançament i per la Unió
Europea, que ha passat a convertir-se en el prin
cipal subministrador d’ajut financer. A l’empara
d’aquesta influència, els sectors privats moderns
han ampliat les fonts de benefici per afavorir uns
pocs sense que l’economia d’aquests països passi
a ser veritablement innovadora i eficient. Desenes
de milers de petites empreses familiars no formals
no s’han vist integrades en una xarxa industrial desenvolupada, per la qual cosa la seva productivitat
continua sent molt feble i els ingressos que generen són modestos. Quant als sectors rurals, els ingressos dels camperols també s’han estancat,
quan no han disminuït.
Per tant, en aquest context no és sorprenent que els
resultats del Procés de Barcelona, que pretenia
crear una zona de lliure canvi euromediterrània, no
hagin estat els esperats. Molt al contrari, la pressió
migratòria sobre Europa procedent de la riba sud
del Mediterrani, que els dirigents de la UE esperaven
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envolupament de la formació professional, la creació
de llocs de treball i el domini tecnològic en alguns
segments industrials clau. No és aquest el lloc per
descriure de manera detallada la reforma fiscal que
s’imposa amb urgència amb vista a orientar el sector
privat cap a activitats que permetin l’enfortiment de
la base productiva. Però és important prendre consciència d’un fet: la poca eficàcia econòmica i la flagrant injustícia dels sistemes actuals són dos elements de primer ordre de la permanent crisi de
legitimitat de les estructures sociopolítiques i econòmiques del sud de la Mediterrània i, de manera més
general, del món àrab.

reduir, no ha fet més que empitjorar per causa de
l’augment de l’atur i de la falta d’oportunitats de llocs
de treball decents —en el sentit que ho diu l’Orga
nització Internacional del Treball— en les economies
afectades.
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Cap a una zona econòmica euromediterrània
basada en una estratègia industrial comuna
Per acabar, cal dir que serà molt difícil que els països del sud de la Mediterrània, ells tot sols, siguin
capaços de dur a terme els canvis dràstics que es
requereixen en les polítiques públiques per poder
accedir a una veritable pràctica col·lectiva de les
modernes tecnologies industrials, que inclogui les
relatives als serveis amb un alt valor afegit, especialment els relacionats amb l’electrònica i la informàtica, la investigació mèdica i la salut, les energies renovables, etc. Si la burocràcia de la Comissió
Europea continua negant-se a pensar en termes
d’estratègia industrial, particularment a escala d’una
àmplia zona euromediterrània de lliure comerç, hi
ha moltes possibilitats que la riba sud del mar Mediterrani continuï sent presa fàcil d’un mal desenvolupament, de la fugida de cervells i d’experts, i, en
conseqüència, de la inestabilitat política, que només servirà perquè els fluxos migratoris es magnifiquin encara més.
El mateix succeeix amb l’FMI i el Banc Mundial, els
quals es preocupen exclusivament dels progressos
de la liberalització formal de les economies i de
l’equilibri dels comptes públics, però mai no s’atu
ren a estudiar les raons del baix rendiment dels
sectors privats en termes de domini de les tecnologies, de la investigació i desenvolupament i la formació professional, de la innovació i de l’augment
de la capacitat competitiva dels seus productes de
cara a l’exportació.
Les grans revoltes populars que han sacsejat uns
quants països del sud de la Mediterrània haurien de
fer revisar l’enfocament simplista i neoliberal del
desenvolupament que ha presidit fins ara les relacions entre el Nord i el Sud. La mateixa Unió Euro-

pea hi guanyaria molt si acceptés pensar en el futur
del continent europeu des d’una nova perspectiva,
perquè la crisi econòmica dels països de la riba nord
del Mediterrani és també molt forta, i aquests països
es veuen sacsejats regularment per grans moviments populars de protesta.
Tot amb tot, el principal obstacle a la materialització
d’un canvi d’actitud que permeti atenuar la ingenuïtat de creure únicament en les virtuts del mercat,
lluny de qualsevol intervenció de l’Estat, està constituït pel corpus dels dogmes neoliberals que la UE
s’aplica a si mateixa amb un vigor que no existeix en
cap altra banda. No obstant això, tant la prosperitat
com l’estabilitat de la zona euromediterrània depenen de l’abandó d’aquests dogmes en benefici de
polítiques actives que tendeixin a treure ràpidament
els països del sud de la Mediterrània del cercle viciós de l’economia rendista, de manera que aquesta
zona pugui accedir a ser un soci actiu d’una dinàmica econòmica innovadora, creadora d’ocupació, tant
al nord com al sud de la Mediterrània, alhora que
estigui més capacitada per plantar cara a la competència asiàtica, d’una banda, i a la del continent
nord-americà, de l’altra.
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La nova Mediterrània en un món canviant

El paper de les noves tecnologies
i de les xarxes socials
A la Tunísia de Ben Alí, el control dels mitjans de
comunicació i la seva repressió eren un dels àmbits
més preats del règim. Per tant, les noves tecnologies de la comunicació han conegut un considerable desenvolupament amb la finalitat de burlar la
censura. Els blocs han estat un instrument essencial
per difondre la informació. Les xarxes socials també
han aconseguit obrir una finestra a l’expressió, tot i
el ferri control que l’Estat a dut a terme en l’àmbit
d’Internet. Les protestes que es van desencadenar
el 17 de desembre de 2010 han demostrat, amb la
seva evolució, el paper essencial d’aquests mitjans
de comunicació. La caiguda del règim ha donat veu,
en tots els sentits, a una ramificació d’aquest sector,
sense que això impliqui que hagi passat a estar dominat per una o altra de les forces polítiques emergents. A les xarxes socials s’han creat diversos
grups nous que s’han fet eco de les diferents tendències polítiques i socials. Els islamistes tunisians,
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Aquest any s’han produït uns esdeveniments crucials que modificaran radicalment l’escenari mediter
rani en el futur immediat. Encara que el Procés de
Barcelona, retardat a causa de la seva prolongació a
través de la Unió per la Mediterrània (UpM) —que,
d’altra banda, no sembla gaire còmoda quant a la
seva estructura, els seus projectes i els seus punts
de vista—, no hagi contribuït directament al desenvolupament de les poblacions de la riba sud, almenys ha servit per obrir els ulls de les dues ribes,
fins i tot sense pretendre-ho explícitament, sobre els
problemes estructurals vinculats a les qüestions de
la reforma política i de la transició democràtica dels
països de la riba sud.
Els primers mesos de 2011 han estat l’escenari de
diversos moviments de protesta no només al nord
d’Àfrica, sinó també a la resta dels països àrabs. Els
protagonistes han escollit la revolució com a definició del que ha succeït a Tunísia i Egipte. Això acabarà amb qualsevol tipus de voluntat estrangera pel
que fa a matisar les intencions i farà que mirem la
situació des d’un angle «menys eurocentrista». En
aquest registre, durant els últims mesos hem constatat que les anàlisis culturalistes sobre l’aptitud de
les societats del sud per a la democràcia s’han vist
àmpliament superades. I si bé aquest no és el moment de condemnar els prejudicis i estereotips que
han inundat la literatura occidental durant dècades,
sí que és important subratllar-los.
Tant les noves tecnologies de la comunicació (blocs,
xarxes socials, cadenes de televisió per satèl·lit, i,
sens dubte, la telefonia mòbil) com les forces armades han estat considerades, cadascuna a la seva
manera i en diferents graus, els factors essencials

de l’èxit i el resultat d’aquestes revoltes. És evident
que el primer d’aquests factors representa l’eix
comú de totes les revoltes que ja han tingut lloc o
d’aquelles que encara s’estan produint; en canvi, el
paper de les forces armades no és tan «positiu» en
tots els casos. La comprensió del funcionament
d’aquests dos factors tan importants ampliarà les
perspectives sobre els eventuals canvis en l’escena
política dels països del sud de la Mediterrània. En
aquest article tractarem de dur a terme una reflexió
sobre aquests factors i els seus impactes, com també sobre els principals actors regionals que treballen en l’escena política amb la finalitat d’arribar a
tenir una visió realista quant al futur de la regió mediterrània.
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Dossier
Med.2011
140

al seu torn, han sabut pujar al tren en marxa de
l’agitació a la xarxa. No obstant això, totes les formacions polítiques presents, així com les que miren
d’integrar-se, han creat comptes propis a les xarxes
socials. La transmissió dels esdeveniments s’efectua
gairebé en directe, i molt abans que les cadenes tunisianes «alliberades» o panàrabs, molt actives sobre el terreny des del 14 de gener de 2011, s’en
carreguin de difondre’ls. A més de les imatges, els
vídeos i els documents transmesos per aquests
comptes, les xarxes han afavorit que les persones
anònimes puguin prendre la paraula per dirigir-se al
poble tunisià, amb discursos més o menys preparats, a fi d’expressar la seva posició davant un esdeveniment o altre que els afecti.
L’efecte «imitació» d’aquestes tècniques i d’aquests
procediments ha estat decisiu en el cas egipci. Ha
nascut un «nou panarabisme». Lluny de les ideologies anquilosades i d’eslògans passats de moda, els
joves dels països àrabs, els nous «ciutadans», han
aconseguit reinventar una nova definició del na
cionalisme àrab més vinculada als valors de democràcia, llibertat i dignitat que als somnis utòpics
d’unificació geogràfica utilitzats pels règims repressius amb la finalitat d’exercir un domini més ampli, si
bé han estat incapaços de respondre a les exigències polítiques i econòmiques dels seus «súbdits».
Egipte ha estat el primer beneficiari del moviment tunisià en totes les seves dimensions, especialment en
l’àmbit de la comunicació. Hem pogut constatar els
intercanvis altament «constructius» que han dut a terme els joves d’ambdós països sobre quines són les
maneres més adequades per comunicar millor i influir
en l’espai virtual. No obstant això, cal reconèixer que
en el cas egipci l’expressió pública ha gaudit de més
llibertat sota el mandat de Mubàrak, i més específicament a partir del començament de 2000. Durant
aquests anys es van crear cadenes privades via sa
tèl·lit i es va difondre certa premsa privada que es
mostrava relativament crítica amb el sistema polític.
Pel que fa al tema de la llibertat d’expressió, el règim
egipci va adoptar, fins a cert punt, la postura de «els
gossos borden, la caravana passa».
En altres països àrabs estretament influïts pels canvis polítics de Tunísia i Egipte, el nexe comú ha estat
la sorpresa, una sorpresa davant la qual els responsables i els censors no han tingut temps per reaccionar. A Síria, per exemple, i després d’un període
de vacil·lació, els mitjans de comunicació han posat
l’èmfasi en la inestabilitat que podien generar els esdeveniments de Tunísia i d’Egipte. Després, l’anàlisi

«oficial» s’ha encarregat de propagar que les relacions dels «difunts» règims amb els occidentals han
estat la causa principal de la seva caiguda. En canvi,
els blocs de totes les tendències han celebrat la victòria dels pobles tunisià i egipci, tot recordant les
similituds amb la situació siriana.
A Algèria, considerat pels observadors el país al
qual més afecta el que ha succeït a Tunísia, i que es
percep fins i tot com un bon «planter per al canvi»,
els mitjans de comunicació estatals han desplegat
una cobertura d’allò més minimalista, que tradueix
clarament el malestar i la inquietud del poder. A la
premsa privada i a les pàgines d’Internet dominava
l’entusiasme, amb projeccions directes sobre la situació tunisiana i l’afirmació que no hi havia motiu
per excloure una evolució en aquest sentit. Per això
s’han fet crides dirigides al poder perquè captés el
sentit de la revolució tunisiana i obrís la porta a les
llibertats abans no sigui massa tard.
Les xarxes socials han estat la font principal de totes
les agències de premsa i de les cadenes de televisió. Entre elles, Al-Jazira ha estat la primera cadena
que ha utilitzat les pel·lícules i les cintes sonores
gravades pels manifestants, tractant de verificar-ne
al màxim l’autenticitat i la fiabilitat. Després que la
majoria dels intel·lectuals tunisians feia anys que li
giraven l’esquena, en considerar-la un mitjà pròxim
als moviments conservadors, Al-Jazira s’ha convertit
en la cadena «tunisiana» per excel·lència. En la cobertura que va dur a terme entre el 17 de desembre
de 2010 i el 14 de gener de 2011 va donar mostres
d’una professionalitat extrema. I encara que altres
cadenes panàrabs han tractat de fer el mateix, no
han estat capaces de competir amb Al-Jazira. Un
dels seus periodistes, d’origen tunisià, destaca que
«després de molts anys en els quals no havíem tingut la possibilitat d’enviar ni un càmera, de cop i volta ens n’hem trobat amb centenars, els manifestants
mateixos han estat les nostres principals fonts».
Els esdeveniments de Tunísia han posat en relleu el
canvi profund que s’ha produït en l’escena mediàtica
àrab. Han estat seguits per milions de telespectadors i d’internautes àrabs. La reticència que alguns
activistes mostraven respecte a la idea de la utilitat
de les xarxes socials sembla que ja ha quedat enrere. Les autoritats àrabs, espantades pel possible
efecte dòmino de la rebel·lió tunisiana, no han adoptat només mesures econòmiques amb la finalitat
d’esmorteir el creixent sentiment de còlera present a
les seves societats respectives, sinó que també, i
sobretot, s’han adonat del veritable perill que repre-
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Durant més de quaranta anys, al món àrab, «exèrcit»
ha estat sinònim de cop d’Estat i d’estat d’emer
gència. Aquesta institució era en l’origen dels sistemes polítics o n’era l’últim garant. Malgrat que constituïa un component de l’aparell de seguretat pública,
l’últim recurs del poder, l’exèrcit, com hem vist a Tunísia i Egipte, s’ha dissociat de les forces policials, ha
reconegut la legitimitat de les reivindicacions dels
manifestants i, finalment, ha abandonat el mateix cap
al qual havia ajudat a obtenir el poder. Què ha passat, en el curs de les últimes dècades, perquè les
societats acabin alegrant-se de la intervenció dels
militars, i fins i tot la reclamin, com s’ha pogut observar primer a Tunísia i després durant les revoltes a
Egipte?
Sabedors del pes històric de l’exèrcit en la construcció de l’estat-nació després de les diferents independències, la immensa majoria dels dirigents àrabs,
formats a les seves files o no, de seguida es van
adonar del perill que aquesta institució podia arribar
a representar. Tots han intentat marginar-la i neutralitzar-la, sobretot en concedir-li uns considerables
privilegis econòmics.
A Egipte, els Estats Units van finançar en gran part
aquesta política, en atorgar als generals uns subsidis considerables. En paral·lel, els caps d’Estat van
desenvolupar un sistema complex d’aparells de seguretat que tenia la missió de protegir l’Estat, però
que es va metamorfosar per protegir el règim.
Els serveis de seguretat garanteixen les missions
d’informació i de manteniment de l’ordre; controlen
diàriament les activitats dels ciutadans. Concebuts
com el braç coercitiu del règim, aquestes agències
de seguretat passen a gestionar directament la política i l’espai públic. La gestió directa de la vida pública per part dels serveis de seguretat ha conegut un
auge sense precedents en el transcurs de l’última
dècada. I com més seguretat, menys gestió política;
les revoltes que s’han produït a la zona revelen l’estat
de decadència de les institucions polítiques.
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Els exèrcits són un factor tranquil·litzador per
a la població o per als dictadors?

Les característiques dels sistemes de seguretat pública del món àrab no difereixen del que hi havia a
Amèrica Llatina o a l’Europa de l’Est o del sud abans
de la seva transició democràtica; aquests sistemes
són com un escut entre l’Estat i la societat, i compten amb aparells de diferents mesures i complexitat
activats en un circuit tancat, però amb un denominador comú: la cultura de la impunitat i la manera com
funcionen continuen sent les mateixes i estimulen
una lògica inexorable del terror.
Les insurreccions generalitzades que van esclatar a
començaments d’any han aconseguit trencar el circuit tancat en què es mouen els aparells del poder.
La població ha assumit el paper de reveladora de les
divergències i de catalitzadora de les rivalitats. La
irrupció del poble ha permès separar les institucions
que estan al servei del règim de les que s’han posat
al servei de l’Estat, en primer lloc, l’exèrcit. En no
haver d’encarregar-se directament de les tasques
de manteniment de l’ordre, l’exèrcit pot assumir el
paper de garant de la transició. Entre aquesta institució i l’aparell de seguretat de l’Estat existeixen
nombroses connexions.
Apartat durant molt de temps de les decisions polítiques, fins i tot durant el mandat de Bourguiba
(1957-1987), l’exèrcit tunisià no s’ha implicat en la
vida econòmica del país i, per tant, no ha participat
de la corrupció del règim. En canvi, els militars egipcis són al poder des de la revolució de 1952. El coronel Gamal Abdel Nasser tenia un ambiciós projecte de desenvolupament social i econòmic per al seu
país i per a tot el món àrab. La seva ideologia nacionalista va seduir el poble, que li va perdonar els fracassos en matèria de gestió política i els atemptats
sistemàtics contra la llibertat d’expressió. Per contra, el seu successor, Anwar al-Sadat, format també
a les files de l’exèrcit i un entusiasta del liberalisme
econòmic en benefici d’una nova burgesia parasitària, va introduir la cultura de la corrupció, i es va
assegurar la lleialtat de l’exèrcit en atorgar-li privilegis econòmics amb la idea de marginar-lo. En el
transcurs dels últims deu anys, el ressentiment dels
militars amb Mubàrak ha augmentat. El president
generava descontentament per haver permès que
un petit cercle d’homes de negocis, que es movien
en l’òrbita del seu delfí, acaparessin cada vegada
més riqueses.
Les divergències existents van sortir a la llum els
dies anteriors a la caiguda del règim: calia continuar
donant suport a Mubàrak o se l’havia de forçar a dimitir? El consens a favor de la segona opció
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senten les noves tecnologies de la comunicació i
s’han apressat a impulsar una reflexió sobre els mitjans adequats per limitar-ne els danys.
Més que mai, les autoritats àrabs han començat a
sentir el pes de l’espai virtual. Intentaran reforçar el
seu control tot recorrent a experts més preparats.
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s’imposava, però l’exèrcit semblava vacil·lar i no acabava d’assumir la responsabilitat de ser l’encarregat
de destituir-lo.
La gran diferència rau en la naturalesa de la intervenció militar; és a dir, a Tunísia, l’exèrcit ha actuat per
protegir el poble i ha fet fora Ben Alí, amb l’aprovació
de l’«amic» americà. Per la seva banda, al principi
l’exèrcit egipci es va imposar per cobrir la falta de
seguretat als carrers. Després, quan les milícies del
règim han carregat contra els manifestants, s’ha
mantingut neutral. En definitiva, ha pres la decisió de
trencar amb un règim agonitzant i de continuar preservant el sistema. Després de les revoltes d’Egipte
i Tunísia, l’exèrcit té la potestat de fixar les condicions perquè torni a imposar-se el poder civil, i ara
com ara res no permet sospitar que pretengui suplantar-lo. En aquest registre, l’observació de la
gestió política turca quant a la qüestió militar ajudarà
a comprendre millor els escenaris futurs.

És Turquia un exemple a seguir?
Turquia havia optat per una renovació de la visió estratègica de la seva política exterior. Hi va arribar
després d’una reflexió que es va prolongar uns
quants anys. La recent ambició diplomàtica de Turquia, que tímidament es va començar a veure en la
dècada de 2000, sembla que s’hagi consolidat amb
vista al futur. Però el problema rau a saber si Turquia
té la capacitat adequada per dur a terme les ambicions d’una potència mitjana sense qüestionar els
seus vincles institucionalitzats amb Occident.
Sembla clar que la nova política exterior respon a una
opció estratègica (Kazancigil, 2010) a llarg termini,
segons una visió basada en anàlisis coherents d’un
món multipolar. Amb tot, és evident que les creixents
reticències d’Europa respecte a l’adhesió de Turquia
han exercit un paper primordial en les seves noves
orientacions diplomàtiques. A l’espera d’entrar a Europa, Turquia ambiciona convertir-se en una potència
mitjana real. Els dirigents d’Ankara estan convençuts
que una Turquia influent tindrà més força en la seva
argumentació i ajudarà a persuadir la Unió Europea
perquè accepti la seva adhesió.
Segons Ahmet Davutoglu, arquitecte de la diplomàcia turca, Turquia és un «país de geografia multidimensional»; ha de desenvolupar una «política de
pau», convertir-se en un pol d’«estabilitat regional» i
arribar a una situació de «zero problemes amb els
seus veïns» gràcies al soft power. No dissimula

l’ambició de convertir-se en un Estat capdavanter a
la regió. Els dirigents del Partit de la Justícia i el Desenvolupament (AKP) s’han adonat que és possible
canviar les regles de joc a les regions que els «envolten», i estendre la seva influència política i econòmica cap a d’altres de més llunyanes que fins ara
eren monopoli de les grans potències.
Alguns observadors qualifiquen la nova diplomàcia
turca de «neo-otomana» (Lesser, 2009), ja que dóna
prioritat a les relacions basades en afinitats culturals
i religioses. Però aquestes anàlisis mostren una gran
ignorància respecte de les transformacions socials i
les dinàmiques internes de Turquia. Un intel·lectual
sirià es revolta davant un exercici tan tosc de simplificació i es pregunta: «És concebible que un home
tan assenyat com Erdogan esborri tot un segle
d’història en el transcurs del qual Turquia s’ha modernitzat i s’ha lliurat del pes de l’herència otomana?» (Kilo, 2010). Una anàlisi lúcida resumeix la situació en constatar que l’AKP al poder és «un partit
conservador en temes de societat, demòcrata en
política, i neoliberal en economia. És l’expressió política de la nova burgesia d’Anatòlia, el poder de la
qual va créixer a partir dels anys vuitanta. Aquesta
burgesia empresarial, puritana, tradicionalista, però
vinculada al règim democràtic, i pro europea, forma
part de la modernitat turca» (Kazancigil, 2010).
El pes polític i econòmic de Turquia s’ha vist reforçat
durant les revoltes àrabs. El retorn d’Egipte al tauler
regional no amenaça d’afeblir el paper turc. Tots dos
països treballaran en els espais que són del seu interès. La competència política turca pel que fa a la
transició democràtica, a la convivència de forces divergents i a la gestió de la relació entre l’àmbit polític
i el militar servirà per impulsar projectes de cooperació amb diversos països del sud de la Mediterrània.
Així, Turquia exerceix, i exercirà, un paper decisiu en el
procés de pau entre els països àrabs i Israel, malgrat
les tensions que s’han produït durant els últims mesos
amb el Govern israelià de dretes. Aquest conflicte,
que continua sense tenir una sortida justa i equitativa,
és encara el nucli de tots els problemes geopolítics
que obstaculitzen tots els projectes a la Mediterrània.

El conflicte araboisraelià
L’adhesió àmpliament estesa i ancorada en la consciència de les societats àrabs respecte de la qüestió
palestina no és un fenomen marginal ni el simple
efecte d’una moda. És un fet que ha de ser pres en

Els països del Golf i l’espai mediterrani
Els estats del Golf passen per un moment molt crític
de la seva història, la qual sempre ha estat, i encara
ho és, tempestuosa. D’una banda, hi ha la qüestió
de la legitimitat dels dirigents, que inquieta alguns
(Bahrain), i la de l’auge de l’islamisme, que en per-

Perspectives de la democratització
i la reforma
Des de començaments de 2000, una gran onada
d’esperança va començar a aixecar-se entre alguns,
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torba d’altres (Kuwait), i, de l’altra, les xarxes terroristes finançades per una facció en el poder (Aràbia
Saudita), i la competència per dirigir una composició heterogènia (Unió dels Emirats Àrabs). A totes
aquestes llavors de revolta cal afegir-hi els conflictes no declarats, encara que això no vulgui dir que
es mantinguin ocults, l’evolució dels quals es detecta entre els dirigents (per exemple, a Aràbia Saudita
i Qatar). Malgrat que aquests conflictes es perceben de diferents maneres, els mitjans de comunicació exerceixen un paper primordial a l’hora de contribuir a enverinar la situació. Aquesta competència es
reflecteix en tota l’escena àrab a través de la utilització dels diners del petroli per influir en les lleialtats.
S’observa un increment del paper d’Aràbia Saudita
com a vector de la política nord-americana al Pròxim
Orient. Qatar intenta anar per lliure i porta a terme
una política ambivalent, que combina una obertura
respecte d’Israel amb el suport als moviments radicals. La pujada dels preus del petroli no farà més
que accentuar l’impacte de les polítiques iniciades
per aquests països en el conjunt dels països àrabs.
La qüestió rau a saber quina direcció prendran els
règims autocràtics dels països del Golf: aniran cap a
una obertura política, o es mantindran en un estat
d’estancament polític que donarà lloc a la implicació
de forces retrògrades de tota mena? Tampoc no podem deixar d’esmentar l’existència d’unes tímides
temptatives d’obertura amb motiu de l’organització
de les eleccions municipals a Aràbia Saudita, i de
les legislatives a Kuwait i en altres llocs. No obstant
això, cal constatar que el mannà del petroli és a les
mans de les famílies dirigents, i que aquests països
s’estructuren a partir de la distribució que han determinat aquestes famílies. La regió del Golf està sembrada de bases militars nord-americanes i la seguretat interior la garanteixen experts de diferents països
occidentals, cosa que mostra la fragilitat d’aquests
estats. Després de les revoltes àrabs, es corre el
risc que les pors d’aquests països es tradueixin en
intents de «sabotatge» polític, la qual cosa comportaria la manipulació de les ajudes econòmiques als
països del sud de la Mediterrània, unes ajudes que
aquests països necessitaran a curt i mitjà termini.
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consideració per tractar de comprendre l’alquímia
d’aquesta regió. No només l’opinió pública sinó també les elits àrabs estan cada vegada més implicades
en aquest conflicte que no sembla que s’hagi d’acabar
i la solució del qual esdevé cada vegada més difícil.
Igual que totes les accions sociopolítiques dutes a
terme als països de la zona a partir de la creació dels
estats-nació, la decisió de signar tractats de pau no
es va adoptar després d’haver arribat a un acord amb
la població, sinó que més aviat es tractava de decisions imposades des de dalt, completament al marge
del paper de les societats i dels seus representants.
Per tant, la pau només va existir entre els diferents
governs i va estar completament absent de les mentalitats i les cultures de les dues parts. Així, es pot
constatar l’existència d’una animositat més radical en
aquelles societats en les quals els governs van signar
tractats amb Israel que a la resta de les societats
àrabs que encara no formen part del club «de la pau».
Caldrà que ens interroguem, per tant, sobre les mesures que s’haurien de prendre perquè les opinions
públiques àrab i israeliana arribin a acceptar la pau.
En la situació actual, això és una missió impossible.
L’ocupació dels territoris palestins i el setge a què estan sotmesos els territoris «autònoms» —els causants
de la insuportable situació econòmica per al poble
palestí—, la guerra de l’Iraq, la qüestió dels refugiats
palestins i iraquians, i el cada vegada més fort sentiment d’injustícia i de rebuig només contribueixen a
reforçar les barreres respecte de qualsevol esperança amb vista a una millora política que desembocaria en un desenvolupament econòmic.
La política de fugir de la guerra per mitjà de les guer
res ens sembla suïcida. Aconseguir que les parts en
litigi acceptin discutir sense condicions prèvies pot
ser una de les solucions. Això implica un reconeixement de les diferents parts sense cap mena de selecció prèvia. Els representants de les diferents
parts han de ser elegits per aquestes, i encara que
aquesta elecció a alguns els sembli errònia, en cap
cas no pot arribar a afectar la seva credibilitat dins
de les seves societats.
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des del Magreb fins al Maixreq, amb l’arribada al poder del rei Mohammed VI al Marroc, del rei Abdal·là
a Jordània, del president Assad fill a Síria i del príncep Hamad a Qatar. Creient que n’hi ha prou amb
passar nou mesos a Europa per convertir-se en demòcrata, alguns pensaven que cada vegada s’estava
més a prop de les reformes polítiques. Aquest és el
cas de molts dels actuals dirigents d’aquesta regió.
No obstant això, la majoria dels dictadors de l’Àfrica
subsahariana, per exemple, procedeixen de grans
escoles civils o militars europees. Però de seguida
les esperances concebudes es van revelar falses, i
la decepció va ser tan gran que les reaccions de la
població, especialment dels joves, no van trigar a
deixar-se sentir. Amb la crisi econòmica, una corrupció institucionalitzada, una taxa d’atur molt elevada,
una repressió virulenta i un espai públic emmordassat, la protesta social s’ha transformat de manera
natural en protesta política en la seva versió més
concreta.
En aquest context, les societats civils àrabs han experimentat un important desenvolupament després
d’haver estat presents només en alguns estats febles, com Palestina i el Líban. Han aconseguit imposar-se en els països que han engegat reformes, com
el Marroc i Jordània. Per tant, a la regió han cris
tal·litzat tres formes de la societat civil:
•

•

•

La societat civil real, que aconsegueix, amb
moltes dificultats, traçar el seu camí en un camp
minat.
Les organitzacions governamentals, darrere de
les quals sempre apareixen membres de les famílies dels dirigents. Aquestes organitzacions,
que busquen reemplaçar l’inestable paper social de l’Estat, aconsegueixen obtenir l’ajuda
europea.
La societat civil de les recepcions i els còctels
que s’ha desenvolupat a l’entorn de les ambaixades occidentals. Aquí és on els diplomàtics o els
europeus destinats a aquests països troben els
seus interlocutors «naturals» per raons comprensibles: parlen la seva llengua, beuen alcohol
com ells, les seves dones no duen vel, etc. Es
tracta d’una fórmula «desitjada» per tothom.
Però la realitat s’encarrega de contradir aquest
paradigma. Per posar remei a aquestes mancances, cal la col·laboració de les societats civils europees i que aquestes siguin una corretja
de transmissió de totes les polítiques mediterrànies d’Europa. Les institucions oficials podran

donar suport a una iniciativa com aquesta, sense que això impliqui que hagin de moure’s de les
seves posicions.
És molt important destacar que l’exemple turc conté
en si mateix vies per a la reflexió que eventualment
podran ajudar a desenvolupar idees per al futur de
les societats civils àrabs, amb la finalitat d’aconseguir
que els diferents corrents, tant religiosos com seculars, puguin cohabitar.
En el període postrevolucionari es produirà una efervescència de les societats civils de tota mena. Així,
els esforços dels proveïdors de fons occidentals es
concentraran en la implantació de programes «eficaços» i «transparents» que puguin impulsar el procés. Els implicats seran els que s’encarregaran
d’expressar les seves necessitats, i ja no hi haurà
«agendes» exteriors. Serà molt més assenyat respondre a les expectatives i a les exigències expressades per actors dignes de crèdit pertanyents a les
societats civils dels països en procés de canvi.
En el moviment «revolucionari» que envaeix els països àrabs, els temors davant un corrent contrarevolucionari són a l’ordre del dia. Tot dependrà de la
transició i de com es gestioni. Així, els moviments
polítics amb connotacions religioses (Germans Musulmans a Egipte, Al Nahda a Tunísia) generen pànic
pel seu pes i la seva organització entre les files dels
laics. Però dir això equival a entrar en l’àmbit de les
especulacions o de les exageracions. Malgrat que
les primeres etapes de la nova estructura política
puguin induir a la confusió sobre els fonaments de
les conviccions democràtiques d’alguns representants radicals dels moviments religiosos, això no
hauria de qüestionar tot el procés d’un diàleg nacional constructiu.

A manera de conclusió: com hem de mirar el
futur?
La revolució més important és la de la voluntat contra la submissió, l’audàcia contra la por i la participació contra el despotisme. La transició no és una
cosa evident, i necessita de diversos factors perquè
pugui culminar en la fundació d’un Estat de dret i en
la institucionalització de la separació de poders. La
presència de moltes forces polítiques emergents és
normal i positiva. D’altra banda, a l’Europa de l’Est
també es van seguir aquests mateixos passos, i passats uns anys, la situació ha tornat a ser normal, amb
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Els règims àrabs, en la seva majoria, ja no tenen legitimitat. S’han passat anys espoliant els seus països amb pretextos diversos. Han avortat tota temptativa encaminada a propiciar un desenvolupament
real, aplicant polítiques econòmiques sense identitat, tant d’esquerres com de dretes. Per mantenirse en el poder el major temps possible han elaborat
una corrupció sistemàtica per repartir la renda i,
eventualment, redistribuir-la entre els elements que
els presten la seva protecció i entre certs centres
de poder que els ajuden a reprimir i emmordassar la
vida pública. Fins i tot s’han apoderat de la societat
civil, en promoure la creació d’una societat civil a
mida, tan corrompuda i clientelista com el poder
mateix. Finalment, han aconseguit fer emmudir la
premsa, si és que no l’han convertida en la seva
còmplice. En censurar tota mena de creació artística i literària, aquests règims són els primers responsables de l’assassinat de l’ànima i de la creativitat
d’una cultura ancestral, cosa que tots els invasors i
colonitzadors no van aconseguir al llarg de molts
segles. L’enderrocament d’aquests «tigres de paper» no és gens sorprenent quan se’n coneix bé el
funcionament i la composició.
La revolta que s’està propagant en països, les condicions socials, culturals i polítiques dels quals es
presten a això no constitueix un fet contaminant, ja
que la revolució no és un virus, sinó més aviat un
remei i l’anunci d’una resurrecció. I si bé és indubtable que l’onada revolucionària continuarà estenentse, és possible que ho faci adoptant altres formes.
Cada país té les seves particularitats, les seves capacitats i els seus factors, els quals preparen el ter
reny per a una deflagració. No obstant això, parlar de
particularitats no ha de servir de cap manera per
tranquil·litzar els pusil·lànimes i els defensors de
l’estancament, sinó precisament per explicar que les
formes del canvi poden variar d’un país a un altre.
Tard o d’hora, tots els països àrabs, sense excepció,
es veuran obligats a fer front a aquesta onada.
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aliances basades en principis comuns. El període
transitori continua sent molt crític i fràgil, però la capacitat dels homes i dones que han aconseguit enderrocar els tirans més temuts de la història contemporània no s’afeblirà davant les reticències, els actes
de sabotatge i les males intencions. Aquest procés
necessitarà el suport d’Europa, el veí més pròxim,
els interessos econòmics i d’estabilitat política del
qual haurien de fer que donés suport al procés democràtic després d’haver afavorit, al llarg de molt de
temps, els règims autoritaris sota diverses banderes.
És del tot necessària la intervenció estrangera de
manera interactiva, per protegir la transició democràtica. No cal adoptar una postura aïllada i dir que
al sud de la conca del Mediterrani el període transitori només es pot activar a partir de l’esforç dels
seus habitants. És clar que aquests haurien d’assu
mir el més essencial, però sense l’ajuda exterior la
seva missió serà més fràgil i estarà més amenaçada.
Aquesta ajuda —intervenció— pot tenir diverses versions. Cal donar suport a la transició democràtica
amb vista a reforçar el desenvolupament de les economies nacionals i ajudar-les a sortir d’un llarg episodi de corrupció i mala gestió. Per tant, caldrà refor
çar els projectes entre les societats civils d’ambdues
ribes i donar suport als projectes socials en l’àmbit
del desenvolupament. Les experiències de les transicions democràtiques que es van produir al sud
d’Europa (Espanya, Portugal i Grècia) serviran per
dissenyar un bon esquema, especialment en els àmbits de la preparació de les eleccions i la reforma del
sector de la seguretat.
El sentiment d’estima que els pobles àrabs que
s’han rebel·lat han despertat en la comunitat internacional és molt important. És un factor que contribuirà
al tan desitjat canvi dels estereotips i els prejudicis,
la literatura política dels quals es troba encallada a
Occident.
És important subratllar que la por que, durant dècades d’humiliacions i de repressió, va arrelar als cors
dels habitants dels països àrabs ha canviat de bàndol.
Per fi els dirigents àrabs tenen «l’oportunitat» de compartir aquest sentiment. Alguns dirigents àrabs, com
ha succeït amb el sirià Baixar al-Assad, han considerat que els seus països s’havien lliurat d’això, i no
s’han sentit afectats pel que passava a casa dels
seus veïns pel fet que «ells són diferents». El seu diagnòstic ha demostrat manca de visió i Síria també
s’està veient afectada per l’onada de protestes.
Governar durant dècades per mitjà de lleis d’ur
gència és la traducció més adequada de la debilitat.
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Partenariat Euromediterrani

La PEV, més que el resultat d’un projecte predeterminat, és un procés dinàmic que està en evolució
constant. Sens dubte, és de particular importància
l’increment de la diferenciació regional amb el disseny de polítiques més específiques per als diferents grups de països. A la perifèria meridional, la
Unió per la Mediterrània es basa en el patrimoni del
Procés de Barcelona en una temptativa d’aprofundir
en la integració euromediterrània i augmentar-ne la
visibilitat per part dels ciutadans. A l’est, la Sinergia
del Mar Negre (SMN) i el Partenariat Oriental (POr)
constitueixen el marc regional de la PEV. El POr inclou els sis països de la PEV a Europa oriental i el
Caucas meridional (Ucraïna, Moldàvia, Bielorússia,
Geòrgia, Armènia i Azerbaidjan); per la seva banda,
la Sinergia del Mar Negre inclou també les dues potències regionals, Rússia i Turquia, tot i que no Bielorússia. Mentre que l’SMN se centra bàsicament en
els problemes regionals de l’àrea del mar Negre, el
POr s’orienta més cap a l’alineació dels països socis
amb la Unió Europea. Les diferències d’enfocament
i de metodologia entre el POr i l’SMN no poden
amagar que totes dues iniciatives polítiques afronten
en gran mesura problemes i reptes similars. Per
exemple, la integració dels mercats energètics és un
objectiu clau tant de l’SMN com de la plataforma
temàtica del POr sobre seguretat energètica. En altres paraules, es produeix un evident engany pel que
fa a les qüestions i els sectors de la cooperació regional i l’aproximació jurídica.
La introducció de noves iniciatives regionals és el
resultat lògic de l’increment de la diferenciació i proporciona un impuls nou a les relacions de veïnatge
de la Unió Europea, alhora que planteja qüestions
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Des que es va iniciar el 2004, la Política Europea
de Veïnatge (PEV) ha aixecat grans expectatives
sobre l’establiment d’una relació privilegiada entre
la Unió Europea (UE) i els països veïns. Els documents inicials de la Comissió oferien la perspectiva
d’unes noves relacions contractuals, la implicació
en diverses activitats de la Unió Europea i «una participació en el mercat intern». Des del primer moment també va quedar clar que aquesta nova política no substituiria les actuals formes de cooperació
regional i subregional, sinó que més aviat tractaria
de reforçar-les. Malgrat els ambiciosos objectius
de la PEV amb la finalitat d’implicar els veïns de la
Unió en una relació cada vegada més estreta basada en el respecte als valors comuns i que portés a
la posterior integració política i econòmica, la metodologia proposada i el seu abast geogràfic plantejaven qüestions significatives. Per als països de
la Mediterrània en particular, l’impacte potencial en
el Procés de Barcelona/Partenariat Euromediterrani (PEM) constituïa una preocupació clau. Alguns
països socis i observadors temien que el PEM es
diluís i que es produís un desplaçament de l’atenció
política i l’ajuda financera de la Unió Europea cap a
la perifèria oriental a costa de l’àrea mediterrània.
Altres posaven l’accent en les oportunitats de la
PEV per establir un mercat integrat euromediterrani
i augmentar l’eficàcia i la coherència de les activitats de la Unió Europea a la regió. Més de cinc anys
després de l’entrada en vigor de la PEV, ha arribat
el moment de fer una primera avaluació d’aquesta
política.

La diferenciació regional i el repte de la
coherència
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de coordinació eficaç i coherència política. És crucial evitar que la PEV es desintegri en un paquet de
polítiques contraposades, cada una d’elles sustentada per un petit grup d’estats membres. França i els
membres meridionals de la UE se centren en la Unió
per la Mediterrània; per a Romania i Bulgària és especialment important la Sinergia del Mar Negre;
Suècia, Polònia i altres països del Grup de Visegrad
tenen un interès específic en el Partenariat Oriental,
mentre que Finlàndia és la principal promotora de la
Dimensió Nòrdica de la Unió Europea i de les relacions amb Rússia. El repte consisteix a establir una
Política Europea de Veïnatge coherent atesa la lluita
constant per aconseguir finançament i influència entre els estats membres i els països veïns. Encara caldrà veure com les noves estructures institucionals
introduïdes amb el Tractat de Lisboa contribuiran
decisivament a arribar a aquest objectiu. En particular, el repartiment de tasques entre el comissionat
per a l’Ampliació i la Política de Veïnatge, Stefan
Fühle, i el Servei Europeu d’Acció Exterior (SEAE),
sota la direcció de l’alta representant per a Afers Exteriors i Política de Seguretat, Catherine Ashton,
serà de vital importància per assegurar la coherència política.

La diferenciació bilateral com a incentiu per
a les reformes
No és cap secret que la metodologia de la PEV s’ha
inspirat en gran mesura en l’experiència de la recent
ampliació de la Unió Europea. L’enumeració d’àrees
prioritàries en els Plans d’Acció individuals i
l’avaluació de progressos en informes periòdics de
la Comissió s’assembla a la pràctica dels Partenariats d’Adhesió i la supervisió regular per part de la
Comissió dels progressos vers aquesta adhesió.
L’estret vincle entre les estratègies de preadhesió i
la metodologia de la PEV implica que la Unió Europea ha d’abordar problemes similars, com la diferència entre normes internes i externes o la tensió entre
consideracions objectives i geopolítiques en l’ava
luació del rendiment d’un país. En el marc de
l’ampliació, la integració de tots els països candidats
en un procés d’adhesió global, inclusiu i continu, va
contrarestar les percepcions inicials de discriminació. Basant-se en la imatge d’una competició en què
tots els participants s’incorporen a la cursa en una
etapa diferent i avancen en funció del seu rendiment
individual, la Unió Europea va transformar la idea de

la diferenciació en un fort incentiu per a les reformes
nacionals. La PEV es basa en una lògica similar de
condicionalitat positiva, i fins i tot inclou incentius
addicionals, com l’increment de l’ajuda financera als
països amb millors resultats.
La percepció de la diferenciació com a incentiu es
basa en el fet que la competència entre països que
formen part d’un marc polític comú potencia
l’eficàcia de la condicionalitat de la Unió Europea.
Tot i que això pot ser cert en el context concret de la
política d’ampliació de la Unió, cal tenir en compte
que el marc de la PEV és diferent. En primer lloc, els
països objectiu de la PEV no comparteixen un propòsit clar mútuament convingut. En comparació de
la perspectiva de la incorporació a la Unió, l’objectiu
últim de la PEV resulta menys tangible i polèmic. En
segon terme, els països candidats mai no han qüestionat seriosament la necessitat de reformes nacionals, mentre que la PEV inclou una sèrie de règims
autoritaris i participants reticents que són incapaços
o simplement no estan disposats a pagar el preu de
la seva alineació amb el model de governança proposat per la Unió Europea. Per això les condicions
prèvies bàsiques per a l’èxit de la condicionalitat,
com ara uns incentius atractius i un context nacional
favorable són absents en la PEV. Per tant, l’eficàcia
del compromís amb la Unió Europea dependrà més
de la «propietat conjunta» i de les diverses iniciatives
concretes que d’unes normes asimètricament imposades i de l’oferta de beneficis a llarg termini.
Una debilitat clau de la PEV sembla que és la impossibilitat d’oferir una perspectiva atractiva als països
que no estan necessàriament interessats a mantenir
unes relacions més estretes amb la Unió Europea.
L’impacte de la PEV en països com Bielorússia, Líbia, Síria i Algèria és, si més, no qüestionable. A
més, resulta difícil trobar un equilibri apropiat entre
la diferenciació de les relacions jurídiques en l’àmbit
bilateral i l’ambició de promoure la cooperació regional i subregional. Una diferenciació considerable en
les relacions entre la Unió Europea i cadascun dels
països individuals del PEM podria generar, per
exemple, una fragmentació del Procés de Barcelona. Això és especialment evident en el cas de l’Orient
Mitjà, on una intensificació de les relacions bilaterals
entre Israel i la Unió Europea podria afeblir la cooperació entre Israel i els seus veïns àrabs. De fet, es
podria observar en la política mediterrània de la Unió
un desplaçament gradual de la multilateralitat cap a
la bilateralitat, amb una preferència creixent per establir relacions bilaterals «avançades».

ASSOCIACIÓ PER LA DEMOCRÀCIA I LA PROSPERITAT COMPARTIDA
Arran dels recents esdeveniments a la Mediterrània, es fa indispensable

5. Promoure el desenvolupament econòmic integrador

la revisió de la Política Europea de Veïnatge (PEV). Per aquest motiu, la
UE llança l’Associació per la Democràcia i la Prosperitat Compartida

Les petites i mitjanes empreses (pimes) tenen un paper fonamental

(ADPC), una iniciativa basada en un veritable compromís pels valors

en el desenvolupament i el creixement econòmics i en la creació de

comuns de democràcia, drets humans, justícia social, bona governança

llocs de treball. Per aquest motiu, la UE està disposada a afavorir

i Estat de dret. Es tracta d’un enfocament diferenciat, sensible a les

un marc normatiu sòlid a través de la cooperació i el diàleg polític

característiques i especificitats de cada país.

mitjançant el programa de treball industrial euromediterrani, que
hauria d’anar acompanyat de polítiques socials i d’ocupació. Per

1. Resposta immediata

abordar aquests reptes, es comptaria amb el finançament d’Insti
tucions Financeres Internacionals (IFI), del Banc Europeu d’In
versions (BEI) i del Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolu-

reptes sorgits a la Mediterrània meridional: 30 milions d’euros en ajut

pament (BERD).
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La primera preocupació de la UE ha estat respondre ràpidament als
humanitari; facilitació de la cooperació consular i l’evacuació; operacions conjuntes Frontex; aprofitament dels 25 milions d’euros del Fons

6. Maximitzar l’impacte del comerç i de la inversió

per a les Fronteres Exteriors de la UE i el Fons Europeu per als Refugiats; visites de l’alta representant/vicepresidenta de la Comissió a

Amb l’objectiu de desenvolupar tot el seu potencial, el comerç i la

Tunísia i Egipte i la reunió sobre cooperació internacional celebrada a

inversió estrangera directa (IED) s’han d’inserir en un entorn empre-

Brussel·les, i el suport a la transició democràtica.

sarial favorable. Les ajudes de la UE en matèria de comerç i inversió

ció d’acords de liberalització del comerç, especialment en producLa resposta de la UE als canvis que han tingut lloc als països mediter

tes agrícoles i pesquers amb Tunísia i el Marroc; iniciar negociacions

ranis meridionals ha comportat una revisió i un ajustament més gran

per als acords sobre avaluació de la conformitat i acceptació de pro-

de la PEV a la situació actual a la Mediterrània. L’ADPC es basa en el

ductes industrials; accelerar les negociacions bilaterals en curs so-

«més per més», és a dir, aquells que avancin més profundament i rà-

bre la liberalització del comerç de serveis, i concloure el conveni

pidament en reformes concretes i quantificables tindran més suport.

regional sobre les normes d’origen preferencials panaeuromediter

Així, es contempla la reassignació i reorientació de l’ajut a aquells

rànies l’any 2011.

països que s’estanquin o retrocedeixin en els plans acordats de les

A mitjà i llarg termini, l’objectiu final és la creació de zones de lliure

reformes.

comerç exhaustives. Els països més compromesos amb les reformes política i econòmica podrien integrar-se de manera més estreta

3. Democràcia i consolidació de les institucions

en el mercat únic de la UE, incloent-hi accions com la convergència
normativa.

La UE està disposada a donar suport als processos de transició democràtica i constitucional oferint assessorament especialitzat, assistència

7. Potenciar la cooperació sectorial

electoral i experiència tècnica. A l’àmbit del desenvolupament econòmic
i social, la UE apel·la a la creació d’una plataforma dirigida a la societat

En termes de seguretat del subministrament i trànsit de petroli i gas,

civil, els partits, sindicats i associacions, finançada per la UE i amb el

existeix un evident potencial per establir una associació euromediterrà-

suport de partits, sindicats, fundacions i ONG de la UE. D’altra banda,

nia sobre la producció i gestió d’energies renovables. Alhora, a mitjà o

la UE té previst incrementar el seu suport a la societat civil a través d’un

llarg termini, la Mediterrània meridional podria integrar-se en el mercat

Mecanisme de Veïnatge per a la Societat Civil. Per últim, el diàleg social

interior d’energia de la UE constituint així una Comunitat de l’Energia

entre sindicats i empresaris podrà ser refermat mitjançant el Fòrum del

UE-Mediterrània Sud.

Diàleg Social Euromediterrani.

En matèria educativa, hauria de fer-se un ús més extensiu
d’Erasmus Mundus, Euromed Joventut i Tempus per tal d’augmentar

4. Fer front als reptes de la mobilitat

la participació de joves de la Mediterrània en aquests programes
d’educació.

Per tal de reforçar la mobilitat de persones, la UE considera necessari

En relació al sector agrícola, els països socis de la UE han de reforçar

reforçar el desenvolupament de les capacitats institucionals als països

l’eficiència i productivitat i garantir la seguretat del subministrament

mediterranis en els àmbits de fronteres/migració/asil i una cooperació

d’aliments. Quant al desenvolupament rural, es podria llançar un Meca-

més efectiva entre serveis amb funcions coercitives. D’altra banda, la

nisme de Veïnatge Europeu per a l’Agricultura i el Desenvolupament

UE insta a crear associacions per a la mobilitat amb els països socis per

Rural basat en les millors pràctiques de la UE.

a la gestió específica de la circulació de persones entre la UE i un tercer

Alhora, s’hauria de desenvolupar el marc normatiu en el sector de la

país. A curt termini, la Comissió treballarà amb els estats membres en

tecnologia de la informació i les comunicacions. Un altre element clau

matèria de legislació sobre migració legal i política de visats per contri-

és garantir la seguretat, estabilitat i resistència d’Internet i altres tecno-

buir a l’objectiu d’una mobilitat més gran. En aquest sentit, cal reforçar

logies de les comunicacions electròniques.

la cooperació local Schengen i aprofitar al màxim les millores del Codi
de Visats de la UE.

(Continua)
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A curt i mitjà termini, la UE proposa accelerar la conclusió i aprova-
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a cada país s’han d’ajustar a la situació de cadascun d’ells.
2. Adaptar l’enfocament europeu

ASSOCIACIÓ PER LA DEMOCRÀCIA I LA PROSPERITAT COMPARTIDA (continuació)
8. Implicacions regionals i subregionals

trument financer ENPI. Ara més que mai caldran grans esforços de coordinació i coherència amb les IFI. El finançament addicional per esti-

Arran dels dramàtics esdeveniments ocorreguts a la Mediterrània meri-

mular la inversió del sector privat es farà mitjançant l’Instrument

dional, la cooperació regional guanya protagonisme. Sobre aquesta

d’Inversió de la PEV. A més, la Comissió oferirà una eina d’informació i

base es podria avançar urgentment envers el procés de pau a l’Orient

desenvoluparà un marc de protecció de la inversió per a les empreses

Mitjà i integrar els elements positius del Procés de Barcelona amb els

europees interessades a invertir a la regió.

de la Unió per la Mediterrània en un nou enfocament.

Quant a l’assistència macroeconòmica que necessiten alguns països
amb dificultats a curt termini, es podria optar a una Ajuda Macrofinancera (AMF) de la UE.

Les mesures d’assistència financera representen aproximadament

Més informació:

4.000 milions d’euros fins a finals de 2013, gestionats mitjançant l’ins

http://eeas.europa.eu/euromed/docs/com2011_200_en.pdf
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Finalitat: tot menys les institucions?
La implementació del Document Conjunt que estableix
l’estatus avançat del Marroc en la seva relació amb la
Unió Europea representa, segons la novena reunió del
Consell d’Associació UE-Marroc, celebrada el 13 de
desembre de 2010, «un veritable canvi qualitatiu i un
model a la regió». El reforç del diàleg polític, reflectit en
l’organització de la primera cimera UE-Marroc a Granada el 7 de març de 2010, la creixent atenció a la
convergència reguladora amb l’objectiu d’establir una
Zona de Lliure Comerç Intens i Exhaustiu (DCFTA), i la
conclusió d’un protocol que permeti la participació del
Marroc en programes de la Unió Europea constitueixen
les principals implicacions d’aquest nou estatus. A
més, els dos socis van iniciar un procés de reflexió
sobre la naturalesa i la forma d’una nova relació contractual que substitueixi l’Acord d’Associació Euromediterrani. La millora de les relacions jurídiques bilaterals, la convergència reguladora i la perspectiva d’un
lliure comerç intens i exhaustiu són també característiques clau del Partenariat Oriental.
Malgrat aquesta perspectiva de relacions polítiques,
econòmiques i jurídiques més properes entre la Unió
Europea i tots els estats socis de la PEV, la finalitat
d’aquesta última continua sent força ambigua. Òbviament, no és l’adhesió a la Unió, sinó alguna altra cosa.
En un primer moment, la Comissió va proclamar que «a
tots els països veïns se’ls hauria d’oferir la perspectiva
de participar en el mercat intern de la Unió Europea i
una ulterior integració i liberalització a fi de promoure el
lliure moviment de persones, béns, serveis i capitals
(quatre llibertats)» (Comissió Europea, 2003, 104).
Segons l’expresident de la Comissió, Romano Prodi,
això conduiria a una situació en què la Unió i els seus
veïns ho compartirien «tot menys les institucions».

L’objectiu previst a llarg termini era una mena d’acord
similar a l’Espai Econòmic Europeu (EEE) entre la
Unió Europea i Noruega, Liechtenstein i Islàndia. De
manera significativa, amb el desenvolupament posterior de la PEV aquest model ha anat donant pas gradualment a altres formes d’integració de menor abast.
Lluny de ser una extensió de les quatre llibertats,
l’objectiu principal és concloure Acords de Lliure Comerç Intens i Exhaustiu (DCFTA) com a primer pas
cap a una Comunitat Econòmica de Veïnatge (CEV) a
llarg termini. El concepte d’una CEV sembla mal definit i no encaixa en les categories tradicionals d’inte
gració econòmica, com ara una zona de lliure comerç,
una unió duanera o un mercat intern. Possiblement
l’ambigüitat pel que fa als objectius finals i als instruments de la PEV reforça la infame bretxa entre expectatives i capacitat d’actuació que constitueix una de
les característiques de la PEV.
L’objectiu d’una associació política i d’una integració
econòmica més estretes mitjançant un procés d’apro
ximació legislativa i reguladora sona molt bé, però la
qüestió és, òbviament, com es poden arribar a assolir
aquests objectius. L’aproximació jurídica és un exercici
complex i costós. Requereix el suport ple dels països
socis per adaptar la seva legislació nacional en sintonia amb l’evolució del dret de la Unió Europea, la qual
cosa suggereix l’existència d’instruments jurídics innovadors per garantir l’aplicació uniforme d’estàndards
jurídics comuns. A més, les nocions d’integració flexible i cooperació estreta poden donar lloc a diferents
expectatives entre els socis. Pel que fa a la integració
econòmica, per exemple, la majoria dels estats membres de la Unió semblen reticents a oferir la plena extensió de les quatre llibertats, en particular si es tracta
del lliure moviment de persones. En conseqüència,
lluny de generar expectatives poc realistes, és impor-

tant fer progressos en qüestions concretes com la liberalització de visats i la seguretat energètica.

dels països participants. Fins ara cap soci mediterrani
de la PEV no ha participat en aquest exemple
d’integració flexible, però, seguint l’exemple de Turquia, no es pot excloure l’estatus d’observador.

El camí a seguir
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Malgrat les dificultats inicials i les seves limitacions, la
PEV ofereix un marc interessant per a l’intercanvi de
bones pràctiques entre els diversos actors que operen en el veïnatge europeu. Això permet l’enriquiment
mutu de les diferents polítiques regionals i augmenta
la interdependència entre la Unió i els seus veïns,
d’una banda, i entre els mateixos països veïns, de
l’altra. Per raons diverses, com l’existència contínua
de conflictes («congelats»), la falta d’interès d’alguns
països socis, la incapacitat d’oferir incentius prou
atractius i l’ambigüitat dels seus objectius últims, el
potencial de la PEV encara no ha estat explotat plenament. Un plantejament més centrat i pragmàtic, que
contingui una forta dimensió social i una connexió
amb els programes de la Unió Europea, com l’es
tratègia d’Europa 2020, pot ajudar a superar els esculls que encara persisteixen per aconseguir un major
èxit en la implementació de la PEV.

Balanç

Conclusions

151

Trobar un format jurídic i polític apropiat per millorar
les relacions entre la Unió Europea i els seus països
veïns és un treball constant i un procés d’assaig i
error. En el passat, la PEV potser es va centrar més en
la forma que no pas en la substància. Pot ser que sigui cert que «el fort simbolisme d’un nou rètol que
marca un compromís reforçat de la Unió podria ajudar
a elevar el perfil de les relacions amb la UE i generar
així una major voluntat política i capacitat administrativa», tal com argumentaven Patten i Solana en el seu
article conjunt de 2002. No obstant això, no n’hi ha
prou amb nous rètols si no van acompanyats d’objec
tius clars i realistes.
Perquè tingui èxit, la PEV ha de ser pragmàtica. Un
bon exemple d’aquest enfocament pragmàtic el constitueixen, per exemple, els partenariats de mobilitat entre la Unió Europea i països tercers. Comptant amb el
suport de la Unió i dels estats membres participants,
es desenvolupen projectes de cooperació concrets
per millorar les oportunitats amb vista a la migració
jurídica a la Unió i per donar suport als països socis en
la gestió dels fluxos de migració. Aquests partenariats
no es limiten a la gestió de la migració jurídica a la UE
(com, per exemple, un projecte de migració estacional
de treballadors marroquins a Espanya), sinó que in
clouen també projectes que facilitin la migració circular als immigrants establerts a la Unió Europea (com,
per exemple, un programa per donar suport als empresaris d’origen marroquí a Europa per establir activitats econòmiques sostenibles al Marroc).
Un altre exemple de cooperació pragmàtica es pot
trobar en el camp de l’energia, on la Unió ha conclòs
memoràndums d’entesa amb diversos socis de la
PEV, ha establert mecanismes d’alerta primerenca, i
inverteix en la promoció d’una eficiència energètica
creixent i en l’ús de recursos renovables. A més, la
recent incorporació de Moldàvia i Ucraïna al Tractat de
la Comunitat de l’Energia ha estat un pas fonamental
cap a la creació d’un mercat energètic paneuropeu. La
importància d’aquest tractat no es pot subestimar. Implica l’establiment d’un marc regulador comú per als
mercats energètics de la Wider Europe, per fer servir
un terme obsolet, tot estenent l’aplicació del patrimoni
comunitari en àrees significatives com l’energia, el
medi ambient i el dret de competència als territoris

Partenariat Euromediterrani
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Enquesta Euromed 2010: Avaluació de
l’Associació Euromediterrània/Unió per
la Mediterrània 2008-2011 i perspectives
per al 2012
Jordi Padilla, Xavier Aragall
Àrea de Polítiques Euromediterrànies
Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed), Barcelona

Arran de l’elaboració de la primera edició de l’En
questa Euromed, l’informe de la qual va ser àmpliament divulgat, es presenten alguns dels resultats
més destacats corresponents a la segona edició de
2010, sobre la qual cal advertir que el treball de
camp es va desenvolupar entre octubre i desembre
de 2010, és a dir, abans de les convulsions que ha
viscut recentment el sud de la Mediterrània. Tanmateix, l’anàlisi i la interpretació dels resultats de l’en
questa compten amb un exercici de reflexió i relació
entre la lectura que se’n fa i els escenaris de canvi
que s’obren a la regió.
A la present edició de l’enquesta han participat un
total de 598 experts, polítics i membres de la societat civil dels 43 països integrats en la Unió per la
Mediterrània (UpM), que van respondre al qüestionari durant el període comprès entre els mesos de
novembre i desembre de 2010. El qüestionari constava d’un total de 31 preguntes generals distribuïdes en tres blocs temàtics i pretenia que, junt amb
l’avaluació dels principals aspectes de la política
euromediterrània, es fes especial atenció a les qüestions econòmiques i financeres (Zona de Lliure Comerç Euromed, incloent-hi, entre altres temes, la liberalització de serveis i productes agrícoles, el
desenvolupament sostenible, l’energia o l’aigua).
En les respostes rebudes s’ha pogut obtenir una representativitat equilibrada entre el sud i el nord de la
Mediterrània, 44% i 54% respectivament. En fixarse, però, en les respostes dels països socis mediter
ranis (en endavant PSM), en què s’inclou tots els de
l’Associació Euromediterrània i de la Unió per la Mediterrània, i les respostes procedents dels 27 membres de la UE, el percentatge és del 49% per als
primers i del 47,3% en el cas dels segons.

Associació Euromediterrània/Unió per la
Mediterrània 2008-2011: planificació i
rellevància satisfactòria, implementació
millorable
La valoració global del procés euromediterrani no
obté un resultat tan positiu com la percepció potencial que es té de les institucions euromediterrànies. L’opinió dels enquestats en aquests àmbits fa
palès que la construcció i el desenvolupament de
l’estructura institucional de l’AEM/UpM gaudeix
encara de marge de confiança entre actors i experts euromediterranis per desplegar tota la seva
operativitat.
En la valoració de la implementació de la zona de
lliure comerç (en endavant ZLC) no es pot parlar de
consens entre els enquestats, tot i que en general
aquests consideren que la implementació de la
ZLC ha representat un impacte positiu especialment en el creixement i la competitivitat dels països
associats per sobre d’elements com l’ocupació, en
els quals es considera que ha tingut un impacte
mínim.
En referència a les estratègies sectorials, els plans
d’acció euromediterranis i els sis projectes de la
UpM, s’observa un doble enfocament: crític o molt
crític a l’hora de valorar-ne el progrés (és a dir, el
progrés de la implementació dels programes), però
al mateix temps es reflecteix una avaluació desigual,
de tendència destacadament positiva a l’hora de valorar la idoneïtat o la rellevància del projecte en ell
mateix o en el marc dels objectius euromediterranis.
En general, les estratègies i plans d’acció euromediterranis pateixen d’una manca de visibilitat important
atès que una part considerable dels enquestats els
desconeixen. Aquells que els coneixen, els consideren molt importants per assolir els objectius de
l’AEM; tanmateix, a l’hora de valorar-ne el progrés
real en aquests darrers anys el grau de coneixement

Valoració global de l’AEM/UpM i la seva estructura institucional. Avaluació de la implementació de la zona de lliure
comerç (ZLC)

Quina és la seva avaluació general dels resultats
de l’Associació Euromediterrània/Unió per la Mediterrània
durant el període juliol de 2008-setembre de 2010?

4,57

Com avaluaria els avenços realitzats en la posada
en marxa de la Secretaria de la UpM entre novembre
de 2008 i setembre de 2010?
Anticipa que la Secretaria de la UpM durà a terme un paper
fonamental, moderat o insignificant en la nova arquitectura
institucional euromediterrània en un futur proper?

4,5

6,04

Com valora la importància de les Cimeres de Caps d’Estat o
de Govern per a l’avenç de la Unió per la Mediterrània?

6,42

Com qualificaria els avenços realitzats en la posada en marxa
de les ZLC entre la UE i els seus PSM?

4,88

Com qualificaria l’impacte de les ZLC en les economies dels
PSM en termes de creixement, competitivitat i inversió
estrangera directa?
Com qualificaria l’impacte de les ZLC en les economies dels
PSM en termes d’ocupació i en l’àmbit social?
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6,07

5,55

Com qualificaria l’impacte de les ZLC en les economies dels
PSM a l’àmbit de les petites i mitjanes empreses locals?

5,82

Com qualificaria l’impacte de les ZLC en les economies dels
PSM a l’àmbit fiscal (impacte sobre els ingressos de l’Estat)?

0
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es redueix encara més i només dos plans, el d’Istan
bul per reforçar el paper de la dona i el Priority Action Plan on Energy, superen el 50% d’enquestats
que consideren que han avançat. Mentre que, a
l’altre extrem, en el cas de l’Employment Framework
of Actions (molt penalitzat per la conjuntura econòmica) el 80% d’enquestats consideren que o bé no
ha progressat o ha patit una regressió.

La valoració global del procés
euromediterrani no obté un
resultat tan positiu com la
percepció potencial que es té de
les institucions euromediterrànies
En relació als projectes UpM, la seva importància no
es discuteix; tots obtenen una valoració molt alta.
Tanmateix, el seu avenç no s’ha desenvolupat de la
mateixa manera. Només dos dels sis projectes, el
Pla Solar i la Universitat Euromediterrània (EMUNI),
superen el 50% d’enquestats que consideren que
han progressat. La difícil posada en marxa de la Secretaria ha afectat indubtablement la dels projectes.
Els que s’han concretat en elements clarament definits han aconseguit que la percepció dels seus
avenços sigui més gran.
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La zona de lliure comerç euromediterrània:
impacte heterogeni en un escenari poc
positiu per a la cooperació econòmica
i financera
El dossier temàtic d’aquesta segona edició de
l’enquesta se centra en la implementació de la zona
de lliure comerç euromediterrània 2010 i en la cooperació euromediterrània en matèria econòmica i
financera. A l’àmbit econòmic, destaca en primer
lloc que la crisi global comporta un grau de pessimisme entre els enquestats en relació als futurs escenaris de la cooperació euromediterrània. D’un
ventall de set escenaris de futur possibles vinculats
a la crisi econòmica, el més esmentat pels enquestats és la tendència de la UE a replegar-se en ella
mateix per afrontar els seus propis problemes tancant-se a l’exterior i sense integrar els països associats mediterranis en les seves estratègies econòmiques.
D’altra banda, la valoració del progrés en la implementació de la ZLC en general queda en un terme
mitjà, sense que es pugui parlar de consens entre
els enquestats a l’hora d’assenyalar-lo com a positiu
o negatiu. Tanmateix, quan es fa referència a la implementació de la ZLC en cadascun dels PSM, els
enquestats tenen clar a quins països s’ha avançat
més i a quins menys, de manera que es conformen
tres blocs de països en funció del progrés en la im-
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5,3

153
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GRÀFIC 16

Valoració de les estratègies sectorials i plans d’acció euromediterranis
Avenços realitzats
Marc d’Acció en matèria d’ocupació
(adoptat el novembre de 2008)

Importància pels objetius Euromed

20%

Estratègia Mediterrània de l’Aigua
(pendent d’aprovació arran de la Conferència
Ministerial d’abril de 2010)

59%

32%

Estratègia Marítima Mediterrània
(anunciada a la Declaració de Marsella de 2008)

21%

55%

35%

7,62

13%

59%

8,27

6%

7,36

7,43

44%

49%

7%

Programa de Treball en matèria de turisme
(anunciat l’abril de 2008)

45%

48%

8%

Pla d’Acció Regional de Transport per a la
Mediterrània (adoptat el maig de 2007)

46%

Balanç

Programa de Treball sobre cooperació
industrial euromediterrània 2009-2010
(adoptat l’octubre de 2008)

51%

53%

Pla Prioritari d’Acció en matèria d’energia
2008-2013 (adoptat el desembre de 2007)

55%
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Pla d’Acció d’Istanbul per al reforçament
del paper de la dona en la societat
(adoptat el novembre de 2006)

0%
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3%

43%

41%

25%
Avenços

50%
Cap avenç

7,06

75%

3%

7,37

4%

7,91

100%

Mitjana (de 0 a 10)

Retrocés

Qualificació dels avenços realitzats en relació als sis projectes seleccionats fins ara en el marc de la UpM
Avenços realitzats
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7,62

Descontaminació del mar Mediterrani

29%

Autopistes marítimes i terrestres

31%

Iniciatives de protecció civil per lluitar
contra les catàstrofes naturals i no naturals

Importància pels objetius Euromed
64%

65%

34%

Iniciativa Mediterrània de Desenvolupament Empresarial
centrada en les petites i mitjanes empreses

3%

59%

45%

Educació superior i recerca: Universitat
Euromediterrània a Eslovènia i Fes

50%

58%

Energies alternatives: Pla Solar Mediterrani

36%

60%

0%

6%

25%
Avenços

plementació de la ZLC: un primer bloc amb una valoració molt positiva, de manera rellevant i significativa, aplega els països que més han avançat en la
implementació de la ZLC (Tunísia, el Marroc i Israel);
un altre amb una valoració positiva (Jordània, Egipte

38%

50%
Cap avenç

75%

8

7,46

6%

7,75

5%

7,98

6%

7,87

2%

100%

8,21

Mitjana (de 0 a 10)

Retrocés

i el Líban) i, per últim, Palestina i Algèria, que es queden en un terme mitjà. Un altre element destacat de
la bateria de preguntes sobre la ZLC és que els enquestats consideren que la seva implementació ha
representat un impacte positiu especialment en el

Grau de probabilitat atribuïda a cadascun dels següents escenaris respecte a l’impacte de la crisi econòmica sobre
l’Associació Euromediterrània (mitjana en una escala de 0 a 10)

Un impacte negatiu a llarg termini, atès que farà palesa la
prioritat que atorga la UE a la resolució dels seus propis
problemes econòmics sense integrar els PSM en les seves
estratègies econòmiques

6,63

Un impacte negatiu a llarg termini, atès que intensificarà les
tensions socials a Europa i, per tant, la resistència a la
cooperació amb els països del sud de la Mediterrània

6,18

Un impacte negatiu a llarg termini, atès que reduirà de forma
permanent la capacitat de la UE per mobilitzar i posar a
disposició dels PSM recursos per a la cooperació
euromediterrània

6,16

Un impacte positiu a llarg termini, atès que les empreses
de la UE hauran d’afrontar una contracció del mercat
a Europa i la necessitat de reduir els seus costos invertint
i cercant nous mercats als PSM

Balanç

5,93

Un impacte positiu a llarg termini, atès que reforçarà la
necessitat de la UE d’integrar el seu veïnatge immediat,
incloent-hi la Mediterrània, dins del seu espai econòmic

5,74

Un impacte positiu a llarg termini, atès que farà palesa la
necessitat de més cooperació euromediterrània i d’adoptar
estratègies conjuntes arreu de la Mediterrània

0
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creixement i la competitivitat dels PSM per sobre
d’elements com l’ocupació, en els quals es considera que ha tingut un impacte mínim (vegeu gràfic 15).
Concretament, per als enquestats, l’impacte de la
ZLC ha estat més important en el creixement i la
competitivitat (6,1 de mitjana) o sobre les petites i
mitjanes empreses (5,8) que no pas sobre l’ocupació
(5,6) o les rendes de l’Estat (5,3), si bé cal destacar
que en tots aquests casos ha estat un impacte positiu. En el cas de Turquia l’impacte de la unió duanera
sobre aquests mateixos àmbits segueix el mateix ordre, tot i que amb valors significativament més alts.
Altres aspectes relacionats amb el dossier temàtic
sobre la cooperació econòmica financera i que cal
remarcar són la integració sud-sud, l’agricultura i
serveis i la cooperació financera.
En primer lloc, la integració sud-sud, un dels elements
necessaris per a una autèntica zona de lliure comerç
euromediterrània, no obté l’aprovat en la valoració de
la implementació de les diferents iniciatives en aquest
sentit. Malgrat això, l’Acord d’Agadir obté la millor valoració per sobre del GAFTA i molt per sobre de
l’UMA. D’altra banda, els enquestats sí que consideren els acords entre Turquia i alguns PSM un mecanisme eficaç per a la consecució de la ZLC, especialment entre els enquestats dels propis PSM.
En agricultura i serveis, la valoració dels progressos
en les negociacions per a la liberalització comercial
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de serveis i productes agrícoles no convida a l’opti
misme, sobretot perquè són precisament els enquestats dels PSM els que presenten una valoració
més baixa. Tot i que el conjunt d’enquestats considera que la liberalització agrícola tindria un impacte
positiu tant en els PSM com en la UE (en menor
grau), les probabilitats que es produeixi una liberalització completa són escasses segons els enquestats. En aquest context, el futur passa per les àrees
de lliure comerç profundes i globals que està previst
establir amb els PSM, atès que aporten un alt valor
afegit en opinió dels enquestats tant del nord com
del sud de la Mediterrània.

La integració sud-sud, no obté
l’aprovat en la valoració de la
implementació de les diferents
iniciatives en aquest sentit.
Malgrat això, l’Acord d’Agadir
obté la millor valoració per sobre
del GAFTA i molt per sobre de
l’UMA
Finalment, pel que fa a la cooperació financera,
l’avaluació de l’efectivitat de la cooperació financera,
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5,34
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GRÀFIC 18

GRÀFIC 19

Avaluació dels avenços realitzats en la posada en marxa de les ZLC entre la UE i els seus PSM (mitjana en una
escala de 0 a 10)
ZLC en general

4,88

Marroc

6,35

Tunísia

6,34

Israel

6,25

Jordània

5,67
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Líban

5,45

Egipte

5,31

Algèria

4,35
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Territoris Palestins Ocupats

4,17
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tant la de l’assistència bilateral en el marc de l’Instru
ment Europeu de Veïnatge i Associació (IEVA) com
la del suport pressupostari directe, obté un nivell
lleugerament positiu (una mica més que l’assistència
via IEVA). Destaca que els enquestats del Maixreq
són els que millor valoren les dues formes de cooperació, mentre que els magrebins són els que pitjor
valoren l’efectivitat de l’IEVA. D’altra banda, els
europeus no mediterranis valoren negativament el
suport pressupostari.

Prioritats
Quan des de l’enquesta es proposa centrar l’atenció
en aquells elements que es consideren menys atesos per l’AEM/UpM, o bé que haurien d’avançar de
manera prioritària, projectes AEM o UpM, les iniciatives vinculades a la joventut i a la formació són les
millor considerades. Si a aquest resultat s’afegeix la
percepció que la ZLC no ha aconseguit tenir un impacte destacat sobre la creació d’ocupació, s’ob
tenen tres variables (joventut, formació i ocupació)
que són bàsiques en l’anàlisi i l’explicació de les revoltes i transicions democràtiques ocorregudes a la
riba sud del Mediterrani. Aquests resultats i la seva
lectura a partir de les transformacions actuals hauran de permetre fixar les principals línies prioritàries
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d’acció sobre les quals s’hauria d’orientar l’actual
procés d’integració regional euromediterrani.

Es pot observar que, tot i que el
resultat de les revoltes és
eminentment polític, té una base
socioeconòmica; en aquest sentit,
l’aplicació de les reformes i la
cooperació econòmica per avançar
envers la zona de lliure comerç
haurien de ser revisades per
guanyar en credibilitat i efectivitat
Escenaris de futur
La cooperació econòmica i financera representa un
dels principals objectius del procés d’integració
euromediterrani i, un cop passada la data fixada per
establir la ZLC, es pot afirmar que la seva implementació ha estat parcial i que el seu impacte no té una
avaluació homogènia.
Però, a més, aquests dos elements tenen un efecte
directe a l’hora d’assolir aquest objectiu. Primer, la
crisi econòmica global, que segons els enquestats

Avaluació de la importància dels projectes proposats per la UpM (mitjana en una escala de 0 a 10)

Oficina Mediterrània de la Joventut que faciliti la mobilitat
dels estudiants mediterranis

7,94

7,78

Programa Eramus Júnior Mediterrani
Projecte sobre iniciativa empresarial femenina i reforçament
de la participació de les dones en la vida pública
a la Mediterrània

7,42

7,2

Agència Mediterrània de Desenvolupament Urbà

Conveni Mediterrani de Garantia d’Inversions

7,01

Pla Mediterrani contra el Càncer

6,97

Canal de televisió per a la Mediterrània

6,69

0

1

afectarà el desenvolupament de la ZLC ja que obre
un escenari de replegament de les estratègies
econòmiques per part de la UE. En segon lloc, les
revoltes que sacsegen el món àrab que, malgrat
desenvolupar-se quan ja s’havia tancat el treball de
camp, informen de dos elements destacats que
s’indiquen als informes qualitatius de l’enquesta1.
D’una banda, l’abast del moviment iniciat a Tunísia,
atès que va associat a un canvi en el sistema de
valors, que pot posar punt final al consens liberal
que va permetre el naixement del Procés de Barcelona. Un consens que, per anteposar el desenvolupament econòmic a la reforma democràtica, no ha
estat capaç de qüestionar les elits dels PSM que
eren qualsevol cosa excepte reformadores i que es
van apropiar directament o indirectament dels meca
nismes financers de la cooperació euromediterrània.
D’altra banda, es pot observar que, tot i que el resultat de les revoltes és eminentment polític, té una
base socioeconòmica; l’increment de les desigualtats i la injustícia social i, en aquest sentit, l’aplicació
de les reformes i la cooperació econòmica per
avançar envers la zona de lliure comerç haurien de
ser revisades per guanyar en credibilitat i efectivitat2.
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6,26

Cort Euromediterrània d’Arbitratge

1 Schmid,

Balanç

7,16

Fundació Mediterrània de Dones

Conclusió
Finalment, com a reflexió general de l’exercici, així
com sobre la seva lectura, resulta imperatiu preguntar-se per què cap expert dels que van participar en
l’enquesta no va encertar a detectar o pronosticar
algun canvi en la direcció dels que han ocorregut a
Tunísia i Egipte sobretot. No s’ha detectat una situació prerrevolucionària malgrat la proximitat temporal;
en algunes preguntes sobre escenaris de futur les
respostes coincideixen amb les de 2009 i en alguns
aspectes dibuixen un escenari millor. En qualsevol
cas, les respostes obtingudes podrien fer palesa
una important distància entre els problemes i expectatives de les poblacions i els punts de vista dels
experts i els polítics3.
No obstant això, també podem llegir en els resultats la detecció de dificultats a curt i llarg termini
que afecten seriosament la regió, i de manera particular les persones (impacte de la crisi en el desenvolupament, tensions socials a partir de l’atur
estructural, continuïtat de les migracions irregulars), alhora que s’observa una alta probabilitat que
els règims polítics tinguin continuïtat i, per conse-

D. «Après le “printemps arabe” : faut-il repenser l’ordre euro-méditerranéen ?», dins Euromed Survey 2010, informe de resultats, IEMed:
Barcelona, (en edició).
2 Ibídem.
3 Cordet-Dupouy, A. «Transition au Sud de la Méditerranée : une chance pour une meilleure coopération entre deux rives ?», dins Euromed Survey
2010, informe de resultats, IEMed: Barcelona (en edició).
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Grau de probabilitat que atribueix a les següents hipòtesis potencials i mitjà i llarg termini a la Mediterrània si es
mantenen el nivell i les modalitats de cooperació actuals

L’augment de les migracions impulsarà
les reformes polítiques als PSM

29%

Balanç

L’actual crisi econòmica i financera global reduirà
les perspectives de desenvolupament a la Mediterrània
durant molt temps

10%

La migració irregular dels PSM envers Europa seguirà
augmentant siguin quins siguin els mecanismes de control
que imposi la UE

6%

Les pressions demogràfiques i d’ocupació als PSM
s’intensificaran i donaran lloc a tensions socials insuportables

5%
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0%

36%

43%

47%

27%

68%

29%

Els règims polítics dels PSM mostraran
4%
un alt grau de continuïtat
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35%

66%

34%

10%

20%

Cap probabilitat

güent, que els problemes detectats i diagnosticats
difícilment siguin abordats o resolts de manera
efectiva. Seríem davant unes respostes que denotarien, sempre abans de les revolucions, l’accep
tació resignada d’una situació que difícilment es
pot canviar.
Tanmateix, el nou escenari de reformes i transicions
obre la possibilitat de reformular també les relacions euromediterrànies, superar la fase d’establi
ment d’objectius més retòrics que reals i, sobretot,
aprofitar i maximitzar la Unió per la Mediterrània. És

61%

30%

40%

50%

Probabilitat mitjana

60%

70%

80%

90%

100%

Probabilitat molt alta

a dir, posar al servei d’aquestes transicions el nou
esquema institucional i els nous instruments destinats a tenir la capacitat de rellançar l’Associació
Euromediterrània, ja sigui a través del reforç institucional que suposa la creació de Secretaria General
de la UpM, com de les copresidències o de la UpM,
per dirigir-nos a un nou marc en què els països associats ocupin, de manera efectiva, la mateixa posició jeràrquica que els europeus, i també a través de
projectes concrets que actuen com a vertebradors
de la Unió.

Seguretat

Tant els organismes internacionals com la Unió Europea consideren que la crisi de «desenvolupamentseguretat» en la qual s’ha sumit la major part del Sahel durant els últims dotze o divuit mesos, especialment
Mauritània, Mali i Níger, planteja una amenaça i un
repte concrets a la UE i els seus interessos, sobretot
a la regió de la Mediterrània occidental, i, òbviament,
al mateix Magreb.
Així, per exemple, en la reunió duta a terme a Luxemburg el 27 d’octubre de 2009, el Consell de Relacions Exteriors de la Unió Europea expressava «la
seva inquietud per la situació de la seguretat en diverses parts de la regió del Sahel, en particular a Mauritània, Mali i Níger. […] Els esdeveniments recents indiquen que la regió corre el risc de convertir-se en un
refugi segur per a xarxes i activitats terroristes. Aquesta situació constitueix una seriosa amenaça per a la
regió del Sahel i la seva població, però també per a
altres regions, incloent-hi Europa».
De la mateixa manera, el novembre de 2009, Richard Barrett, antic agent de la intel·ligència britànica i el funcionari de més alt rang de l’ONU responsable de controlar les activitats d’Al-Qaida i els
talibans, declarava que, encara que els atacs d’AlQaida i els seus agents estaven disminuint en moltes parts del món, la situació empitjorava al nord
d’Àfrica. Es referia concretament a les activitats d’AlQaida al Magreb Islàmic (AQMI), el nou nom adop-

L’origen de l’activitat del GSPC/AQMI
al Sahel
La primera acció atribuïda al GSPC/AQMI a la regió
del Sàhara-Sahel va ser el segrest de 32 turistes
europeus a Algèria el febrer-abril de 2003. Catorze
van ser traslladats a Mali abans de ser alliberats,
sembla que a canvi d’un rescat d’uns cinc milions
d’euros. L’operació va ser dirigida per un algerià,
Amari Saifi, àlies el-Para. En general es creu que elPara —tal com es documenta a The Dark Sahara i a
The Dying Sahara— és un agent del Département du
Renseignement et de la Sécurité (DRS) d’Algèria,
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L’emergència del Sahel com a amenaça per a
la seguretat

tat el gener de 2007 pel Grup Salafista per a la Predicació i el Combat (GSPC).
Un any després de la reunió d’octubre de 2009, el
Sahel havia passat a ocupar el primer lloc en
l’agenda del Consell d’Afers Exteriors de la Unió
Europea. A la reunió de Luxemburg el 25 d’octubre
de 2010, el Consell concloïa el següent: «El desenvolupament d’amenaces transfrontereres com el
terrorisme i el crim organitzat, juntament amb la pobresa extrema, els conflictes interns sense resoldre,
i la debilitat i fragilitat dels estats afectats, constitueixen un repte creixent per a l’estabilitat de la regió i per a la Unió Europea. Aquestes amenaces
afecten directament les poblacions locals i els estats de la regió, en particular Mauritània, Mali i Níger. També exerceixen un impacte en la seguretat
dels ciutadans europeus. [...] En estreta cooperació
amb els estats de la regió, [...] la Unió Europea pretén [...] fomentar la seguretat, l’estabilitat, el desenvolupament i la bona governança a la franja del Sahel-Sàhara». En conseqüència, instava la Comissió
Europea a elaborar una estratègia sobre la regió per
a començaments de 2011.
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que va orquestrar l’operació amb la complicitat dels
serveis d’intel·ligència militar nord-americans. Els Estats Units van utilitzar l’operació per justificar el
llançament del seu front del Sàhara-Sahel en el marc
de l’anomenada Guerra Global contra el Terror
(GGCT).
Després de l’operació d’el-Para el 2003-2004, els
altres incidents atribuïts al GSPC/AQMI abans de
2008 van ser l’atac a la guarnició de Lemgheity a
Mauritània, el 2005; dos enfrontaments, el setembre
i l’octubre de 2006, entre tuaregs i un presumpte
comando del GSPC al nord de Mali; l’atemptat a
l’aeroport de Djanet, al sud-est d’Algèria, l’11 de novembre de 2007, i l’assassinat de quatre membres
d’una família francesa als voltants d’Aleg, a Mauritània, el 24 de desembre de 2007.

Tant els organismes
internacionals com la Unió
Europea consideren que la crisi
de «desenvolupament-seguretat»
en la qual s’ha sumit la major
part del Sahel planteja una
amenaça i un repte concrets a la
UE i els seus interessos, sobretot
a la regió de la Mediterrània
occidental, i al mateix Magreb
Tot i la propaganda i la desinformació massives, sobretot per part de fonts de la intel·ligència militar algeriana i nord-americana, és molt dubtós que el
GSPC/AQMI hagi tingut res a veure amb qualsevol
d’aquests incidents. Les evidències suggereixen
que l’atemptat de Lemgheity va ser organitzat pels
Cavaliers du Changement, un moviment maurità
d’oposició al president Ould Taya, que va ser ender
rocat arran d’un cop militar unes setmanes més
tard. Els dos enfrontaments de tuaregs malians contra el GSPC van ser organitzats pel DRS algerià,
que va pagar als tuaregs perquè realitzessin els
atacs de manera que semblés que donaven suport
als nord-americans en la GGCT. L’atemptat de
l’aeroport de Djanet no va ser obra d’AQMI, com
afirmaven les forces de seguretat algerianes, sinó de
joves tuaregs de Djanet en el marc de la seva protesta social contra el Govern algerià. Els assassins
convictes de la família francesa a Mauritània van ad-

metre que eren membres d’AQMI només després de
dos anys i mig de detenció i suposades tortures.

2008: els primers ostatges des de 2003
L’any 2008 va presenciar les primeres preses
d’ostatges des de 2003. No obstant això, tots dos
segrests es van produir fora de la regió: el mes de
febrer van ser capturats dos austríacs a Tunísia,
mentre que el desembre van ser segrestats dos diplomàtics canadencs —l’enviat especial del secretari general de les Nacions Unides i el seu ajudant (el
conductor va ser posteriorment alliberat)— prop de
Niamey.
És probable que ni uns ni altres fossin segrestats
per ordre d’AQMI. Els austríacs van ser capturats
per Hamid Essoufi, àlies Abdelhamid Abu Zeid, lloctinent d’el-Para el 2003, i sobre el qual existeixen
fortes sospites que estigui vinculat al DRS. Hi ha
clares evidències circumstancials que fan pensar
que el segrest dels austríacs es va produir per ordre
del DRS, organitzat com un acte de «terrorisme»
d’AQMI. Per la seva banda, la informació local de
Niamey suggereix que els canadencs van ser capturats per esbirros al servei del Govern de Níger i després lliurats a AQMI. Tots quatre van acabar com a
ostatges d’AQMI a la mateixa zona del nord de Mali
on es van retenir 14 dels ostatges d’el-Para el 2003.
Els austríacs van ser alliberats al cap de vuit mesos,
i els canadencs al cap de quatre, en tots dos casos
després del suposat pagament d’un rescat.

2009: l’escalada de l’activitat d’AQMI al Sahel
Des de 2009, l’activitat d’AQMI al Sahel s’ha intensificat: entre gener de 2009 i gener de 2011, 19
occidentals (tots europeus), un togolès i un malgaix
(aquests dos últims posteriorment alliberats) van ser
segrestats per AQMI o en el seu nom. En el moment
de redactar aquestes línies (abril de 2011), quatre
francesos (tots segrestats al complex miner d’urani
d’Areva, a Arlit, Níger) i una dona italiana (segrestada al sud d’Algèria) romanen encara en captivitat.
Quatre d’aquests 21 ostatges han mort: tres francesos i un anglès. En el cas dels tres francesos, un
podria haver mort per causes naturals, i dos més
com a conseqüència de la intervenció militar de
França. L’única mort sobre la qual no hi ha cap dubte pel que fa a la culpabilitat d’AQMI és la de l’anglès,

AQS ha tingut una important presència desestabilitzadora al Sahel, sobretot des de finals de 2009 i
començaments de 2010. Una de les raons d’això ha
estat el fracàs dels governs tant de Mali com de Níger per arribar a acords de pau satisfactoris i duradors amb els tuaregs després que el 2007 esclatessin les rebel·lions a tots dos països.
Les causes de les dues rebel·lions van ser múltiples
i localitzades. Ambdues, no obstant això, reflectien
un creixent sentiment de marginació i de privació,
incrementat, especialment a Níger, per la violació
dels drets autòctons per part de les empreses mineres internacionals, sobretot les d’urani en aquest últim país, sense cap contrapartida per a les poblacions tuaregs. Als dos països les rebel·lions es «van
dissipar», en un estat d’esgotament i desesperació,
sense cap pla de pau «postconflicte» coherent al
marge d’una sèrie d’acords elaborats amb poca
traça, amb els quals el coronel libi Muammar alGaddafi va aconseguir «comprar» alguns líders rebels en convèncer els guerrillers perquè deposessin
les armes a canvi d’un «pagament en efectiu». A Níger, l’enderrocament del president Mamadou Tandja
en un cop militar, el febrer de 2010, va servir en gran
mesura per posposar la qüestió de l’assentament
tuareg.
El resultat de la manca de qualsevol temptativa seriosa de resolució i reconstrucció «postconflicte»,
combinada amb el perjudici massiu produït a les
economies locals des de 2003, especialment a la
indústria del turisme, per la GGCT de Washington,
ha suposat que molts centenars d’antics joves rebels tuaregs es trobessin absolutament sense cap
mitjà de supervivència econòmica. No ens ha de
sorprendre, per tant, que un nombre creixent de tuaregs hagi tractat de sobreviure mitjançant el «bandidatge» com a «tropes auxiliars» d’AQS.

Moviments del tràfic internacional
de drogues al Sahel
A la desestabilització causada per la presència
d’AQS i els problemes dels tuaregs a conseqüència

Balanç

En assabentar-se de l’assassinat de Dyer, el primer
ministre britànic, Gordon Brown, va declarar: «Vull
que els que utilitzen el terror contra ciutadans britànics sàpiguen, per damunt de tot, que nosaltres i els
nostres aliats els perseguirem implacablement, i que
tindran la justícia que mereixen». Però ni Abu Zeid ni
Al-Qaida al Sahel (AQS) han estat perseguits implacablement. Ha succeït exactament el contrari, excepte pel que fa a un breu enfrontament entre una
patrulla militar maliana i tres membres d’AQS, que
suposadament va resultar morts. L’organització va
creure que havia estat traïda per un agent de la
intel·ligència maliana, el coronel Lamana Ould Bou,
un agent doble d’AQS que en realitat hauria treballat
per a la seguretat nacional de Mali. Lamana va ser
mort a trets a Tombouctou. Just abans de morir, havia declarat als mitjans de comunicació locals: «Al
cor d’AQMI hi ha el DRS».
Lamana Ould Bou confirmava el que algunes persones ja sabien i moltes altres sospitaven: que AQS
era fonamentalment una creació del DRS. La seva
estructura nuclear, o el «cor» al qual es referia Ould
Bou, estava integrada per Abu Zeid —l’antic lloctinent d’el-Para— i algunes dotzenes d’algerians del
GSPC que havien acceptat l’amnistia del president
Abdelaziz Bouteflika i s’havien «penedit». Sembla
que aquests «penedits», com se’ls coneixia, van ser
encoratjats o enviats pel DRS a l’extrem meridional
d’Algèria el 2006, on Abu Zeid els va reorganitzar
per convertir-los en el «nucli dur» d’AQS. La majoria
dels informes dels serveis d’«intel·ligència» algerians
i d’altres països xifraven el seu nombre durant el període 2006-2008 en uns 200 membres. Des del
retorn d’Abu Zeid a la regió amb els dos ostatges
austríacs el 2008, AQS ha estat reclutant activament islamistes radicals, joves «jihadistes», des del
Sahel. La majoria dels nous reclutes són mauritans,
els quals, segons fonts de la seguretat algeriana,
avui superen en nombre els algerians, amb un petit
contingent de membres procedents de Mali, i pro-

Les rebel·lions tuaregs
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Al cor d’AQMI hi ha el DRS

bablement encara alguns menys de Níger. Les estimacions del total de membres d’AQS se situen actualment a l’entorn dels 300-400.
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Edwin Dyer, que va ser executat a Mali per Abu Zeid
el 31 de maig de 2009. L’execució de Dyer va donar
a AQMI una àmplia publicitat i «credibilitat» internacional com a important organització terrorista del
Sahel. No obstant això, encara hi ha preguntes sense resposta sobre el paper de les autoritats, tant britàniques com algerianes, en el seu assassinat.
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de la rebel·lió, s’hi va sumar l’aparició a la regió d’una
activitat de narcotràfic aparentment massiva.
El contraban i el «tràfic» de béns d’una o altra mena a
través del Sàhara sempre ha estat part integrant de la
saba econòmica del desert. De manera creixent durant l’última dècada, les drogues —cocaïna d’Amèrica
del Sud i cànnabis del Marroc— han passat a desplaçar el tabac com a mercaderia predominant.
L’envergadura del tràfic de cocaïna va sortir a la llum
el novembre de 2009 amb el descobriment de les
restes d’un Boeing 727, capaç de transportar 10
tones de cocaïna, en una improvisada pista d’ater
ratge a Tarkint, al nord de Mali. Pel que sembla, el
tren d’aterratge de l’avió havia fallat, i la tripulació
havia tractat d’eliminar-ne les evidències. Sembla
que l’avió formava part d’un grup d’aeroplans que
havien estat portant cocaïna d’Amèrica del Sud
(probablement de Veneçuela) al desert malià per al
seu posterior transport a través del Sàhara.
Potser no resulta sorprenent que les investigacions
semblin revelar una estreta imbricació entre, d’una
banda, els elements d’AQMI, el DRS i la seguretat
nacional maliana que van estar implicats en l’assump
te de la «presa d’ostatges», i, de l’altra, els implicats
en el tràfic de drogues. A més, moltes de les comunitats locals, tuaregs i àrabs, tenien un interès clarament més que passatger en l’afer.

22 de juliol de 2010: les intervencions militars
de França
El 22 de juliol de 2010, França va emprendre dues
desastroses incursions militars a Mali: una al nordoest de Tombouctou, i l’altra a la regió de Tessalit, al
nord-est del país. Les incursions, realitzades en col·la
boració amb les forces mauritanes, van fracassar en
el suposat objectiu d’alliberar Michel Germaneau, un
francès segrestat a Níger que Abu Zeid retenia com a
ostatge. Posteriorment AQMI va declarar que Germaneau havia estat executat en represàlia per les incursions, en les quals van resultar morts sis o set membres de l’organització. No obstant això, les evidències
tant de fonts locals com d’agents del DRS van indicar
que l’ostatge podria haver mort algunes setmanes
abans per una afecció cardíaca.
La resposta del president Sarkozy al comunicat sobre Germaneau, en un llenguatge amb reminiscències del de George Bush, va ser declarar la guerra a
AQMI. Per la seva banda, la resposta de l’organització
va ser capturar set ostatges (cinc francesos i dos

africans) al complex miner d’urani d’Areva, a Arlit, al
nord de Níger, el 16 de setembre. La pista dels ostatges i dels seus segrestadors va arribar fins a les
muntanyes de Tigharghar, prop de Tessalit, on Fran
ça havia realitzat la seva frustrada incursió el 22 de
juliol. En el moment de redactar aquestes línies, els
dos africans i una dona francesa han estat alliberats,
mentre que els altres quatre francesos romanen
captius. Es creu que els quatre ostatges han estat
traslladats al nord-est de Níger.
El gener de 2011, dos francesos més, Antoine de
Leocour i Vincent Delory, van ser segrestats en un
restaurant de Niamey, la capital de Níger. Van resultar morts l’endemà durant una intervenció militar
francesa prop de la frontera entre Níger i Mali.
Aquesta sèrie d’esdeveniments —les matusseres intervencions de Sarkozy el 22 de juliol, la seva «declaració de guerra», els segrestos d’Arlit, i les morts
de Leocour i Delory— han plantejat una sèrie de preguntes tant sobre l’abast dels serveis d’intel·ligència
de França com sobre la seva predisposició a les intervencions militars al Sahel.
Alguns analistes han argumentat que la pressa dels
serveis d’intel·ligència francesos per identificar, incorrectament (en opinió del DRS algerià), els segrestadors de Leocour i Delory, i la diligència amb la
qual Sarkozy va ordenar una intervenció militar massiva quan les vides dels ostatges no estaven en perill
immediat, suggereixen que les decisions de Sarkozy
estan més orientades a incrementar la seva popularitat entre l’electorat francès que a protegir les vides
dels ostatges i assegurar els interessos a llarg termini de França al Sahel.

Els motius d’Algèria en relació amb el Sahel
També hi ha motius per creure que França podria haver caigut, al Sahel, en un parany preparat pel DRS
algerià.
Algèria compta amb un fort suport tant dels Estats
Units com del Regne Unit com a aliat clau en la seva
estratègia antiterrorista a la regió, mal informada i pitjor
concebuda. Això, al seu torn, ha reforçat les ambicions
d’Algèria per tal de consolidar-se com la potència regional dominant al Sahel. D’aquí vindria la seva arriscada estratègia de desestabilitzar la regió mitjançant
la instrumentalització d’AQS al mateix temps que se
situa a l’avantguarda d’una organització de seguretat
regional en gran mesura creada per ella mateixa, que
compta també amb la participació de Mauritània, Mali

Aquesta situació permet interpretar el teatre exhibit
durant la major part de 2010, que va presenciar la
creació a Tamanrasset, a l’abril, del quarter general
d’un comandament conjunt d’aquests quatre països,
a més d’una sèrie de conferències i reunions de seguretat gestionades gairebé completament des
d’Alger, i que han estat dissenyades per tranquil·litzar
i reforçar les aliances d’Algèria amb els Estats Units
i el Regne Unit, alhora que s’exclouen totes les altres
potències del nord-oest d’Àfrica, especialment el
Marroc, de qualsevol participació al Sahel.
No obstant això, la influència de França a la regió,
com a antiga potència colonial, és un obstacle per a
les intencions hegemòniques d’Algèria. I és per això
que aquest país tracta de col·locar en una situació
delicada França (a través d’una informació enganyosa) i afeblir el seu estatus a la regió.
Encara que és prou cert que França està experimentant dificultats a la regió, l’estratègia d’Algèria es podria tornar en contra seva.
En primer lloc, els veïns d’Algèria són cada vegada
més conscients del paper del seu país a l’hora de
gestionar el «terrorisme» i provocar inestabilitat a la
regió. Així, per exemple, un ministre maurità, Xeic elMoktar Ould Forma, acusava Algèria de ser la portaveu d’AQMI, mentre que un document de Wikileaks
revelava les inquietuds del president de Mali, Amadou Toumani Touré, sobre la vinculació de l’exèrcit
algerià amb AQMI.
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Contagi libi
En tercer lloc, és probable que les esmentades
inquietuds es vegin superades per les possibles
conseqüències «indirectes» dels esdeveniments
produïts a Líbia. A mitjan març s’havien desplaçat
a Níger i Mali uns 20.000 refugiats. Aquesta xifra
s’incrementarà en una mesura considerable, i causarà problemes potencialment enormes als països
del Sahel. A aquestes dificultats s’afegirà la tornada de molts tuaregs armats i entrenats militarment.
La regió podria esdevenir encara més insegura si
aquests moviments s’acompanyen de l’entrada
d’armes i dels denominats «elements d’Al-Qaida».
No resulta sorprenent que sigui Algèria la que faci
sonar amb més força els tambors d’Al-Qaida, ni que
els seus ministres facin públics informes alarmants
sobre l’afluència a la regió d’agents i armes de
l’organització, encara que, en general, sense aportar-ne cap prova.
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d’Algèria amb la seguretat del
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conferència de Bamako, els dies
14 i 15 d’octubre, que pretenia
examinar la situació de seguretat
i «terrorista» del Sahel

El qüestionable compromís d’Algèria amb la seguretat del Sahel es va revelar en el boicot evident
del projecte de la conferència de Bamako, els dies
14 i 15 d’octubre, que pretenia examinar la situació de seguretat i «terrorista» del Sahel. La conferència va comptar amb l’assistència d’experts
antiterroristes de tots els països del G8 i de Burkina Faso, Mali, el Marroc, Níger, Nigèria i el Senegal. També hi van assistir representants d’Espanya,
Suïssa, Austràlia, la Unió Europea, la Unió Africana
i la Comunitat Econòmica dels Estats d’Àfrica Occidental (ECOWAS).
En segon terme, la Unió Europea és cada vegada
més conscient de la falsedat del paper d’Algèria al
Sahel.
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i Níger, i que hauria de ser suficient com a element
dissuasori davant qualsevol possible intervenció militar estrangera (és a dir, occidental) en la regió.

Seguretat
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El nou concepte estratègic
de l’OTAN i la Mediterrània
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En la reunió del 20 de novembre de 2010 a Lisboa,
el Consell de l’Atlàntic Nord va adoptar un nou
«Concepte Estratègic per a la Defensa i la Seguretat
dels Membres de l’Organització del Tractat de
l’Atlàntic Nord1». El Concepte Estratègic de Lisboa
és el tercer Concepte de l’OTAN des del final de la
guerra freda, després dels publicats el 1991 (Roma)
i el 1999 (Washington). El nou Concepte proporciona una visió molt clara dels objectius de l’Aliança
(«Tasques i principis fonamentals»); l’evolució del
context de seguretat que justifica aquests objectius
(«El context de seguretat»), i els instruments que
l’Aliança pretén emprar per arribar a aconseguir-los
(«Defensa i dissuasió», «Seguretat mitjançant la gestió de crisi», «Foment de la seguretat internacional
mitjançant la cooperació2»). A diferència del que es
va adoptar a Washington, el Concepte de Lisboa
dóna testimoni d’un canvi considerable en el procés
de transformació i reforma que l’Aliança va emprendre quan va finalitzar la guerra freda, ja que constitueix un inequívoc pas endavant en la conversió de
l’OTAN d’una simple aliança defensiva en un organisme preocupat per la seguretat dels seus membres en un sentit ampli, des d’una perspectiva global
i no pas simplement regional.

1

Les noves estratègies i polítiques que l’Aliança pretén implementar amb la finalitat d’arribar als nous
objectius i finalitats de seguretat en un sentit ampli
hauran d’exercir un considerable impacte en el Dià
leg Mediterrani de l’OTAN (encara que en el nou
Concepte aquest darrer només s’esmenti molt breument, en el paràgraf 353). Des d’aquesta perspectiva, en aquest treball s’il·lustren, en primer lloc, la
nova estratègia i les polítiques de l’Aliança. En segon terme, es tenen en compte les implicacions que
el nou Concepte pot tenir a la Mediterrània, amb especial referència a les relacions entre l’OTAN i la
Unió Europea i la perspectiva d’una implicació més
profunda de l’OTAN a l’Orient Mitjà.

La importància global de la nova estratègia
de l’OTAN
El debat sobre si l’OTAN ha de ser «global» estava
implícit en la reformulació, el 1991, del context estratègic (una sèrie de riscos multidimensionals derivats de diverses àrees distintes en les quals l’Aliança
solia haver d’afrontar la guerra freda). En la dècada
de 1990, els Estats Units van demanar repetidament
als seus aliats europeus que dotessin l’OTAN d’una
lògica nova en ampliar la missió de l’Aliança a l’àmbit
denominat «extraterritorial», en particular al golf Pèrsic, si bé sense resultats. De nou, en la primera dècada del segle XXI, la majoria dels europeus van

The New Strategic Concept: Active Engagement, Modern Defence, dins www.nato.int/lisbon2010/strategic-concept-2010-eng.pdf; vegeu també
Lisbon Summit Declaration issued by the Heads of State and Government participating in the meeting of the North Atlantic Council in Lisbon, dins www.
nato.int/cps/en/natolive/official_texts_68828.htm?mode=pressrelease (tots dos documents consultats el 10 de gener de 2011).
2 Eralp, Yalim. NATO’s Lisbon Summit: New Strategic Concept and the Missile Defence, Global Political Trends Center (GPoT), Policy Briefs,
núm. 20, Istanbul Kültür University, desembre de 2010.
3 De Santis, Nicola. «L’abast de l’OTAN i la cooperació amb els països mediterranis a través del Diàleg Mediterrani», dins Anuari IEMed de la
Mediterrània Med.2010, IEMed, Barcelona, pàg. 149-153. Stivatchis, Yannis A.; Jones, Benjamin, «NATO’s Mediterranean Dialogue: An Assessment, Research Institute for European and American Studies (RIEAS)», Research Papers, núm. 137, Atenes, novembre de 2009. Razoux,
Pierre, The NATO-Mediterranean Dialogue at a Crossroads, NATO Defense College, Research Papers, núm. 35, Roma, abril de 2008.

confien en l’OTAN per defensar les nacions aliades, desplegar unes forces militars potents on i
quan la nostra seguretat ho requereixi, i ajudar a
promoure la seguretat comuna amb els nostres socis de tot el globus».

Un plantejament global
mitjançant una sèrie
d’associacions actuals i futures,
i l’ús de formats flexibles a través
dels marcs d’associació existents
i més enllà, constitueixen els dos
pilars que sustenten la nova
estratègia de l’OTAN
El Concepte esmenta una llista d’associacions
que inclou les Nacions Unides, la Unió Europea,
Rússia, el Consell d’Associació Euroatlàntic, les
Comissions OTAN-Ucraïna i OTAN-Geòrgia, els
Balcans Occidentals, el Diàleg Mediterrani i la Iniciativa de Cooperació d’Istanbul (ICI), per aquest
ordre.
En el marc de la nova estratègia, les diverses relacions establertes per l’OTAN en el passat —com
també les noves que pugui iniciar l’organització— es
gestionaran en un únic marc polític, en què l’OTAN
actuarà com a eix vertebrador. Això augmentarà definitivament l’eficàcia general de la política de cooperació externa de l’organització i obrirà la porta a
la interacció entre els diversos socis.
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L’aspecte més evident de la globalització de l’OTAN
és la reordenació que preveu el Concepte de Lisboa
respecte de les seves relacions externes de cooperació. Aquest desenvolupament influeix directament
en el Diàleg Mediterrani i en la política mediterrània
de l’OTAN.
Fins ara, l’OTAN ha cedit pragmàticament el pas a
relacions diverses i inconnexes de cooperació amb
altres organitzacions i països, de les quals el Diàleg
Mediterrani n’és una. Aquestes relacions s’uneixen
ara en el Concepte de Lisboa sota una estructura
homogènia d’«associacions» i es converteixen en el
principal instrument de l’OTAN per dur a terme la
seva cooperació externa.
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rebutjar la implicació en el Gran Orient Mitjà. En
canvi, els atemptats de l’11 de setembre de 2001
van provocar la intervenció de l’OTAN a l’Afganistan
al costat dels Estats Units, tot i que, més tard, els
aliats van demostrar estar fortament dividits quant a
l’Iraq.
En conclusió, l’Aliança s’ha mostrat poc disposada a
adoptar el compromís automàtic d’afrontar qualsevol
amenaça provinent de qualsevol part del globus. Encara que l’automatisme del seu Article 5 continua
sent vàlid en cas de defensa, altres amenaces més o
menys directes han d’estudiar-se i avaluar-ne la naturalesa cas per cas abans no s’adopti un compromís comú. En aquest sentit, l’Aliança no s’ha convertit en una aliança global.
Però tampoc no s’ha fet global en un altre sentit. Hi
ha hagut un debat sobre l’ampliació dels seus membres fora del perímetre tradicional per incloure països com, per exemple, el Japó, la qual cosa hauria
posat fi a la identitat original euroamericana de
l’OTAN. Però tampoc aquesta mena de desenvolupament global no ha pogut materialitzar-se. L’OTAN
continua sent una aliança euroamericana o euroatlàntica els socis de la qual s’han anat ampliant per la
part europea sense sortir mai del perímetre d’Europa.
A més, el nou Concepte, en posar l’accent en la predisposició de l’OTAN de mantenir la «porta oberta»,
es refereix només expressament a les «democràcies
europees» (paràgraf 27).
Alhora, no obstant això, l’OTAN ha reforçat notablement la seva capacitat per intervenir en diferents
llocs i per a qualssevol objectius que els aliats puguin voler o necessitar. Funcionalment, l’OTAN s’ha
convertit en una aliança global i està preparada per
actuar a escala mundial. Les decisions que ara
s’han pres a Lisboa permeten que l’organització
pugui millorar les seves capacitats globals. A més,
la il·lustració del context de seguretat (paràgrafs
7-15) apunta a una visió global d’aquest entorn
quan subratlla que «moltes regions i molts països
de tot el món testifiquen l’adquisició de capacitats
militars modernes substancials», en particular per
la proliferació de míssils balístics i armes de destrucció massiva; «la inestabilitat dels conflictes
més enllà de les fronteres de l’OTAN pot amenaçar
directament la seguretat de l’Aliança»; i també
quan, a diferència dels anteriors, el Concepte
adoptat en les converses de Lisboa parla del terrorisme com d’una «amenaça directa». Aquesta tendència a la globalització es resumeix en el prefaci
del Concepte: «Els ciutadans dels nostres països
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L’homologació de les diferents classes de relacions externes dutes a terme per l’OTAN és pa
ral·lela a la intenció de multiplicar les associacions
per tot el globus, una tendència a la multiplicació
que ja està en marxa. Això es reflecteix en la iniciativa de l’ICI al golf Pèrsic i en la cooperació amb
Geòrgia al Caucas, que va clarament més enllà de
l’àrea tradicional de l’OTAN. El Concepte de Lisboa afirma que «la promoció de la seguretat euro
atlàntica està més ben garantida per una àmplia
xarxa de relacions d’associació amb països i organitzacions d’arreu del planeta». La creació de noves associacions a tot el món és clarament el vector que permetrà que l’OTAN pugui ser global i
actual a escala mundial. En altres paraules, l’Alian
ça està adoptant un «plantejament global d’asso
ciacions» que objectivament va en la direcció
d’una globalització total de l’OTAN.
El Concepte de Lisboa assenyala que el seu plantejament d’associacions, a més de ser global, també
serà flexible: «Potenciarem les nostres associacions
mitjançant formats flexibles que uneixin l’OTAN i els
seus socis, a través dels marcs actuals i més enllà».
Això significa que l’OTAN no se sentirà presonera en
uns marcs predeterminats i estarà disposada a actuar amb socis individuals, dintre de les associacions existents o a través de les seves fronteres si
fos necessari.
Un plantejament global mitjançant una sèrie d’asso
ciacions actuals i futures, i l’ús de formats flexibles a
través dels marcs d’associació existents i més enllà,
constitueixen els dos pilars que sustenten la nova
estratègia de l’OTAN, que inclou el Diàleg Mediterrani i l’àrea mediterrània. Quin serà el seu impacte
en aquesta última?

Implicacions per a la Mediterrània
En una reacció similar a la que inicialment va seguir
a la implementació de la Política Europea de Veïnatge (PEV), els canvis de Lisboa en el Concepte de
l’OTAN que hem presentat poden ser percebuts
pels socis mediterranis (que tampoc no ocupen un
lloc prioritari en la llista d’associacions) com una de-

gradació. No obstant això —de nou com en el cas de
la PEV—, ben aviat entendran que aquest canvi pretén millorar la seva relació bilateral amb l’OTAN, la
qual cosa serà summament apreciada pels socis
mediterranis.
El plantejament global d’associacions, en establir
una estructura «radial» de relacions entre aquestes
associacions, ha de reforçar la naturalesa bilateral
de l’actual relació també «radial» entre l’OTAN i els
seus socis en el si de les associacions individuals
existents, en particular el Diàleg Mediterrani. Els formats flexibles que es faran servir per implementar el
plantejament global d’associacions són complementaris d’aquest plantejament. De fet, permetran
als socis individuals, si ho desitgen, prendre part en
iniciatives i debats desenvolupats en els diversos
marcs d’associació, la qual cosa, definitivament, pot
oferir als socis individuals mediterranis oportunitats
que estaran encantats d’aprofitar.
Això ja és així quant a la participació dels socis individuals en operacions de suport a la pau i les tasques de formació i gestió civil que s’hi relacionen
(de les quals el Concepte, en el seu paràgraf 25,
ofereix un menú ampli), així com en operacions especials com ara Esforç Actiu (en què participa el
Marroc des d’octubre de 20094). El plantejament
global i els formats flexibles poden proporcionar noves oportunitats de cooperació en diferents regions
geopolítiques, és a dir, fora de la Mediterrània, sobretot pel que concerneix a la proliferació, el terrorisme, el tràfic il·legal transnacional i els ciberatacs (la
nova classe de risc afegida pel Concepte de Lisboa
a la llista permanent), a més de la comunicació, el
transport, l’energia i la seguretat mediambiental. Els
formats flexibles permetran a l’OTAN i als seus socis
cooperar individualment i a través dels marcs existents en tecnologia, interoperabilitat, maniobres i
planificació militar.
Els formats flexibles de l’OTAN poden proporcionar
oportunitats de cooperació entre el Diàleg Mediterrani i els països de l’ICI, i fomentar la cooperació
—fins ara summament reduïda— entre els mateixos
països del Diàleg Mediterrani5. I el que encara és
més important: poden millorar la cooperació OTANUnió Europea a la Mediterrània, on la UE sempre ha

4 «NATO and Morocco Sign Agreement on Operation Active Endeavour», nota de premsa de l’Oficina de Relacions Públiques del CC-MAR,
Nàpols, 21 d’octubre 2009 (consultat el 10 de gener de 2011).
5 Vegeu Pierre Razoux, «Comment redynamiser le Dialogue Méditerranéen de l’OTAN avec les pays du Maghreb?», Research Papers, núm. 64,
desembre de 2010, NATO Defence College, en què es mencionen, entre altres opcions, la seguretat marítima i energètica, la lluita contra les
tendències terroristes al Sahel, i la necessitat de mantenir una «porta oberta» a Líbia.

El Concepte de Lisboa està notablement més obert
a la cooperació OTAN-Unió Europea que els anteriors, la qual cosa reflecteix la decisió del president
Sarkozy de fer que França es reincorpori al comandament integrat de l’OTAN. Gràcies a això és justament a la Mediterrània, que en el passat els governs
francesos veien amb cert sentiment d’exclusió, on
poden sorgir noves oportunitats de cooperació
OTAN-Unió Europea.
En principi, la cooperació OTAN-Unió Europea a la
Mediterrània es pot materialitzar posant en joc les
capacitats respectives de l’OTAN en l’àmbit militar i
de seguretat, i de la Unió Europea en l’àmbit econòmic i civil. En general, això s’hauria de veure facilitat
per la convergència entre l’OTAN i la Unió Europea
en actuar com a organitzacions que tracten amb la
seguretat en general. La cooperació es podria potenciar fàcilment en l’àmbit de la gestió civil de crisi.
Una sèrie d’àrees assenyalades en el Concepte de
Lisboa, com la comunicació, el transport, l’energia i
la seguretat mediambiental, també es podrien prestar a ampliar la cooperació entre l’OTAN i la Unió
Europea a la Mediterrània.
La cooperació militar, és a dir, la cooperació entre
l’OTAN i la PCSD de la Unió Europea, ja s’ha desenvolupat satisfactòriament als Balcans Occidentals.
També es podria desenvolupar a l’Àfrica del Nord i a
l’Orient Mitjà, on la Unió Europea ha viscut diverses
experiències, en particular respecte de Palestina

6 Sobre

aquest punt, vegeu Nicole Gnesotto, «The EU and NATO: Beyond Appearances», dins Vasconcelos, Álvaro (coord.), What do Europeans
Want from NATO?, European Union Institute for Security Studies, Reports, núm. 8, París, novembre de 2010.
7 En data més recent, vegeu el discurs del secretari general de l’OTAN en la Conferència Diplomàtica Pública OTAN-Jordània «NATO, the Mediterranean Dialogue and the Broader Middle East Region», Amman, 7 de març de 2010 (consultat el 10 de gener de 2011).
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(sempre que les condicions polítiques permetessin
la intervenció d’«un tercer», on l’OTAN i la Unió Europea podrien determinar una adequada divisió de
tasques). És cert que, malgrat la nova benvolença
del Concepte de Lisboa pel que fa a la cooperació
OTAN-Unió Europea, els problemes derivats de
l’oposició de Turquia a la cooperació en l’àmbit militar, tret que d’alguna manera la UE inclogui Turquia
en la PCSD6, no s’han solucionat. Això pot dificultar
desenvolupaments posteriors en la cooperació militar OTAN-Unió Europea a la Mediterrània (i en altres
zones).
El plantejament global i els formats flexibles, si bé
encoratgen la cooperació multidireccional, no invalidaran els actuals marcs d’associació regionals o bilaterals. El Concepte afirma: «Estem fermament
compromesos amb el desenvolupament de relacions d’amistat i cooperació amb tots els països de
la Mediterrània, i pretenem desenvolupar encara
més el Diàleg Mediterrani els pròxims anys». El secretari general de l’OTAN ha manifestat l’especial
interès de la seva organització per la Mediterrània en
nombroses ocasions7.
Per concloure, cal fer referència al possible increment de la participació de l’OTAN a l’Orient Mitjà a
través de noves associacions en aquesta regió i/o
millorant l’associació existent amb els països del
Consell de Cooperació del Golf en l’ICI, i/o mitjançant operacions que es podria demanar que
l’OTAN dirigís a la regió, com en el cas de la intervenció d’un tercer a Palestina. Si l’OTAN hagués
d’abordar possibles noves tasques a l’Orient Mitjà i
si ho fes utilitzant els seus nous plantejaments de
formats flexibles, sens dubte la distinció actual entre les relacions de l’OTAN amb la Mediterrània i les
relacions amb l’Orient Mitjà o el Gran Orient Mitjà
es veuria reduïda. D’una banda, la tendència encaixa en els nous plantejaments introduïts pel concepte estratègic de Lisboa. De l’altra, l’evolució
geopolítica a l’Orient Mitjà i la Mediterrània els últims anys ha unificat objectivament les dues regions. La Mediterrània, com un marc estratègic o
polític separat, ja no pot realment continuar sent
independent. Avui té sentit com a veïnatge de la
Unió Europea, i no tant com a perspectiva estratègica des de l’angle transatlàntic i de la PCSD. Des
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estat i continua estant particularment involucrada
amb els seus marcs euromediterranis (la PEV i la
Unió per la Mediterrània) i les seves polítiques pròpies, des de l’ajuda al desenvolupament i el comerç
fins a la Política Comuna de Seguretat i Defensa
(PCSD).

d’aquest punt de vista, la nova estratègia de l’OTAN
pot contribuir a fer més eficaç l’estratègia global
euroatlàntica i a modernitzar el plantejament estratègic de la Unió Europea.
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Conclusions
El nou Concepte de l’OTAN és definitivament un pas
endavant important per a l’Aliança. El plantejament
global d’associacions i l’ocupació de formats flexibles en les relacions de l’OTAN amb les diverses
associacions promet ser eficaç. Des d’una perspectiva general, que sigui possible implementar la nova
doctrina o no, i en quina mesura, dependrà menys
d’aquesta doctrina que dels esdeveniments reals
esdevinguts dins i fora de l’Aliança.
En segon terme, i quant a la Mediterrània i l’Orient
Mitjà, la principal debilitat és que l’OTAN té bones (i
ara també flexibles) relacions més amb els règims
que amb els països o pobles. Encara que en el cas
dels membres i socis democràtics, la rotació de governs difícilment pot provocar un canvi en la relació
amb l’OTAN o qüestionar aquesta organització, realment no sabem què passarà si els actuals règims

socis de l’OTAN en el vessant meridional cauen o es
transformen.
És cert que això constitueix menys un problema de
l’OTAN (o, per al cas, de la Unió Europea) que dels
estats membres. Són aquests darrers els que han
de decidir passar d’una política d’estabilitat acompanyada d’una retòrica de democràcia a una política
menys ambigua de reformes i democratització (amb
el cost que això pugui implicar). El nou Concepte
estableix les bases per a una major eficàcia, però a
condició que els règims romanguin estables. Aquesta és la qüestió en la qual els estats membres de
l’OTAN i la Unió Europea s’haurien de centrar els
pròxims mesos o anys, posant l’èmfasi en les seves
declaracions en favor de la reforma política i la bona
governança.
Finalment, caldrà veure si l’OTAN serà capaç de
posar en pràctica una agenda tan ambiciosa. Aquí,
de nou, tot depèn molt dels esdeveniments internacionals futurs, i encara més de si els estats
membres són capaços de donar suport i finançament a aquesta agenda i si hi estan disposats. Sobretot en aquesta època de reducció de la despesa militar, aquest finançament pot esdevenir un
difícil escull.

Seguretat

La impotència de les innovacions
institucionals de la UE
L’any 2010 es va iniciar amb l’entrada en vigor del
Tractat de Lisboa de la UE. Els estats membres
l’havien anunciat com un reforç de la capacitat de la
Unió per parlar amb una sola veu i convertir-se en un
actor més eficaç en matèria de seguretat. En crearse el Servei Europeu d’Acció Exterior, assignar una
doble funció a l’alt representant per a Afers Exteriors
com a comissari europeu i eliminar la presidència
rotatòria per als assumptes relacionats amb la política exterior, el tractat reforçarà a llarg termini la coherència de l’estructura institucional de la UE. Abans
de Lisboa, l’existència de nombrosos portaveus de
la política exterior de la Unió —des de la Comissió
Europea fins a l’alt representant de la UE, passant
per la presidència rotatòria— sovint havia fet que el
seu missatge esdevingués confús. De la mateixa
manera, el fet que tant la Comissió com el Consell
Europeu treballessin en afers exteriors significava
que la UE duplicava molts dels seus esforços. De
vegades l’assignació de recursos resultava sorpre-
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Al llarg de l’últim any, les deficiències en la política
de seguretat de la Unió Europea pel que respecta
als seus veïns del sud han saltat a la palestra de
manera dramàtica. Durant anys, la UE ha declarat
que la millor manera de garantir la seva seguretat a
la Mediterrània és mitjançant el desenvolupament
d’un «cercle d’amics»: «Una zona de prosperitat i un
veïnatge amistós» amb què la UE gaudiria d’unes
«relacions estretes, pacífiques i de cooperació» (Comunicació de la Comissió Europea sobre la «Wider
Europe», 2003). Per arribar a aquest objectiu, els
estats membres de la UE s’han compromès oficialment a aplicar una doble estratègia: ajudar a contenir els diversos conflictes que existeixen a la regió i
promoure la bona governança entre els veïns mitjançant l’oferiment d’estrets llaços bilaterals.
Els governs de la UE han invertit esforços significatius per tractar d’aconseguir el primer objectiu
de donar suport a la resolució dels conflictes. S’han
mostrat particularment actius pel que fa al conflicte araboisraelià, considerat una prioritat clau en la
política exterior de la Unió. Però les dificultats de
funcionar amb 27 països han limitat la possibilitat
que es consideri seriosament la UE com un pes
pesant diplomàtic a la regió. Per tant, l’impacte
dels seus esforços ha estat limitat, i alguns dels
conflictes del nord d’Àfrica i de l’Orient Mitjà han
continuat empitjorant.
Si bé els governs de la UE s’han compromès sincerament amb la resolució dels conflictes, el seu interès a l’hora d’implementar l’objectiu declarat de
reforçar la bona governança en els veïns del sud ha
estat més limitat. Durant anys, les crides de la UE a
favor de les reformes democràtiques i un respecte

més gran pels drets humans entre els seus veïns
àrabs no han estat més que paraules buides. Molts
governs europeus han preferit cooperar amb els
règims autoritaris vigents a fi de garantir l’estabilitat
a curt termini i assegurar la col·laboració dels països del sud en àmbits d’interès per als europeus,
que incloïen el control de la immigració il·legal i la
lluita contra el terrorisme. Però quan les protestes
populars han enderrocat diversos règims al món
àrab, els primers mesos de 2011, també han posat
en qüestió molts dels beneficis de seguretat a curt
termini per a la UE i han subratllat la insostenibilitat
a llarg termini del seu plantejament pel que fa a la
Mediterrània.
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nentment ineficaç. Per exemple, encara que la Comissió Europea no tingués cap competència per
tractar afers polítics relacionats amb el Procés de
Pau a l’Orient Mitjà, el seu personal treballava en la
qüestió en les seves delegacions a tots els països
de la regió. D’altra banda, el Consell —que era el
responsable dels assumptes polítics— només tenia
un membre del seu personal a la regió. Moltes
d’aquestes ineficiències s’abordaran a llarg termini,
si bé en el transcurs de 2010 els debats interns sobre l’estructura del Servei d’Acció Exterior van tenir
la desafortunada conseqüència de distreure la UE
de pressionar en temes de política exterior a l’Orient
Mitjà i el nord d’Àfrica.

En el transcurs de 2010 els
debats interns sobre l’estructura
del Servei d’Acció Exterior van
tenir la desafortunada
conseqüència de distreure la UE
de pressionar en temes de política
exterior a l’Orient Mitjà i el nord
d’Àfrica
Però els petits ajustaments institucionals han estat
incapaços d’abordar els reptes fonamentals que han
limitat la capacitat de la UE d’actuar com un actor
coherent a la Mediterrània en el passat, i que han
continuat fent-ho en el transcurs de 2010: les dificultats dels governs dels països de la UE per establir postures comunes i la seva falta de disposició a
deixar que la UE parlés en el seu nom. Per exemple,
el setembre de 2010 el president francès, Nicolas
Sarkozy, criticava els intents dels Estats Units de
reactivar el procés de pau a l’Orient Mitjà i convidava
el president palestí, Mahmud Abbas, i l’aleshores
primer ministre israelià, Ehud Olmert, a acudir a París per mantenir converses de pau. El president francès va actuar d’aquesta manera sense consultar altres estats membres ni les institucions de la UE, tot i
que en aquell moment la postura oficial de la UE era
donar suport als esforços liderats pels Estats Units.
En el transcurs de 2010, l’altra gran innovació institucional de la UE dels últims anys —la Unió per la
Mediterrània (UpM)— també es va revelar incapaç
d’abordar alguns dels reptes subjacents que limitaven la influència de la UE entre els seus socis del
sud. Establerta com una iniciativa francesa sota la

presidència de Sarkozy el 2008, la UpM es va dissenyar per reforçar la política regional de la UE respecte dels seus veïns mediterranis amb la intenció
de centrar-se en projectes concrets (com la neteja
del mar Mediterrani i la construcció d’autopistes) i
creant noves institucions, que incloïen una secretaria conjunta i una copresidència que serien ocupades per un estat membre de la UE i un país soci del
sud. Però, des de la seva creació, la UpM ha patit
els mateixos problemes que van arruïnar el seu precursor, el Procés de Barcelona: les disputes entre
els socis del sud en relació amb els seus diversos
conflictes regionals —i amb el conflicte araboisraelià en particular— han evitat la cooperació en altres
matèries, i la iniciativa s’ha vist frenada en sec. En
el transcurs de 2010, una cimera de líders de la
UpM es va posposar per segona vegada —i indefinidament— i el secretari general de l’organització
va dimitir.

La incapacitat constant per contenir els
conflictes
Al llarg de tot l’any 2010, la UE va continuar intentant posar en pràctica un aspecte clau de la seva
política de seguretat pel que fa a la Mediterrània:
contenir els diversos conflictes a tota la regió que
corren el risc de crear inestabilitat per a Europa, en
particular el conflicte araboisraelià. La UE va dur a
terme alguna tasca valuosa a l’hora d’alleujar les
condicions de vida palestines. Però la falta d’influèn
cia diplomàtica li va continuar impedint encoratjar
israelians i palestins a tornar a la taula de negociacions, i el conflicte va anar empitjorant.
Els europeus van continuar proporcionant un gran
nombre d’ajuda financera als palestins, la qual cosa
va contribuir de manera significativa a la tasca del
president palestí, Mahmud Abbas, i del primer ministre, Salam Fayyad, en favor del desenvolupament a
Cisjordània. Els fons de la UE també van alleujar la
situació humanitària a la Gaza controlada per Hamàs, que encara afronta limitacions significatives
sobre les importacions i exportacions imposades
per Israel. La UE va continuar entrenant les forces de
policia palestines a Cisjordània a través de la seva
missió policial EUPOL COPS, i les tropes de diversos països europeus van continuar desplegades en
el marc de la missió de les Nacions Unides a la frontera israelianolibanesa, per supervisar el cessament
de les hostilitats.

Atesa la poca importància
atorgada pels palestins i pels
israelians a la UE com a actor
diplomàtic, les declaracions
europees no van aconseguir
incentivar cap canvi en les
diverses parts involucrades
en el conflicte
Com a resultat de tot això, el conflicte va empitjorar
al llarg de l’any: Hezbol·lah i Hamàs van continuar
amb les campanyes militars al Líban i Gaza respectivament, en part amb l’ajuda iraniana. Els danys a
llarg termini per al sector privat de Gaza van augmentar a causa del constant tancament de fronteres,
com també ho va fer el risc de radicalització entre la
seva marginada població. Els assentaments israelians es van ampliar a Jerusalem Est i Cisjordània,
complicant encara més la seva retirada en cas d’un
acord de pau. I a l’octubre, Mahmud Abbas va declarar que els palestins tractarien d’obtenir unilate-

ralment el reconeixement d’un Estat palestí independent a les Nacions Unides a la tardor de 2011.
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L’any 2010 havia de ser l’últim abans que els europeus es veiessin obligats a afrontar la insostenibilitat
de les seves polítiques de seguretat bilateral a la
Mediterrània. Durant anys, els líders de la UE havien
reconegut que molts dels règims autoritaris del nord
d’Àfrica i l’Orient Mitjà eren vulnerables al col·lapse.
Els líders europeus eren conscients que diversos líders autocràtics envellien i que la seva successió
resultava incerta, sobretot en el cas del president
egipci, Hosni Mubarak. Hi havia una consciència generalitzada a tot Europa dels riscos plantejats per
diversos règims àrabs com a resultat dels seus
baixos nivells de desenvolupament econòmic i les
seves grans poblacions de joves. Alhora, els funcionaris de la UE també reconeixien que la falta de pluralisme polític en molts règims autoritaris era un factor limitador que obstaculitzava el desenvolupament
de partits d’oposició progressistes i, en certs casos,
alimentava l’extremisme religiós.
Però els líders de la UE no van adoptar cap estratègia a llarg termini de cara al probable col·lapse dels
règims autocràtics entre els seus veïns del sud. La
UE va defensar només de boca la necessitat de reformes democràtiques entre els seus veïns a fi de
garantir la seguretat a llarg termini. Però en la pràctica els líders europeus van preferir donar prioritat al
seu benestar a curt termini. Els governs de la Unió
eren conscients que les reformes democràtiques
podien produir una inestabilitat significativa a mig
termini. Les victòries de Hamàs, Hezbol·lah i els
Germans Musulmans en les eleccions celebrades
respectivament als Territoris Palestins, el Líban i
Egipte els últims anys havien contribuït en gran mesura a limitar l’entusiasme a tot Europa per les crides
en favor de la celebració d’eleccions en el món àrab.
Els governs de la UE van preferir treballar amb els
diversos règims autoritaris vigents amb la finalitat
d’assegurar la seva cooperació en una sèrie d’inte
ressos de seguretat europea a curt termini. Això incloïa la cooperació en els àmbits de la lluita antiter
rorista i la immigració il·legal. El 2010, la UE va
continuar tractant de negociar de manera particular
acords de readmissió amb els seus socis del sud
per retornar-los des d’Europa els immigrants il·legals,
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Els últims dies de les estratègies
a curt termini
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En el transcurs de l’any, la UE també va continuar
fent declaracions constructives orientades a progressar cap a una solució de dos estats. Va fer públiques repetides declaracions encoratjant Israel a
deturar la construcció d’assentaments i a reobrir les
fronteres de Gaza. Va advocar per la reconciliació
palestina i la fi de la violència. Els estats membres de
la UE també van encoratjar repetidament les dues
parts a tornar a les converses de pau i van mantenir
la seva oferta de proporcionar mesures generadores
de confiança, que incloïen el control de les fronteres
de Gaza, si això podia ajudar les parts locals a arribar a un acord. Però atesa la poca importància atorgada pels palestins i —encara més— pels israelians
a la UE com a actor diplomàtic, les declaracions
europees no van aconseguir incentivar cap canvi en
les diverses parts involucrades en el conflicte; encara que fins i tot Washington —que tradicionalment té
molta més influència que Europa sobre israelians i
palestins— va lluitar en va per influir en les diverses
parts en el transcurs de 2010. Malgrat els esforços
repetits de l’administració Obama, el primer ministre
israelià, Benjamin Netanyahu, i el president palestí,
Mahmud Abbas, es van negar a reiniciar les converses de pau, excepte durant un breu període a la tardor que ràpidament es va deturar.
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i ho va fer malgrat el deficient historial en matèria de
drets humans d’alguns d’aquests veïns del sud a
l’hora de tractar els seus emigrants. Els governs de
la Unió també van demostrar que tenien moltes ganes de treballar amb els líders autocràtics del nord
d’Àfrica i l’Orient Mitjà per tal d’assegurar-se l’accés
al petroli, el gas i el comerç.

La UE va defensar només de boca
la necessitat de reformes
democràtiques entre els seus
veïns a fi de garantir la seguretat
a llarg termini. Però en la
pràctica els líders europeus van
preferir donar prioritat al seu
benestar a curt termini
Durant els anys anteriors a 2010, malgrat que la UE
havia donat més importància a les reformes democràtiques i de bona governança en general entre
els seus veïns de la Mediterrània, les possibilitats
d’èxit eren limitades. Els líders dels règims àrabs
autocràtics no tenien cap interès en les reformes, i
la UE tenia pocs incentius per influir-hi. La incorporació a la Unió —que tan eficaç s’havia revelat a
l’hora de reformar l’Europa oriental en la dècada de
1990— no era una opció i, en qualsevol cas, tampoc no hauria interessat a la majoria dels països del
sud; i l’ajuda, les concessions comercials i la facilitació de visats no podien oferir a la UE el mateix
nivell d’influència.
No obstant això, els estats membres de la UE van
mostrar una sorprenent manca d’interès per explotar
el potencial dels limitats incentius dels quals disposaven. Durant anys, es van mostrar reticents a liberalitzar el comerç de productes agrícoles i a oferir a
la població una major mobilitat entre l’una i l’altra
riba del Mediterrani. Quan va prendre possessió
del seu càrrec, Štefan Füle, el nou comissari europeu d’Ampliació i Política Europea de Veïnatge, va
suggerir que la UE havia de considerar la possibilitat
de facilitar visats als socis del sud. Però va ser objecte de forts retrets per part dels estats membres.
I el 2010, la política de condicionalitat de la UE semblava que s’hagués desorientat considerablement.
Entre els diversos règims que van afrontar protestes
populars durant els primers mesos de 2011, uns
quants havien vist com milloraven les seves rela-

cions bilaterals amb la Unió com a recompensa pel
seu bon comportament, o bé hi estaven en plenes
negociacions, com ara Tunísia.

La primavera àrab
Durant els primers mesos de 2011, les diverses deficiències de la política de seguretat de la UE quant
als seus veïns del sud van saltar dramàticament a la
palestra. Als líders europeus els van agafar completament per sorpresa les protestes per exigir democràcia i que es van estendre per tot el món àrab, van
enderrocar els règims de Tunísia i Egipte, i van portar Líbia a un conflicte militar.
L’esfondrament d’aquests règims autocràtics ha generat una significativa oportunitat per difondre la democràcia; però també ha generat un important risc
d’agitació i d’inestabilitat a tota la regió. Les disparitats econòmiques i socials presents en moltes societats àrabs, incloent-hi les d’Egipte i Tunísia, i la
falta de molts dels fonaments necessaris per a una
democràcia estable —com la presència de partits
polítics forts i de societats civils—, probablement
convertiran les seves transicions polítiques en un
repte formidable. A més, en alguns països es corre
el risc que les revoltes populars —i la resposta del
Govern— reforcin les tensions sectàries, sobretot a
Bahrain.
La resposta de la UE a aquests esdeveniments ha
estat debilitada una vegada més pels desacords entre els estats membres. Al començament, alguns governs de la Unió van manifestar reticències a criticar
els líders de Tunísia i Líbia. I en general tots es van
mostrar completament dividits sobre els avantatges
de la intervenció militar a Líbia per detenir els atacs
que Gaddafi estava infligint a la seva població en
resposta a les protestes. Alemanya es va enfrontar
acarnissadament a França i Gran Bretanya. I després de la impossibilitat de trobar un consens en el
si de la UE o de l’OTAN, París i Londres van decidir
buscar el suport de les Nacions Unides per formar
una coalició entre els partidaris d’aquesta opció (si
bé posteriorment la UE va acordar desplegar una
missió militar per donar suport als esforços humanitaris a Líbia).
Des que van esclatar les revoltes, diversos alts responsables polítics de la UE, entre ells el comissari
Füle, han reconegut que la Unió no havia donat prou
importància al foment de la democràcia i els drets
humans a la regió, en equiparar règims autoritaris

No obstant això, en el moment de redactar aquestes
línies encara no hi ha hagut consens sobre com la
UE hauria de redissenyar el seu plantejament a llarg
termini pel que fa als seus veïns. I a més, la Unió
encara ha d’abordar diversos reptes clau.
En primer lloc, és probable que els líders europeus
vulguin continuar garantint els seus interessos de
seguretat a curt termini amb els veïns del sud, ja sigui en la cooperació antiterrorista o en el control de
la immigració il·legal. Però hi ha el risc que alguns
dels nous governs del nord d’Àfrica —si són elegits
de forma representativa— es mostrin reticents a proporcionar el mateix nivell de cooperació als socis
de la UE que els seus predecessors si els termes
d’aquesta cooperació semblen difícils d’acceptar
pel seu electorat. Els nous governs podrien estar
menys disposats a acceptar la tornada d’immigrants
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Des que van esclatar les revoltes,
diversos alts responsables polítics
de la UE han reconegut que la
Unió no havia donat prou
importància al foment de la
democràcia i els drets humans
a la regió, en equiparar règims
autoritaris amb estabilitat

il·legals de la UE si els estats membres d’aquesta
segueixen mostrant-se tan poc disposats a concebre alguna forma de facilitar visats.
En segon terme, si la UE es converteix en una fervent partidària de les reformes democràtiques en
països els règims dels quals han estat enderrocats,
com reconciliarà aquest plantejament amb la seva
política relativa als països els líders autocràtics dels
quals no han estat enderrocats? Si la UE adopta
dues polítiques completament diferents, posarà en
risc la seva credibilitat, tant als ulls dels règims autocràtics com dels que estan experimentant transicions polítiques.
Els esdeveniments han obligat la UE a reconèixer
que el seu plantejament pel que fa a la seguretat —
tant a llarg com a curt termini— tenia debilitats significatives. Caldrà veure si els estats membres decidiran estratègicament revisar el seu plantejament pel
que fa als veïns del sud. Però encara que ho facin,
resulta improbable que hi hagi estabilitat a mitjà termini en els països que han iniciat transicions polítiques en condicions difícils. No obstant això, qualsevol petita millora que els líders de la UE puguin oferir
en termes de suport polític i econòmic a la regió resultarà de gran ajuda per a la seguretat, tant la mediterrània com l’europea.
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amb estabilitat. Es pot esperar que la UE inverteixi
esforços significatius a ajudar els països que han
enderrocat els seus líders autocràtics. I a diversos
dels estats membres de la Unió els agradaria que
aquesta entitat atorgués un major pes a la condicionalitat en el marc de la seva política de veïnatge, una
política que la UE ja estava revisant abans de les
revoltes.
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El 3 de maig de 2011, l’Assemblea General de les
Nacions Unides (AGNU) va aprovar una resolució
sobre la «Participació de la Unió Europea en la tasca
de les Nacions Unides1» amb la intenció de millorar
el paper de la Unió en l’AGNU i adequar-lo a les reformes del Tractat de Lisboa. En els nivells més alts
de la Unió Europea es va prendre la decisió política
de pressionar perquè s’adoptés aquesta resolució
fos com fos malgrat l’ambient polític advers existent
a Nova York. L’alta representant de la UE, Catherine
Ashton, considerava la resolució una àrdua victòria
per a la Unió, i va declarar que «en el futur, la resolució permetrà que els representants de la Unió Europea presentin i promoguin les posicions de la UE a
l’ONU, segons acordin els seus estats membres».
En aquest treball considerem les conseqüències polítiques i pràctiques de la resolució, i examinem si la UE
ha arribat o no a l’objectiu d’incrementar la seva participació en l’AGNU. Creiem que, malgrat els esforços

1 Assemblea

General de les Nacions Unides, Resolució A/65/L.64/Rev.1.

de la delegació de la UE i de la mateixa alta representant de la Unió, aquesta resolució descafeïnada no
compleix el seu propòsit original. L’objectiu políticament fonamental establert per la Unió en l’intent d’ob
tenir un estatus d’observador millorat en l’AGNU era
accentuar la seva influència i visibilitat com un actor
global que codetermini els esdeveniments en l’àmbit
internacional. Això sintonitzava amb la lletra i l’esperit
del Tractat de Lisboa, que preveu una major representació externa de la UE a través del president del Consell Europeu, l’alt representant de la Unió per a Afers
Exteriors i Política de Seguretat (AR) i les delegacions
de la Unió, a més de la Comissió Europea. No obstant
això, la versió final adoptada per l’AGNU només garanteix al president, Herman van Rompuy, i a l’AR, Catherine Ashton, el dret d’intervenir en les reunions ministerials plenàries de les Nacions Unides que se
celebren al començament de cada període regular de
sessions de l’Assemblea General, mentre que limita,
de manera inacceptable, el dret de participació real de
la Unió en el treball quotidià de l’Assemblea General i,
per tant, la seva capacitat d’influir en les decisions
d’aquest òrgan de les Nacions Unides.

La resolució
La UE va tractar de millorar el seu paper en l’AGNU
per primera vegada el setembre de 2010. El seu
fracàs a l’hora d’aconseguir més drets es va atribuir
tant a un esforç diplomàtic insuficient per part de la
Unió com a una resistència sorprenent per part d’al
tres estats davant la proposta. La UE va tornar a la
taula de negociacions amb un esforç renovat per obtenir un «estatus d’observador millorat» i va aconseguir que s’aprovés una resolució, si bé amb nombro-

La resolució no proporciona
antecedents ni cap mena de
context sobre per què aquest dret
de participació és necessari. En
essència, la proposta europea va
ser absolutament
«deseuropeïtzada»
Així, a efectes pràctics, la UE només ha obtingut el
dret a exposar les seves opinions en l’AGNU en el
seu propi nom. En tots els altres aspectes, les seves
capacitats han disminuït per qüestions de procediment, i continua depenent dels seus estats membres
per promoure la seva agenda en l’AGNU. Ha acceptat assumir un paper secundari en les relacions internacionals a l’ombra dels seus estats membres, tot
fonamentant un arrelat —però inacceptable en les
condicions posteriors a Lisboa— modus operandi en
l’AGNU. La UE ha malbaratat un valuós capital polític
i ha perdut l’ímpetu polític derivat de l’entrada en vigor del Tractat de Lisboa, i tot per una resolució que
no aconsegueix arribar al seu objectiu original.

Efectes en altres cossos i òrgans
de les Nacions Unides
Els drets millorats de què avui gaudeix la UE en el si
de l’AGNU també afectaran alguns altres òrgans relacionats amb l’Assemblea General. Això és així perquè
la resolució estableix que les modalitats de participació també s’apliquen als «comitès i grups de treball
[de l’Assemblea General], en les reunions i conferències internacionals convocades sota els auspicis de
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tin les seves competències pròpies (exclusives o
exercides de manera compartida), a l’«acord dels estats membres de la Unió». A més, només pot formular
propostes i esmenes de manera oral, i encara «se sotmetran a votació només a petició d’un Estat membre». S’ha d’assenyalar aquí que aquest resultat pot
ser convenient per a la política exterior d’alguns estats
membres de la UE, que insisteixen a rebutjar la competència de les delegacions de la Unió per representar-los en els fòrums internacionals. Resta per veure si
es pot fer servir una interpretació restrictiva d’aquesta
resolució com a precedent per part d’aquells estats
membres en altres organitzacions internacionals.
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ses esmenes i concessions importants (que més
endavant explicarem amb detall). La resolució es va
aprovar amb 180 vots a favor i cap en contra. Zimbabwe i Síria es van abstenir, mentre que hi va haver deu
estats que no van votar: Azerbaidjan, Costa d’Ivori,
Kiribati, Líbia, Nauru, Rwanda, Somàlia, Sri Lanka,
Vanuatu i Veneçuela.
La resolució aprovada a Nova York el 3 de maig de
2011 s’assembla sorprenentment poc a l’esborrany
de setembre de 2010. En particular, s’han eliminat totes les referències al Tractat de Lisboa. La resolució
ara no fa cap al·lusió als beneficis de la integració regional, o a les ja consolidades relacions entre la UE i
les Nacions Unides, que sí que apareixien en l’esbor
rany inicial. La resolució no proporciona antecedents
ni cap mena de context sobre per què aquest dret de
participació és necessari. En essència, la proposta
europea va ser absolutament «deseuropeïtzada».
No obstant això, el més important és que el dret de
participació que «va guanyar» la UE continua estant
per sota del que caldria segons Lisboa perquè la
Unió es pugui comportar realment com un actor global en el si de les Nacions Unides. La UE ha obtingut
el dret de figurar en la llista d’oradors juntament amb
els representants dels principals grups, i també que
les seves comunicacions es difonguin directament
com a documents de l’AGNU. Quant al primer punt,
la pràctica a Nova York és que el president de
l’AGNU determini l’ordre exacte en la llista d’oradors.
Segons la resolució, ara el president podrà cedir la
paraula al representant de la UE en un moment anterior de la discussió. Això significa que la delegació
de la UE a Nova York haurà de negociar cada estiu
amb l’oficina del president per poder assegurar-se
un torn de paraula entre els primers oradors en les
reunions ministerials plenàries de l’ONU, que se celebren cada setembre.
La resolució també estipula que la UE té un dret de
rèplica «decidit pel funcionari que exerceixi la presidència», i restringit a una sola vegada per cada tema.
Amb tot, no té dret a qüestionar les decisions del
funcionari que exerceixi la presidència i, per tant, no
es pot defensar en el cas que entengui que s’ha produït una decisió arbitrària per part d’aquest funcionari. A més, la Unió no té dret a plantejar una qüestió
de procediment, ni a votar, ni a proposar candidats
en l’AGNU.
De la mateixa manera, i contràriament a la lletra i
l’esperit del Tractat de Lisboa, la UE ha condicionat
voluntàriament la seva capacitat per expressar la seva
opinió en l’AGNU, fins i tot sobre qüestions que afec-
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l’Assemblea i en les conferències de les Nacions Unides». Els òrgans subsidiaris de l’Assemblea General
inclouen juntes, comissions, consells i equips d’ex
perts, comitès i grups de treball. La resolució només
permet una major participació en els comitès2 i grups
de treball3.
No és clar si la resolució influirà, ni en quina mesura
ho faria, en l’estatus de la UE en altres òrgans o programes i fons de les Nacions Unides, com el Consell
de Drets Humans o el Programa Mundial d’Aliments,
o en els seus organismes especialitzats, com l’Orga
nització Mundial de la Salut o l’Organització per a
l’Agricultura i l’Alimentació, tots els quals tenen regles
pròpies de procediment. Cada òrgan de les Nacions
Unides decideix si concedeix o no l’estatus d’obser
vador a un ens no estatal, així com les condicions en
què aquest ens hi pot participar. Això significa que les
modalitats de l’estatus d’observador de la UE varien
d’un organisme a un altre. En conseqüència, sembla
interpretativament coherent argumentar que la resolució no s’aplica de manera generalitzada a tot el sistema de l’ONU. No obstant això, el títol general de la
resolució, que fa referència a la «tasca de les Nacions
Unides», adverteix contra qualsevol conclusió categòrica extreta en el moment present. D’altra banda, és
indiscutible que les noves disposicions no s’apliquen
al Consell de Seguretat. Encara més, cal suposar que
la resolució s’adopta sense perjudici d’alguns òrgans
de la família de les Nacions Unides en què la UE ja ha
obtingut un dret de participació més gran que el previst en la resolució. Aquest punt, juntament amb els
altres punts conflictius abans plantejats, encara ha de
ser aclarit a la pràctica i de manera autoritzada per la
interpretació de l’Oficina d’Afers Jurídics de les Nacions Unides.

La UE com a precedent: la participació
d’altres organitzacions en les Nacions Unides
Si bé essencialment no ha guanyat gran cosa amb la
resolució, la UE també ha fet concessions impor2

tants. En aquest sentit, la Unió va acordar rebaixar el
llindar de la resolució perquè altres organitzacions
regionals obtinguessin drets similars en l’AGNU. La
resolució declara que aquest òrgan pot adoptar modalitats de participació d’altres organismes regionals «després d’una petició per part d’una organització regional que tingui l’estatus d’observador en
l’Assemblea General i els estats membres de la qual
hagin acordat disposicions que permetin als representants de l’organització parlar en nom d’aquesta i
dels seus estats membres». Això significa que una
organització regional, com la Comunitat del Carib
(CARICOM, en les sigles en anglès) o la Unió Africana (UA), podria tractar d’obtenir un dret de participació similar a l’obtingut per la UE sempre que els
membres d’aquesta organització l’hagin autoritzat a
parlar en el seu nom. Això representa un llindar molt
inferior al previst en la corresponent secció de
l’esborrany de setembre de 2010. L’esborrany
de 2010 només hauria atorgat un dret més ampli de
participació a organitzacions que haguessin «arribat
a un nivell d’integració que permeti a aquesta organització parlar amb una sola veu»4. La nova expressió és el resultat d’una negociació en la qual han
participat la UE i la Comunitat del Carib, que ha declarat que en el futur tractarà d’obtenir un dret de
participació similar.
Les futures demandes de més participació per part
d’organismes regionals encara s’han de votar en el si
de l’AGNU cas per cas. No obstant això, l’actual resolució estableix un precedent que farà més fàcil que
altres organitzacions millorin el seu paper en l’As
semblea. La participació en organitzacions internacionals, incloent-hi les Nacions Unides, generalment
es limita als estats. Allà on les organitzacions internacionals han establert una excepció a aquesta regla,
normalment només permeten l’afiliació d’organit
zacions regionals amb un grau relativament elevat
d’integració i de capacitat decisòria, com és el cas de
la UE5. A la pràctica, aquesta resolució redueix el llindar perquè les organitzacions intergovernamentals
participin en els òrgans de l’ONU. Per exemple, en la

Hi ha sis comitès en el marc de l’Assemblea General: Comitè de Desarmament i Seguretat Internacional (I Comitè); Comitè Especial Polític i de
Descolonització (IV Comitè); Comitè Econòmic i Financer (II Comitè); Comitè Social, Humanitari i Cultural (III Comitè); Comitè Administratiu i
Pressupostari (V Comitè), i Comitè Jurídic (VI Comitè).
3 Es pot veure una llista dels grups de treball de l’Assemblea General de les Nacions Unides a: www.un.org/en/ga/about/subsidiary/other.shtml.
4 Esborrany de la Resolució A/64/L67 de l’Assemblea General de les Nacions Unides, «Participació de la Unió Europea», Annex L, dins Emerson
et al., Upgrading the EU’s role as a Global Actor: Institutions, Law and the Restructuring of European Diplomacy, Centre for European Studies,
2011.
5
La participació de la Unió Europea en organitzacions internacionals sovint resulta possible gràcies a una «Clàusula d’Organització d’Integració
Econòmica Regional», que permet la participació d’entitats com la UE. Vegeu, per exemple, l’article 2(4), «Constitució de l’Organització per a
l’Agricultura i l’Alimentació».

UNA NOVA ESTRATÈGIA PER A UN VEÏNATGE EN TRANSFORMACIÓ
A les fronteres de la Unió Europea hi ha 16 països, les perspectives de

Enfortiment de la cooperació sectorial. La cooperació es pot re

futur i aspiracions dels quals l’afecten directament. Els esdeveniments

forçar en tots els sectors que depenen del mercat interior, d’acord amb

que darrerament s’han succeït als països del sud de la Mediterrània no

el criteri «more for more». Els àmbits de cooperació proposats són el

fan sinó accentuar encara més aquesta interdependència. En aquest

coneixement i la innovació, el canvi climàtic, el medi ambient, l’energia,

context de canvi, i arran dels limitats resultats obtinguts en el marc de la

els transports, els temes marítims i les tecnologies de la informació i les

Política Europea de Veïnatge (PEV), la UE ha iniciat un procés de revisió

comunicacions.

de la seva política amb l’objectiu de reforçar el suport a les reformes

Migracions i mobilitat. Quant a aquests dos temes, es posa l’accent

polítiques posades en marxa i donar una resposta que s’adapti més a

en la flexibilitat de les formalitats de concessió dels visats per a certs

cada cas en concret.

països socis de la PEV i en la liberalització del règim dels visats per als
tenariat per a la mobilitat garantiria una bona gestió de la circulació de

sòlida

persones entre la UE i els països tercers. Finalment, la UE anima els
estats membres a utilitzar plenament les possibilitats que s’ofereixen en

Oferir suport al perfeccionament de la democràcia. El nivell de

el codi de visats de la mateixa UE.

l’ajuda destinada a oferir suport a una democràcia sòlida i duradora
dependrà dels progressos realitzats per cada país en termes de refor-

Establiment de col·laboracions regionals eficaces en el marc

mes polítiques.

de la PEV
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socis més avançats. Així, el desenvolupament i/o l’emergència del parDonar suport als progressos conduents a una democràcia

Enfortiment del Partenariat Oriental. Des del punt de vista de la

una democràcia sana. Per aquest motiu, si la societat civil disposés de

UE, les zones de lliure comerç profund i complet són essencials per

més recursos (en el marc de la PEV), les organitzacions podrien acce-

reforçar els llaços polítics i econòmics amb els seus socis de l’est. En

dir més fàcilment a les ajudes de la UE. Alhora, la creació d’un Fons

aquest sentit, la UE preveu dur a la pràctica programes globals amb

Europeu per a la Democràcia estimularia l’aparició de nombrosos ac-

l’objectiu de dotar aquests socis de les capacitats administratives ne-

tors polítics democràtics que representarien la societat en la seva

cessàries per introduir les reformes.

pluralitat. Una altra qüestió ineluctable en una democràcia és la pro-

En el marc del Partenariat Oriental, els temes de l’ordre del dia són:

moció de la llibertat dels mitjans de comunicació. En aquest sentit, per

l’impuls de la democratització; la continuació del procés de flexibilitza-

a la societat civil són imprescindibles tant l’accés a Internet sense cap

ció de les formalitats de concessió de visats i de la liberalització del

mena de restricció com la utilització de les tecnologies de les comu-

règim de visats; la intensificació de la cooperació sectorial, especial-

nicacions electròniques. Finalment, la UE reforçarà els diàlegs sobre

ment a l’àmbit del desenvolupament rural, i el manteniment d’un diàleg

els drets humans.

de fons en àmbits com el de l’educació, els transports, o les polítiques

Intensificar la cooperació política en matèria de seguretat. So-

socials i d’ocupació.

bre aquest tema, la UE proposa reforçar la seva participació en la reso-

Establiment del partenariat per a la democràcia i de prosperi-

lució de conflictes de llarga durada, assegurar una utilització concerta-

tat compartida al sud de la Mediterrània. La PEV ha d’oferir una

da de la Política Exterior i de Seguretat Comuna (PESC), així com

resposta ambiciosa als vents de canvi que bufen als països del sud de

d’altres instruments, i promoure una acció conjunta amb els socis de la

la Mediterrània. Aquesta resposta s’aborda en la comunicació conjun-

PEV sobre les qüestions essencials de seguretat en els fòrums interna-

ta relativa a «un partenariat per a una democràcia i una prosperitat

cionals.

compartida amb el sud de la Mediterrània».

Donar suport a un desenvolupament econòmic i social

Un marc d’acció i un marc programàtic simplificats

sostenible

i coherents

Creixement econòmic sostenible i creació de llocs de treball.

Prioritats més clares gràcies a una direcció política més deter-

Per assolir aquests objectius, la UE animarà els països socis a adoptar

minada. Es tracta d’enfocar els plans d’acció i l’ajuda de la UE proce-

polítiques favorables a un creixement més constant, més sostenible i

dent de la PEV en un petit nombre de prioritats, amb uns criteris de re-

més inclusiu amb vista a un desenvolupament de les petites i mitjanes

ferència més precisos.

empreses (pimes) i de les microempreses, i a la creació de llocs de

Finançament. L’objectiu consisteix a gestionar els fons previstos i

treball.

programats en el marc de l’Instrument Europeu de Veïnatge i Associa-

Enfortiment dels llaços comercials. Atès que la UE és el principal

ció (IEVA), així com en altres instruments pertinents de política exte-

mercat d’exportació dels països veïns, una zona de lliure comerç pro-

rior, des de la perspectiva del nou enfocament de la PEV. Aquest nou

fund i complet amb la UE es perfila com l’instrument més eficaç per

enfocament implica disposar de recursos suplementaris, amb un im-

reforçar els llaços comercials. A llarg termini, els socis més avançats

port que pot arribar fins als 1.242 mil milions d’euros l’any 2013.

podrien progressar envers una integració econòmica regional. I a un

D’altra banda, està prevista la mobilització de recursos per reforçar el

termini més curt, la UE s’esforçarà a aplicar les concessions comercials

pressupost.

als acords ja existents o a les negociacions en curs a aquells actors

Associar el Banc Europeu d’Inversions (BEI) i el Banc Europeu

susceptibles d’estimular un efecte immediat de reactivació de les eco-

per a la Reconstrucció i el Desenvolupament (BERD). Amb

nomies dels països socis.

(Continua)
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Establir un partenariat amb la societat. El desenvolupament

UNA NOVA ESTRATÈGIA PER A UN VEÏNATGE EN TRANSFORMACIÓ (continuació)
l’objectiu de donar suport als grans projectes d’infraestructures, d’es

sos socis. El sistema de les concessions de l’IEVA hauria de ser més

timular el desenvolupament i d’acceptar els grans desafiaments en ma-

flexible i més simple, i les condicions més estrictes perquè fos més fàcil

tèria d’energia, medi ambient i transports, cal vetllar perquè el BEI i al-

detectar les diferències entre els països receptors de l’ajuda.

tres bancs regionals disposin dels recursos financers suficients. Per

Finalment, caldrà intensificar els esforços de coordinació entre la UE,

aquest motiu, la UE proposa ampliar les possibilitats prestatàries del

els seus estats membres, les Institucions Financeres Internacionals (IFI)

BEI i del BERD, en especial mitjançant l’extensió del mandat d’aquest

i els importants donants bilaterals per maximitzar el suport exterior del

darrer a certs socis del sud.

programa de reforma acordat en el context de la PEV.
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Planificació per a l’any 2013 i anys successius. En relació al marc
financer posterior a 2013, el nou Instrument Europeu de Veïnatge i As-

Per a més informació:

sociació proporcionarà la major part del suport pressupostari dels paï-

http://ec.europa.eu/world/enp/pdf/com_11_303_fr.pdf

seva «Declaració interpretativa», la CARICOM asse
nyalava que «l’atorgament de drets idèntics [als atorgats a la UE] no depèn d’una duplicació de les modalitats d’integració de la UE, ni es basa en l’assoliment
de qualsevol possible “nivell” d’integració».
Després de la votació, els representants de Bahames
(en representació de la CARICOM), Nigèria (en representació de la Unió Africana) i el Sudan (en representació de la Lliga Àrab) van declarar que la resolució era un precedent que permetria a altres organismes
regionals millorar els seus drets de participació. Probablement aquests organismes esperaran que la UE
es mostri favorable a les seves peticions. Una participació més gran d’aquests organismes regionals reduirà a la llarga el caràcter excepcional de la UE, que
té un major nivell d’integració i d’autonomia decisòria
que altres entitats regionals.
La resolució també planteja qüestions a les Nacions
Unides. Bahames va argumentar que la resolució
podria crear «una nova categoria d’observador no
estatal amb una dotació única de drets i privilegis»6.
Altres estats més petits, que tenen veu en l’AGNU al
mateix nivell que els més poderosos, consideren
que aquesta veu tindrà menys força si l’ONU passa
a estar dominada per organitzacions regionals.
Nauru, que no va votar, va argumentar que la resolució plantejava «greus riscos» per a l’organització i
canviaria la naturalesa de les Nacions Unides. El representant hongarès, que actuava en nom de la UE,
va tractar d’esvair aquests temors en declarar que,
«com hem acordat des del principi, l’ONU és, i ha de
continuar sent, una organització d’estats. La UE seguirà sent un observador en l’Assemblea General»7.

6 Declaració

Una altra crítica va ser que l’estatus d’observador
millorat de la UE incrementaria la seva representació, tot i que molts consideren que Europa ja està
excessivament representada en els fòrums internacionals. Nauru va argumentar que a la pràctica la UE
obtindria «un 28è escó» gràcies a la resolució. Una
vegada més, la UE va procurar alleujar aquestes inquietuds tot garantint que les noves modalitats no
afectarien negativament el dret dels estats a dirigirse a l’Assemblea General.
Cal tenir present la dinàmica de les Nacions Unides
i la cultura institucional per explicar les objeccions
plantejades per diversos estats i microestats durant
el procés de consultes. Els estats membres d’altres
organitzacions regionals no compartien les mateixes
preferències en la negociació. No obstant això, es
pot afirmar sense cap dubte que el seu principal interès rau a salvaguardar la naturalesa intergover
namental de l’ONU i l’AGNU com a garantia de la
sobirania d’aquests estats, reflectida en la seva capacitat institucionalment il·limitada de fer política exterior en les Nacions Unides i de ser copartícips de
les seves decisions. En l’AGNU el seu vot compta, i
estan decidits a preservar aquest dret. Alhora, percebien aquesta negociació com una oportunitat per
millorar en el futur l’estatus de les seves organitzacions regionals en l’Assemblea General.

Com es veu la Unió Europea des de fora
Aquest article il·lustra les opinions divergents sobre
el paper de la UE en el sistema internacional. És clar

de Bahames en representació de la CARICOM, 3 de maig de 2011.
general en representació de la Unió Europea de Csaba Kőrösi, representant permanent de la República d’Hongria, en la 65a Sessió
de l’Assemblea General de les Nacions Unides, 88a Reunió plenària sobre «L’enfortiment del sistema de les Nacions Unides: esborrany de resolució» (A/65/L.64/Rev.1).

7 Declaració

El Tractat de Lisboa va donar
origen a una arquitectura de
política exterior que hauria de
permetre que la UE parlés amb
una sola veu en l’àmbit
internacional
A Europa, la UE es considera una organització supranacional amb una personalitat legal clarament definida i un nivell elevat d’autonomia. En canvi, els debats produïts en el si de l’AGNU mostren que des de
fora encara es percep la UE com un «bloc» europeu
pràcticament indistingible dels seus estats membres.
Així, per exemple, una nota de premsa de l’ONU feta

8 Assemblea

General GA/11079/Rev.1*, 3 de maig de 2011.

pública després de la votació qualifica repetidament
la Unió de «bloc»8. Com ja hem esmentat, també el
text de la resolució dóna testimoni d’això. Avui la UE
pot presentar propostes «acordades pels seus estats membres», i aquestes propostes només poden
ser sotmeses a votació «a petició d’un Estat membre». Aquest llenguatge no presenta la UE com un
actor global autònom, sinó com un organisme que
continua lligat als seus estats membres.

Med.2011

Lluny de veure’s com una victòria diplomàtica a les
Nacions Unides, la resolució d’aquest últim organisme s’hauria de considerar, com a màxim, el principi
d’un esforç diplomàtic més gran per millorar el paper
de la UE en aquesta organització mundial. L’impacte
de la resolució només es coneixerà quan vegem
com s’utilitza a la pràctica. Tal com fa evident la interpretació restrictiva de la CARICOM, alguns estats tractaran de fer servir la resolució per restringir
el paper participatiu de la UE. Però la Unió ha
d’insistir enèrgicament a exercir els seus drets, ja
que, en cas contrari, els canvis tan àrduament aconseguits es convertiran en una victòria pírrica. Aquesta negociació també subratlla la veritable posició de
la UE en la política global. Pel que sembla, la comunitat internacional no concep la UE com un actor
potent, capaç de perseguir i arribar als seus principals objectius sense cedir a les pressions. En canvi,
el fet que la UE es veiés obligada a negociar, de
vegades des d’una posició d’inferioritat, amb microestats, resulta summament il·lustratiu en aquest
sentit. Finalment, queda pendent la qüestió de fins a
quin punt la UE ha d’estar disposada a fer valer la
seva influència econòmica quan sigui absolutament
necessari. Resulta inconcebible que la UE, el primer
donant d’ajuda al desenvolupament del món, sigui
incapaç d’obtenir d’una manera relativament fàcil el
suport de la majoria dels estats en l’AGNU sobre
una qüestió d’importància cabdal per a ella.
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que la Unió considerava aquests canvis com un simple «procediment», mentre que altres estats els veien
com una amenaça per als seus interessos i per al
caràcter intergovernamental de les Nacions Unides
en el seu conjunt.
El Tractat de Lisboa va donar origen a una arquitectura de política exterior que hauria de permetre que
la UE parlés amb una sola veu en l’àmbit internacional, amb la creació de càrrecs permanents com el
de president del Consell Europeu i el d’alt representant. No obstant això, per aprofitar aquests canvis, la
UE ha tractat d’adaptar les regles de les organitzacions internacionals en les quals participa. La conseqüència de tot això és que avui la reforma de Lisboa comporta una dimensió externa, per la qual la
UE ha de persuadir altres estats membres de l’ONU
que li permetin una major participació en els fòrums
internacionals. La seva incapacitat per assolir-ho
sembla una de les raons per les quals es va suavitzar
el text de la resolució. Com posa de manifest el fort
rebuig que va obtenir al setembre de 2010, la UE va
subestimar l’oposició que aquesta proposta generaria mentre existís una visió desmesurada de la seva
talla internacional com a actor global.

Polítiques mediterrànies | Europa
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L’extrema dreta a Europa i el malestar
democràtic
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Des de fa uns quants anys, l’extrema dreta i els populismes de dretes estan aconseguint importants
èxits electorals en alguns països en les eleccions legislatives: el 29,5% a Sèrbia (2008), el 29% a Suïssa (2007), el 28,2% a Àustria (2008), el 19,6% als
Països Baixos (2010), el 17,2% a Noruega (2009),
el 16,7% a Hongria (2010), el 13,9% a Dinamarca
(2007) i l’11,4% a Itàlia (2008). I en molts altres països, aquests partits han sobrepassat la barrera del
5%. Malgrat tot, aquests èxits electorals al mateix
cor d’Europa no es poden interpretar com els se
nyals d’un avanç imparable de l’extrema dreta. En
altres països, com ara Alemanya, Espanya i fins i tot
el Regne Unit, no succeeix el mateix. No obstant
això, sí que és cert que en diversos països europeus
les formacions populistes o l’extrema dreta tenen un
pes en l’agenda política i fins i tot s’acosten a les
portes del poder, com als Països Baixos o a Dinamarca (vegeu mapa 1).

Com es pot calibrar la seva identitat política?
Deixant de banda les referències doctrinals heteròclites i de vegades relativament vagues, i tot i els
seus diferents itineraris polítics, aquestes formacions d’extrema dreta tenen punts en comú. La majoria de les vegades es caracteritzen per un funcionament partidista centralitzat sota l’autoritat de líders
carismàtics, perquè recorren sovint a la demagògia
populista, i, també, perquè alguns temes són centrals i recurrents en la seva argumentació política.
Entre aquests temes se sol detectar una gran sensi-

bilitat xenòfoba, que es tradueix en el recurs freqüent
a les temàtiques «antiimmigració», un component
autoritari consolidat, especialment explícit en tot el
que es relaciona amb «la llei i l’ordre», un programa
econòmic divers, que pretén fer una síntesi entre el
neoliberalisme dels anys vuitanta i el proteccionisme
dels anys noranta i, finalment, un ús immoderat del
discurs «antisistema» de denúncia de les «elits arribades de dalt». És evident que molts d’aquests temes han estat utilitzats en altres èpoques per forces
polítiques poc vinculades a la democràcia. Però establir una relació directa i general amb el feixisme
d’entreguerres seria ambigu i fins i tot fals. Els partits
feixistes dels anys vint i trenta van néixer en un context d’una crisi econòmica i social molt profunda —la
gran depressió de 1929— que no té un equivalent
avui dia. També van créixer a causa de les frustracions a les quals va donar origen la Primera Guerra
Mundial: per a Alemanya, la frustració de veure’s
vençuda i humiliada, i per a Itàlia, la frustració de
considerar-se un vencedor oblidat. Avui, a Europa
no hi ha aquella misèria econòmica i social, ni tampoc els traumatismes d’un conflicte llarg i sagnant.
Aquells partits feixistes també eren partits totalitaris
que consideraven que un partit únic s’havia d’encar
regar de dominar el conjunt de la societat i organitzar-la de dalt a baix. No obstant això, ni el Partit de la
Llibertat d’Àustria (Freiheitliche Partei Österreichs,
FPÖ), ni el Front Nacional (Front nacional, FN) francès, ni el Partit per la Llibertat (Partij voor vrijheid,
PVV) holandès ni fins i tot la Lliga Nord (Lega Nord)
d’Itàlia advoquen per una sortida del règim de la democràcia pluralista. Els partits d’entreguerres practicaven el Führerprinzip o el «culte al Duce», però el
paper central que ocupa el líder dels partits nacionalpopulistes actuals és molt menys important. Finalment, cap formació actual no recomana ni una
intervenció massiva de l’Estat en l’economia —com
van fer els nazis i els feixistes—, ni una organització
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L’extrema dreta a Europa en les últimes eleccions legislatives
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Com es poden interpretar aquests accessos
febrils?
A l’Europa de l’Est, la qüestió de les minories nacionals i de les fronteres ha esdevingut un vector poderós de la febre nacionalista. Una febre que s’alimenta
d’una desafecció política precoç que prospera sobre el fons d’una cultura autoritària. Però la desafecció també afecta les velles democràcies occidentals.
La insatisfacció dels electorats respecte d’uns sistemes polítics bloquejats, en els quals el consens gairebé absolut pot arribar a asfixiar el debat públic, és
particularment evident en països com Àustria, Bèlgica, els Països Baixos i Suïssa. Les extremes dretes
actuen aleshores com tants altres populismes antisistema que denuncien els que han «acaparat» el
poder de l’Estat fins al punt de confondre-s’hi.
D’aquesta manera l’extrema dreta polititza el sentiment antipolític que qüestiona els partits tradicionals
i el seu sistema d’aliances.
La contestació és més virulenta ja que les lleialtats
partidistes basades en les diferències de classe o
de religió, que la majoria de les vegades sostenien
els partits tradicionals a Europa, estan en crisi. La
classe obrera s’ha anat esllanguint, els compromisos religiosos han perdut força, les classes mitjanes han experimentat un gran desenvolupament i
els valors s’han separat de les antigues matrius re-
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corporativista de la societat. La realitat d’avui no es
pot contemplar amb ulls d’ahir si no es vol córrer el
risc de no captar l’element de modernitat que caracteritza les extremes dretes contemporànies. Si només ens centrem en les filiacions, ens arrisquem a
passar per alt el que conforma l’amplitud i l’originalitat
d’un fenomen polític nou. D’altra banda, és interessant comprovar que les velles extremes dretes de
tipus feixista que encara subsisteixen a Europa estan esgotades. Ni l’extrema dreta espanyola (el 0,1%
dels vots en les últimes eleccions legislatives), la
major part de vegades sumida en la nostàlgia d’un
franquisme ja mort, ni l’extrema dreta britànica de regust neofeixista (l’1,9% per al British National Party
en les últimes eleccions legislatives), ni l’extrema
dreta portuguesa que encara suporta el llast de la
memòria del salazarisme (el 0,2% dels vots en les
últimes eleccions legislatives) no troben gaire ressò
electoral. Totes s’han enfonsat en la marginalitat
electoral. En canvi, quan els hereus més o menys
llunyans d’aquestes antigues formacions afronten
els problemes d’avui, el seu èxit pot ser espectacular. L’FPÖ a Àustria, l’FN a França, el Dansk Folkeparti (Partit Popular) a Dinamarca, el Fremskrittspartiet (Partit del Progrés) a Noruega i fins i tot el PVV
als Països Baixos van sobrepassar àmpliament la
barrera del 10% i, a Àustria i a Suïssa, la del 20%
dels vots.
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ligioses. Quant als nous reptes —Europa, la globalització i la immigració— l’extrema dreta crea noves
línies de repartiment. Insistint en el criteri nacional
contra el multiculturalisme real o suposat dels seus
adversaris, el nacionalisme etnicocultural intenta
imposar-se. Aquest nacionalisme també tracta de
recuperar el contacte amb un conjunt de valors tradicionals que el «liberalisme cultural» de les nostres
societats ha deteriorat. Des de l’atemptat de l’11
de setembre de 2001 i el desenvolupament d’un
terrorisme islamista, ha trobat un enemic fet a mida
i el to antiislamista de la seva lluita s’ha accentuat;
com ho demostra l’àmplia victòria en el referèndum
suís del 29 de novembre de 2009 sobre la prohibició de la construcció de minarets, que va aconseguir el 57,5% dels vots, i fins i tot el debat fora de
tota mesura desencadenat a Alemanya per causa
de les declaracions de Thilo Sarrazin en el seu llibre Alemanya es desintegra, sobre la impossibilitat
de la integració dels musulmans.
Fins a principis dels anys vuitanta, molts observadors consideraven que les societats postindustrials estaven sotmeses a una «veritable revolució
silenciosa» portadora d’una «nova política» en la
qual certs reptes, com la igualtat de gènere, la
qualitat de vida o la promoció de les minories, havien passat a ser essencials. La potent tornada de
l’extrema dreta ha constituït un desafiament per a
aquesta anàlisi. Enfront del pol llibertari de la «nova
política», ha tornat a aparèixer un sentiment de
preocupació per la llei i l’ordre, el respecte estricte
de l’autoritat, una menor tolerància respecte a les
minories i el retorn als costums i als valors morals
tradicionals, animats, entre altres coses, pel sensible envelliment de la població europea. En certa
manera, a partir dels anys vuitanta i noranta, la
«nova dreta» i els moviments identitaris s’han convertit en els successors de la «nova esquerra» i els
moviments socials dels anys setanta. Amb la disgregació dels vincles socials, han augmentat el
sentiment d’inseguretat i l’anomia, la qual cosa ha
provocat una demanda de pertinença, de comunitat i d’identitat a la qual intenten respondre l’ex
trema dreta i els nous populismes.
No obstant això, més enllà d’aquesta explicació
àmpliament culturalista dels èxits de l’extrema dreta, caldria també desenvolupar una explicació més
global en termes de resposta política quant a un
nou estat econòmic i social de les nostres societats. Al pas, en el transcurs de les últimes dècades,
d’un capitalisme industrial assistencial (amb el seu

estat del benestar) a un capitalisme postindustrial
més individualista, s’hi ha sumat un veritable trastorn mundial marcat per la fragmentació social, la
desvinculació dels grups tradicionals de pertinença
(classes socials, famílies ideològiques, cultures locals), la individualització dels riscos, la creixent mobilitat i el doble moviment de diversificació cultural
i ètnica dintre de les societats, alhora que la seva
creixent interdependència.

D’aquesta manera l’extrema dreta
polititza el sentiment antipolític
que qüestiona els partits
tradicionals i el seu sistema
d’aliances
La crisi econòmica i financera de la tardor de 2008
no ha invertit aquesta tendència. L’emergència de
l’extrema dreta és una resposta directa a aquests
canvis. Per tant, el rebuig a la immigració i, de vegades, la xenofòbia s’han convertit en la resposta davant el desafiament d’un món en moviment, cada
vegada més multiètnic i més multicultural. A poc a
poc, el rebuig a l’altre, presentat com un autèntic
mitjà de «proteccionisme cultural», s’ha anat ampliant fins a convertir-se en una afiliació al «proteccionisme econòmic» i en un qüestionament del credo neoliberal del principi. Així, l’extrema dreta ha
desenvolupat un «autèntic xovinisme de l’Estat del
benestar», que ha triomfat entre els sectors populars
directament amenaçats per l’adveniment de la societat postindustrial. Cada vegada més ha condemnat la mundialització neoliberal, ha preconitzat la
sortida de la Unió Europea i de l’euro, ha reivindicat
mesures econòmiques proteccionistes, i ha fet una
crida a una renacionalització de l’economia… Així,
davant la creixent obertura de les nostres societats
tant en l’àmbit econòmic com en els àmbits cultural i
polític, l’extrema dreta s’articula a l’entorn dels sentiments de malestar generats per la «societat oberta»
i intenta inventar l’alternativa de la «societat de la reestructuració nacional».

El malestar democràtic
Finalment, hi ha un darrer element de crisi de la modernitat que sembla alimentar de manera continuada

1

L’ascens de les extremes dretes a Europa no és un
fenomen ineluctable. Bé és veritat que, quan la política es dessacralitza i perd encant, alguns alimenten
la nostàlgia de les velles passions revolucionàries o
ultrareaccionàries que fa algunes dècades encara
animaven l’espai polític. Però tal com recordava recentment Marcel Gauchet5: «L’encant de la política
ha estat el malson del segle xx». Sovint, el ressorgiment, aquí i allà, dels extremismes de dretes o
d’esquerres és tan sols l’eco d’un desencantament
mal portat, i de la dificultat per assumir una política
«desencantada» i «modesta», però també, i sobretot,
moderna.

Gauchet, Marcel. El desencantamiento del mundo: una historia política de la religión. Madrid: Trotta, 2005.
Com escriu Marcel Gauchet en la seva obra abans citada, el conflicte com a forma axial de les relacions polítiques requereix que «l’antagonisme
incideixi, almenys virtualment, en el conjunt del fet col·lectiu i que se centri en el discurs civil, i també que en l’escena política representi una dissensió, o un conjunt de dissensions inherents, per al curs mateix de les relacions que s’estableixen entre els individus i els grups».
3 A partir d’un treball sobre el sistema polític holandès, Arend Lijphart ha inventat aquesta noció de «democràcia consociativa», que es defineix pel
govern d’un grup d’elits polítiques que intenten transformar una democràcia en la cultura política fragmentada en democràcia estable. Els Països
Baixos, Bèlgica, Àustria i Suïssa han estat sovint considerats les encarnacions més fidels d’aquest model. Vegeu Lijphart, Arend i Hottinger,
Julian Thomas, «Les démocraties consociatives», Revue internationale de politique comparée, vol. 4, núm. 3, 1997, pàg. 529-697.
4 La cohabitació entre un president de la República d’esquerres i un govern de dretes va durar de 1986 a 1988 i, després, de 1993 a 1995. De
1997 a 2002 hi va haver cohabitació entre un president de dretes i un govern d’esquerres. Així, des de fa vint anys, França ha viscut més en un
sistema polític de cohabitació que en un règim en el qual el poder executiu i el legislatiu pertanyen a un mateix color polític.
5 Gauchet, Marcel. «Le double refus du religieux et du politique». Entrevista a Le Figaro, 29 de juliol de 2002, p. 23.
2
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Quan els ciutadans es diuen: «La
societat canvia, però el sistema de
repartiment del poder i les elits
són inamovibles», els populistes
protestataris i identitaris semblen
els únics que s’hi oposen de debò
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descontents i els opositors contra l’statu quo. Quan
els ciutadans es diuen: «La societat canvia, però el
sistema de repartiment del poder i les elits són inamovibles», els populistes protestataris i identitaris
semblen els únics que s’hi oposen de debò. A
França, una versió degradada d’aquesta «democràcia del consens», la cohabitació4, va produir els mateixos efectes, i en la segona volta de les eleccions
presidencials de 2002 va catapultar Jean Marie Le
Pen, herald d’una oposició radical al «sistema» i a
l’establishment.
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la dinàmica de les extremes dretes: el malestar democràtic. En la seva clarificadora història política de
la religió, Marcel Gauchet deixava ben clar que el
«desencantament del món»1 no afectava només
l’esfera religiosa, sinó també, i d’una manera més
global, tots els sistemes de representació que havien de traçar el futur del col·lectiu, és a dir, les ideologies polítiques. Aquest esfondrament dels sistemes de representació que aspiraven al coneixement
i el control del futur ha comportat una pèrdua de les
referències polítiques i una profunda crisi de la representació política. A Europa aquesta crisi s’ha generalitzat i presenta nombrosos símptomes: augment de l’abstenció, una imatge cada vegada més
negativa de la classe política, increment de les forces de protesta, etc. En alguns països, el malestar
és encara més profund perquè la representació política ja no és capaç de continuar representant la diversitat, la novetat i la complexitat de l’escissió que
afecta les societats2.. Aquest descontentament
sembla que s’accentuï en aquells sistemes polítics
en els quals el conflicte polític ha perdut el sentit, en
què l’esquerra i la dreta fan de vegades la impressió
de posar-se d’acord sobre l’essencial i en els quals
les principals formacions polítiques es reparteixen,
gairebé en un consens institucional, les despulles
del poder. Algunes vegades, aquest sistema ha arribat molt lluny i s’ha institucionalitzat d’una manera
que Arend Lijphart va designar com a «democràcia
consociativa»3. Als països en els quals la «democràcia de consens» s’ha convertit en un veritable sistema —la Proporz a Àustria, la «concordança» a Suïssa, la «pilarització» (Verzuiling) i la partitocràcia a
Bèlgica i els Països Baixos—, les extremes dretes i/o
populistes disposen d’un marge per aglutinar els
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Crònica convulsa de la resistència
al canvi polític a Algèria

Ihsane El Kadi
Periodista
Consell de redacció d’Afkar/Ideas

El dimecres 5 de gener de 2011, a partir del migdia,
comença a arribar a les redaccions dels diaris d’Alger
la notícia de les grans revoltes de joves que han esclatat a Orà, la segona ciutat del país. Posteriorment,
durant sis dies, en totes les poblacions del nord del
país, però també en algunes del sud, es produeixen
enfrontaments al carrer entre grups de joves –sovint
formats per centenars de persones– i els reforços
dels serveis de seguretat. Els edificis públics són saquejats, les botigues i els magatzems privats són objecte de pillatge, i el mobiliari urbà és pastura de les
flames. Els danys s’acosten als mil milions d’euros. La
repressió presenta un balanç de dos morts i dotzenes
de ferits, i més de cinc-cents joves són detinguts per
tot el país. Aquest moviment espontani de joves en
situació d’exclusió i a l’atur no té unes reivindicacions
clares, ni tampoc portaveus. I tot i no ser prou poderós per arrossegar joves d’altres sectors, com els
alumnes de secundària i els universitaris, sí que ho és
per crear una nova situació política a Algèria. Contribueix a crear aquesta nova situació en la mateixa mesura que la caiguda del president Ben Alí, que té lloc
el 14 de gener de 2011, i la revolució egípcia, que es
posa en marxa el 25 de gener següent. Però quin era
el context algerià abans d’aquest gir històric del gener
de 2011? El d’un atzucac polític que anava a pitjor.
Dos anys abans, el gener de 2008, diversos mesos
de deliberacions havien desembocat en un acord entre el corrent presidencial i l’exèrcit algerià, representat pel cap dels serveis de seguretat, el general Toufik.
El president Bouteflika pot aspirar a exercir un tercer
mandat presidencial la primavera de 2009. Però no
tothom ho aprova des de bon començament. Ni tampoc aprova tothom la nominació d’un successor de

Bouteflika. Tanmateix, per encadenar un tercer mandat el president haurà de fer saltar el precepte constitucional que limita a dos el nombre de mandats presidencials. Durant la primavera de 2008, la campanya
per a una reforma constitucional i un tercer mandat
presidencial no produeix cap efecte. La ruptura amb la
societat és profunda. El president es veu obligat a recórrer a un vot simple del Parlament per aconseguir
els seus objectius. L’índex de participació en les eleccions presidencials del 9 d’abril de 2009 és inferior al
30%, segons diverses fonts sobre el terreny. La desafecció popular davant la vida política mai no havia
estat tan elevada. Quan esclata «la insurrecció urbana» de gener de 2011, ja fa alguns anys que a Algèria
es viu una tendència creixent als motins populars. El
2010, les portades presenten un cens de prop de
1.400 conflictes i motins populars, que desemboquen en concentracions de ciutadans, en l’atac a
seus administratives, en talls de circulació en importants eixos viaris i en enfrontaments amb els serveis
de seguretat. Sigui per la controvertida distribució
dels habitatges socials, o per les promeses incomplertes de les autoritats locals de construir carreteres,
estabilitzar la xarxa elèctrica o fer arribar el gas natural,
en el transcurs dels mesos es multipliquen els motius
de «punts de fricció». Les vagues de treballadors, encapçalades per funcionaris, són l’altre gran front de la
«guerrilla social algeriana». Davant d’aquesta lenta pujada de la marea, al final s’esquerda la fràgil cohesió
del poder polític algerià. El Departament d’Informació
i de Seguretat (DRS) –seguretat militar– decideix ferse càrrec, a partir de finals de l’estiu de 2009, de la
direcció d’una operació per regenerar la vida econòmica del país. Comencen a aflorar els grans temes de
corrupció, que colpegen sobretot l’àmbit presidencial.
Abdelaziz Bouteflika ha comès l’error de deixar entreveure la seva ambició pel que fa a una successió familiar, llançant el globus sonda d’un partit polític dirigit
pel seu germà més «jove», Saïd, una opció que no

La decisió estratègica de les autoritats algerianes de
no fer concessions polítiques ha tingut, durant el mes
posterior a la revolta dels joves de gener de 2011, un
cost social encara més alt. El missatge ha estat ben
percebut per tots els sectors de la societat que disposen d’un mitjà o altre per pressionar l’Estat. El Govern recompensa la capacitat de perjudici i la combativitat dels actors: manifestants, talls de circulació,
amotinats... De la seva banda, els cossos professionals organitzats es disposen a entrar en acció. Els
moviments de vaga cada vegada més amplis paralitzen la funció pública i alenteixen el funcionament del
país. Els metges, els funcionaris de justícia, els empleats paramèdics, els de l’àmbit de les finances, els
guàrdies municipals, les desenes de milers d’auxiliars
de seguretat reclutats per protegir els pobles dels
grups islamistes... tothom vol ocupar l’espai públic. El
Govern es veu obligat a cedir davant dels uns i els
altres. El moviment de reivindicació s’estén aleshores
al sector econòmic públic, amb conquestes palpables per als col·lectius més combatius. A Algèria, la
primavera àrab és una primavera social.

L’espurna de Mohamed Bouazizi, l’«incendiat» tunisià,
i la revolta àrab troben un bon brou de cultiu a Algèria.
La foguera, però, no pren. La primera raó és la quantitat de «líquid» que es tira al foc. Des del tercer dia
dels motins, el Govern algerià decideix donar un
caràcter estrictament social a la còlera dels joves. La
seva primera reacció és excloure dels esdeveniments
qualsevol contingut polític, fins i tot abans que sorgeixi el tema polític amb la fugida de Ben Alí de Tunísia i amb l’ocupació de la plaça Tahrir al Caire. Així
doncs, la resposta al moviment de les revoltes se
centrarà, en primer lloc, en l’àmbit pressupostari. El
primer trimestre de 2011 es mobilitza l’equivalent a
entre dos i tres mil milions de dòlars per mantenir els
preus de l’oli i el sucre, bonificar els tipus d’interès per
a l’accés a l’habitatge i finançar la creació de micro
empreses per a menors de 35 anys. Aquestes mesures, que fan de tallafocs, també comporten la renúncia del Govern a aplicar l’impost sobre una bona part
de les activitats de distribució a l’engròs i al detall. Es
deixa sense efecte l’obligació del xec bancari per a
totes les transaccions superiors a 500.000 dinars
(5.000 euros). Atès que no poden oferir ocupació als
joves de manera immediata –el 23% de la taxa d’atur
correspon a la franja d’edat inferior a 29 anys–, les
autoritats algerianes renuncien al projecte de reduir
l’economia informal. Els venedors ambulants conquisten nous carrers comercials als centres de les ciutats.
La línia de defensa del poder algerià no descansa
únicament en «la corrupció política» per mitjà de la
compra generalitzada de la pau social, sinó que es
basa també en la memòria, encara fresca en el si de
la societat, del caos de la guerra civil. Els algerians
no estan disposats a embarcar-se en aventures de
qualsevol tipus per tal d’enderrocar el president

Una resposta «minimalista» ràpidament
superada
Davant l’onada de xoc dels aldarulls del gener, tres
elements forçaran el president Bouteflika a no posicionar-se en la seva primera línia de defensa, estrictament pressupostària. El primer és el fet que la protesta social s’ha intensificat i amenaça de prendre, en
qualsevol moment, un gir insurreccional. Només durant el mes de gener sis algerians s’immolen calantse foc. La tensió és extrema. El segon és que hi ha
una reivindicació política, feble al carrer però àmplia
entre l’opinió pública, que marca els límits de les me-
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Un marge de maniobra pressupostari

La primavera algeriana és una primavera
social
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Bouteflika i el sistema polític. Els fa por la desunió. I
els responsables algerians saben aprofitar molt bé
aquest sentiment. Això els dóna, segons creuen, un
marge de maniobra suplementari davant de l’incre
ment de les protestes populars. El primer marge prové dels 160.000 milions de dòlars de reserves de
canvi que declara el Banc d’Algèria el primer trimestre
de 2011. En aquell mateix moment, el Banc Central
tunisià disposava de 4.000 milions de dòlars.
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forma part de la tradició interna del règim algerià. El
poderós ministre d’Energia i Mines, Xakib Khelil, que
ocupa el càrrec des de desembre de 1999, es veu
involucrat en la tempesta de Sonatrach, que culmina
amb la decapitació i presó preventiva de la cúpula de
la companyia petroliera, l’empresa més gran de l’Àfri
ca. El ministre renuncia al seu càrrec, però els imports
–de desenes de milions d’euros– dels suborns en el
cas Sonatrach i en l’escàndol de la construcció de
l’autopista Est-Oest, dels quals la premsa es fa ressò,
commocionen l’opinió pública. La ruptura esdevé més
profunda. I l’atzucac polític s’agreuja.

Balanç
Med.2011
186

sures socials de l’Estat. Neix la Coordinadora Nacional per la Democràcia i el Canvi (CNCD), que fa una
crida per organitzar cada dissabte una marxa, que encara està prohibida, a Alger. Els moviments socials
van més enllà dels seus àmbits corporatius amb les
grans vagues estudiantils en què la reivindicació exigint la sortida del règim esclata durant les concentracions i les marxes. El tercer element és, naturalment,
l’esperit de la revolució àrab, que cada vegada esdevé més peremptori, especialment després de la caiguda de Hosni Mubarak l’11 de febrer de 2011. La
revolució líbia es posa en marxa a finals de febrer, i el
malestar dels funcionaris algerians és perceptible en
les seves escasses intervencions. El Consell de Ministres del 3 de febrer de 2011, el primer i l’únic després dels aldarulls del 4 al 9 de gener, s’anticipa a
la situació i fa la concessió d’un primer element
d’obertura: s’aixeca l’estat d’emergència vigent des
del febrer de 1992. A més, el president Bouteflika
promet ampliar la participació dels ciutadans en la
vida pública, i obrir la televisió i la ràdio –estrictament
governamentals– a l’expressió democràtica. Basantse en aquestes dues úniques promeses, d’altra banda molt poc respectades, el poder polític algerià esperarà durant dos mesos i mig que amaini la tempesta.
La nova línia de defensa és ben clara: no fer concessions polítiques sota pressió, guanyar temps i no cedir en res important. Després de la resposta social
que ha mobilitzat el país en demanda d’uns ajustos
salarials que oficialment han esdevingut possibles, la
resposta política minimalista és, al seu torn, sufocada
amb molta rapidesa. El president Bouteflika envia
missatges a l’opinió algeriana a través dels seus visitants estrangers. L’exprimer ministre francès JeanPierre Raffarin anuncia, després de la seva visita a
Alger el 21 de febrer, que el president algerià té la
intenció d’impulsar «reformes polítiques globals i profundes». Abdelaziz Bouteflika no s’adreçarà directament a la nació fins al 15 d’abril, en ocasió del dotzè
aniversari de la seva elecció com a cap d’Estat. Les
deliberacions en el si del règim sobre la naturalesa,
l’abast i el calendari de les reformes que s’han de posar en marxa són llargues. Al final, el president opta
per una «profunda» revisió de la Constitució per equilibrar els poders i ampliar la pràctica política. Vol
comptar amb la participació de l’oposició en les propostes constitucionals. Anuncia la revisió d’una sèrie
de lleis (electoral, de partits, d’informació) per reforçar les llibertats, proposa convertir les eleccions legislatives de la primavera de 2012 en un nou punt de
partida de l’experiència democràtica del país, iniciada

el 1988-1989, i propugna el final del partit únic.
L’agenda de la reforma política del president Bouteflika respecta totes les dates electorals, la qual cosa
vol dir que pretén arribar al final del seu tercer mandat, l’abril del 2014. Els nombrosos partidaris d’una
dissolució del Parlament i de l’adopció d’una Assemblea constituent, com s’ha fet a Tunísia, es veuen decebuts. Fins i tot quan sembla retrocedir, el poder
polític algerià ho fa molt lentament. D’altra banda,
s’acceleren els elements que el mouen a emprendre
l’autoreforma. Començant pels vents de llibertat que
bufen al món àrab.

Algèria corre el risc de mantenir-se com
l’única «autocràcia»
L’anunci del rei Mohamed VI d’una reforma de la
Constitució marroquina que reforçarà el poder del
primer ministre i del Parlament ha retrunyit com un tro
a Alger. Durant molts anys, el règim algerià s’ha vanagloriat de ser el més obert de la regió. Els canvis revolucionaris de Tunísia i Egipte, i els que estan en
marxa a Líbia, han posat fi bruscament a aquesta
creença. Però l’inici de les reformes polítiques essencials al Marroc, el país que està més en el punt de
mira del règim algerià, ha acabat amb l’últim argument
a favor de l’statu quo d’Alger. L’únic poder polític estatal que queda en tot el nord de l’Àfrica és el del
president Bouteflika. I això és encara més visible te
nint en compte que el seu règim ha fracassat en
l’intent –un vell dogma de la diplomàcia revolucionària
algeriana– de no prendre partit en els processos polítics dels països veïns. Respecte a la fugida del president Ben Alí i a les grans concentracions a la plaça
Tahrir, Alger ha optat pel silenci. A Tunísia, l’opinió pública ha acabat titllant d’«hostil» l’actitud algeriana, i
molts creadors d’opinió tunisians consideren que la
seva revolució està «assetjada a l’exterior per aquestes dues fronteres», posant en peu d’igualtat l’antipatia
envers Gaddafi i el silenci incòmode de Bouteflika. La
revolució àrab ha sorprès Alger en el punt àlgid de la
seva tendència aïllacionista. Entre finals de 2008 i gener de 2011, Alger ha anat aplicant un replegament
econòmic a través de l’enduriment de les condicions
per a les inversions estrangeres al país (desembre de
2008), i el Govern ha entrat en un conflicte obert amb
el principal inversor estranger, el grup egipci Orascom, sobretot després que els caòtics resultats dels
partits de classificació per al Mundial de futbol entre
Algèria i Egipte contribuïssin a refredar les relacions
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Tot i que el poder algerià s’ha compromès a redactar
un calendari de «reformes polítiques», aquest calendari no inclou la cita electoral més important, la de
les eleccions presidencials. Així doncs, es dóna per
fet que el president Bouteflika seguirà al poder fins
al final del seu tercer mandat presidencial, l’abril de
2014. D’aquí ve tota la fragilitat de la situació algeriana. La direcció de «l’autoreforma» és feble i sense
legitimitat. El president algerià ha reaccionat lentament i a batzegades davant els esdeveniments interns i externs. No sembla estar en situació de ser
qui animi i garanteixi una «obertura controlada» del
joc polític algerià. No obstant això, continua representant un paper essencial, perquè és l’únic que pot
donar un impuls al règim. La tradició històrica del
poder polític algerià no és col·legiada, sinó bonapartista. Les crisis, com la que es va produir després de
la victòria electoral del Front Islàmic de Salvació
(FIS) el 1992, fan que la governança recaigui en una
col·legialitat de circumstàncies. I aleshores el pes de
l’exèrcit torna a ser predominant. Però la tendència
natural del règim consisteix a protegir-se darrere
d’una figura tutelar per tal d’assegurar la coherència
del sistema. Encarnarien aquesta figura, amb més o
menys força, Huari Boumedienne (1965-1978) o
Chadli Bendjedid (1979-1992), més o menys discutits per altres faccions del bloc socialment dominant. Abdelaziz Bouteflika no ha reconstituït del tot la
preeminència d’un poder bonapartista, sinó que ha
fet retrocedir sensiblement la influència directa de
l’exèrcit sobre les decisions polítiques. Per contra, el
fet que hagi aconseguit un tercer mandat, malgrat el
seu inestable estat de salut, demostra clarament la
incapacitat de l’exèrcit a l’hora de proposar una alternativa clànica per ocupar la funció de president
de la República. Així doncs, el president Bouteflika
ha adoptat una agenda política en què, teòricament,
tot pot canviar: la Constitució, la llei electoral, la vida
pública, la composició del Parlament... Tot, llevat
d’ell. Aconseguiran la revolució àrab i la primavera
social algeriana canviar aquest estat de coses? Això
dependrà de l’evolució de l’una i de l’altra. L’èxit de la
transició democràtica de Tunísia, la profunditat de
les reformes constitucionals del Marroc i la seva
efectivitat constitueixen uns paràmetres clau; igual
que la capacitat dels moviments socials d’Algèria
per mantenir un esperit prou durador capaç de confluir amb un constant augment de la reivindicació del
canvi polític.
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entre tots dos països (novembre de 2009). La tensió
amb el Marroc s’ha agreujat de nou a partir de
l’aixecament sahrauí d’Al-Aaiun (novembre de 2010).
La col·laboració amb França està deteriorada des de
fa força temps (2009), i Algèria tenia la intenció
d’esmenar l’acord d’associació amb la Unió Europea
(2010). El poder polític, vinculat al ritme biològic –
summament lent– d’un president malalt i afeblit, ha
aguantat la irrupció de les masses àrabs i s’ha aferrat
a la seva doctrina –que encara no ha estat posada al
dia– de la neutralitat respecte als «assumptes interns
dels veïns». Aquesta posició, que és del tot inadequada en un context de gran connectivitat de les opinions, a l’era de Faceboook i d’Al-Jazira, ha esdevingut políticament desastrosa després de l’error libi. La
negativa del president Bouteflika a condemnar la
massacre perpetrada, amb armament pesant, pel règim de Gaddafi en les manifestacions populars pacífiques l’ha portat, en el transcurs dels esdeveniments,
a ser considerat implícitament pel Consell Nacional
de Transició (CNT) de Bengasi com el principal suport regional del dictador libi. En intentar protegir el
seu amic libi, al final el president Bouteflika ha reforçat
la imatge d’un home i un règim vinculats al vell ordre
àrab: el dels potentats que poden disposar amb tota
llibertat del seu poble. Després de la primera setmana
dels bombardejos de l’OTAN sobre Líbia, el vicepresident nord-americà, Joe Biden, va informar públicament que el primer ministre algerià, Ahmed Ouyahia, li
havia assegurat, via telefònica, que el seu país secundava decididament la Resolució 1973 del Consell de
Seguretat que instaurava la zona d’exclusió aèria.
Aquella mateixa setmana, el ministre algerià d’Afers
Exteriors feia una crida a Alger, juntament amb Serguei Lavrov, el seu homòleg rus, «a favor de la inter
rupció dels bombardejos de l’OTAN». Al final, i amb
tota justícia, les opinions àrabs han acabat adonantse que la «neutralitat» algeriana no és més que una
negativa a celebrar el moviment del poble de Tunísia
–i de l’egipci i del libi, però també del poble del Iemen i de Síria– per alliberar-se del jou del vell ordre
autocràtic àrab. Aquesta actitud ha agreujat encara
més l’aïllament actual. Algèria, primera potència
econòmica del nord d’Àfrica pel seu PIB i els seus
excedents financers, s’ha convertit, de fet, en un actor polític de segona fila en l’escenari dels grans canvis que s’estan desenvolupant en aquestes fronteres.
En traslladar-se a la zona a primers d’abril, Hillary
Clinton, secretària d’Estat nord-americana, va ometre passar per Alger entre les dues visites efectuades
a Tunis i Rabat.
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La incorporació de nous factors
al conflicte del Sàhara Occidental

Richard Gillespie
Catedràtic de política
Universitat de Liverpool

El fet de no haver donat resultats les converses
diplomàtiques directes des de l'any 2007 entre el
Marroc i el Front Polisario, els avenços recents en
el conflicte del Sàhara Occidental han tingut lloc
bàsicament sobre el terreny, en el propi terreny en
disputa, arran de l'acció de protesta sahrauí i la resposta marroquina. Els violents xocs de novembre de
2010 —un repte encara més gran per a l'Adminis
tració marroquina que la Intifada de 2005— poden
considerar-se un catalitzador que contribueix a generar un canvi en la política del regne alauita. La
qual cosa confirma l'opinió de Stephen Zunes i Jacob Mundy, segons els quals, «atès l’atzucac polític
del Sàhara Occidental, perquè canviïn les coses
cal incorporar un nou factor a l'equació» (Zunes i
Mundy, 2010, p. 263).
Tot i que no s’hagi materialitzat un «nou factor» potencial —la retirada del suport d’un dels poderosos aliats
del Marroc—, les perspectives de canvi han augmentat gràcies a les noves formes de resistència d'ac
tivistes sahrauís (Shelley, 2004, p. 206-207), portadores de canvis que Rabat ha estat incapaç d'abordar
pacíficament. Alhora, l'activitat opositora ha reactivat
l'interès internacional en el Sàhara Occidental, en
«escalfar» un conflicte que a l'exterior es considerava
«congelat» des de feia temps. En darrera instància, el
repte que s'ha presentat sobre el terreny, sumat a les
rebel·lions i revolucions a la resta del món àrab, és el
que avui promet canviar l'«equació».
El pla d’autonomia del Marroc de l’any 2007 no tenia
credibilitat, atesa la manca de democràcia al país
ocupant (García López, 2010). Tanmateix, l'increment
i la generalització de la pressió popular per al canvi
de règim al món àrab (una actitud, el precursor de la

qual ha estat, per a alguns analistes, el moviment
sahrauí) han comportat una proposta de reforma
més transcendental de Mohamed VI. El discurs del
sobirà marroquí del 9 de març de 2011, en què
anunciava plans per substituir la «monarquia executiva» per una monarquia constitucional a l’estil europeu acompanyada d’un sistema descentralitzat de
govern parlamentari, podria per fi convertir l’autono
mia en una fórmula viable, sobretot si troba suport
entre els colons marroquins del Sàhara Occidental i
els nadius sahrauís.
Malgrat que els aspectes militars del conflicte segueixen intactes, els episodis dramàtics viscuts sobre el terreny han generat noves dinàmiques que
afecten l'estatus futur del territori en disputa. A continuació analitzem dos d'aquests episodis: primer, la
controvèrsia al voltant de l'expulsió, per part del Mar
roc, de l’activista sahrauí pels drets humans Aminatou Haidar el 14 de novembre de 2009; segon, les
«48 hores de ràbia» del Sàhara Occidental, que van
desafiar el control marroquí 12 mesos després.

Un petit incident local... que va esdevenir
internacional
Per a molts observadors, l’episodi de Haidar semblava un cas clar de violació marroquina dels drets
d’una activista pro independència guardonada l’any
2008 amb el prestigiós Premi Robert F. Kennedy als
Drets Humans, per «promoure els drets civils del poble sahrauí del Sàhara Occidental, incloent-hi la llibertat d’expressió i reunió i el dret a l’autodeter
minació». Després de negar-li l’entrada a l’aeroport
de l’Al-Aaiun quan tornava a casa el 14 de novembre
de 2009, li van confiscar el passaport marroquí i la
van expulsar a les Illes Canàries per haver descrit la
seva nacionalitat com a sahrauí a la targeta de desembarcament. La seva situació va suscitar tot seguit

tund a favor de reafirmar el principi d'autodeterminació
del poble sahrauí.
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L'expulsió de l'activista no va trigar a girar-se contra
Rabat. I és que, malgrat comptar amb el suport de
molts marroquins, que consideraven la vaga de fam
un intent de fer xantatge al monarca i de donar un
cop propagandístic al Marroc, a Europa es veia, en
general, com una mesura arbitrària, que atemptava
contra els drets humans de Haidar. Quedava en
dubte la imatge de la Unió Europea del règim alauita
com a liberal i reformista, alhora que es feia palesa la
fragilitat de l’oferta marroquina d’autonomia sahrauí.
La pròpia UE s'avergonyia de l'actuació del seu privilegiat veí del sud; com a resultat, va créixer el suport a una proposta d'incorporar el seguiment dels
drets humans al mandat de la Força de Manteniment
de la Pau al Sàhara de les Nacions Unides (MINURSO), acció bloquejada per França.
La desaprovació de la conducta marroquina es va
traduir, en la pràctica, en les dificultats per renovar
l’acord de pesca entre la UE i el Marroc, el principal
beneficiari del qual era Espanya. Amb el teló de fons
de la inquietud europea per la situació del Sàhara,
els serveis legals del Parlament Europeu van proposar suspendre l'acord o bé excloure'n els caladors,
especialment rics, del Sàhara Occidental; argumentaven que res no demostrava que la població sahrauí
es beneficiés de l'acord vigent. Al final, la conclusió
del que va passar, que Haidar va saber explotar políticament, és que el Polisario va obtenir una victòria
propagandística, el conflicte del Sàhara Occidental
va guanyar protagonisme en l’agenda internacional i
a Europa es va qüestionar més el recentment concedit «estatus avançat» de les relacions entre la UE i el
seu veí del sud. Les revelacions posteriors de Wikileaks van demostrar que, per a Washington, la gestió espanyola del cas Haidar també havia estat «desastrosa».
Amb l’afany de demostrar als seus socis internacionals que el pla marroquí anava de debò, a principis
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la solidaritat espanyola i no va trigar a despertar
l’interès humanitari internacional arran de la seva
vaga de fam d’un mes a l’aeroport de Lanzarote, exigint que la deixessin tornar a casa.
Després dels esforços del Govern espanyol per trobar solucions tant per a Haidar com per a Rabat, finalment va ser la intervenció de la secretària d’Estat
nord-americana Hilary Clinton el que va persuadir el
regne alauita d’acceptar el retorn de Haidar, però
només després que França i Espanya declaressin el
seu reconeixement de la legislació marroquina al
Sàhara Occidental, i una vegada Washington hagués reiterat el seu suport a l’autonomia sota sobirania marroquina com a punt de partida per resoldre el
conflicte regional. Rabat es va fer enrere en fer-se
palès que Haidar podia morir a territori estranger,
convertir-se en màrtir sahrauí i provocar que la pressió popular espanyola comportés un replantejament
de la política pro marroquina de Madrid.
L'error diplomàtic del Marroc, que va enrarir sense
necessitat les relacions amb Espanya, sembla el resultat de la frustració pel fracàs de la seva proposta
d'autonomia com a base concreta de les negociacions sota els auspicis de l'ONU. La fórmula del monarca alauita no només va ensopegar amb el rebuig
del Polisario i els seus partidaris: Mohamed VI va
rebre el juliol una carta del president Barack Obama,
en què aquest es desmarcava de la postura incondicionalment pro marroquina del seu predecessor en
afirmar que Estats Units treballaria amb totes les
parts del conflicte per tal de trobar una solució.
Dies abans de l'expulsió arbitrària de Haidar, Mohamed VI havia commemorat el vint-i-quatrè aniversari
de la invasió del Sàhara espanyol amb l’anunci de
plans per imposar l'autonomia a la població sahrauí i
insistint que, pel que fa al conflicte, «o s'és patriota o
s'és traïdor». En deportar l’activista a Espanya, amb
l’aquiescència de les autoritats espanyoles, el rei
també semblava estar pressionant Madrid, malgrat
l'orientació pro marroquina de l'executiu de Zapatero, perquè donés suport sense embuts a la fórmula
de l'autonomia. Els representants espanyols sí que
van fer concessions a la postura marroquina en els
seus esforços per superar la crisi, però a costa
d'unes crítiques enèrgiques dels partits no governamentals, entre ells alguns que acostumen a alinearse amb el Govern socialista en minoria. Indignat davant els esforços socialistes per convèncer Haidar
que abandonés la protesta i acceptés asil polític a
Espanya, el Parlament va multiplicar la seva pressió
sobre el Govern, en particular mitjançant un vot ro-
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de 2010 Mohamed VI anunciava la «renovació i modernització» del regne alauita. Les «províncies meridionals» tindrien prioritat en les mesures de descentralització que abordaria un comitè consultiu
encapçalat per Omar Azziman, el qual seria substituït com a ambaixador d'Espanya per la controvertida figura d'Ahmed Ould Souilem, desertor del moviment Polisario. El comitè no va aconseguir el seu
objectiu en els sis mesos de què disposava, en un
principi, per plantejar propostes. Així que, a la segona meitat de l'any, el règim marroquí tornava a incomplir les promeses de reformes. Les conseqüències es van deixar notar tant dins les fronteres com
en el context de les converses per a la resolució del
conflicte, presidides per l'enviat de les Nacions Unides, Christopher Ross.

La societat civil passa a l'acció
La negativa de Rabat a discutir cap proposta que no
fossin les seves pròpies va portar el Polisario a boicotejar temporalment les converses. Tanmateix, la resistència a la política d'imposició provenia cada vegada
més de la societat civil. L'agost de 2010, activistes
d'ONG de les Canàries van ser detinguts per manifestar-se en solidaritat amb el Front Polisario a AlAaiun. Les seves tàctiques s’inspiraven, en part, en
l’exemple donat per simpatitzants internacionals de la
població palestina de Gaza, amb el desig de trencar
el bloqueig israelià del territori ocupat. Mentrestant, hi
havia un tret clau del moviment de protesta sobre el
terreny, que va anar in crescendo l’octubre i el novembre: la manca d'identificació política amb el Polisario.
El ressentiment per l'ocupació marroquina, multiplicat
per la perspectiva d’una autonomia inconsistent i imposada, creixia amb el descontentament social i eco
nòmic. Diversos factors van convertir les manifestacions més grans protagonitzades per sahrauís des de
l’any 1975 en l'expressió de queixes eminentment socials. Aquestes giraven al voltant de la retirada de les
subvencions que tradicionalment rebien els sahrauís
nòmades (Afkar/Ideas, 28, 2010-2011, p. 3); els nivells elevats d'atur juvenil; la indignació per la situació
econòmica privilegiada de molts dels partidaris de la
sobirania marroquina, i la disconformitat amb la manera com la UE, malgrat l'oposició interna, encara semblava decidida a incloure els recursos del Sàhara Occidental en els acords pesquers amb el Marroc.
La idea d’organitzar una acampada de protesta ja
s'havia posat en pràctica l'any anterior, però aquesta

vegada es va convertir en una acció multitudinària i
perfectament visible: l’acampada de Gdeim Izik, a 12
km a l’est d’Al-Aaiun, va acabar atraient uns 20.000
manifestants. Envoltats per les forces de la policia
marroquina, la realitat política de l'ocupació no va trigar a afegir-se a l'enfrontament, sobretot després de
la mort d'un noi sahrauí de 14 anys en un incident
ocorregut en un control de seguretat el 24 d’octubre.
Alhora, el caràcter social de les demandes es va plasmar en la manera com el Marroc va intentar, en un
principi, apaivagar els manifestants mitjançant l'oferi
ment de terres, subvencions i prestacions.

Sota la severa repressió
marroquina dels mitjans de
comunicació independents, la
sensació al món exterior era
d’una ofensiva brutal contra els
manifestants, amb el resultat de
dotzenes de víctimes en un
interval de dos dies
El fet de no aconseguir les concessions que els participants de la protesta cedissin, l'acampada es va
dissoldre per la força el 8 de novembre. L'acció es
va avançar a l'arribada de reforços, en forma de caravana de vehicles carregats de simpatitzants procedents d’Al-Aaiun. Al final, els intents de Rabat de
minimitzar el dany polític desplegant agents no armats i membres de les forces auxiliars parapolicials
van acabar amb dotzenes de manifestants ferits i diversos morts, principalment al bàndol marroquí. El
desallotjament de l'acampada va tenir una seqüela
immediata: més accions de protesta sahrauís, esquit
xades amb diversos atacs sense quarter per part de
militants de l'oposició enfurits, al mateix Al-Aaiun,
mentre la policia feia batudes casa per casa en cerca dels líders de l'acampada.
Sota la severa repressió marroquina dels mitjans de
comunicació independents, la sensació al món exterior era d'una ofensiva brutal contra els manifestants,
amb el resultat de dotzenes de víctimes en un interval de dos dies. El Polisario no va trigar a denunciar
la mort d’11 civils i el trasllat de 36 cossos a un hospital. La Lliga Espanyola Pro Drets Humans va anar
encara més lluny, fent-se ressò de la mort de més de
100 persones i la detenció de més de 2.000 pel fet
de ser sahrauís. El ministre d'Exteriors marroquí,

Reverberacions al Marroc
Els anomenats «efectes demostració» són processos complexos, que costa identificar (i no cal dir
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provar) en termes de causalitat. Ara bé, a hores d’ara
almenys es pot plantejar la hipòtesi que les protestes esporàdiques viscudes al propi Marroc els primers mesos de l'any 2011 es van inspirar en part, i
segurament van extreure’n idees, en les «48 hores
de ràbia» i la campanya de protesta prèvia al Sàhara
Occidental, així com les agitacions que van sacsejar
els estats nord-africans veïns, en alguns casos molt
més intenses que al Marroc. Pot ser que la lliçó més
important —extreta sobretot de les successives caigudes de caps d’Estat al nord d'Àfrica— l'hagi après
el propi Mohamed VI: el futur de la monarquia al Mar
roc depèn de reformes polítiques molt més decisives que les contemplades al principi del seu regnat.
El març de 2011, en una ràpida successió, el monarca va començar anunciant la creació d'un organisme independent per controlar els drets humans;
el 9 d’aquell mateix mes, arran de les recomanacions
d’Omar Azziman i del seu comitè consultiu, comunicava l'existència de plans per a una nova Constitució, que inclouria un sistema d'autoritats regionals
elegides democràticament.
La credibilitat d'aquests plans de descentralització
s'incrementava amb el compromís paral·lel de reduir
els poders reials, per dotar el Marroc d'una monarquia constitucional en un marc democràtic. Tot i que
l'anunci no va tenir immediatament implicacions
concretes i clares, aquests primers indicis d'una futura «transició vertical», afavorida per la pressió des
de baix i al món àrab, impliquen, com a mínim, que
l'oferiment d’autonomia de Rabat sigui ara molt més
significatiu que abans i pugui gaudir d'un suport popular més gran entre els sahrauís, junt amb la més
consolidada causa de la independència.
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Taieb Fassi-Fihri, va reconèixer més endavant que
els detinguts podien haver estat objecte de tortures
a les comissaries. Tanmateix, organitzacions com
Human Rights Watch i Amnistia Internacional van
concloure que les xifres que havia proporcionat Rabat —13 morts, 11 d’ells membres de les forces de
seguretat i dos civils— eren exactes. Els informes de
drets humans deixaven clar que hi havia hagut abusos per ambdues parts: els civils no només s'havien
enfrontat a les forces marroquines amb còctels Molotov i gas enverinat, sinó que els milicians havien
intentat degollar-los; al seu torn, les forces de l’ordre
van ser acusades d'haver fet un ús desproporcionat
de la força, incloent-hi pallisses sistemàtiques als
detinguts i almenys un cas de violació.
En general, el Marroc va patir, amb diferència, el desprestigi més gran. Per començar, no va saber afrontar
la situació sense acabar recorrent a la força. Segon,
la seva intervenció per acabar amb l'acampada va ser
un recordatori per a la resta del món que la seva
presència al Sàhara Occidental comportava ocupació i repressió, malgrat que part de la violència fos
entre comunitats sahrauís. Tercer, a l’hora de la veritat, la reacció de les autoritats va contradir les declaracions de Rabat, segons les quals el Marroc estava
en ple procés de devolució. Quart, les restriccions
d'accés dels mitjans i de desplaçament a Al-Aaiun de
grups europeus inquiets que volien observar els esdeveniments in situ van alimentar els dubtes internacionals sobre el grau de compromís del règim respecte a la liberalització i les reformes.
Amb el propòsit d'apaivagar la condemna de l'exte
rior, sobretot europea, el regne alauita va nomenar
un sahrauí governador civil d’Al-Aaiun. Al si del Parlament marroquí, hi va haver intents de desviar el
centre de l'atenció internacional a les disputes hispanomarroquines per Ceuta i Melilla, en part suscitades per les àmplies crítiques de violacions de
drets humans procedents d'Espanya. Una de les
conseqüències del que va passar va ser que, davant
les fortes crítiques per la seva actitud envers Rabat,
el Govern de Zapatero finalment es va deixar convèncer i va modificar la seva postura: es va afegir al
grup de països que exigien la protecció per part de
l'ONU dels drets humans al Sàhara Occidental.
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L’obstinada resistència al canvi
del Líban
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Enmig dels vents de canvi que bufen amb rapidesa
a la Mediterrània meridional i oriental fins a arribar al
mar d’Aràbia, el Líban s’enfonsa en la immobilitat política després d’una crisi de govern que va enderrocar el primer ministre en exercici, Saad Hariri, i va
deixar el país sumit en un nou buit en el poder executiu. El recent impàs entre dos bàndols polítics
profundament dividits és només un exemple de la
perpètua i recurrent crisi de governança política del
Líban. I és també la culminació de sis anys de tumultuosa agitació política entre l’oposició, liderada pel
deposat primer ministre, i la nova majoria, encapçalada per la pro iraniana Hezbol·lah.
Les llavors de l’actual crisi es van plantar el 14 de
febrer de 2005, quan el primer ministre Rafik Hariri
va ser assassinat en un atemptat amb cotxe bomba,
que va produir una enorme detonació al passeig marítim de Beirut. Si bé eren infundades, les acusacions es van dirigir contra Síria, que des de l’any
1976 tenia forces armades estacionades al Líban.
La duresa de l’actuació de Síria al Líban havia portat
el difunt Hariri a qüestionar les seves polítiques en
aquest país. Després de l’atemptat, una manifestació colossal va recórrer els carrers de Beirut, el 14
de març de 2005, per exigir la sortida de les forces
sirianes del Líban i que es dugués a terme una investigació internacional del crim. Abans d’aquest
dia, el 8 de març, els manifestants pro sirians van
sortir al carrer per prometre lleialtat a Hezbol·lah i
mostrar gratitud pel suport de Síria. Saad Hariri, fill
del primer ministre assassinat, va assumir el lideratge del moviment antisirià, amb el suport de tota una
constel·lació de faccions polítiques.

Les manifestacions del 14 de març en favor de la
independència i la sobirania, que més tard s’anome
naren la Revolució dels Cedres, van comportar la
retirada de totes les forces síries del Líban al cap de
sis setmanes. La suposada Revolució dels Cedres
va acabar sent, per a molts, una decebedora revolta
que es va quedar a mitges. Com es va revelar amb
posterioritat, els líders del 14 de març, ells mateixos
polítics astuts, i promotors i agitadors del sectari sistema polític del Líban, van prescindir de dur a terme
cap reforma política seriosa i es van concentrar a
aferrar-se al poder. Més tard, les eleccions legislatives celebrades el juny de 2005, després de les que
possiblement van ser les més grans manifestacions
de la història moderna del Líban, van comportar canvis purament superficials en la composició del primer Parlament després de trenta anys d’hegemonia
síria al país.
Amb el país dividit en dos bàndols —el del 8 de
Març i el del 14 de Març—, liderats de fet per xiïtes i
sunnites respectivament, els cinc anys següents van
ser d’inestabilitat, caracteritzats per l’assassinat de
figures polítiques i mediàtiques antisirianes, per una
guerra amb Israel i per perillosos xocs sectaris que
recordaven els quinze anys de guerra civil libanesa.
El període que comprèn des de 2005 fins a 2011 ha
presenciat també una fructífera mediació àrab en els
conflictes interns liderada per Qatar, una sèrie de
resolucions del Consell de Seguretat de les Nacions
Unides i la fundació d’un híbrid tribunal internacional
per jutjar els assassins de Rafik Hariri.

Una història de malestar polític
Els mals polítics crònics del Líban han suposat un
fort llast per a la capacitat del sistema de governança per poder seguir el ritme dels ràpids canvis
que es produeixen al seu voltant. Això s’ha traduït en

Els mals polítics crònics del
Líban han suposat un fort llast
per a la capacitat del sistema de
governança per poder seguir el
ritme dels ràpids canvis que es
produeixen al seu voltant
El 1990 es va promulgar una llei d’amnistia general i
es va obstaculitzar qualsevol esforç seriós de dur a
terme una reconciliació significativa entre les diverses comunitats del país, embrancades durant una
dècada i mitja en una lluita fratricida. Una gran quantitat d’atrocitats ocultes, entre elles el problema de
milers de famílies desplaçades a l’interior del mateix
país i 17.000 persones desaparegudes durant la
guerra, encara no han estat resoltes a dia d’avui.
L’impuls de recuperació econòmica de la postguerra
es va caracteritzar principalment per enormes despeses en projectes de reconstrucció i en la modernització de les infraestructures de Beirut, al mateix
temps que pràcticament no s’invertia gens en desenvolupament i educació a les àrees perifèriques.
De fet, els fons de reconstrucció de la postguerra
van ser curosament repartits entre els líders sectaris
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potències estrangeres, va esquitxar la història moderna del Líban durant la segona meitat del segle xx.
La més llarga de les guerres civils del Líban, que va
durar des de 1975 fins a 1990, va acabar amb un
imaginatiu acord de repartiment del poder, que mai
no es va arribar a implementar totalment, i que volia
garantir al país una possibilitat seriosa de forjar un
Estat democràtic modern. Aquest acord de repartiment del poder, conegut com Acord de Taif, va estar
a punt de convertir-se en la fórmula de pacificació
del Líban i va obrir el camí perquè els cabdills militars es convertissin en la nova elit política. La governança es va plasmar en l’elaboració de pactes entre
diversos líders, la majoria dels quals es veien impulsats pel desig de consolidar les posicions recent
ment adquirides i assegurar el seu propi futur. Les
forces sirianes es van establir al Líban per garantir
que l’Acord de Taif s’implementés de manera selectiva, per tal que servís així a la seva intenció de mantenir la tutela sobre el sistema polític de postguerra.
Per aquest motiu, les posteriors lleis i els manejos
electorals es van adaptar per servir els polítics pro
sirians i assegurar-los la preservació del poder.
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la irrecuperable fragilitat que obstaculitza les temptatives del país de reformar-se i de reinventar el seu
sistema polític. Culturalment i econòmicament, el Líban continua sent una porta d’entrada a l’Orient
àrab per a Europa. El país té un sistema educatiu
modern, un sistema bancari fort i puixant, i una infraestructura financera, mèdica i de serveis turístics
sense parangó, tot que no impecable. La societat
multilingüe i plural del país i la seva cultura històricament acollidora fan del Líban una important destinació per a les empreses que desitgen ser presents a
la Mediterrània oriental.
Des de finals del segle xix, la composició del país,
que equivalia i es limitava al Mont Líban i a Beirut,
incloïa tot un seguit de minories rivals, especialment
drusos, cristians maronites i musulmans sunnites i
xiïtes, entre moltes altres. Aquest caràcter de gresol
del Líban, de barreja de minories sectàries enfrontades, cadascuna de les quals buscava en aquell moment la protecció d’una potència estrangera i proclamava la seva pròpia descripció peculiar, va fer
que el país visqués en una inestabilitat constant i en
un estat de confrontació crònica. Amb la forta interferència de l’Imperi Otomà, de França i, en menor
mesura, de Gran Bretanya, el Líban es va convertir
involuntàriament en camp de batalla substitut per a
les potències estrangeres, un paper que ha continuat exercint fins avui sota aspectes diferents.
La creació del Gran Líban el 1926 va anar acompanyada d’una Constitució que repartia el poder entre
les diverses sectes segons el pes demogràfic que
representaven respecte a la població total. Després
de la independència, el 1943, es va realitzar un pacte entre cavallers en l’elit política del país, conegut
com a Pacte Nacional, que especificava que el president de la República seria maronita; el president
del Parlament, xiïta, i el primer ministre, sunnita. De
fet, el sistema de governança del Líban va passar a
basar-se en el consens entre els líders de les principals sectes, cosa que venia a constituir una recepta
segura per a la continuïtat de la discussió i el conflicte, i, en conseqüència, per a la necessitat constant de la intervenció estrangera. Sens dubte, els
creadors del Pacte Nacional coneixien els perills de
dependre del consens per governar sobre unes minories rivals que sovint buscaven el suport i l’estímul
estranger per obtenir avantatges. La força del Líban
—s’argumentava— derivava de la seva mateixa debilitat. És obvi que aquesta fórmula no va resistir el pas
del temps en la mesura que tot un seguit de periòdiques guerres comunitàries, amb el suport implícit de
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per servir els seus interessos sense exigir transparència ni cap mena de responsabilitat. Per tant,
els deutes del Líban, resultat del crèdit gegantí per
finançar la reconstrucció i satisfer les elits ansioses
de poder, es van incrementar vertiginosament fins a
arribar als 52.000 milions de dòlars el 2011.
Durant els anys de postguerra també es va produir
un augment exponencial de la potència militar de la
pro iraniana i exclusivament xiïta Hezbol·lah, que va
liderar amb èxit fins a l’any 2000 la resistència armada contra l’ocupació israeliana del sud del Líban.
Hezbol·lah es va beneficiar d’una estreta col·laboració
sirianoiraniana en els afers del Líban per desenvolupar la capacitat militar i el seu aparell de seguretat a
costa de les forces armades regulars. Per aquest
motiu, en molt poc temps, i fins avui, Hezbol·lah s’ha
convertit en la força militar més potent del Líban.
Després de l’alliberament del sud del Líban, i en particular després de la retirada siriana del país, la influència de l’Iran es va incrementar gràcies a la
presència armada de Hezbol·lah. Això, però, es convertí en un altre factor d’inestabilitat, ja que no va ser
gens ben acceptat per altres comunitats, en particular pels sunnites.

El règim postsirià
Entre 1990 i 2004, la presència siriana al Líban havia calibrat les relacions entre els líders polítics del
país, que el 2004 havien format una elit profundament arrelada amb una àmplia xarxa d’interessos
sectaris darrere. Els oficials sirians es van convertir
de fet en àrbitres dels freqüents conflictes entre l’elit
governant, i van esdevenir els garants de l’operativitat,
raonablement bona, del disfuncional sistema postTaif del Líban. La precipitada sortida siriana del Líban va revelar la fragilitat del consens al país i les
contradiccions entre les diverses lleialtats estrangeres dels seus líders. L’organització armada Hezbol·lah
no va trigar a convertir-se en l’objectiu preferent de
les comunitats no xiïtes, que essencialment la consideraven l’única secta armada que quedava, la qual
cosa proporcionava als xiïtes un avantatge injust sobre les altres comunitats. A finals de la dècada de
1960 i començaments de la de 1970, quan l’Organit
zació per a l’Alliberament de Palestina (OAP) va començar a portar a terme atacs transfronterers contra
Israel des del sud del Líban, es va acusar els sunnites de buscar un avantatge injust sobre els altres,
atès que l’OAP estava formada predominantment

per guerrillers sunnites. Avui, de nou, el nucli del
conflicte comunitari al Líban rau en la resistència armada per part d’una comunitat.
Les diferències polítiques es van agreujar quan
Hezbol·lah va provocar, el juliol de 2006, una destructiva guerra d’Israel contra el Líban que es va cobrar la vida de 1.200 civils innocents i va devastar
les infraestructures del país. La guerra va acabar
amb un sentiment de triomf per part de Hezbol·lah,
que va tractar d’imposar el seu domini sobre el sistema polític. Després va seguir una greu crisi política, el país es va paralitzar, els ministres xiïtes van
abandonar el Govern, el seu president xiïta i pro
Hezbol·lah va tancar el Parlament, i hi va haver una
aturada de 18 mesos al cor del districte comercial
de Beirut que va suposar un fort cop per a l’economia
del país. L’impàs va acabar amb una mediació liderada per Qatar a Doha després que els guerrillers de
Hezbol·lah prenguessin breument per les armes el
sector occidental de Beirut, de majoria sunnita, confirmant les pors d’aquests últims pel que fa a les tàctiques d’intimidació dels xiïtes armats. Una vegada
més, les conflictives qüestions polítiques del Líban
propiciaven la necessitat d’una intervenció exterior
per solucionar-les. Encara que se suposa que un
sistema de consens està dotat per si mateix de mecanismes de resolució de conflictes i processos de
negociació, el sistema de governança libanès s’ha
basat en un equilibri tàcit de repartiment d’influències
polítiques i dividends econòmics en mans d’un cercle tancat de líders sectaris i comunitaris. En lloc de
ser una font de riquesa que posi l’accent en els interessos comuns de les diverses sectes, el sistema
pluralista del Líban exhibeix sovint les seves diferències i contradiccions, al mateix temps que ignora el
que uneix la seva societat.
El 2006, el Consell de Seguretat de les Nacions
Unides va aprovar els estatuts del Tribunal Especial
per al Líban després que es filtressin informes sobre
la implicació d’una mà siriana en l’assassinat del primer ministre Hariri. Poc després, en alguns mitjans
informatius internacionals escollits, van començar a
aparèixer informes segons els quals la investigació
vinculava Hezbol·lah amb el crim. Encara que no s’ha
revelat cap informe oficial de la investigació i, per
tant, no s’ha publicat cap evidència; els rumors que
acusaven Hezbol·lah de la mort d’Hariri van exacerbar les ja elevades tensions entre les comunitats
xiïtes i sunnites del Líban. Hezbol·lah acusa el moviment del 14 de Març, liderat pels sunnites, de facilitar conspiracions estrangeres per afeblir el Partit de
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Els partidaris de la teoria del dòmino es pregunten si
el Líban s’encomanarà de la febre insurgent que
està sacsejant els països de l’Orient Mitjà i l’Àfrica
del Nord. Encara que resulta inadequat contemplar
la regió des d’una perspectiva que iguali els problemes de tots els seus països, molts dels estats de la
regió comparteixen greuges relacionats amb la repressió, la falta de llibertat i la pobresa. Curiosament,
el Líban destaca per una incongruent sèrie de qüestions sociopolítiques que constitueixen una raó suficient per rebel·lar-se, però que els seus veïns no
comparteixen íntegrament. El Líban no té una sola
figura política per enderrocar, per obrir el camí a la
construcció d’un sistema democràtic; i els libanesos
tampoc no pateixen l’opressió d’un aparell de seguretat asfixiant. Un grup, format fa poc, d’uns milers
d’activistes ha iniciat una campanya de marxes per
«enderrocar el sistema sectari». Encara que en el
moment de redactar aquestes línies el moviment no
ha deixat de créixer, tret que proposi per si mateix
canvis específics i dràstics, les seves possibilitats
d’èxit continuaran sent escasses. La cultura sectària
del Líban es remunta a més de cent anys i està protegida per elits profundament arrelades que no dubten a utilitzar la violència per protegir les seves necessitats.
Després de l’esfondrament del Govern Hariri, el moviment del 8 de Març —fent servir la intimidació per
part de Hezbol·lah— va aconseguir d’assegurar-se
una mínima majoria parlamentària que va permetre
designar l’exmultimilionari Najib Mikati perquè formés govern el mes de gener. Des d’aleshores han
caigut dos règims àrabs i s’han produït algunes revoltes més. Atès que la situació política del Líban es
troba inextricablement unida a la dinàmica regional,
està en joc el destí del futur govern del país. Aquesta és una raó afegida per accelerar reformes que
garanteixin que els processos constitucionals siguin
clars i respectats.
Qualsevol reforma futura al Líban ha de començar
per una llei electoral democràtica, justa i representativa; un procés clarament perfilat per eliminar gradualment el sectarisme, i un calendari per a la implementació de l’oblidat Acord de Taif.
Fins que això no succeeixi, el seguit de crisis cícliques del Líban continuarà sense que se n’albiri el
final.
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Déu donant suport al que l’organització percep com
un tribunal polititzat. Per la seva banda, el moviment
del 14 de Març veu la insistència de Hezbol·lah a
conservar les armes com una actitud que serveix les
ambicions sirianoiranianes de fer-se amb el control
del Líban. Això és només una il·lustració dels errors
polítics que mantenen en un difícil equilibri el fràgil
sistema de governança del Líban i, a més, impedeixen que es reformi.
L’Acord de Doha patrocinat per la intervenció de Qatar va generar un consens per elegir un president de
la República després que el càrrec romangués vacant durant vuit mesos des del final del mandat
d’Émile Lahoud. L’acord també va incloure un consens a l’entorn de l’adopció d’una llei electoral per a
un període de cinquanta anys que assegurava que
els líders comunitaris en exercici conservessin els
seus escons al Parlament. L’Acord de Doha va donar
al moviment del 8 de Març una capacitat —sense
precedents— de veto d’un terç en el nou Govern
format després de les eleccions presidencials.
Aquesta capacitat de veto es va convertir en un altre
dels elements del cul-de-sac i de disfunció polítics,
ja que permetia a l’oposició bloquejar qualsevol decisió seriosa del Govern que no fos del seu gust.
El moment en què la inutilitat de les institucions i la
impossibilitat d’un Estat de dret es van fer més flagrants va ser en les eleccions legislatives de 2009.
El resultat d’aquestes eleccions va permetre al moviment del 14 de Març obtenir una clara majoria de 70
diputats d’un total de 128 parlamentaris, cosa que
en una democràcia normal els hauria permès de governar i formar un gabinet amb comoditat. Però, lluny
d’això, els requisits del consens amb l’oposició liderada per Hezbol·lah van desposseir les eleccions de
qualsevol significat quan es va formar el gabinet amb
el dret de veto d’un terç en mans de l’oposició. Quan
el debat sobre el Tribunal Especial per al Líban es va
intensificar i es van multiplicar les referències a imminents acusacions contra els agents de Hezbol·lah,
l’organització va exigir que el Líban anul·lés la seva
cooperació amb el Tribunal Internacional. I també va
exigir que es posés fi a qualsevol forma de col·la
boració amb el Tribunal, tot al·legant que la investigació havia estat tergiversada per falsos testimonis i
que el Tribunal era un instrument pro israelià contrari
al Partit de Déu. Quan el primer ministre Hariri es va
negar a retirar el suport al Tribunal, Hezbol·lah va fer
caure el Govern fent servir el dret de veto d’un terç, i
enfonsà de nou el Líban en una crisi governamental.
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Davant de la situació actual, es podria pensar que
Jordània és incapaç d’assolir els canvis radicals que
hem presenciat recentment al món àrab, en el cas de
Tunísia i d’Egipte, i que ara mateix estan trucant a les
portes del Iemen, de Líbia i de Síria. No obstant això,
el regne haiximita està completament immers en un
debat d’àmbit nacional entre els seus components
socials i polítics sobre com caldria que es duguessin
a terme la reforma política i la transformació democràtica, i a partir de quins paràmetres.
Tot i que és cert que el debat ja s’havia iniciat molts
mesos abans de l’incident de Bouazizi a Tunísia, ara
ha adquirit un vigor renovat i es pren de manera més
seriosa després de l’esclat de les revolucions que
han marcat aquesta nova era de la història àrab, denominada «Primavera Àrab».
Dues raons fonamentals ajuden a explicar per què
potser aquest aparent nou cicle de transformació política no pot incloure també Jordània, que es podria
quedar al marge de la Primavera Àrab. La primera és
que el règim polític jordà, en marcat contrast amb
molts règims àrabs, es caracteritza per un grau de
flexibilitat elevat, així com per la seva habilitat per maniobrar. Gràcies a això, el Govern aconsegueix captar
l’opinió pública amb un seguit d’iniciatives polítiques,
que deixen la ciutadania a l’espera dels possibles resultats. A això s’hi sumen uns governs sovint canviants —i, més recentment, també uns parlaments—, i
tot plegat contribueix a mantenir els jordans en un estat de precaució permanent. No obstant això, amplis
segments de la població creuen que, malgrat tot, el
moviment pot arribar a triomfar.
La segona raó és més significativa i té a veure amb la
divisió interna vertical que existeix entre els dos com-

ponents bàsics de la societat jordana: els jordans
d’origen palestí i els jordans de l’est. Per desgràcia,
aquesta divisió és encara més accentuada per poders influents de dins i fora del règim, que afegeixen
llenya al foc de la polarització de la societat jordana.
El trist resultat és una situació en què no deixen de
créixer la desconfiança, els temors i les acusacions
mútues entre les elits que gaudeixen de prestigi a
banda i banda de l’equació o, per ser més exactes, a
totes dues comunitats. A més, la divisió fa de barrera
i impedeix a les dues comunitats la creació d’una
agenda nacional compartida; una agenda que agrupi
els jordans, més enllà dels seus orígens o de la seva
religió.
Aquest fenomen ha estat especialment visible els últims sis mesos, i l’impacte de la divisió es reflecteix en
el procés de reforma política i de transformació democràtica del país. Això va ser encara més palès quan
centenars de joves es van congregar a la plaça del
Ministeri de l’Interior i van fer una asseguda al cor
d’Amman, com ja havien fet altres joves al Caire i al
Iemen. L’acció es va voler fer passar com un moviment exclusivament palestí per enderrocar el règim i
crear una llar alternativa per als palestins. Davant
d’aquesta interpretació, centenars de joves de les tribus jordanes de les províncies es van desplaçar a la
capital del país per rescatar-la de l’amenaça palestina, la qual cosa va acabar, lamentablement, per desembocar en un focus de tensió sense precedents
entre les dues comunitats i va anar en detriment de la
unitat nacional entre la ciutadania.

Qui hi ha darrere les manifestacions?
En els últims sis mesos, milers de manifestants i
veus de protesta han sortit obertament als carrers,
en representació de tots els barris, escoles i tendències polítiques, tot i que exigien agendes diferents i

tics plens a Jordània, a més dels drets socials, econòmics i civils dels quals ja gaudeixen. N’hi ha que
arribarien fins i tot a retirar la nacionalitat jordana als
palestins i establirien una divisió política i la retirada
de Cisjordània; si això es dugués a la pràctica, tots els
que procedeixen de Cisjordània i de Jerusalem tindrien passaports expedits per l’Autoritat Palestina
(AP) i se’ls privaria de la nacionalitat jordana.
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Com era d’esperar, l’abassegadora agitació que s’ha
viscut recentment a la regió àrab, simbolitzada per la
caiguda dels règims de Mubàrak i Ben Alí, s’ha fet
sentir a tot el món àrab —incloent-hi Jordània i a altres
règims àrabs—, i també al conjunt del planeta. Va ser
una sorpresa d’impacte majúscul, i van créixer els temors que es pogués reproduir a Jordània i a la resta
del món àrab, encara que el règim d’Amman (com la
resta de règims àrabs) afirmés que no seria el cas,
alhora que subratllava les significatives diferències
que existeixen entre Jordània i Egipte i Tunísia. De fet,
la commoció i l’ansietat van ser els sentiments que
van caracteritzar la reacció del règim davant de les
manifestacions als carrers: es van introduir diverses
mesures per satisfer les necessitats dels ciutadans,
comprant el seu silenci i mantenint-los a casa. Entre
altres coses, es va incrementar el salari dels empleats,
es van fixar els preus del combustible i la llum, es va
donar un suport constant als productes bàsics, es
van prometre reformes polítiques radicals imminents,
es va permetre que el poble es manifestés, va augmentar el grau de llibertat per expressar punts de vista i opinions, i es va atorgar a la premsa i altres mitjans
més llibertat i independència.
Per desgràcia, aquestes mesures «toves» adoptades
pel règim no van trigar a prendre el rumb oposat,
quan es va creure que l’ona de protestes sobrepassaria certes «línies roges». Es van prendre mesures
«dures» per sufocar els intents dels joves de fer una
asseguda al cor d’Amman (a la plaça del Ministeri de
l’Interior). A més, es va emprar una força excessiva
per detenir o reprimir la Marxa del Retorn a Palestina,
en la qual milers de joves (gairebé tots palestins) intentaven manifestar-se el 25 de maig de 2011 pel
dret a retornar a Palestina.
En la línia d’aquesta tendència, durant els últims me
sos Jordània ha presenciat el fenomen dels agitadors.
Diversos joves perpetraven atacs contra manifes-
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corejaven eslògans també diferents. L’oposició principal incloïa partits islàmics (els Germans Musulmans), esquerrans i nacionalistes, a més de sindicats, consorcis i organitzacions de la societat civil.
Tots demanen reformes polítiques i constitucionals, i
reclamen que s’adoptin mesures per combatre la
corrupció i preservar la primacia del dret, així com la
justícia social, una monarquia constitucional, i uns
governs i parlaments electes sorgits d’eleccions lliures, justes i transparents.
En aquest sentit, el Moviment Islàmic de Jordània, que
—no es pot oblidar— inclou ciutadans jordans de diferents orígens, no deixa de tenir un paper decisiu.
Mentrestant, l’oposició dels joves comprèn diverses
organitzacions i entitats juvenils que en bona mesura
han sorgit durant els últims sis mesos; busca inspiració en els fets de la plaça Tahrir del Caire, l’avinguda
Habib Bourguiba de Tunis i la plaça del Canvi a Sanaa. El cas és que aquesta oposició jove té objectius
més radicals, posseeix un impuls entusiasta i ha sabut
atreure joves dels partits tradicionals; un factor que
no ha afectat només els partits polítics, sinó també
altres grups reformistes i corrents clàssics, entre ells
el conservador, cosa que podria explicar el conflicte
generacional que es produeix en el si d’aquestes formacions.
Un tercer actor intervé en tot això: el corrent nacionalista jordà tradicional, compost exclusivament per elements jordans de l’est, els fills de les tribus. Aquest
corrent, la força del qual es va incrementar amb la incorporació de «militars retirats» i de dirigents tribals,
exigeix la protecció de la nacionalitat jordana i la consolidació dels pilars que sostenen les institucions estatals, com el Govern i el Parlament. A més, pretén
reforçar el paper de l’Estat i el sector públic. Aquesta
tendència advoca per evitar qualsevol reforma política
al país que pugui fer que els palestins arribin a exercir
un paper polític definit o decisiu; segons la seva opinió, les reformes econòmiques nacionals desemboquen en la consecució dels objectius palestins, i temen que aquesta situació es repeteixi en l’esfera
política. Aquesta postura s’acompanya d’altres propòsits, com la demarcació del territori on han de viure
i per on han de desplaçar-se les tribus.
Paradoxalment, aquest corrent no fa res per amagar
la seva animadversió envers els israelians, en desaprovar obertament el tractat de pau signat entre els
dos països, tot i que al mateix temps acusa els palestins de donar suport a la teoria d’una «llar alternativa»
per al poble palestí. Aquesta última postura és alimentada per les exigències palestines de drets polí-
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tants, gent de la premsa i d’altres mitjans de comunicació, i figures de l’oposició; els pegaven, els insultaven i fins i tot els amenaçaven de mort. Altres vegades
l’han emprès amb les seus dels mitjans i les agències
de notícies internacionals, i n’han destruït el contingut. I tot això malgrat la desaprovació per part del Govern. Malgrat tot, l’oposició i l’opinió pública estan
convençudes que aquests agitadors actuen sota les
directrius de veïns influents i amb el seu suport financer; així va succeir en el cas d’Egipte i Tunísia, i ara
amb els de Síria, el Iemen i Líbia.

Iniciatives de reformes governamentals
En qualsevol cas, era clar que la política del pal i la
pastanaga no podria funcionar a llarg termini, i no va
saber aplanar el camí per sortir del cul-de-sac actual
del procés de reformes polítiques. Jordània no disposa de les quantitats ingents de diners necessàries per
comprar el silenci del poble i aconseguir així la seva
lleialtat, com succeeix al ric Golf Pèrsic. A més, el règim jordà no ha estat històricament sagnant, ni se’l
coneix per haver aplicat solucions de seguretat o militars per resoldre problemes exclusivament polítics.
Per tant, va engegar la seva iniciativa de reformes governamentals, destinada a respondre a les exigències
mínimes dels manifestants i l’opinió pública, la qual
cosa era una via segura: si el Govern aconseguia generar un consens nacional sobre aquest punt, el problema se solucionaria; si no ho aconseguia, les autoritats almenys haurien comprat el temps extra tan
necessari per veure com es desenvolupaven els esdeveniments en el conjunt de la regió.
En aquest context es va prendre la decisió governamental d’instaurar un Comitè de Diàleg Nacional que
s’encarregués d’aquesta tasca, amb una figura política moderada al capdavant, Taher al Masri, president
del Senat. El comitè havia de formular la llei electoral,
i també la llei de partits. Així mateix, es va crear un
Comitè Reial destinat a formular suggeriments d’es
menes a la Constitució, que ampliés l’autoritat del
Parlament, si bé sense canvis en els poders del rei,
que comprenen múltiples àmbits, com el nomenament i la dissolució del Govern, la dissolució del Parlament i l’ajornament de les eleccions parlamentàries.
Per la seva banda, el Moviment Islàmic de Jordània va

1

boicotejar el Comitè de Diàleg Nacional, ja que considerava que la seva constitució per part del Govern
era una iniciativa feble i limitada quant als possibles
resultats. Mentrestant, altres forces i figures polítiques criticaven la falta d’equilibri en la composició del
comitè, ja que no hi era representada tota la societat
jordana, en particular els ciutadans d’origen palestí.
No és estrany que les conclusions del comitè generessin un ampli debat nacional a les esferes socials i
polítiques del país. Per a moltes forces polítiques, es
tractava d’una mesura moderada, que ni satisfeia els
desitjos dels jordans que s’havien llançat als carrers
ni aprovava els seus objectius. La protesta social prolongada després dels resultats del CDN en dóna fe.
De manera increïble, el comitè va adoptar un sistema
únic de llei electoral basat en un Parlament mixt, en
què el 88,5% dels escons procedeixen d’una llista
proporcional oberta provincial, i l’11,5% d’una llista
proporcional oberta nacional, si bé restringida1. Es va
tenir cura que aquest sistema complex i exclusiu respongués a dos reptes bàsics, o a dos problemes potencials, que eclipsen el mecanisme de presa de decisions local. El primer és impedir que el moviment
islàmic obtingui una àmplia majoria al Parlament; el
segon, garantir que la representació parlamentària
dels jordans d’origen palestí continuï sent inferior al
20% del nombre total d’escons, tot i que representen
almenys el 50% de la població.
Malgrat que l’opinió pública espera la «iniciativa governamental» de presentar tots dos projectes de llei al
Parlament (la llei electoral i la de partits), les mirades
continuen posades en el Comitè d’Esmenes Constitucionals. De totes maneres, no s’espera que tingui
més èxit que al Marroc, on les esmenes recomanades
van afectar alguns dels poders del rei. Els resultats
dels comicis el van obligar a elegir el primer ministre
entre els components del bloc parlamentari més
nombrós.
Per tant, en aquest context és molt probable que el
Comitè d’Esmenes Constitucionals limiti més clarament els casos en els quals el rei pugui exercir el seu
poder per dissoldre el Parlament. Aquestes limitacions també obligarien el Govern, si exigeix la dissolució del Parlament, a presentar la seva pròpia dimissió en un termini de dues setmanes. Es preveu que
les esmenes també millorin la tasca del Parlament i el
procés electoral en general.

Una llista oberta proporcional «restringida» nacional significa que aquesta llista inclou 15 dels 130 escons del Parlament, el nombre total
d’escons, sempre que cada província hi estigui representada (el Regne compta amb 12 províncies, a més de tres escons per als beduïns).

Es preveu que durant la segona meitat de 2011 es
ratifiquin les esmenes a la Constitució, després que
les hagi donat a conèixer el comitè que se n’encarrega,
i que el Govern presenti un projecte de llei electoral i
un altre de llei de partits, basats en la Constitució esmenada per al regne haiximita de Jordània. També
s’han assegurat que la ratificació mantingui el Parlament, sense el qual no es pot modificar la Constitució.
Ara bé, continua sense estar clar si el Govern presentarà el projecte de llei al Parlament o si aquestes lleis
es promulgaran com a lleis transitòries; cal tenir present que tots els comicis que han tingut lloc al Regne
durant els últims 22 anys s’han celebrat només amb el
suport de lleis provisionals.
Passi el que passi, s’espera que el monarca dissolgui
el 16è Parlament abans no s’acabi l’any 2011 o, a tot
estirar, la pròxima primavera. Aleshores hi haurà una
nova convocatòria d’eleccions per elegir el 17è Parlament. Si és així, els jordans hauran escollit tres parlaments en cinc anys (2007-2011).
Després del nou projecte de llei proposat, és poc probable que el Parlament que sorgeixi es diferenciï gaire
dels anteriors, i tampoc no és previsible una campa
nya pública generalitzada a favor que canviïn les regles del procés polític del Regne. Res no sembla indicar que hagi augmentat la pressió de la comunitat
internacional perquè es produeixi un progrés significatiu en aquest àmbit i es potenciï el camí de la reforma política i la transformació democràtica.
Paradoxalment, si els intents jordans d’incorporar-se al
CGC adquireixen un ímpetu renovat i tiren endavant,
l’agenda de la reforma política i la transformació democràtica s’alentirà, ja que la majoria dels ciutadans busca noves oportunitats laborals, menys penúries econòmiques i millores en les condicions socials i de vida.
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El dia 10 de maig, el Consell de Cooperació del Golf
va decidir acceptar la sol·licitud d’adhesió de Jordània,
al final de la 13a cimera consultiva, tot reconeixent
que el país ja feia 15 anys que havia presentat la seva
candidatura. Al mateix temps que expressaven aquesta decisió, els líders del CCG van convidar el Marroc
perquè se sumés al Consell, també conegut com el
Club dels Àrabs Riquíssims, malgrat que Rabat no hi
havia presentat la sol·licitud. De fet, en els cercles polítics àrabs la iniciativa es va considerar un pas inesperat de gran importància. Hi va haver observadors
polítics que van descriure la decisió com un intent de
fundar un «club de monarquies sunnites», mentre que
per a uns altres pretenia recrear el Pacte de Bagdad,
un acord destinat a aconseguir una aliança entre països prooccidentals (o pro Estats Units) en el conflicte
amb l’antiga Unió Soviètica (URSS) i els seus països
satèl·lits, durant la Guerra Freda.
En realitat, aquesta decisió s’ha d’examinar en el context de l’estratègia de l’Aràbia Saudita per abordar els
reptes i les amenaces a què s’enfronten tant ella com
els seus aliats. Aquesta estratègia es pot reduir a tres
àmbits: l’Iran i els seus aliats; les revolucions que
s’han produït a tot el món àrab, cada vegada més properes, que podrien fer perillar els països del Golf; i el
temor als règims emergents fora del control del Golf,
per no parlar de la por a Al-Qaida i al terrorisme.
La visió estratègica del Golf tracta d’aprofitar l’àmplia
experiència d’Amman en el terreny militar i de seguretat, sobretot per enfrontar-se a aquestes amenaces.
Aquest punt de vista, és clar, es veu reforçat per la
convicció entre els països del Golf que Washington
els proporcionaria un paraigua de seguretat davant de
l’Iran, i que podria arribar a entrar en una guerra total
contra Al-Qaida, però no podria ni voldria protegir-los
de revolucions internes ni tampoc de la fúria del seu
poble i de les masses.
D’altra banda, molts jordans van celebrar, de manera
prou comprensible, la decisió del CCG d’acollir el seu
país, convençuts que amb això es resoldrien els problemes d’atur, pobresa, baix creixement i augment
dels costos energètics, que comencen a causar impacte en l’economia nacional. No obstant això, el cor
rent reformista i els liberals temen que la decisió pugui
suposar el primer pas vers una nova «aliança militar»
per plantar cara a l’amenaça iraniana i, al mateix temps,
a les «revolucions de la Primavera Àrab», una postura
que preferirien que el país no adoptés. A més, als re-

formistes els inquieten les conseqüències pràctiques
que pugui patir Jordània en incorporar-se al CCG,
com ara possibles violacions de drets humans (dones,
minories, llibertat d’expressió) que afectarien el futur
del país pel que fa al programa de reformes i a la
transformació democràtica. L’aliança ha estat el resultat de les revolucions de la Primavera Àrab, i pretén
contrarestar-les.
En certa manera, sotmetre Amman al «paraigua i a
l’era saudites» comporta un impacte social, cultural i
religiós que pot derivar d’una escola de pensament
saudita wahhabita radical.
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Gairebé tots els observadors, siguin turcs o estrangers, reconeixen que Turquia té un problema constitucional. És paradoxal que aquest país, després de més
de sis dècades de política multipartidista competitiva,
no hagi estat capaç de consolidar plenament el seu
règim democràtic i que, en aquest sentit, s’hagi quedat endarrerit respecte a algunes de les democràcies
més recents, «de la tercera onada», com Espanya,
Grècia i Portugal, i moltes de l’Europa de l’Est. D’això,
en podem culpar directament la Constitució de 1982,
producte del règim militar de 1980-1983 (el règim del
Consell Nacional de Seguretat, NSC). Els dirigents
militars d’aquesta etapa atribuïen el col·lapse de la llei
i l’ordre de finals dels setanta a l’excessiu –segons
ells– liberalisme de la Constitució de 1961. En conseqüència, van decidir redactar una Carta Magna que
reforcés l’autoritat de l’Estat a costa de les llibertats
individuals, així com crear una sèrie d’institucions tutelars que exercissin un control estricte sobre les autoritats civils electes. Això es va traduir en una disminució
considerable del terreny legítim de la política democràtica. S’ha dit moltes vegades que l’objectiu principal de la Constitució de 1982 era protegir l’Estat de
les activitats de la ciutadania, en comptes de protegir
la ciutadania dels abusos de l’Estat, que és el que
hauria de fer qualsevol Constitució democràtica.
La Constitució de 1982, gestada mitjançant procediments gens democràtics ni representatius, deixava
l’última paraula a un consell militar de cinc membres.

No és estrany que provoqués una onada constant
de crítiques i exigències de canvi tan bon punt es va
restaurar una autoritat civil, a la tardor de 1983. Com
a resultat, des de 1987 s’han fet 16 esmenes a la
Constitució, algunes d’importants i d’altres de menors. Sens dubte, la pauta general del canvi constitucional ha estat la liberalització i la democratització,
fins al punt que la Comissió Europea va declarar que
Turquia havia «satisfet de manera suficient els criteris polítics de Copenhaguen» i va donar llum verda a
l’inici, a principis de 2005, de les negociacions per a
l’adhesió. No obstant això, l’opinió general és que
amb aquestes reformes no n’hi va haver prou per
eradicar totalment el llegat autoritari, estatista i tutelar del Govern de l’NSC.1
D’altra banda, seria simplista atribuir els problemes
constitucionals turcs exclusivament a l’herència de
l’NSC. Com ja he intentat explicar amb més detall en
altres ocasions, darrere de la incompatibilitat entre
el que exigeix una veritable democràcia liberal i alguns dels principis de la filosofia fundacional de la
república (kemalisme) hi ha uns problemes subjacents més profunds.2 En especial, tres principis (nacionalisme, populisme i laïcisme, tal com s’entenien
en el període unipartidista) encara continuen posant
obstacles al desenvolupament d’un sistema polític
veritablement liberal i pluralista. El nacionalisme turc,
tot i no haver estat mai racista, tenia matisos etnicistes. Així, el programa del Partit Republicà del Poble
(CHP) dels anys trenta i quaranta del segle XX definia la nació com un «conjunt de persones unides per
la llengua, la cultura i els ideals». La insistència en la
unitat lingüística i cultural, així com el propòsit de
crear una societat extremadament homogènia, fan

1 Més informació a Özbudun, E.; Gençkaya, Ö. F. Democratization and the Politics of Constitution-making in Turkey. Budapest, Londres: Central
European University Press, 2009. Özbudun, E.; Yazıcı, S. Democratization Reforms in Turkey, 1993-2004. Istanbul: TESEV Publications, 2004.
2 Özbudun, E. «Turkey: Plural Society and Monolithic State». Comunicació presentada al congrés Democracy, Islam, and Secularism: Turkey in
Comparative Perspective, 6-7 de març de 2009. Nova York: Columbia University.

3 Per a un estudi exhaustiu sobre el tema, consulteu Parla, T.; Davison, A. Corporatist Ideology in Kemalist Turkey. Siracusa: Syracuse University
Press, 2004.
4 Agüero, F. «The Military and the Limits to Democratization in South America», en Mainwaring, S.; O’Donnell, G.; Valenzuela, J. S. (ed.). Issues
in Democratic Consolidation: The New South American Democracies in Comparative Perspective. Notre Dame: University of Notre Dame Press,
1992, p. 177.
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pertanyia al segon grup. A més, en virtut de l’article
118 de la Constitució, el Consell de Ministres havia
de prestar una «atenció prioritària» a les recomanacions de l’NSC. L’esmena de 2001 va donar la majoria als membres civils i va subratllar la naturalesa
consultiva de les recomanacions de l’NSC. La modificació va arribar de la mà de canvis en altres lleis, en
especial la que regia la secretaria de l’NSC. Arran
d’aquestes reformes, el sistema polític va adquirir un
notable caràcter civil. No obstant això, no és cap secret que l’estament militar segueix tenint molt més
poder i influència a Turquia que en qualsevol altra
democràcia consolidada, un poder i una influència
que superen amb escreix el que suggereixen la Carta Magna i la legislació rellevant.
L’experiència d’altres països en fase de democratització fa pensar que la supressió d’aquests vestigis
de règims militars, o les «garanties de sortida», no
són impossibles a llarg i fins i tot a mitjà termini. Hi ha
dos factors importants interrelacionats que influeixen
en la viabilitat a llarg termini de les garanties de sortida: la probabilitat d’un nou cop militar i el grau d’unió
o desunió existent entre les forces polítiques civils
respecte al paper de l’exèrcit en la política. Pel que fa
a l’experiència llatinoamericana, Agüero comenta
que «com que no han estat capaços de presentar un
front unit, els civils no han demostrat tenir una idea
comuna dels obstacles que representa l’estament
militar per a les possibilitats de consolidació de la
democràcia. Així, es perd un element dissuasiu fonamental davant de l’exèrcit, que incrementaria els costos de la confiança nacional militar, cosa que obre
fissures civils a disposició de l’exèrcit»4.
L’anàlisi sembla encaixar amb la situació actual de
Turquia. L’adquisició d’una naturalesa plenament civil per part del règim, així com l’eliminació d’altres
trets tutelars, xoquen amb una coalició de forces civils que, sense ser gaire nombrosa, té un gran ímpetu polític. Entre aquestes forces hi ha el principal
partit de l’oposició, el CHP, el Tribunal Constitucional, l’alta judicatura, una part important dels mitjans
de comunicació dominants i el món acadèmic. El
nexe comú és la seva profunda adhesió al llegat kemalista, així com el temor que el partit governant, el
conservador AKP, porti el país a un règim islàmic.
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que sigui difícil, encara avui, reconèixer un espai legítim per a la diversitat cultural i lingüística, i aquesta
és l’arrel del problema kurd de Turquia.
A més, la definició de populisme durant aquest període l’assimilava clarament a ideologies corporativistes
i solidaristes que rebutjaven la lluita de classes i assignaven a l’Estat paternalista la tasca d’harmonitzar
els interessos diversos però compatibles dels col·lec
tius professionals. Un altre principi ideològic del CHP,
l’estatisme (o étatisme), es considerava una manera
d’aconseguir aquesta harmonització3. El laïcisme no
s’entenia com la separació entre l’esfera governamental i la religiosa, com en la majoria de democràcies occidentals, sinó com tot un estil de vida i una
ideologia positivista totalitària que pretenia relegar la
religió únicament a la consciència de l’individu i negar-li un paper legítim en l’esfera pública. Com a colofó d’aquesta revolució des de dalt, les elits de l’Estat
que van encapçalar la revolució kemalista han mantingut una actitud paternalista i tutelar envers la política
democràtica civil, unida a una profunda desconfiança
respecte als actors polítics civils. La ideologia kemalista i la seva naturalesa tutelar estan molt ben reflectides en la Constitució de 1982.
I, encara més important, la doctrina estatista-solidarista-tutelar de la Constitució de 1982 no es redueix
a aquests conceptes abstractes i filosòfics, sinó que
es complementa amb un engranatge tutelar acuradament elaborat i dissenyat, en el qual destaca el
Ministeri de la Presidència de la República. Es va
concebre com un organisme imparcial, per damunt
dels partits, controlat per les elits estatals, amb amplis poders de supervisió en la política civil. Es pretenia que, mitjançant la seva àmplia competència pel
que fa a nomenaments, el president influís en la
composició d’altres institucions tutelars, com ara el
Tribunal Constitucional, altres òrgans de l’alta judicatura i el Consell d’Educació Superior (YÖK).
Una altra institució tutelar destacada és el Consell
de Seguretat Nacional, instaurat per la Constitució
de 1961 però consolidat mitjançant la de 1982.
Abans de l’esmena constitucional de 2001, el nombre de membres militars i civils representats en el
Consell era el mateix, i es donava per fet que el president de la República, al capdavant del Consell,
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Amb aquesta divisió social, difícilment es pot esperar que les institucions democràtiques funcionin
amb normalitat. De manera que l’AKP no només s’ha
hagut d’enfrontar a l’oposició parlamentària, sinó
també a la de moltes institucions estatals, com ara
l’antic president, Ahmet Necdet Sezer (fins a la fi del
seu mandat, l’agost de 2007), l’exèrcit, el Tribunal
Constitucional i l’alta judicatura en general, a més
de, fins fa molt poc, el YÖK. De tots aquests ens,
mereix especial atenció el Tribunal Constitucional,
que no en va aquests últims anys s’ha convertit en
participant actiu en l’actual conflicte polític. Nascut
amb la Constitució de 1961, el Tribunal era vist i es
veia a ell mateix com el garant dels valors i interessos fonamentals de les elits estatals i la seva ideo
logia kemalista5. Durant el seu gairebé mig segle
d’existència, el Tribunal Constitucional turc ha actuat
bàsicament segons les expectatives de les elits estatals que el van crear i habilitar. En altres paraules,
ha exercit de guardià dels dos pilars bàsics de la
ideologia kemalista: l’Estat nacional i unitari i el principi del laïcisme.
On més clarament es detecta la inclinació del Tribunal Constitucional cap a l’Estat és en els casos que
impliquen la prohibició de partits polítics. El Tribunal
ha prohibit sistemàticament partits polítics ètnics
kurds basant-se en una interpretació extremadament rígida de la Constitució i la Llei de partits. Tampoc no ha estat gaire més tolerant la seva actitud
amb les formacions polítiques pretesament islamistes. Fins ara, l’ens ha il·legalitzat cinc partits per les
seves presumptes activitats antilaiques. Fa poc, el
Tribunal Constitucional es va negar a prohibir el partit governant, l’AKP (Partit de la Justícia i el Desenvolupament), però va dictaminar que s’havia convertit
en un niu d’activitats antilaiques i el va privar de la
meitat de les subvencions estatals que rebia6. En
aquestes decisions i en d’altres que estan relacionades amb el laïcisme, l’ens ha definit el secularisme
no com la simple separació entre Estat i religió, sinó
com tota una filosofia, un estil de vida, que recordava el positivisme i el cientifisme d’A. Comte.
No cal dir que les regles turques sobre prohibició de
formacions polítiques no constitueixen l’únic dèficit
democràtic del país. Altres esculls per a una completa consolidació de la democràcia són les restriccions a la llibertat d’expressió, la reticència a ampliar
5 Özbudun,

els drets culturals de les minories lingüístiques, les
pràctiques discriminatòries contra la minoria aleví
heterodoxa, la politització excessiva de la judicatura
i, sobretot, les relacions entre civils i militars.

Durant el seu gairebé mig segle
d’existència, el Tribunal
Constitucional turc ha exercit
de guardià dels dos pilars bàsics
de la ideologia kemalista: l’Estat
nacional i unitari i el principi
del laïcisme
De manera que l’actual debat constitucional gira entorn de la supressió del caràcter autoritari, estatista i
tutelar de la Constitució de 1982. Aquest debat s’ha
intensificat especialment després de l’arribada al
poder del conservador AKP, que, segons els seus
opositors, és un partit amb tendència a l’islamisme.
Les reformes constitucionals de 2010 són un pas
important en aquesta direcció. La Gran Assemblea
Nacional va adoptar el paquet d’esmenes, consistent en 25 articles, amb una majoria superior a tres
cinquenes parts, però inferior a dos terços; per tant,
es va haver de sotmetre al referèndum obligat previst a l’article 175 de la Constitució. Finalment, el
text va ser adoptat, després d’obtenir una majoria
del 58% en el referèndum del 12 de setembre de
2010, precedit per una campanya implacable.
Les disposicions més importants del paquet d’es
menes són les relatives a la composició del Tribunal
Constitucional i el Consell Superior de la Magistratura (HSYK). Pel que fa al Tribunal Constitucional, el
nombre de jutges que el componen ha passat d’onze
(amb quatre suplents) a disset, tres dels quals seran
escollits pel Parlament entre els candidats designats
pel Tribunal de Comptes (dos) i els presidents dels
col·legis d’advocats (un). El president de la República elegirà directament quatre membres entre tots
els jutges i fiscals, jutges ponents del Tribunal Constitucional, advocats en exercici i funcionaris d’alt nivell. El president també escull tres membres entre
tres aspirants designats pel YÖK per a cadascuna
d’aquestes tres places. Tres membres són nome-

E. «Political Origins of the Turkish Constitutional Court and the Problem of Democratic Legitimacy», European Public Law 12, 2, 21323, 2006.
6 Decisió del Tribunal Constitucional, E. 2008/1, K. 2008/2, 30 de juliol de 2008. Resmi Gazete (diari oficial), núm. 27.034, 24 d’octubre de 2008.

7

Comissió de Venècia. «Interim Opinion on the Draft Law on the High Council for Judges and Public Prosecutors (of 27 September 2010) of
Turkey». Venècia, 17-18 de desembre de 2010 [CDL-AD (2010)042].
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paper és merament simbòlic i cerimonial. Amb la reforma constitucional es pretenia posar fi al domini
monopolista dels dos tribunals superiors en el Consell Superior de la Magistratura i, per tant, per tal
que representés millor el conjunt de la judicatura, es
va permetre que una majoria sòlida estigués composta de jutges de tots els nivells escollits pels seus
mateixos companys. Una altra millora és que el Consell Superior de la Magistratura disposarà del seu
propi pressupost, edifici i secretaria (en el sistema
anterior, el servei de secretaria el prestava el Ministeri de Justícia), de manera que els inspectors judicials dependran de l’HSYK, ja no del Ministeri de
Justícia.
El paquet de reformes constitucionals inclou altres
millores, com ara la introducció d’un defensor del
poble; la reducció de l’àmbit de competència dels
tribunals militars a favor de tribunals civils; l’estímul
de la discriminació positiva (acció afirmativa) a favor
de les dones, els nens, els ancians i els discapacitats, així com les vídues i fills de veterans de guerra;
la introducció de nous drets, com la protecció de
dades personals, l’eliminació de determinades restriccions sobre el dret a viatjar a l’estranger i els
drets de la infància.
Tanmateix, la campanya prèvia al referèndum va ser
ferotge i molt exacerbada. Els partits opositors denunciaven que els canvis relatius a la judicatura pretenien convertir-la en un servidor obedient del partit
majoritari, encara que a gairebé tots els observadors
estrangers, inclosa la Comissió de Venècia, els semblava un pas important en la direcció adequada7. En
qualsevol cas, el referèndum no va posar fi als debats constitucionals. Durant la campanya, els dirigents de l’AKP van declarar en múltiples ocasions
que el paquet de reformes no era sinó la primera
pedra d’una Constitució completament nova i més
liberal, i que l’Assemblea Nacional –l’elecció de la
qual es preveu el juny de 2011– assumiria la tasca
de redactar-la. Així doncs, pel que sembla, la pròxima campanya electoral girarà bàsicament entorn de
temes constitucionals. Ara bé, davant d’unes posicions tan enfrontades pel que fa a temes essencials
com els drets de les minories (bàsicament els kurds),
els principis de nació-estat i nacionalisme, els límits
a la llibertat de credo i les relacions entre civils i militars, és improbable que s’adopti una Constitució
basada en un ampli consens.
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nats pel Tribunal de Cassació, dos pel Consell
d’Estat (el Tribunal Suprem), un pel Tribunal de Cassació Militar i un pel Tribunal Superior Administratiu,
també entre una terna de candidats per a cada lloc
vacant.
Els canvis en la composició del Tribunal Constitucional no modifiquen radicalment el sistema anterior,
en què el president de la República nomenava tots
els jutges del Tribunal directament (tres d’onze) o
indirectament (segons les nominacions dels altres
tribunals superiors i el YÖK). Bàsicament, la novetat
introduïda per l’esmena a la Carta Magna comporta
que el Parlament tindrà un paper limitat en la selecció de jutges, mentre que augmenta el nombre de
designats pel YÖK (d’un a tres). Segurament tindrà
més conseqüències una altra novetat: la possibilitat
que els ciutadans que hagin vist els seus drets infringits per una resolució administrativa o judicial
presentin una demanda institucional. Un altre canvi
positiu és l’augment del quòrum decisori del Tribunal, que passa d’una majoria de tres cinquenes parts
a una de dos terços en els casos d’il·legalització de
partits, i en l’avaluació de la constitucionalitat de les
esmenes a la Carta Magna. No cal dir que aquesta
última novetat li posarà les coses més difícils al Tribunal a l’hora de prohibir formacions polítiques.
Més radicals són els canvis que afecten el Consell
Superior de la Magistratura (HSYK). En la seva composició anterior, el HSYK estava constituït per tres
membres (i dos suplents) nomenats pel Tribunal de
Cassació, dos membres (i dos suplents) nomenats
pel Consell d’Estat, amb el ministre de Justícia i el
vicesecretari del Ministeri de Justícia com a membres d’ofici sota la presidència del ministre. Ara el
nombre de membres ha pujat a vint-i-dos, amb dotze suplents. Els jutges i fiscals de tots els jutjats de
primera instància ordinaris escolliran set membres
regulars i quatre de suplents; els jutges i fiscals dels
tribunals administratius, tres de regulars i tres de suplents; el Tribunal de Cassació, tres de regulars i
tres de suplents; el Consell d’Estat, dos de regulars
i dos de suplents, i l’Acadèmia de Justícia, un de regular i un de suplent. El president de la República
designa quatre membres regulars seleccionats entre el professorat de dret i els advocats en exercici.
El ministre de Justícia i el subsecretari del Ministeri
continuen sent-ne membres d’ofici. El ministre continua presidint el Consell. No obstant això, el seu
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d’Afers Exteriors, Turquia pot acabar convertint-se
en un agent de la integració regional, malgrat tenir
encara diversos reptes.

Tradicionalment, Turquia no ha tingut una política
per a la Mediterrània per se. Evidentment, la Mediterrània Oriental ha estat durant molt de temps motiu de preocupació immediata a causa del problema
de Xipre. D’altra banda, la resta de la Mediterrània
Oriental s’ha considerat part de l’Orient Mitjà. A
més, històricament, Turquia ha evitat que l’etique
tessin com a país mediterrani i s’ha resistit a ser
etiquetada així per la UE, per por que amb això es
reduïssin les seves perspectives d’adhesió. Aquest
és, per exemple, un dels principals motius de l’enèr
gica oposició d’Ankara a la idea inicial de Sarkozy,
el maig de 2007, d’una «Unió Mediterrània»1. La
resta de la Mediterrània o el Magreb han estat tradicionalment fora de l’horitzó de la política exterior
turca. Això, però, està canviant. Aquests últims anys,
els vincles del país amb els veïns de les costes meridionals s’han transformat notablement. Les relacions polítiques amb el món àrab en general han
millorat, mentre que en el cas d’Israel s’han deteriorat greument. No obstant això, el que no ha canviat
en les relacions turques amb aquests països mediterranis, inclòs Israel, és el paper creixent del co
merç i la circulació de persones, a causa de la
transformació de la política exterior turca en la d’un
«Estat comercial». Si hi sumem la «política de zero
problemes» d’Ahmet Davutoglu, actual ministre

L’ascens de l’Estat comercial

1

Turquia s’està convertint en un «Estat comercial», i
això influeix cada vegada més tant en la política interior del país com en l’exterior2. El 1975, el comerç
exterior representava el 16% del PIB turc. El 2008,
aquest percentatge havia crescut fins al 52%3. En
xifres reals, el comerç exterior va passar d’11.000
milions de dòlars el 1980 a 333.000 milions el
2008, malgrat la recessió mundial. A més, també ha
augmentat el pes de les exportacions turques, així
com la seva diversitat. El 1980 els productes manufacturats suposaven només el 27% de les exportacions de mercaderies, i el 2008 arribaven al
79%4. Finalment, la importància relativa de la UE en
el comerç exterior turc, tot i ser encara molt elevada, ha anat caient des d’un pic d’aproximadament
el 49% del total de l’activitat comercial el 1995 fins
al voltant del 41% el 2008 (taula 9). Els països
veïns han adquirit cada vegada més importància,
amb un percentatge que ha passat del 14% al
25%. En particular, han augmentat el comerç i la
circulació de ciutadans dels països veïns de l’antic
bloc soviètic (taules 9 i 10). Ja fa uns anys, però,
que Ankara intenta liberalitzar agressivament la
seva política de visats i expandir els seus intercanvis amb l’Orient Mitjà.

Emerson, Michael. «Making sense of Sarkozy’s Union for the Mediterranean». CEPS Policy Briefs, núm. 155, p. 1, 2008.
Trobareu una reflexió sobre el concepte d’«Estat comercial» referit a Turquia a Kirişci, Kemal, «The Transformation of Turkish Foreign Policy: The
Rise of the Trading State». New Perspectives on Turkey, núm. 40, p. 29-57, 2009.
3 Segons la base de dades dels indicadors de desenvolupament mundial (IDM): http://data.worldbank.org/indicator.
4 Vicesecretaria del Ministeri de Comerç Exterior (DTM), «Diş Ticaretin Görünümü: 2008», p. 26. Les dades de 1980 corresponents al percentatge d’exportacions de productes manufacturats del total d’exportacions estan disponibles a la base de dades dels indicadors de desenvolupament mundial (IDM).
2

Comerç exterior turc amb la Mediterrània i altres regions entre 1995 i 2008 (en milions de dòlars)

TURQUÍA

Import. Export.

2002

Total

% del
total

Import. Export.

2008

Total

% del
total

Import. Export.

Total

% del
total

% de
canvi
1995-2008

Síria

258

272

530

0,92%

506

267

773

0,88%

639

1.115

1.754

0,53%

231%

Líban

20

159

179

0,31%

42

187

229

0,26%

179

665

844

0,25%

372%

Jordània

21

170

191

0,33%

18

117

135

0,15%

25

461

486

0,15%

154%

Egipte

211

246

457

0,80%

118

326

444

0,51%

943

1.426

2.369

0,71%

418%

Líbia

385

238

623

1,09%

252

165

417

0,48%

336

1.074

1.410

0,42%

126%

Tunísia

46

79

125

0,22%

72

121

193

0,22%

365

778

1.143

0,34%

814%

Algèria

448

269

717

1,25%

1.126

514

1.640

1,87%

3.262

1.614

4.876

1,46%

580%

Marroc

52

67

119

0,21%

68

138
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0,24%

361

958

1.319

0,39%

1.008%

1.441

1.500

2.941

5,13%

2.202

1.835

4.037

4,61%

6.110

8.091

14.201

4,25%

383%

Mediterrània
àrab TOTAL
Israel
Mediterrània
TOTAL

167

240

407

0,71%

544

861

1.405

1,60%

1.448

1.935

3.383

1,01%

731%

1.608

1.740

3.348

5,84%

2.746

2.696

5.442

6,21%

7.558

10.026

17.584

5,26%

425%

Iraq

-

124

124

0,22%

-

-

0

0,00%

1.321

3.917

5.238

1,57%

4.124%

Irán

689

268

957

1,67%

921

334

1.255

1,43%

8.200

2.030

10.230

3,06%

969%

3.813

2.161

5.974 10,42%

6.281

2.827

9.108 10,40%

44.502

17.819

62.321 18,66%

943%

UE**

16.861

11.078

27.939 48,75%

23.321

18.459

41.780 47,69%

74.802

63.390 138.192 41,38%

395%

Altres

12.738

6.236

18.974 33,10%

18.285

11.743

30.028 34,27%

65.581

34.845 100.426 30,07%

429%

TOTAL

35.709

21.607

57.316

51.554

36.059

87.613

Veïns de l’antic
bloc soviètic*

100%

100%

201.964 132.027 333.991 100%

483%
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El creixement del comerç amb l’Orient Mitjà encara
no ha assolit el que Turquia manté amb altres regions. Mentre que, en el cas dels veïns de l’antic
bloc soviètic, va augmentar més del 940% entre
1995 i 2008, en el dels països mediterranis àrabs va
estar molt per sota de la meitat (taula 9). Malgrat
això, el 2009 i el 2010 el Govern ha volgut promoure
les relacions comercials de Turquia amb l’Orient Mit
jà àrab. Com comentarem més endavant, la supressió de visats per als ciutadans d’una sèrie de països
àrabs és, més que res, el resultat de consideracions
econòmiques. En el conjunt de l’Orient Mitjà, el comerç amb Israel, l’Iraq i l’Iran ha augmentat considerablement. En el cas de l’Iraq, sobretot amb la regió
kurda, el creixement ha estat espectacular. El co
merç amb l’Iran ha estat dominat per les importacions de gas natural i petroli, mentre que les exportacions turques han estat limitades. La persa és
l’única economia important de la regió que encara
està relativament tancada a les exportacions i negocis turcs. Això explica en gran part els esforços
d’Ankara per tenir bones relacions amb Teheran,
amb el clar objectiu d’obtenir un millor accés al mercat iranià. La situació amb Israel no hi té res a veure:
les economies de tots dos estats són molt més compatibles i, des de l’entrada en vigor de l’acord co-

mercial de 1996, els tractes comercials i empresarials no han deixat de créixer. No sembla que el
deteriorament recent de les relacions bilaterals hagi
afectat gaire aquesta tendència.
Les relacions amb Tel Aviv han estat problemàtiques
des de la topada d’Erdogan amb Peres, el 2009, al
Fòrum Econòmic Mundial de Davos. I van empitjorar
amb l’incident del Mavi Marmara, el maig de 2010.
Malgrat el discurs antiisraelià d’Erdogan i l’amenaça
governamental de trencar les relacions diplomàtiques si Tel Aviv no demana disculpes per l’assassinat
de nou ciutadans turcs a bord del Mavi Marmara,
ningú no ha parlat de derogar l’acord de lliure co
merç entre tots dos països. Això és significatiu si
tenim en compte que Necmettin Erbakan, líder del
partit Refah, precursor de l’AKP, s’havia oposat virulentament a aquest acord. A més, tot i que el nombre
d’israelians que viatgen a Turquia ha baixat considerablement, el Govern no ha intentat exigir visats als
ciutadans d’aquest país que creuen les seves fronteres. La reducció de les transaccions entre Israel i
Turquia, de 3.400 milions de dòlars el 2008 a 2.600
el 2009, va ser deguda més a la crisi econòmica
mundial que no a la crisi en les relacions entre tots
dos estats. En termes percentuals, la caiguda és inferior a la que hi va haver en termes generals o en el
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Font: TUIK (Institut d’Estadística Turc);
* Bulgària, Romania, Rússia, Bielorússia, Moldàvia, Ucraïna, Azerbaidjan, Geòrgia. No estan disponibles les dades corresponents a Armènia.
** UE-15 el 1995 i el 2002; UE-27 el 2008.
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comerç amb la UE. Entre aquests dos anys, l’activitat
comercial turca en general i el comerç amb la UE
van baixar un 27% i un 25% respectivament, enfront
d’un descens del 23% en els intercanvis amb Israel.
Mentrestant, el 2010, els negocis i el comerç amb
Israel van remuntar5. Durant els primers sis mesos
d’aquest any, el comerç amb l’Estat hebreu ha crescut un 43% respecte a 2009. En aquest mateix període, les transaccions amb la UE només han augmentat un 25%6.

La circulació de persones segons la política
turca per a l’Orient Mitjà
Una de les característiques destacades de la política turca de veïnatge ha estat la seva posició més liberal pel que fa a visats. Ara bé, es tracta d’una política de recent aplicació a diversos territoris de la
Mediterrània àrab. El nombre d’entrades de ciutadans de països mediterranis àrabs va passar d’unes
270.000 a més de 780.000 el 2008 (taula 2). La
xifra representa menys del 3% del total d’anades i
vingudes al país durant aquest any, enfront de les
entrades de la UE i l’antic bloc soviètic, que van
constituir el 56 i gairebé el 26% del total, respectivament. De fet, el nombre d’iranians que van entrar a
Turquia el 2008 va ser molt més elevat que els de tot
el món mediterrani àrab. D’altra banda, més de mig
milió d’israelians van creuar les fronteres otomanes
el 2008. La diferència rau bàsicament en el fet que
els ciutadans de l’antic bloc soviètic, els europeus,
els iranians i els israelians viatgen al país sense visat
o amb etiquetes de visat fàcils d’obtenir als punts
d’entrada.
La situació canvia a marxes forçades. El Govern actual ha començat a liberalitzar els requisits de visat
per a la majoria de països àrabs, fet que implica un
espectacular canvi de política. Els visats per a mar
roquins i tunisians es van suprimir el 2007; en el cas
de jordans, libanesos i sirians, a finals de 2009. Encara és difícil saber l’impacte net d’aquesta liberalit-

5

zació. Entre 2007 i 2009, les visites de marroquins i
tunisians van augmentar un 74% i un 35% respectivament7. La majoria eren falsos turistes involucrats
en una activitat econòmica similar a les que van començar a desenvolupar-se a principis dels noranta,
quan Turquia va obrir les seves fronteres a ciutadans
de l’antic bloc de l’URSS. En el cas de l’antic espai
soviètic, després d’un període inicial de contraban
disfressat de turisme, tant les entrades com el comerç amb l’antic bloc es van disparar. Entre 1995 i
2008, els visitants d’antigues repúbliques de l’URSS
van augmentar aproximadament el 360%; durant el
mateix període, el comerç va créixer més del 900%
(taula 10)8. De la mateixa manera que la política de
visats més liberal va ser decisiva en l’expansió de les
transaccions turques amb els veïns septentrionals,
és previsible un increment similar en les operacions
amb països mediterranis àrabs en adoptar la mateixa
política.
Aquesta expectativa es pot materialitzar força aviat,
tenint en compte l’interès amb què Ankara ha estat
insistint en la integració econòmica, especialment
amb el Líban, Jordània i Síria. Al juliol de 2010, Turquia va encapçalar la iniciativa per a la creació d’un
«Consell de l’Associació Econòmica i Comercial de
Veïns Propers» amb aquests tres països. El Consell
pretén establir, en cinc anys, una zona de lliure comerç basada en l’afirmació que «els acords de lliure
comerç contribueixen a l’expansió del comerç mundial, a una major estabilitat internacional i, especialment, al desenvolupament de relacions més estretes
entre els pobles»9. En realitat, aquest propòsit no és
gaire diferent dels declarats per l’Associació Euromediterrània (AEM) i la Política Europea de Veïnatge
(PVE). El temps dirà si el Consell arriba a assolir els
seus objectius. De tota manera, Turquia ja disposa
d’acords de lliure comerç amb Jordània i Síria, i el
del Líban aviat es ratificarà. Aquests passos encaixen clarament amb l’ambiciosa visió de Davutoglu: la d’un projecte d’integració que desemboqui
en la lliure circulació de béns i persones des de Kars
fins a l’Atlàntic, i des de Sinop fins al golf d’Aden10.

Kraft, Dina. «Despite Raid, Mostly Business as Usual for Israel and Turkey». New York Times, 2 de juliol de 2010.
Obtingut a partir de les dades de www.tuik.gov.tr.
7 Totes les xifres provenen de www.tuik.gov.tr.
8 Aquestes xifres, calculades a partir de les taules, corresponen a les antigues repúbliques soviètiques pròximes a Turquia, i a Bulgària i
Romania. Tanmateix, Geòrgia no es va incloure en el càlcul de la mitjana d’entrades de l’antic món soviètic, a causa de l’increment, superior
al 50.000%, en les entrades a Turquia de ciutadans georgians entre 1995 i 2008. Si s’hi hagués inclòs, la mitjana s’hauria distorsionat notablement.
9 Declaració conjunta sobre l’establiment del «Consell de l’Associació Econòmica i Comercial de Veïns Propers» per a una àrea de lliure comerç
entre Jordània, el Líban, Síria i Turquia, 31 de juliol de 2010.
6

Circulació de ciutadans a Turquia des de l’Orient Mitjà i altres regions entre 1995 i 2008

Total

% del total

Total

2008
% del total

Total

% del total

% de
canvi
1995-2008

Síria

111.613

1,65%

126.428

0,95%

406.935

1,55%

265%

Líban

26.831

0,40%

31.298

0,24%

53.948

0,20%

101%

Jordània

25.770

0,38%

33.127

0,25%

74.340

0,28%

188%

Egipte

18.237

0,27%

21.583

0,16%

57.994

0,22%

218%

7.070

0,10%

29.938

0,23%

43.779

0,17%

519%

Tunísia

26.341

0,39%

51.244

0,39%

42.840

0,16%

63%

Algèria

45.251

0,67%

41.476

0,31%

63.904

0,24%

41%

Marroc

11.252

0,17%

12.638

0,10%

44.023

0,17%

291%

Mediterrània
àrab TOTAL

272.365

4,03%

347.732

2,62%

787.763

2,99%

189%

Israel

261.012

3,86%

270.262

2,04%

558.183

2,12%

114%

Mediterrània
TOTAL

533.377

7,89%

617.994

4,66%

1.345.946

5,11%

152%

Líbia

Iraq

15.363

0,23%

15.758

0,12%

250.130

0,95%

1.528%

Irán

349.655

5,17%

432.281

3,26%

1.134.965

4,31%

225%

Veïns de l’antic
bloc soviètic*

1.487.162

21,99%

2.542.160

19,19%

6.807.875

25,85%

358%

UE**

3.182.641

47,06%

7.708.214

58,18%

14.871.907

56,47%

367%

Altres

1.194.758

17,67%

1.931.769

14,58%

1.925.854

7,31%

TOTAL

6.762.956

100%

13.248.176

100%

26.336.677

100%

61%
289%

Font: T.C. Emniyet Genel Müdürlüğü.
* Bulgària, Romania, Rússia, Moldàvia, Ucraïna, Azerbaidjan, Armènia, Geòrgia.
** UE-15 el 1995 i 2002; UE-27 el 2008. No hi ha dades disponibles per a Malta i Xipre.

La «política de zero problemes» de Turquia,
l’Estat comercial i els reptes de futur
Les relacions turques amb la Mediterrània s’han endinsat en una nova era. En aquest article afirmem
que l’ampliació d’aquestes relacions respon als interessos de l’«Estat comercial» otomà. És molt probable que, en un futur proper, una major integració
econòmica vagi de la mà d’una major circulació de
ciutadans entre Turquia i la Mediterrània. La «política
de zero problemes», molt vinculada a Davutoglu, aspira a assolir un veïnatge estable i pròsper per a Turquia11. Aquest veïnatge encaixaria, inevitablement,
amb els «interessos comercials» del país. Ara bé,
aquesta «política de zero problemes» no està exempta de dificultats. Així, ha provocat una participació
turca considerable en problemes regionals: des de
l’esforç per intervenir en el conflicte entre àrabs/palestins i israelians, entre sunnites i xiïtes a l’Iraq, entre l’Afganistan i el Pakistan, entre Bòsnia i Sèrbia o

10

entre l’Iran i Occident, fins a la resolució de conflictes bilaterals, com el de Xipre i la situació amb Armènia. El Govern s’ha enfrontat a la dura realitat de
la política internacional, sobretot en el conflicte araboisraelià i la controvèrsia que envolta el programa
nuclear iranià, per no parlar dels obstacles que cal
superar per millorar les relacions d’Ankara amb Armènia i Xipre. «Arribar a zero» problemes ha exigit
alguna cosa més que bones intencions12. A més, els
visibles i estrets vincles amb Hamàs i el conjunt del
món musulmà, el discurs del primer ministre i la seva
amistat amb dirigents com Mahmud Ahmadinejad i
Omar al-Bashir, sumats a la millora de les relacions
amb l’Iran i Síria, han contrariat Occident i han generat molta literatura sobre la possibilitat que Turquia
estigui girant l’esquena a Occident. Aquesta situació s’ha agreujat amb l’empitjorament de les relacions del país otomà amb Israel.
La veritat és que part de la retòrica utilitzada i alguns aspectes de l’actual política exterior turca

«Yeni Bir Ortadogu Doguyor», Milliyet [en línia], 10 de juny de 2010, <www.milliyet.com.tr/yeni-bir-ortadogu-doguyor-/ekonomi/sondakika/10.06.2010/1249276/default.htm>.
11 Davutoglu, Ahmet. «Turkey’s Zero-Problems Foreign Policy». Foreign Policy, 20 de maig de 2010.
12 Per a més informació sobre el concepte d’«arribar a zero», vegeu Evin, Ahmet, et al. Getting to Zero: Turkey, Its Neighborhood and the West.
Washington DC: Transatlantic Academy, 2010.
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semblen anar en contra dels interessos d’un «Estat
comercial», i això comporta el risc de minar la credibilitat del país, a més de contradir la voluntat de
Turquia d’aconseguir un veïnatge estable i pacífic.
Tanmateix, s’hauria de reconèixer que aquest objectiu de la política exterior d’Ankara és precisament paral·lel a l’objectiu de la UE, els Estats Units
i el conjunt d’Occident. De la mateixa manera que
la «política de zero problemes» necessita algun matís i ajustament per contribuir a la credibilitat del
país i afavorir els interessos de l’«Estat comercial»
turc, la UE ha d’adaptar les seves polítiques a una
«nova» Turquia, més democràtica i econòmicament
forta. The Economist l’encerta quan respon amb un
rotund «no»13 a la pregunta «Està Turquia girant
l’esquena a Occident?». Ara bé, The Economist
també l’encerta quan assenyala que sí que hi ha un
risc que Turquia li «giri l’esquena» si els EUA i la UE
no aconsegueixen entendre’s amb una Turquia que
ja no és la que era. De la seva banda, el Govern de
l’AKP i els seus responsables de política exterior
han de tenir en compte que «arribar a zero» no és
tan senzill com voldrien, i que les complexitats de la
política internacional i nacional s’han d’incorporar a
la política exterior de l’Estat. Potser les crítiques a
Israel donen bons resultats dins de les fronteres
turques, però no és tan clar que afavoreixin els interessos més amplis d’Ankara a l’Orient Mitjà, en
especial pel desig que el territori gaudeixi de pau i
estabilitat.
A més, com han subratllat diversos sondejos d’opi
nió i declaracions de dirigents de països veïns, el
valor afegit de Turquia per a l’estabilitat de la regió,
i per al seu desenvolupament econòmic i polític,
està estretament lligat a la salut de les relacions del
país amb la UE. Mantenir o alimentar unes relacions
més sòlides amb la Unió també és important, sobretot pel que fa als objectius de Davutoglu respecte al
veïnatge del país. Davutoglu, a més d’altres minis-

13

tres del gabinet de l’AKP, ha declarat en moltes
ocasions que no veu cap conflicte entre la voluntat
d’adhesió del país a la UE i el seu desig d’ampliar
les relacions amb els països de l’entorn i més enllà14. Afirma, a més, que Ankara, en certa manera,
està intentant fer allò que el projecte d’integració
europea ha aconseguit a Europa: fomentar una major integració econòmica i la interdependència dels
països del seu entorn15. Ara bé, les idees del ministre obtindran segurament molta més credibilitat si el
país té capacitat i desitjos de desenvolupar unes
relacions més sòlides amb la Unió. El fet que el
64% de l’opinió pública àrab opini que la perspectiva de l’adhesió de Turquia a la UE converteix
aquest país en un soci atractiu és prou eloqüent16.

El valor afegit de Turquia per a
l’estabilitat de la regió, i per al
seu desenvolupament econòmic
i polític, està estretament lligat
a la salut de les relacions del país
amb la UE
La importància de la Unió en les relacions turques
amb l’Orient Mitjà també queda plasmada en «la inquietud de les elits davant qualsevol senyal que
Ankara gira l’esquena al procés d’adhesió a la UE».
De la seva banda, la UE hauria de concedir a Turquia el benefici del dubte i reconèixer l’interès
d’Ankara per abordar els problemes regionals imitant l’experiència de la Unió a l’hora d’integrar la regió. Si l’augment del comerç i la circulació de persones aTurquia contribueix a una major integració i,
per tant, a una major estabilitat i pau a l’Orient Mitjà,
Turquia s’hauria de considerar un atot per a la UE, si
més no pel que fa a l’AEM i la PEV.

«Is Turkey turning its back on the West?» [en línia], The Economist, 21 d’octubre de 2010, <www.economist.com/node/17309065?story_
id=17309065>.
14 Ajansı, Anadolu. «10 ülke tercihli ticareti onayladı» [en línia], <www.aa.com.tr/tr/10-ulke-tercihli-ticareti-onayladi.html>.
15 El desig d’emular l’experiència de la UE en integració regional ha estat expressat per Ibrahim Kalin, el conseller principal del primer ministre, i
també per diversos funcionaris de la Unió. Vegeu Grup de Crisi Internacional. «Turkey and the Middle East: Ambitions and Constraints». Europe
Report núm. 203, p. 11, 7 d’abril, 2010.
16 Akgün, Mensur, et al. Orta Doğu’da Türkiye Algısı. Istanbul: TESEV Yayınları, 2009.
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Les relacions de Turquia amb Occident han estat en
tot moment un tema controvertit. Sempre hi ha hagut
un vincle estret entre modernització i problemes
d’identitat, raó per la qual des del segle xix aquests
problemes són presents en la política interior i exterior. Per als reformistes otomans i els seus successors a la República Turca, la modernització exigia
configurar l’entitat política d’acord amb el model
europeu mitjançant l’«occidentalització». La mateixa
política exterior turca era un terreny clau on es podien buscar ramificacions d’aquesta identitat «imaginada». Després de la creació de la República de Turquia, molts factors –com ara la Depressió i la guerra
a Europa– van impedir durant molt de temps que es
forgés un intercanvi en diferents àmbits entre Ankara
i Europa. Quan Turquia va voler accedir a diverses
institucions occidentals, com el Pla Marshall, l’OEEC
(després OCDE), el Consell d’Europa i l’OTAN –totes les quals van ser fundades per consolidar l’Alian
ça Occidental després de la Segona Guerra Mundial–, el que volia era posar en relleu el seu paper en
el bloc occidental. Creia que, sense col·laborar amb
Europa i els Estats Units, el gran projecte d’occiden
talització de la jove república no podria esdevenir
realitat. El sistema internacional postbèl·lic va oferir
als responsables polítics turcs l’entorn propici per
establir vincles orgànics amb Occident, que acabarien redefinint la política d’occidentalització com
a propietat/patrimoni de l’Aliança Occidental. En
aquest context, Ankara va començar a participar en
diverses organitzacions destinades a incrementar la
cooperació amb Europa i els EUA. L’adhesió a l’emer
gent Comunitat Europea (CE) era una extensió lògi-

ca de la inclusió del país otomà en altres organitzacions occidentals, ja que la Comunitat aportava una
dimensió econòmica que complementava l’Aliança
Occidental. En aquell moment, l’absència dels EUA
de la incipient CE no estava renyida amb els esfor
ços turcs per mantenir relacions estretes amb aquest
aliat. Els responsables polítics turcs creien (i amb
raó, vist en retrospectiva) que Washington secundava la creació d’una comunitat basada en la promesa de la unitat occidental. Així doncs, per a l’elit
turca governant durant la primera etapa de la guer
ra freda, «Occident» significava en bona part «Europa Occidental i els Estats Units», denominats
genèricament Aliança Occidental.
El món bipolar erigit després de la guerra té molt a
veure amb la facilitat amb què Turquia es va incorporar a l’Aliança Occidental. La desaparició d’aquest
sistema internacional, que es va iniciar ja als anys
setanta, exigia revisar el que totes les parts donaven
per fet. Per part de Turquia, aquesta revisió va posar
de manifest que l’Aliança Occidental estava dividida
i que la cooperació amb els EUA no garantia una
relació fluida amb Europa, com en el passat. Durant
els setanta i els vuitanta, Turquia es va distanciar
cada vegada més de la CE, que va començar a definir la democràcia com a condició sine qua non per
a l’adhesió. Aquest nou èmfasi europeu en la democràcia –adoptada per grecs, espanyols i portuguesos– era una oportunitat que l’elit governant turca
de l’època no podia aprofitar. Mentre la CE es definia en un context que anava més enllà del desenvolupament econòmic, més en termes d’europeïtat, la
qual cosa incloïa, en primer lloc, la promoció de valors democràtics liberals, els drets humans i l’Estat
de dret, els responsables polítics turcs seguien
apuntant a paràmetres econòmics en la seva actuació en pro de l’ingrés del país en la Comunitat. Tanmateix, el gir negatiu en la relació amb la CE durant
aquesta etapa no va provocar un debat sobre la
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«pèrdua de Turquia» per part d’Occident, perquè durant el mateix període hi va haver una cooperació
intensa entre Turquia i EUA, basada cada vegada
més en inquietuds regionals, bàsicament per l’Iran i
l’Afganistan. A més, l’occidentalització era un factor
dominant entre les elits i administracions turques
durant aquesta etapa i es considerava positiva des
de l’òptica de la civilització.
La relació d’Ankara amb Occident no ha estat fàcil:
ha tingut alts i baixos, fluxos i refluxos. El debat actual sobre la relació de Turquia amb Occident és,
però, únic en relació amb altres períodes. Es desenvolupa en un moment en què Turquia negocia la
seva adhesió a la UE, en què creixen els rumors de
«descarrilament» en els contactes. La relació de Turquia amb els EUA també s’ha complicat, i ja no és
tan fluida ni cooperativa com durant la guerra freda.
A més, els contactes amb Occident es produeixen
en un context internacional canviant, amb un sistema
internacional progressivament multipolar on els actors regionals troben una orientació més autònoma.
Arran d’aquests canvis, a Turquia s’han fet passos
per dissenyar un nou rol estratègic més basat en
l’orientació regional, i això implica una nova valoració
de la identitat i el que aquesta comporta. A més,
l’existència des de 2002 d’un partit governant (Partit
de la Justícia i el Desenvolupament, AKP) força diferent dels executius anteriors pel que fa a l’enfocament
de l’occidentalització, amb un major èmfasi en la
identitat islàmica, ha influït en la política exterior i les
relacions amb Occident. Per aportar una mica de
llum al debat actual sobre la possibilitat que Occident estigui perdent Turquia, en les pàgines següents analitzaré breument el context internacional i
regional, per després centrar-me en la relació amb la
Unió Europea (UE), i acabaré valorant les perspectives en la relació amb Occident.

Canvis en el context internacional:
de la guerra freda a la postguerra freda
Durant la guerra freda, per a les elits governants turques «Occident» volia dir sobretot Europa Occidental i els Estats Units, «l’Aliança Occidental», un
tot dominat per Washington. En acabar la guerra
freda, aquestes mateixes elits van descobrir amb
retard que Occident ja no era una entitat indiferenciada i que hi havia un bon caldo de cultiu per a les
orientacions regionals. La relació d’Ankara amb els
seus veïns es va transformar enormement arran de

la fi de la guerra freda. Anteriorment, aquesta relació es definia pels paràmetres exògens de l’Aliança
Occidental. Turquia era un Estat «fronterer» en el
marc de la política de contenció occidental davant
de la Unió Soviètica. Com a conseqüència d’això,
els contactes amb els països de la zona no eren
fàcils, atès que la majoria pertanyien al bloc soviètic
o tenien problemes amb Occident. En definir la
seva relació amb els estats veïns en el context de
l’Aliança Occidental, Ankara no disposava d’una
gran autonomia per a la seva estratègia i polítiques
de veïnatge –excepte per respectar la solidaritat en
el marc de l’Aliança–, cosa que limitava el seu marge de maniobra.
Mentre, als anys setanta, els contactes otomans
amb els països de l’entorn canviaven lleugerament i
es relaxaven les tensions entre els EUA i l’URSS,
Turquia descobria els seus veïns al final de la guerra
freda. Durant aquesta etapa, Ankara va donar prova
no sols d’un major compromís en afers de veïnatge,
sinó també d’una actitud més «autònoma» en esfondrar-se tota l’estructura que envoltava la guerra freda. En aquest període, la seva interacció amb els
països de la zona havia augmentat notablement. En
aquest context, tenien una importància especial les
iniciatives econòmiques turques amb els seus veïns,
així com les interaccions –cada vegada més nombroses– culturals i socials. En l’etapa posterior a la
guerra freda, els emprenedors turcs invertien en tota
la perifèria del país, cosa que, a partir de 1991, va
multiplicar unes vint vegades el comerç amb l’exterior
més immediat. El «tomb» en la relació del país amb
el seu entorn es reflecteix sobretot en l’adopció de
règims de liberalització de visats amb un nombre
creixent d’estats limítrofs durant aquests últims anys.
Com a resultat, s’ha creat un clima propici per a la
interacció social entre Turquia i el seu entorn. La introducció d’una identitat islàmica en el discurs polític turc també s’ha notat en l’actitud amb els veïns.
S’han forjat vincles més estrets amb països de
l’Orient Mitjà, de caràcter oficial però també a través
d’empresaris i altres actors socials. En la passada
dècada, el sistema internacional, immers en la crisi
econòmica, va patir greus turbulències i la seva multipolaritat va augmentar, per la qual cosa la situació
es prestava més a les estratègies regionals; Turquia
va adoptar una política exterior més multidimensional per aconseguir el seu objectiu d’esdevenir un
actor regional. La creixent autonomia de Turquia respecte als seus aliats occidentals, sumada a la posició cada vegada més unilateral d’Ankara en el seu

A més d’aquesta actitud canviant respecte als països limítrofs, la relació de Turquia amb la UE es va
transformar enormement en el context posterior a la
guerra freda. Després d’un llarg període de relacions
problemàtiques als setanta, vuitanta i noranta, a la
Cimera d’Hèlsinki de 1999 la Unió Europea va deixar
enrere la seva orientació llargament excloent i va
adoptar una política més inclusiva respecte a Turquia, que es va incorporar al procés d’ampliació amb
una relació amb l’associació per a l’adhesió similar a
la d’altres països. Els dramàtics esdeveniments de
l’11-S van desembocar en una actitud més inclusiva
pel que fa a Turquia, no sols per part dels EUA, sinó
també dels estats membres de la UE; es va prendre
consciència que, si es comptava amb Turquia, es
qüestionaria el discurs sobre el «xoc de civilitzacions». En aquest context, Turquia es presentava
com un «model» per als països del seu voltant. Els
canvis en el context internacional i europeu es van
veure reforçats per progressos nacionals durant
aquesta etapa. Arran de la greu crisi econòmica que
va patir Turquia el març de 2001, els actors empresarials afectats es van adonar de la necessitat no
sols del suport de l’FMI, sinó també de la UE, per
assolir la tan necessària estabilitat econòmica del
país. Les elits polítiques compartien el punt de vista
de les econòmiques, per la qual cosa el «suport»
europeu es va convertir en la columna vertebral de
l’estabilitat econòmica i política turca.
En una conjuntura canviant tant a Turquia com al vell
continent, la coalició que va governar el país fins a
2002, així com l’executiu de l’AKP fins aquest mateix
any, es va concentrar en un destacat impuls reformista. La nació s’endinsava en una important fase de
transformació en què la iniciativa reformista adquiria
cada vegada més l’aire d’un projecte concret d’euro

Què és el que va sortir malament?
Va ser difícil, però, mantenir el gir positiu en la relació
Turquia-UE i el procés d’europeïtzació. El 2005,
quan Ankara va iniciar les negociacions després
d’una llarga espera, el procés d’integració europea
va passar un tràngol desafortunat. Durant la dècada
passada, la UE es va veure immersa en problemes
institucionals prolongats, agreujats pel rebuig del
Tractat Constitucional en els referèndums successius de França i els Països Baixos. El Tractat de Reforma de Lisboa va emergir com a mínim comú
denominador, però fins i tot aquesta decisió de
compromís va haver de passar per un període turbulent fins a entrar en vigor el desembre de 2009. El
llarg atzucac institucional de la Unió va empitjorar
amb la recent crisi econòmica, que els estats mem-

Balanç
Med.2011

Amb el procés d'europeïtzació, la
UE va adquirir una gran
capacitat transformadora en el
context de les iniciatives
reformistes de Turquia. De fet, es
va convertir en l'actor fonamental
a l'hora de definir la relació del
país amb Occident

peïtzació, protagonitzat per aspectes fonamentals
de la democratització. Va ser durant aquesta etapa
quan la classe política va descobrir que el procés
d’integració europea no implicava només integració
econòmica, sinó també una gran transformació política que incloïa canvis en qüestions delicades, com
ara la relació entre el món civil i el militar, l’ampliació
de drets culturals a les minories i l’abolició de la
pena capital.
Després de la Cimera d’Hèlsinki, doncs, el «suport
de la UE» va adquirir més rellevància a l’hora de
definir la relació d’Ankara amb Occident; no en va
la UE influïa en els progressos nacionals de Turquia
mitjançant el procés d’europeïtzació. La iniciativa
reformista interna de les administracions del país
va arribar a incloure un nou enfocament de la política exterior, les iniciatives regionals i les relacions
de veïnatge. Molts analistes d’aquesta època van
qualificar també d’europeïtzació aquest canvi en
l’orientació de la política exterior, que subratllava
les solucions «de suma no zero» –en lloc de les «de
suma zero»– basades en instruments multilaterals
diplomàtics i de seguretat econòmica enfront de
les mesures de seguretat militar. Amb el procés
d’europeïtzació, la UE va adquirir una gran capacitat transformadora en el context de les iniciatives
reformistes de Turquia. De fet, es va convertir en
l’actor fonamental a l’hora de definir la relació del
país amb Occident, igual que en les dècades de la
guerra freda. Tots aquests progressos significaven
que la relació entre Ankara i la UE avançava cada
vegada a més.
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entorn, alimenta el debat sobre la possibilitat que
Turquia últimament estigui canviant d’eix.
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bres van començar a notar a partir de 2008. En
aquest context tan negatiu, la política d’ampliació va
esdevenir el boc expiatori de l’aturada institucional
de la Unió i els problemes econòmics incipients.
L’agenda de la UE estava dominada per temes relatius a la governança i la competitivitat econòmiques,
i els reptes de la cohesió internacional; per això
l’impuls polític de l’ampliació va llanguir en els debats, enmig de la fatiga que causava aquest tema. El
paper de la ciutadania ha adquirit rellevància amb la
fi de la fase elitista de la política d’ampliació, i també
amb la possibilitat creixent que l’opinió pública participi en el referèndum sobre futurs ingressos en la
Unió, concretament en el cas de Turquia. Tot i que
l’ampliació rarament ha gaudit d’un suport entusiasta entre els europeus, encara té menys partidaris en
el cas dels candidats actuals i potencials, entre els
quals Turquia és el que compta amb menys suport.
La base que donava suport a l’ampliació s’ha afeblit
sobretot entre els estats membres líders, com ara
Alemanya i França. El canvi més destacat és el de la
primera, abans la partidària més acèrrima de la política d’ampliació i ara reticent en aquest tema. L’eix
francoalemany, abans un dels puntals de la integració europea i la política d’ampliació, ara constitueix
un tàndem contrari a una de les polítiques més
reeixides de la UE.
Turquia era un blanc fàcil en aquesta època complicada perquè era un dels dos candidats restants
–i, de fet, el més problemàtic– de la taula de negociacions. Va esdevenir un tema important en els
debats interns dels membres líders, com ara Alemanya, França i els Països Baixos, en particular en
època d’eleccions generals i referèndums populars. A més, els debats van començar a girar entorn
de qüestions identitàries clau, essencialment l’«euro
peïtat» de Turquia, segons punts de vista essencialistes. En aquests debats, aquesta «europeïtat» es
definia en termes d’identificació cultural/religiosa,
en lloc de referències polítiques/econòmiques. Les
converses sobre el país candidat es contextualitzaven cada vegada més en el debat islam versus Occident. A França i Alemanya, partits i polítics de
primera fila van començar a fer declaracions contundents sobre Turquia, afirmant que no era europea ni geogràficament ni culturalment. Aquestes
opinions van desembocar en noves alternatives a
l’adhesió completa: des d’oferir a Ankara un «partenariat privilegiat» fins a l’adhesió a projectes com
la Unió per la Mediterrània. Els debats van minar la
tan necessària credibilitat i eficàcia del procés

d’ingrés de Turquia, i van danyar la confiança en la
relació.
Els canvis en el conjunt de la situació internacional,
arran de la invasió nord-americana de l’Iraq el 2003,
van empitjorar aquestes tendències adverses en el
context europeu. La intervenció armada va desestabilitzar l’Iraq i l’Orient Mitjà en general i va causar
greus problemes a Ankara. La desestabilització de
l’Iraq va influir en el problema kurd de Turquia i el va
fer ressorgir després d’un període de latència.
D’altra banda, la situació del país del Golf va atiar un
debat emergent sobre el turbulent entorn de Turquia. Els membres de la UE, que tantes vegades havien qualificat de llast Turquia, es van trobar en un
entorn més propici per manifestar la seva oposició a
l’ingrés d’aquest país. A més, l’acció de Washington
a l’Iraq va acréixer en tot el planeta l’antiamericanisme,
que va assolir els nivells més alts a Turquia, amb més
del 90%. L’increment de posicions antiamericanes al
país va començar a repercutir força negativament en
l’opinió pública en general respecte al procés de la
UE i a Occident. A més dels canvis contextuals més
aviat funestos en l’àmbit europeu i internacional, el
persistent problema xipriota i l’adhesió de la República de Xipre a la UE, sense haver-se resolt el problema, va agreujar la percepció negativa de la UE i
d’Occident en general entre la ciutadania.
Aquestes novetats, sumades a l’atzucac en què es
trobaven les negociacions d’ingrés a la Unió, van
perjudicar la coalició proreforma, cosa que va desembocar en la ruptura del consens sobre la vocació
europea de Turquia i l’aparició d’una coalició de forces més escèptica. Per desgràcia, quan aquest país
va encetar les negociacions, la UE va començar a
perdre la imatge d’actor transformador, i l’entusiasme
pel procés de reformes va caure en picat. Amb unes
converses en què semblaven prevaler les condicions per damunt dels incentius, el procés d’adhesió
va perdre atractiu per a Turquia. Els costos polítics
del suport al procés van augmentar, cosa que va
provocar un descens espectacular de la identificació nacional amb el projecte. En aquesta situació,
els debats europeus sobre Turquia influïen en aquest
país, mentre que els debats turcs sobre la reforma
política afectaven negativament Europa, de manera
que va sorgir un «cercle viciós» en la relació.
L’etapa problemàtica recent va coincidir amb l’«acti
visme» de la política exterior d’Ankara respecte als
seus veïns. El país participa en nombroses iniciatives de política exterior a l’Orient Mitjà, el Caucas i
els Balcans, amb l’afany d’establir bones relacions

Perspectives en la relació
La relació de Turquia amb Occident es troba en un
moment crític, sobretot en el cas de la UE, que planteja el debat sobre la possibilitat que Ankara estigui
canviant d’eix i que Occident l’estigui perdent. El debat no és nou: reapareix sempre que la relació del
país amb Occident, especialment amb la Unió, esdevé més problemàtica. I la percepció que es té de
Turquia va fluctuant: des de les sospites d’un possible canvi d’eix fins a considerar-la un model per a
altres estats, en particular els seus turbulents veïns.
Les transformacions actuals, tant en el sistema internacional com en l’agitat entorn, exigeixen anar més
enllà del debat sobre si Occident està perdent Turquia i passar a buscar formes d’introduir el país en
mecanismes multilaterals que cal redefinir i revitalitzar en el convuls sistema multipolar.
En aquestes dues últimes dècades, el paper de Turquia com a «estat fronterer» en el context de la guer
ra freda s’ha transformat en un rol potencial de «peça
clau» en el seu entorn. Al llarg d’aquest procés de
transformació, el suport de la UE ha estat essencial:
ha millorat notablement la imatge de Turquia a la

De la mateixa manera que tots els
actors han de plantejar les seves
polítiques arran del context
canviant del món àrab, Turquia
i Europa han de trobar noves
maneres de compatibilitzar les
seves polítiques de veïnatge
Els canvis espectaculars en el sistema internacional,
i l’agitació i les revoltes a l’Orient Mitjà i el nord
d’Àfrica exigeixen que EUA, la UE i Turquia se centrin més en polítiques multilaterals, trobin maneres
de sumar al multilateralisme els actors regionals de
l’Orient Mitjà i creïn partenariats entre aquests actors. En el context mundial contemporani, a les regions limítrofes de Turquia i la Unió, Washington,
Brussel·les i Ankara hi tenen un paper fonamental. A
aquestes regions els poden passar dues coses: es
trobaran immerses en conflictes greus, de manera
que prevaldrà la «política del poder», o acabaran for-
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seva regió i li ha donat més protagonisme com a poder simbòlic a la zona. No obstant això, el seu paper
s’ha quedat a un nivell força potencial, a causa de la
manca de canals de diàleg efectius entre Turquia i la
UE en temes relatius a la PESC, la PCSD i el veïnatge. El Tractat de Lisboa aporta un context favorable
en què la política exterior i la seguretat adquireixen
més rellevància. Les disposicions del text demostren
que queda marge per a la «cooperació estructurada»
i la «cooperació millorada» en les àrees de política
exterior i de seguretat; per desgràcia, aquests mecanismes segueixen restringits als països comunitaris. A més de coherència en temes exteriors i de seguretat, és urgent crear mecanismes més flexibles.
Si aquests fossin viables, contribuirien a acostar a la
UE estats com Turquia en matèria d’afers exteriors i
seguretat; a més, fomentarien la creació de canals
de diàleg més eficaços sobre temes de veïnatge.
Col·laborar en aquestes àrees podria ajudar a construir la tan necessària confiança en la relació i reactivar així les problemàtiques negociacions d’adhesió.
Tanmateix, la col·laboració en les àrees esmentades
no és una alternativa al procés d’ingrés ni el reemplaça. Cal no perdre de vista que Turquia va adquirir
un nou rol en el seu entorn gràcies a les seves capacitats de poder tou, en molt bona part com a resultat
del procés d’adhesió a la UE.
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per aconseguir «zero problemes» amb els estats de
la zona. Turquia va adquirir un nou paper en el seu
entorn, gràcies a les seves noves aptituds de poder
tou, resultants del procés de transformació derivat
de les negociacions per a l’ingrés a la UE. Després
que recentment la Unió hagi perdut importància a
Turquia, hem estat testimonis d’una divergència
creixent entre la línia seguida per Turquia a la perifèria i l’adoptada per la UE, i també de l’aparició de
tendències «unilaterals» en la política exterior turca.
El compromís cada vegada més ferm d’Ankara amb
la regió de l’Orient Mitjà a través de mesures independents no sols genera discrepàncies amb la Unió,
sinó també tensions amb els EUA. Unes tensions
agreujades després del deteriorament de la relació
de Turquia amb Israel. A més, en el seu tracte amb
l’Iran, Ankara s’ha allunyat dels punts de vista de la
UE i Washington sobre la qüestió nuclear. Aquest
tomb negatiu en la relació de Turquia amb la UE i els
Estats Units ha atiat els debats sobre el possible
rumb del país i el seu gir cap a Orient, deixant enrere
Occident. L’èmfasi del Govern de l’AKP en la multiplicitat d’identitats, així com un gir cap a posicions
més conservadores i religioses, tant a escala interna
com regional, han encès els debats sobre el tema.
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mant part d’un sistema una mica estable. L’actuació
d‘EUA, la UE i Turquia serà de vital importància per
dissenyar aquestes trajectòries en la perifèria. Els
esdeveniments recents a l’Orient Mitjà i el nord
d’Àfrica obliguen encara més la Casa Blanca, Brus
sel·les i Turquia a adoptar una posició més activa i
conjunta a la regió. Les convulsions al món àrab
obren finestres d’oportunitat, però també de vul
nerabilitat. Per saber aprofitar aquestes finestres
d’oportunitat, el triumvirat ha d’emprendre un ampli
diàleg amb els actors regionals en què tinguin prioritat el desenvolupament socioeconòmic i la seguretat humana. Alhora, han d’estar preparats per «escoltar» i aprendre dels actors regionals, en comptes
d’imposar les seves solucions. Una de les coses
més importants que poden fer tots tres junts és potenciar, amb els actors regionals, un nou paradigma
que vinculi la seguretat al desenvolupament i la llibertat per al món àrab, i que hauria de donar preeminència a la resolució del conflicte araboisraelià.
Si ens plantegem la deriva de Turquia cap a l’Orient
Mitjà en el context de les relacions de veïnatge, les
elits polítiques i el Govern del país haurien de ser
conscients que el suport de la UE és crucial per al
paper d’Ankara en el seu entorn. Si va ser capaç de
transformar i millorar els seus instruments de poder
tou, va ser mitjançant el procés d’adhesió a la UE. El
seu atractiu a la zona té molt a veure amb la seva
relació amb la Unió; ocupa un lloc privilegiat a la regió gràcies al suport de la UE. De la mateixa manera
que tots els actors han de plantejar les seves polítiques arran del context canviant del món àrab, Turquia i Europa han de trobar noves maneres de compatibilitzar les seves polítiques de veïnatge. Per
exercir la classe de paper a què aspira en el seu
context geogràfic, Turquia ha de superar obstacles
importants, sobretot els relacionats amb la presència de problemes polítics profunds. Ho demostra la
violació de la llibertat d’expressió i organització en el
context de la polarització política creixent del país,
ocasionada per les tendències cap a un Govern majoritari i més autoritari del règim de l’AKP. En aquestes circumstàncies, es diria que la lliçó més important és «cura’t a tu mateix» per servir d’exemple als
països del voltant.

D’altra banda, cal subratllar de nou que el procés de
la UE ha estat el puntal de la consolidació de la democràcia a Turquia, com també en el cas dels seus
veïns del sud d’Europa. Els fets recents esdevinguts
a la zona exigeixen tant a Brussel·les com a Ankara
deixar enrere el cercle viciós actual de la seva relació i definir una relació de treball més eficaç, que ha
de complementar-se en les línies adoptades de cara
als veïns. El dinamisme turc a la zona requereix un
suport més actiu de la Unió i els Estats Units, però
els responsables polítics turcs tampoc no han de
qüestionar la necessitat de consolidar la demo
cràcia. Aquesta consolidació, més que important
geopolíticament –com durant la guerra freda–, és la
millor i primera opció per ancorar Turquia a Occident. És més, no sols és necessària per al país
otomà, sinó també per als veïns que té en comú amb
la UE. Es tracta de la millor fórmula per situar Turquia
a Occident, en comptes de recórrer a la transcendència geopolítica, com en el passat.
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Tot i que hagin passat dues dècades des de l’inici
de la violenta desintegració de la federació iugoslava, a la regió hi ha encara una sèrie de conflictes que
no s’han resolt. La majoria són conflictes de caràcter
etnopolític, tant a l’interior dels estats successors de
la regió com entre aquests estats. Per tant, els anomenats Balcans Occidentals (el terme políticament
correcte utilitzat per la Unió Europea per designar
l’antiga Iugoslàvia, més Albània, menys Eslovènia)
continuen sent un banc de proves permanent per a
la capacitat de la UE d’exercir el paper que se li ha
assignat de «força impulsora» (en expressió de la
Comissió Europea) de la transformació de conflictes. De fet, la catàstrofe iugoslava durant la dècada
de 1990 va constituir un desafiament perquè la Unió
Europea demostrés que pot ser alguna cosa més
que un simple pacte comercial i la va induir a forjar
objectius de llarg abast en l’àmbit internacional. Amb
el temps, l’«impuls balcànic» va portar a la construcció de la Política Comuna de Seguretat i Defensa de
la Unió Europea (PCSD). Ara per ara, el prestigi i la
credibilitat internacionals de la Unió depenen en
bona part dels seus resultats als Balcans Occidentals. Quan es debaten en el seu si nous projectes de
política exterior, com passa en aquest moment en
l’àmbit mediterrani, immediatament ve a la memòria
el record de la confusió de la UE els primers dies de
la catàstrofe iugoslava.
La Comissió Europea ha afirmat repetidament que
l’ampliació és un dels instruments de política exterior
més eficaços de la UE. Per tal de transformar els
Balcans Occidentals «a la seva imatge i semblança»,

la UE està exercint el seu poder normatiu amb molta
més intensitat que amb altres països en fase de transició. Els efectes d’això són palpables. Sens dubte,
el compromís de la UE d’acceptar els estats dels
Balcans Occidentals com a futurs membres és sobretot el que incentiva els governs d’aquesta regió
per evitar que s’agreugin uns conflictes sovint amb
prou feines sufocats. Els governs són conscients
que qualsevol acció que contravingui la política de la
Unió Europea a la regió posaria en perill immediatament les perspectives d’ingrés dels seus països. La
influència de la Unió es va fer clarament visible quan,
durant la tardor de 2010, Sèrbia va cedir davant les
demandes de Brussel·les, reforçades per la pressió
directa d’alguns dels principals estats membres sobre Belgrad perquè abandonés l’objectiu d’acon
seguir que l’Assemblea General de les Nacions Unides condemnés la secessió de Kosovo. En aquest
sentit, a principis de 2011 Belgrad i Pristina van iniciar un «diàleg facilitat per la Unió Europea», destinat
a resoldre qüestions humanitàries i altres temes, la
qual cosa previsiblement estabilitzaria encara més la
regió, malgrat el trencaclosques de Kosovo.
Tanmateix, no és gens clar que Belgrad i Pristina siguin capaços de trobar un modus vivendi durador
que a la llarga prepari el terreny per a la seva adhesió a la UE. Igual d’indecís és el futur de Bòsnia i
Hercegovina, on els tres principals grups ètnics encara debaten les mateixes qüestions que fa vint anys
els van portar a la guerra: com han de compartir el
poder, si el seu país hauria de ser un Estat (con)federal o unitari, i si una major centralització és realment un requisit previ per entrar a la UE. La llista de
les «ferides obertes» més greus als Balcans Occidentals estaria incompleta si no esmentéssim la fràgil relació entre la població eslava i l’albanesa a la
República de Macedònia. Les constants demandes
dels albanesos d’una autonomia creixent tenen ressonàncies familiars a la regió, ja que en dècades re-
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La política de la Unió Europea respecte
als Balcans Occidentals: entre la
continuïtat i la revisió

cents aquests designis han precedit la desintegració de l’Estat. A més, hi ha investigacions basades
en sòlides proves que corroboren que els albanesos
de Kosovo, la República de Macedònia i la mateixa
Albània donen un ferm suport a la unificació de la
seva nació –la segona en grandària dels Balcans
Occidentals– en un sol Estat.
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La transició fracassada
Amb aquest teló de fons de tot un seguit de qüestions complexes sense resoldre, la política de la UE
s’esforça per preparar els països dels Balcans Occidentals de cara a l’adhesió, alhora que els ajuda a
superar els efectes de la guerra, l’endarreriment
econòmic i la feble governança. Amb algunes terribles excepcions a Kosovo, en l’última dècada hi ha
hagut poca violència als Balcans Occidentals, i la
majoria de governs s’han ajustat, en diversos graus,
a la complexa condicionalitat imposada per la UE en
el marc del procés d’adhesió.
En aquests moments, les amenaces més perilloses
per a l’estabilitat a la regió –amb totes les possibles
repercussions per a la seguretat de la UE i el continent– provenen de les inexorables crisis econòmiques. Encara que totes les zones dels Balcans Occidentals estan fermament vinculades a la UE pel
comerç i la inversió, aquests dos o tres últims anys
el creixement econòmic en aquesta regió ha decaigut. La majoria dels països de la regió necessitarien
índexs de creixement anuals de dues xifres per no
quedar massa endarrerits respecte a la UE. Però,
lluny d’això, l’economia de gairebé tots els països
dels Balcans Occidentals s’ha contret com a resultat de la recent recessió global i també a causa de
deficiències d’àmbit nacional. L’atur (al voltant del
20% a Croàcia i Sèrbia, i de més del 40% a Bòsnia
i la República de Macedònia) està augmentant, amb
perspectives poc encoratjadores pel que fa a la possibilitat que aviat hi hagi més ocupació. La inversió
estrangera, sovint presentada com la panacea, juntament amb una demanda nacional alimentada pel
crèdit, ha disminuït considerablement. En essència,
el model de transició proposat per la UE i altres institucions occidentals als futurs membres dels Balcans Occidentals no ha assolit els resultats que
s’esperaven a partir de l’experiència de l’Europa
central i oriental. La desindustrialització de la regió
després de la desintegració de l’antiga Iugoslàvia i
les guerres que van seguir no s’ha revertit, i no s’han

materialitzat prou en nous béns i serveis exportables.
El dèficit pressupostari, el deute extern i la pèrdua
de llocs de treball s’han disparat. A més, el crim organitzat i l’escàs control de la corrupció, les greus
mancances en la judicatura, la inadequada qualificació de la mà d’obra i unes infraestructures insuficients són elements que minen el rendiment econòmic i afebleixen la cohesió social.

El model de transició proposat
per la UE i altres institucions
occidentals als futurs membres
dels Balcans Occidentals
no ha assolit els resultats
que s’esperaven a partir de
l'experiència de l'Europa central
i oriental
L’estabilitat als Balcans Occidentals depèn en bona
part de convèncer la població que val la pena fer
sacrificis –siguin de naturalesa econòmica (austeritat fiscal, retallades de prestacions socials, etc.) o
ideològica (renúncia a les tradicions i objectius nacionals o nacionalistes)– en nom de l’aspiració, més
elevada, d’incorporar-se a la UE. En aquest context,
el calendari exacte en què es podria produir aquesta
adhesió a la Unió té una importància secundària per
a la població: per a la gent és molt més significatiu
veure una millora en la seva vida diària. Si les autoritats públiques propicien millores en el nivell de vida
i la qualitat de la governança, la població donarà suport a polítiques que se centrin en les reformes, la
democràcia i l’estat de dret. Tot i amb això, la persistent crisi econòmica ràpidament està fent miques la
credibilitat de les promeses dels polítics dels Balcans Occidentals respecte a una futura vida millor
dintre de la UE, tal com ha documentat àmpliament
l’enquesta anual Gallup Balkan Monitor. En conseqüència, es donen les condicions per a un «ressorgiment» del populisme nacionalista, que ja va ferir
fatalment l’antiga Iugoslàvia als anys noranta.
Als Balcans Occidentals, el nacionalisme sol anar
unit a una sèrie d’idees generalitzades sobre «aliances estratègiques històriques» amb potències externes, com ara els Estats Units, Rússia, Turquia o,
actualment, fins i tot la Xina. Nacionalistes i conservadors sovint presenten aquestes noves associacions dels seus països com una alternativa millor

o si la «nacionalització» es convertirà en un tret fonamental de la política de la UE pel que fa al sud-est
d’Europa. Els resultats poc concloents de les intervencions polítiques nord-americanes davant d’alguns
influents estats membres en favor de l’adhesió de
Turquia a la UE podrien assenyalar els límits d’aquests
esforços de persuasió, encara que sigui la potència
hegemònica la que ho intenti.
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Si la Unió Europea vol evitar que els Balcans tornin
a caure en conflictes prolongats i pretén donar proves que pot garantir la seguretat al conjunt de la
seva «zona d’interès» natural, el continent europeu,
els estats membres han de revisar la seva política
respecte a la regió. Aquesta revisió ha de començar
per l’element financer clau en la capacitat de transformació de la UE: l’Instrument d’Ajuda de Preadhesió (IPA), concebut per ajudar a aplicar les reformes,
assegurar una transició socioeconòmica reeixida i
fomentar la integració dels Balcans Occidentals a la
UE fins i tot abans de l’adhesió.
Atès que els fons de l’IPA es distribueixen bàsicament segons el volum de població dels països beneficiaris, Turquia s’està emportant la part del lleó dels
11.500 milions d’euros disponibles entre els anys
2007 i 2013. Per exemple, el 2012 la Unió Europea
preveu donar suport a Turquia (que en aquest moment té la sort de presentar unes taxes de crei
xement econòmic gairebé com les de la Xina) amb
prop de 900 milions d’euros, mentre que Sèrbia, el
país més gran dels Balcans Occidentals, rebria
menys de 207 milions. A més, una part significativa
dels fons de preadhesió van a parar a diverses organitzacions intermediàries i s’utilitzen per pagar a experts consultors dels països de la UE. De tota manera, quan un país entra a la UE, li «plouen» diners de
la institució, i per això sovint els fons disponibles no
s’exploten totalment perquè els nous membres
no poden dur a terme en el moment oportú una
quantitat suficient de projectes significatius. En el
cas de Croàcia, s’espera que la xifra es decupliqui,
de manera que el seu primer any com a membre de
la UE el país probablement tindrà al voltant de 2.000
milions d’euros a la seva disposició. Com era de
preveure, hi ha propostes dels països dels Balcans
Occidentals perquè se’ls permeti un major accés als
fons estructurals de la Unió fins i tot abans de la
seva adhesió.
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de cara al futur que no pas mantenir-se en un etern
compàs d’espera fora de la UE. De fet, fins i tot les
persones amb mentalitat més proeuropea dels Balcans Occidentals se senten cada vegada més desesperades a causa de la impressió generalitzada
que la UE està convertint-se en una mena de «blanc
mòbil». La raó d’això, junt amb l’estancament socioeconòmic nacional, és l’evident descontentament
d’alguns influents estats membres pel que fa a la
perspectiva d’una nova ampliació a curt o mitjà termini. Mentre que Grècia, Itàlia, Àustria i altres països
veïns (i amb grans interessos financers i econòmics
a la regió) donen suport a la continuïtat de la política
d’ampliació i fins i tot proposen la introducció d’una
via ràpida per a l’adhesió a la UE dels països dels
Balcans Occidentals, Alemanya, els Països Baixos,
França i d’altres insisteixen en la «moderació» a
l’hora d’acceptar nous membres. Evidentment, en
les negociacions amb els aspirants dels Balcans
Occidentals la UE està aplicant una condicionalitat
més estricta que en anteriors rondes d’ampliació. A
més, els estats membres no dubten a aprofitar el
procés d’ampliació per als seus objectius nacionals
(per exemple, en les discussions entre Atenes i Skopje, Ljubljana i Zagreb, l’Haia i Belgrad, Nicòsia i
Ankara, etc.). El resultat ha estat una «nacionalització progressiva» de la política d’ampliació, que desacredita els compromisos de la Unió Europea amb
els estats aspirants i soscava la capacitat transformadora del procés d’ampliació.
Un significatiu sector dels responsables de les polítiques de la UE no té en compte el deteriorament de
les actituds populars als Balcans Occidentals pel
que fa a la Unió i les possibles implicacions que això
té per a la seguretat d’Europa i, en conseqüència,
també per al prestigi internacional de la UE. En canvi,
els Estats Units insisteixen que els esdeveniments
dels Balcans Occidentals continuen plantejant els
principals reptes per a l’estabilitat d’Europa. Partint
de la premissa que els Balcans Occidentals constitueixen una regió crucial per al futur d’Europa, els
Estats Units prometen seguir «col·laborant amb Europa respecte a Europa» fins que el projecte europeu
es completi amb la inclusió dels aspirants dels Balcans Occidentals. Amb aquesta finalitat, Washington
no dubta a exercir pressió sobre diversos estats
membres de la UE, com els Països Baixos o Eslovènia, perquè no impedeixin el procés d’adhesió dels
països balcànics a causa de les seves agendes polítiques nacionals. No obstant això, està per veure si
aquesta intervenció nord-americana serà prou eficaç
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Bozidar Delić, vicepresident del Govern serbi per a
la Integració Europea, lidera des de començaments
de 2011 la iniciativa per reformar els instruments
d’ajuda de preadhesió a la UE. Però encara ha anat
més lluny i ha proposat que la UE, possiblement a
través del nou Instrument d’Estabilitat Financera,
proporcioni garanties creditícies limitades als països
dels Balcans Occidentals per tal que puguin recaptar fons en els mercats de capitals en millors condicions. Uns tipus d’interessos més baixos i uns terminis de devolució més llargs per als nous capitals
permetrien als països de la regió augmentar les seves inversions en projectes industrials o d’altres que
podrien fomentar l’ocupació i alleujar, així, algunes
pressions socials. Delić argumenta que només en
aquesta dècada el seu país estalviaria més de 3.000
milions d’euros si els actuals tipus d’interès que Sèrbia ha de pagar als mercats de capitals estrangers
es reduïssin a les xifres que s’apliquen als països
que poden comptar amb les garanties creditícies de
la UE. Òbviament, a canvi, els països dels Balcans
Occidentals haurien d’acceptar una supervisió externa màxima en matèria fiscal i macroeconòmica.
Aquest mecanisme estricte de supervisió podria
prendre forma a través d’una ampliació del paper de
l’Eurostat, l’oficina estadística de la UE, i el Fons
Monetari Internacional. Actualment ja hi ha diversos
països dels Balcans Occidentals amb acords de
disponibilitat de crèdit amb el Fons Monetari Internacional que els asseguren liquiditat financera. Amb
caràcter general, una supervisió externa més estricta
dels fluxos financers als països aspirants és beneficiosa per a tots els afectats, atès que la contractació
pública i altres despeses de les arques estatals tendeixen a ser unes de les principals fonts de corrupció i delinqüència.
No obstant això, no n’hi ha prou amb una nova
«agenda de creixement». Calen altres passos més
decidits que permetin aprofundir en la integració
sense esperar que aquests països estiguin plenament preparats per entrar a la Unió Europea. El Tractat de la Comunitat de l’Energia, que va entrar en
vigor el juliol de 2006, o l’abolició de l’exigència de
visat d’entrada per als ciutadans de la majoria dels

països dels Balcans Occidentals el 2009 i 2010,
són exemples de com la Unió Europea pot exportar
les seves normes, regles i institucions als potencials
països membres ja abans de la plena integració.
Ampliar gradualment el cabal comunitari, establint
«comunitats» similars (transport, habitatge i afers de
justícia; política exterior i de defensa; ocupació, mitjans de comunicació i cultura, etc.) amb els països
aspirants, promouria l’estabilitat, la predictibilitat i la
confiança en les relacions mútues. Aquest mètode
podria servir també com a model per a la Unió Europea de cara a forjar la integració amb els seus veïns
orientals i mediterranis.
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Més de tres anys després de la seva declaració
d’independència respecte a Sèrbia arran de la inter
rupció de les negociacions sobre el seu estatus definitiu, Kosovo continua lluitant per obtenir una acceptació més àmplia en l’àmbit internacional, malgrat el
suport de moltes de les principals potències mundials. Tot i haver estat reconegut per 75 estats membres de l’ONU (en el moment de redactar aquestes
línies), la Unió Europea roman dividida sobre la qüestió, la qual cosa deixa les perspectives d’accés de
Kosovo a la Unió envoltades d’incertesa. Amb persistents dubtes sobte la seva viabilitat econòmica i la
seva capacitat per abordar els problemes del crim organitzat i la corrupció, i enmig d’una allau d’acusacions
de crims de guerra contra l’Exèrcit d’Alliberament de
Kosovo (ELK), el país continua lluitant per aconseguir
nous reconeixements. La qüestió de Kosovo segueix
essent objecte de considerable debat i conjectura, no
només a causa de la seva rellevància per a altres casos d’estats amb territoris en disputa, sinó per les seves implicacions per al desplegament de missions de
les Nacions Unides en situacions de crisi marcades
per tendències secessionistes. Per tant, la manera
com es resolgui en darrera instància la qüestió de Kosovo tindrà importants conseqüències per a les futures temptatives de resolució de conflictes endegades
a altres llocs en els propers anys.
1

La sentència del TIJ: una oportunitat perduda?
La principal línia d’acció de Sèrbia, radicalment oposada a la independència de Kosovo, ha girat al vol-

Ian Bancroft és cofundador de TransConflict, una organització que aborda projectes de transformació de conflictes i de recerca als Balcans
Occidentals. Tot i ser també membre de la missió de l’OSCE a Bòsnia i Hercegovina, l’autor escriu aquí a títol personal, i les opinions que expressa no representen les de l’OSCE.

Med.2011

Kosovo: progrés parcial, paràlisi
i reconeixement

Malgrat que Kosovo ha aconseguit incorporar-se al
Fons Monetari Internacional i al Banc Mundial des
que va declarar unilateralment la independència el
18 de febrer de 2008, cinc estats membres de la UE
—Espanya, Xipre, Grècia, Romania i Eslovàquia—
continuen sense reconèixer-lo. Cadascun d’aquests
països té por que el precedent de Kosovo pugui tenir implicacions perjudicials per a la seva pròpia política interior: Espanya, amb els bascos i els catalans; Xipre, amb la no reconeguda República Turca
del Nord de Xipre, i Romania i Eslovàquia, amb les
seves respectives minories hongareses. Tot i que
aquests desacords no van evitar el desplegament
de la neutral EULEX (Missió de la UE per a l’Estat de
Dret a Kosovo) —la missió civil de més abast de la
UE implementada en el marc de la Política Comuna
de Seguretat i Defensa (PCSD)—, el cert és que
segueixen impedint les perspectives d’adhesió de
Kosovo a la UE. Mentre que altres països dels Balcans Occidentals han obtingut la liberalització de
visats, Kosovo continua encara sense un full de ruta
que determini les condicions requerides per unir-se
a la llista blanca de visats junt amb aquests països.
Malgrat que el Parlament Europeu ha demanat moltes vegades una postura comuna respecte a Kosovo, sembla improbable que l’actual impàs se solucioni a curt termini, la qual cosa deixa la UE amb la
difícil tasca de persuadir Kosovo que, en darrera instància, té certament una perspectiva d’adhesió.
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La posició internacional de Kosovo
arran de l’opinió consultiva del Tribunal
Internacional de Justícia
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tant de la seva petició a l’Assemblea General de les
Nacions Unides, l’octubre de 2008, que remetés la
qüestió al Tribunal Internacional de Justícia (TIJ) perquè aquest considerés si «la declaració unilateral
d’independència per part de les Institucions Provisionals d’Autogovern de Kosovo [és] conforme al
Dret internacional». El TIJ va emetre la seva llargament esperada opinió consultiva el 22 de juliol de
2010, declarant, per 10 vots a quatre, que «el Dret
comú internacional no conté cap prohibició aplicable a les declaracions d’independència», i que, per
tant, els esdeveniments del 17 de febrer de 2008
«no violaven el Dret comú internacional». Així, el TIJ
sentenciava, en essència, que la declaració de Ko
sovo no era ni legal ni il·legal: simplement el Dret internacional no regula assumptes d’aquesta índole.
Malgrat no ser vinculant, s’esperava que la sentència del TIJ desencadenaria una allau de reconeixements al nou Estat, eliminant algunes de les actuals
incerteses respecte a l’estatus de Kosovo. El fet que
aquests no aconseguissin materialitzar-se pot atribuir-se en part a l’afortunada campanya diplomàtica
de Sèrbia i, el que és més important, al fet que el TIJ
va fer una interpretació de la qüestió plantejada.
Com assenyalava el propi tribunal, l’Assemblea General «no pregunta si Kosovo ha assolit la categoria
d’Estat. Ni tampoc pregunta per la validesa o els
efectes legals del reconeixement de Kosovo per part
dels estats que l’han reconegut com a Estat independent». En negar-se a abordar ja sigui «l’estatus
dels actes de reconeixement» o la qüestió de si la
declaració havia conduït de fet a l’establiment d’un
Estat —a saber, la declaració «aïllada dels seus
efectes legals»—, l’opinió del tribunal gairebé no
proporciona directrius a l’Assemblea General de les
Nacions Unides («l’organisme sol·licitant»), tal com
s’argumenta en el vot particular del jutge Bennouna.
La sentència del TIJ, doncs, no ha aconseguit proporcionar la claredat desitjada per molts països incòmodes davant el dilema de reconèixer o no la
independència de Kosovo, en particular pel que respecta a les qüestions relatives al dret de l’autodeter
minació o de la successió.
La capacitat persuasiva de l’opinió del TIJ també
s’ha vist diluïda per algunes de les complexitats legals emprades pel mateix tribunal; per exemple,
l’afirmació que la declaració va ser adoptada durant
una sessió especial de l’Assemblea de Kosovo per
aquells que actuaven «conjuntament en la seva qualitat de representants del poble de Kosovo fora del
marc de l’administració interina», i no per les Institu-

cions Provisionals d’Autogovern de Kosovo. En
conseqüència, es jutjava que els autors de la de
claració no havien excedit el marc constitucional
d’autogovern establert a l’empara de les regulacions de la UNMIK (Missió d’Administració Provisional de les Nacions Unides a Kosovo). El jutge Bennouna, per la seva part, assenyala que «no hi havia
cap dubte en la ment del secretari general i del seu
representant especial a Kosovo que la declaració
era, de fet, el treball de la recentment elegida Assemblea de les Institucions Provisionals d’Autogo
vern de Kosovo» i que «tots els que viuen a Kosovo
han de complir el règim d’autogovern establert per
les Nacions Unides».

El prestigi internacional de Kosovo: reparar
o reafirmar la seva reputació?
Atès que l’esperada pluja de reconeixements arran
de la sentència del TIJ no s’ha materialitzat, l’atenció
s’ha centrat de nou en els esforços diplomàtics de
Kosovo per justificar la seva independència. Abans i
després de la seva declaració unilateral, el país ha
lluitat per persuadir els escèptics que és un Estat
econòmicament viable, capaç de prosperar sense
ajuda de donants internacionals i sense les remeses
de la seva extensa emigració. Kosovo continua essent una de les regions més pobres d’Europa, amb
una taxa d’atur del volant del 40%, una renda anual
per càpita mitjana d’uns 2.000 euros i aproximadament un 37% de la seva població vivint en la pobresa. Amb desenes de milers de joves incorporantse cada any al mercat laboral, Kosovo s’enfronta a
una difícil dinàmica socioeconòmica. Malgrat ser ric
en recursos naturals com plom, lignit i coure, explotar aquestes reserves requerirà considerables inversions en noves tecnologies i infraestructures de
transport, especialment per posar fi a les apagades
elèctriques diàries que obstaculitzen la producció
industrial.
El prestigi internacional de Kosovo ha patit un nou
impacte a causa d’un informe del relator especial
del Consell d’Europa, Dick Marty, titulat Tracte inhumà de persones i tràfic il·lícit d’òrgans humans a
Kosovo, i que va ser adoptat per l’assemblea parlamentària del Consell d’Europa a finals de gener.
L’informe de Marty formula una sèrie de greus acusacions contra l’actual primer ministre de Kosovo i
antic líder polític de l’Exèrcit d’Alliberament de Koso
vo (ELK), Hashim Thaçi. A banda de les al·legacions
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perspectiva europea dels països balcànics reconeguda al Consell

Transports de l’Europa Sud-oriental, la Iniciativa per a la

Europeu de Santa María de Feira (19 i 20 de juny de 2000) i com-

Reforma Educativa (ERISEE), la Iniciativa Regional de Mi-

plementa el que disposa la Cimera UE-Balcans Occidentals cele-

gració, Asil i Refugiats (MARRI), la Xarxa de Salut del Sud-

brada a Zagreb el 24 de novembre de 2000. D’aquesta manera, a la

est d’Europa (SEEHN), la Iniciativa de Cooperació del

reunió de Tessalònica s’estableix el Procés d’Estabilització i As-

Sud-est d’Europa (SECI) o l’Estratègia Europea per a la Re-

sociació com a política de la UE per als Balcans Occidentals, la fi-

gió del Danubi. La major part d’aquestes iniciatives integren a

nalitat de la qual és acompanyar aquests països en la seva progres-

més Moldàvia i Ucraïna.

perspectiva constitueix un incentiu perquè aquests estats empren-

Altres elements del SAP són el Diàleg polític i econòmic entre la

guin de manera efectiva reformes polítiques, econòmiques i socials.

UE i els països preadhesió, els resultats del qual s’integren en les

A canvi, el SAP permet als països participants beneficiar-se d’ajudes

negociacions d’adhesió, i la participació en programes, agències

financeres i assistència tècnica com el lliure accés al Mercat Únic

i comitès de la UE.

Europeu. Els elements del SAP per donar compliment als seus ob-

El Procés d’ampliació. Turquia, Croàcia, l’Antiga República Iu-

jectius integren l’anomenada Estratègia de Preadhesió:

goslava de Macedònia, Montenegro, Islàndia. Durant el desen-
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siva aproximació a la UE amb vista a la seva adhesió final. Aquesta

de Dret, economia de lliure mercat i capacitat per assumir el cabal

del qual són l’estabilització i transició accelerada del país a una eco-

comunitari) poden presentar la seva sol·licitud d’adhesió al Consell

nomia de mercat, la potenciació de la cooperació regional i l’adhesió

Europeu. Després d’un dictamen previ favorable de la Comissió, la

a la UE. Un cop signat, el SAA ha de ser ratificat per les institucions

concessió per part del Consell Europeu i per unanimitat de l’estatus

europees, cadascun dels estats membres i el país concernit. Mentre

de candidat oficial al país marca l’inici de les negociacions

el SAA es troba en període de ratificació, les relacions comercials

d’adhesió que conclouen, després d’una fase d’escrutini i una altra

amb el país objecte del SAA es regulen mitjançant un SAA interí

de seguiment i supervisió, amb el tancament definitiu dels 35 capí-

en matèria comercial.

tols, un per àmbit polític, recollits en el NPAA. La conclusió de les

• Associació per a l’Adhesió (AA). Aprovada pel Consell Europeu

negociacions porta a la signatura del Tractat d’Adhesió, el qual, un

per majoria qualificada, a proposta de la Comissió, desenvolupa el

cop ratificat pel país candidat i tots els estats de la UE, entra en vigor,

SAA, i constitueix el marc de cooperació econòmica, financera i tèc-

passant el país candidat a convertir-se en Estat Membre de la Unió.

nica per proporcionar assistència al país en la seva implementació

En el lapse de temps entre la signatura i la ratificació final del Tractat,

de les reformes recollides al SAA. Així, l’AA especifica els àmbits

el país candidat és Estat Adherent.

prioritaris en què s’han d’emprendre reformes, orientacions per a
l’assistència financera i principis i condicions que emmarquen

Fonts

l’Associació. En aquest sentit, l’AA inclou els Programes Nacionals per a l’Adopció del Cabal (NPAA). Per finançar aquestes

Comissió Europea. DG d’Ampliació www.ec.europa.eu/enlargement

reformes, existeix l’Instrument de Preadhesió (IPA), que des de

Unió Europea. http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/in

l’1 de gener de 2007 substitueix com a únic mecanisme financer els
diferents instruments anteriors (el Programa CARDS, l’Instrument
de Preadhesió per a Turquia i els programes PHARE, ISPA i

dex_es.htm
Unió Europea. http://europa.eu/legislation_summaries/enlargement/
western_balkans/index_es.htm

SAPARD). Per al període 2007-2013 l’IPA compta amb 11.500 mi-

Delegacions de la UE a Croàcia www.delhrv.ec.europa.eu/?lang=en&

lions d’euros destinats a cobrir els seus cinc components: ajuda a la

content=62, ARIM www.delmkd.ec.europa.eu/en/bilateral-relations/

transició i desenvolupament institucional, cooperació transfrontere-

history-of-relations.htm, Montenegro www.delmne.ec.europa.eu/co

ra, desenvolupament regional, desenvolupament de recursos hu-

de/navigate.php?Id=56, Turquia www.avrupa.info.tr/AB_ve_Turkiye,

mans i desenvolupament rural.

Ab_Ve_Turkiye.html, Sèrbia www.europa.rs/en/srbijaIEu/politicki_eko

• Cooperació regional. Com a element fonamental del SAP, di-

nomski_odnosi/proces_stabilizacije_pridruzivanja.html, Albània http://

verses iniciatives de cooperació regional reben suport financer de

eeas.europa.eu/delegations/albania/eu_albania/political_relations/in-

la UE a través de l’IPA (430 milions d’euros 2007 i 2010). D’una

dex_en.htm i Bòsnia i Hercegovina www.delbih.ec.europa.eu/?akcija

banda, el Procés de Cooperació de l’Europa Sud-oriental,

=clanak&CID=16&jezik=2&LID=31.

l’òrgan operatiu del qual des de l’any 2008 és el Consell de Cooperació Regional, emmarca les iniciatives de cooperació
regional. De l’altra, una sèrie d’acords i iniciatives sectorials fo-

(continúa)

221

disposició de complir els Criteris de Copenhaguen (Estat Democràtic

i un país determinat es formalitza mitjançant el SAA, els objectius
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volupament de l’Estratègia de Preadhesió, els candidats potencials en
• L’Acord d’Estabilització i Associació (SAA). El SAP entre la UE
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Entrada en
vigor del
SAA

Entrada en
vigor del
SAA interí
en matèria
comercial

Recomanació de la CE
d’iniciar
negociacions
d’adhesió

Inici de les
negociacions
d’adhesió

18/06/2004

01/02/2005

01/01/2002

06/11/2004

03/10/2005²

16/12/2005

01/04/2004

01/06/2001

14/10/2009

No iniciades³

El Consell
Informe
favorable de concedeix
l’estatus de
la CE a la
candidat
candidatura
oficial
a l’adhesió

PAÍS

Signatura
del SAA¹

Signatura
del SAA
interí en
matèria
comercial

Sol·licitud
adhesió

Croàcia

29/10/2001

29/10/2001

21/02/2003

20/04/2004

Antiga
República
Iugoslava de
Macedònia

09/04/2001

09/04/2001

22/03/2004

09/11/2005

Montenegro

15/10/20074

15/10/2007

15/12/2008

09/11/2010

17/12/2010

01/05/2010

01/01/2008

-

-

-

Turquia

12/09/1963

23/11/1970

14/04/1987

13/10/1999

11/12/1999

01/12/1964

01/01/19735

06/10/2004

17/12/2004

-

29/04/20084,6,7 29/04/2008

22/12/2009

-

-

En procés de
ratificació

01/02/2010

-

-

-

Sèrbia

Fi de les
negociacions
Previst per a
juny de 2011
-

Albània

12/06/2006

12/06/2006

28/04/2009

-

-

01/04/2009

01/12/2006

-

-

-

Bòsnia i
Hercegovina

16/06/2008

16/06/2008

-

-

-

En procés de
ratificació

01/07/2008

-

-

-

1 En principi, l’inici de les negociacions d’adhesió amb Croàcia es va fixar per al 17 de març de 2005 però el procés va quedar en suspens fins que no es va conèixer el dictamen favorable del Tribunal Penal
Internacional per a l’Antiga Iugoslàvia (TPII), el 3 d’octubre de 2005.
2 El veto de Grècia fins que no es resolgui de forma satisfactòria la disputa per la denominació oficial de l’Antiga República Iugoslava de Macedònia manté en suspens l’inici de negociacions per a l’adhesió.
3 Montenegro va declarar la seva independència de la federació que formava amb Sèrbia el 3 de juny de 2006. Prèviament, la UE havia iniciat amb Sèrbia-Montenegro negociacions per a un SAA l’octubre de
2005, interrompudes el 3 de maig de 2006 per manca de cooperació de Belgrad amb les investigacions del TPII.
4 El SAA signat entre la Comunitat Econòmica Europea i Turquia i conegut com a Acord d’Ankara estableix tres dilatades fases per al seu complet desenvolupament: la fase preparatòria (1964-1970), la fase de
transició (1973-1995) i la fase de finalització (a partir de 1996 i fins a la plena integració econòmica de Turquia amb la UE). Per donar compliment a la fase de transició, Turquia i la UE van adoptar, el 23 de
novembre de 1970, un protocol addicional per a la completa eliminació dels drets de duana mutus, que va entrar en vigor l’1 de gener de 1973. Posteriorment, i per donar compliment a la fase de finalització, el
22 de desembre de 1995 es va signar l’Acord d’Unió Duanera que va entrar en vigor l’1 de gener de 1996.
5 El SAA i el SAA interí en matèria comercial amb Sèrbia van quedar en suspens el 15 de setembre de 2008 i fins al 7 de desembre de 2009 a causa del veto dels Països Baixos, que exigien mostres de cooperació més grans amb el TPII.
6 En el cas de Kosovo, i sobre la base de la seva situació específica segons la resolució 1244 de l’ONU, el 6 de novembre de 2002 va començar a funcionar el Mecanisme de Seguiment del Procés
d’Estabilització i Associació.

de «desaparicions, tràfic d’òrgans, corrupció i connivència entre grups criminals organitzats i cercles
polítics de Kosovo», una de les acusacions més rotundes és l’afirmació de Marty que «les organitzacions internacionals que actuen a Kosovo van afavorir un plantejament polític pragmàtic, adoptant la
visió que havien de promoure l’estabilitat a curt termini a qualsevol preu, i sacrificant així alguns principis de justícia importants». Les afirmacions que es
van anteposar els interessos de l’estabilitat als de la
justícia han soscavat encara més el discurs humanitari sobre el qual sovint s’ha justificat la independència de Kosovo.

Converses Sèrbia-Kosovo: una sortida
de l’impàs?
Tot i que el recurs de Sèrbia a una sentència del TIJ
va desplaçar temporalment la qüestió del pla polític
al jurídic, arran d’aquesta sentència la qüestió de
l’estatus de Kosovo està ara fermament assentada
de nou en l’àmbit de la política internacional i nacional. Malgrat haver presentat inicialment una proposta de resolució a l’Assemblea General de les Na-

cions Unides declarant que la secessió unilateral no
era un mitjà acceptable per resoldre les disputes ter
ritorials i exigint el diàleg amb vista a trobar solucions mútuament acceptables a «totes les qüestions
obertes», en darrera instància Sèrbia va acceptar un
compromís al voltant d’una resolució amb el suport
de la UE que preparava el terreny per a un diàleg
entre Belgrad i Pristina. Després de diversos ajornaments derivats de les sobtades eleccions celebrades a Kosovo cap a finals de 2010 i les posteriors
negociacions de coalició, el març de 2011 Sèrbia i
Kosovo van iniciar finalment les converses, amb els
serbis representats per Borislav Stefanović, director
polític del Ministeri d’Afers Exteriors, i els kosovars
per Edita Tahiri, vicepresidenta del Govern. Presideix les converses Robert Cooper, un assessor especial del Servei Europeu d’Acció Exterior de la UE,
fet que subratlla la determinació de la UE d’assumir
la iniciativa per assegurar una solució sostenible a
un dels problemes més delicats dels Balcans Occidentals, i que demostra alhora l’atractiu de la possible adhesió.
Inicialment les converses han fet especial èmfasi a
trobar solucions a qüestions tècniques —com ara el
subministrament d’electricitat, les telecomunica-

La resolució de la qüestió del nord com a
requisit per assolir un acord sostenible
Mentre que el Govern de Kosovo, amb el suport dels
seus patrocinadors internacionals, insisteix que les
qüestions d’estatus no són objecte de discussió, el
futur del nord de Kosovo, amb una població predominantment sèrbia i on les institucions de Pristina
tenen poca influència, continua essent objecte de
polèmica. Les concessions sobre el nord, tanmateix,
podrien preparar el terreny per a un compromís més
ampli sobre la qüestió de l’estatus de Kosovo. Malgrat que les idees de partició o d’un intercanvi de
terres, en què Kosovo renunciaria al nord a canvi de
la part de majoria ètnica albanesa del sud de Sèrbia

El precedent de Kosovo?
Els defensors de la independència de Kosovo han
insistit durant molt temps que aquest constitueix un
cas sui generis, sense que estableixi un precedent
per a altres disputes de naturalesa semblant; un resultat inevitable derivat del context únic creat per la
desaparició de l’antiga Iugoslàvia, les atrocitats que
van acompanyar la seva fragmentació, la intervenció
final de l’OTAN i els anys d’administració de les Nacions Unides. Tanmateix, aquesta repetida insistència no ha impedit que altres moviments secessionis-
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(que es coneix localment com la «vall de Presevo»),
sovint es consideren la solució més senzilla, qualsevol nou canvi de fronteres als Balcans basat en criteris ètnics tindria conseqüències tant per a Bòsnia
i Hercegovina com per a l’antiga República Iugoslava de Macedònia. Una altra proposta, que confereix
més autonomia al nord, es basa en una combinació
del Pla Ahtisaari i del pla de sis punts del secretari
general de les Nacions Unides, Ban Ki-moon, que
proposa una sèrie de mesures pragmàtiques relatives a ordre públic, duanes, judicatura i infraestructures, més una autonomia local en matèria d’educació
i cultura, i equipaments especials per a Mitrovica
(com la universitat i l’hospital).
Tanmateix, veure el nord com una mena de «condomini» —«un territori polític (Estat o zona fronterera)
en o sobre el qual dos o més poders sobirans acorden formalment compartir igual domini (en el sentit
de sobirania) i exercir conjuntament els seus drets,
sense dividir-lo en “zones nacionals”»— proporciona una solució més innovadora, que implica compartir la sobirania del territori disputat. El marc especial jurídic i polític del districte de Brčko a Bòsnia
i Hercegovina proporciona un exemple regional
d’aquesta solució. Com a unitat administrativa autònoma, els poders de govern de Brčko es deriven de
les dues entitats del país, la República Srpska i la
Federació; el districte pertany simultàniament a
ambdues, i els seus residents són ciutadans de
l’una o de l’altra. El districte de Brcko —amb assemblea, administració, policia i judicatura pròpies— ha estat celebrat com una innovació institucional que aborda de manera satisfactòria la qüestió
d’un territori disputat i estratègicament important.
Compartir la sobirania del nord de Kosovo podria
proporcionar la base més sòlida per a un acord sostenible entre Kosovo i Sèrbia.
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cions, la matriculació de vehicles i l’accés a l’espai
aeri— que milloraran les condicions de vida per a
tothom, mentre que de moment s’aparquen les
qüestions d’estatus. Tanmateix, com posen de manifest diversos exemples, en particular el dels segells
de duana de la República de Kosovo, que Sèrbia es
nega a reconèixer, les qüestions tècniques sovint tenen una connotació d’estatus molt evident. El repte
per a la UE, com a principal mediadora, és com seguir avançant en les converses amb signes de progrés demostrables i resultats tangibles, sense que el
fantasma de les qüestions d’estatus, en particular
les relatives al nord de Kosovo i a l’estatus dels monestirs ortodoxos kosovars, amenaci paralitzar la
possibilitat d’assolir un acord en una sèrie de fronts.
D’altra banda, els problemes són molts. Sèrbia afron
tarà eleccions generals l’any 2012, les quals limitaran encara més l’espai polític per realitzar unes concessions que resulten difícils i sovint controvertides,
mentre que es plantegen dubtes al voltant del propi
Govern de coalició format fa poc a Kosovo. Els bons
resultats de Vetvendojsije («Autodeterminació») a
les recents eleccions kosovars fan pensar en un
desplaçament envers un credo nacionalista més radical que defensa la unificació d’Albània i Kosovo. A
més, l’entusiasme amb vista a una nova ampliació
continua disminuint arreu d’Europa, els països de la
qual estan avui preocupats pels seus propis problemes econòmics i es mostren escèptics respecte a la
capacitat de la Unió per absorbir nous membres. Els
factors interns i externs continuen tenint, doncs, un
profund impacte sobre la dinàmica de les pròpies
converses, complicant encara més els esforços per
suscitar compromisos per ambdues parts.
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tes invoquessin l’exemple de Kosovo com un mitjà
per motivar o legitimar les seves pròpies reivindicacions particulars. Diversos grups etniconacionals
han tractat de reafirmar el precedent internacional
que consideren que va crear Kosovo. De fet, molts
van interpretar l’opinió del TIJ com una victòria per
als seus respectius arguments. Els moviments secessionistes dins i fora de les fronteres de la UE
continuen insistint que Kosovo és un model per a la
seva pròpia causa.
Des d’aleshores, el Caucas —una regió de creixent
importància estratègica per a la UE — ha estat testimoni d’una greu inestabilitat. La decisió de Rússia
de reconèixer la independència d’Ossètia del Sud i
Abkhàzia l’agost de 2009 va demostrar la incapacitat d’Occident a l’hora de definir el que constitueix i
el que no constitueix un precedent. Mancada de pes
jurídic i diplomàtic, l’OTAN s’ha vist impotent per evitar la independència de fet d’aquestes dues regions
dissidents. Paral·lelament, armenis i àzeris s’han enfrontat pel territori de l’Alt Karabagh, mentre que la
província moldava de Transnístria ha exigit el reconeixement internacional de la seva independència.
Així doncs, en el context de la violenta desintegració
de l’antiga Unió Soviètica i els seus propis conflictes
etniconacionals enquistats, el precedent de Kosovo
ha pres vida amb caràcter immediat.
El cas de Kosovo també podria tenir profundes implicacions per a les missions de pacificació de les
Nacions Unides arreu del món. Andreas Zimmermann, professor de Dret Públic Internacional a la
Universitat de Potsdam advertia, referint-se als països l’acord dels quals és necessari abans que les
Nacions Unides puguin desplegar les seves forces,
que «seria un precedent perillós que aquests països,
després de l’experiència de Kosovo, concloguessin
que l’arribada de les forces de pacificació representa el primer pas en la secessió d’una regió en crisi
que aspira a la independència». Les inquietuds de
Zimmermann són tals que considera que els casos
que actualment estudia el TIJ resulten «d’extrema importància per al funcionament de tot el sistema de
les Nacions Unides i la seva capacitat per mantenir i
restaurar la pau i la seguretat internacionals».

Conclusions
La posició internacional de Kosovo arran de l’opinió
consultiva del TIJ continua essent objecte d’escis
sions perjudicials al si de la UE i d’inquietuds globals

al voltant del precedent que podria establir el cas de
Kosovo; no només per a altres moviments secessionistes, sinó també per a les missions de pacificació
de les Nacions Unides i la resolució de conflictes de
manera més general. Kosovo també afronta una
sèrie de qüestions sobre la seva viabilitat econòmica
i el seu compromís amb vista a mantenir l’estat de
dret. Per superar aquests impediments, Kosovo hau
rà d’asseure’s amb Sèrbia en un procés de diàleg i
negociació que en darrera instància pot conduir a un
acord sostenible que permeti a ambdues parts
avançar envers l’adhesió a la UE, un potencial motivador clau de compromisos i concessions a la regió.
La resolució del conflicte del nord de Kosovo continua essent fonamental en aquest sentit, i requerirà
de les solucions innovadores en matèria de sobirania i autonomia que han passat a definir la pròpia
Europa. No fer-ho així deixaria la posició internacional de Kosovo paralitzada, i els Balcans Occidentals
vulnerables davant una inestabilitat més gran. El
grau en què Kosovo en darrera instància constitueixi
un precedent dependrà, doncs, de la seva capacitat
per superar els obstacles a la seva integració regional, europea i internacional.
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Algèria, Líbia i Egipte són els països que posseeixen
i produeixen més recursos d’hidrocarburs de la regió
mediterrània. L’any 2009 van representar més del
90% de les reserves comprovades de petroli i gas
de la regió i aproximadament un 85% de la seva producció (vegeu taula 11). A principis de la dècada de
2000, els governs d’aquests països es van proposar
ampliar la prospecció i la producció d’hidrocarburs,
introduint unes condicions d’inversió en activitat
prospectiva i productiva més atractives per a les
companyies petrolíferes internacionals (CPI) i injectant més recursos propis en el sector. Com a resultat, entre 1999 i 2009 tant les seves reserves conjuntes com la seva producció de petroli i gas van
augmentar al voltant d’un 25%, impulsades principalment per l’expansió de les reserves petrolíferes
de Líbia, dels 30.000 als 44.000 milions de barrils, i
de la producció de gas d’Egipte, dels 17.000 als
62.000 milions de metres cúbics l’any (m3/a).
Alhora, la resolució d’Europa de reduir la seva dependència quant a necessitats energètiques de les
importacions del proveïdor més important de petroli
i gas del continent, Rússia, es va veure reforçada per
una sèrie d’interrupcions del subministrament de
gas causades entre 2006 i 2010 per problemes de
trànsit amb Ucraïna i, de forma menys acusada, amb
Bielorrússia. Això va portar la Unió Europea a afirmar
de manera bastant optimista que l’any 2013 el sud
de la Mediterrània podria ser tan important per a Europa com Rússia en termes de subministrament
energètic. Tanmateix, avui resulta evident que és improbable que això es materialitzi: mentre que Rússia
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proporciona a la Unió Europea més del 30% de les
seves importacions de gas i poc menys del 30% de
les seves importacions de petroli, el subministrament nord-africà representa al voltant del 16% de
les importacions de gas natural de la Unió i el 13%
de totes les seves importacions de petroli.
D’altra banda, la segona meitat de la dècada de
2000 va ser testimoni d’una relativa contenció de
l’activitat prospectiva i productiva al nord d’Àfrica,
amb una política de «nacionalisme dels recursos»
que va revocar les anteriors decisions d’incrementar
la prospecció i producció d’hidrocarburs. Així, al final de la dècada, Egipte era incapaç d’utilitzar plenament la seva infraestructura d’exportació de gas
existent, i molt menys d’ampliar-la. Líbia i Algèria no
aconsegueixen complir els seus grans objectius
d’ampliar la producció i l’exportació a 2,3-3 milions
de barrils al dia (b/d) de petroli l’any 2013 i a 85.000
mm3/a de gas el 2010. A més dels alts i baixos dels
marcs d’inversió i institucionals en aquests països,
els subministraments energètics nord-africans s’han
vist condicionats també per les necessitats energètiques internes. Aquestes han anat augmentant a
ritmes cada vegada més grans els darrers deu
anys, fent palès un constant creixement econòmic i
de població, unes estratègies de diversificació basades en l’energia i unes pautes de consum distorsionades derivades de la política de mantenir els
preus artificialment baixos aplicada pels governs
de la regió.
Aquestes tendències i esdeveniments afecten especialment el gas natural, en què es basen sobretot les
polítiques energètiques dels països nord-africans,
així com l’estratègia de diversificació de les importacions de la Unió Europea. Les fonts d’energia renovables i alternatives —principalment les energies
solar i nuclear— també han estat el focus de les polítiques energètiques d’aquests països els darrers
anys, però només s’han fet passos tímids amb vista

225

Hakim Darbouche
Investigador
Oxford Institute for Energy Studies

Balanç

Canvi polític i perspectives
dels subministraments energètics
nord-africans

TAULA 11

Dades sobre el petroli i el gas nord-africà l’any 2009*
Reserves

Producció

Exportacions

Petroli

Gas

Petroli

Gas

Petroli

Algèria

12.200

4.500

1,8

81

1,5

Gas
53

Egipte

4.400

2.190

0,7

63

0

18

Líbia

44.300

1.540

1,65

15

1,5

10

Resta de la Mediterrània**

4.000

180

0,6

16

0

0
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Fonts: BP (2010) i OPEP (2010).
* En milions de dòlars (per dia de producció) per al petroli, i milers de milions de metres cúbics (per any de producció i exportacions) per al gas.
** Amb referència principalment a Síria, Itàlia i Tunísia.

a assolir un progrés significatiu en el seu desenvolupament durant la propera dècada.
Els recents esdeveniments han provocat seriosos
dubtes sobre les perspectives polítiques i econòmiques de la regió, amb probables implicacions
per al sector energètic. Els inesperats canvis polítics radicals que van començar a sorgir al nord
d’Àfrica a principis de l’any 2011 plantegen preguntes no només sobre la implementació de les
polítiques energètiques dissenyades pels governs
nord-africans abans de les revoltes, sinó també, i
de manera crucial, sobre l’impacte del canvi polític
en l’essència d’aquestes polítiques i les seves trajectòries futures. Aquest article se centra en el
probable impacte dels recents esdeveniments en
el sector del gas natural al nord d’Àfrica, atesa la
seva importància en les polítiques energètiques
d’Algèria, Egipte i, de manera menys acusada, Líbia, així com el seu paper central en la relació
energètica d’interdependència entre Europa i el
nord d’Àfrica.

Seguretat del subministrament de la regió
MENA
En una regió on el canvi polític ha estat durant dècades laboriosament lent —i fins i tot inexistent—, els
esdeveniments ocorreguts els darrers últims mesos
als països de l’Orient Mitjà i el Nord d’Àfrica (MENA)
han representat una commoció per al sistema. Els
aixecaments populars que fins ara han fet fora dèspotes històrics a Tunísia i Egipte i que estan qüestionant seriosament el control del poder per part de líders autocràtics a Líbia, Síria i el Iemen són un reflex
del nou sentiment de protagonisme polític que han
descobert els joves de la regió. Aquesta nova dinàmica tindrà un impacte transformador en el «contracte social» que ha definit el caràcter de la política
als països MENA des del seu accés a la independència, i amb tota probabilitat afectarà les seves re-

lacions amb els governs i empreses estrangers, incloent-hi el sector energètic.

A més dels alts i baixos dels
marcs d’inversió i institucionals
en aquests països, els
subministraments energètics
nord-africans s’han vist
condicionats també per les
necessitats energètiques internes
Com és sabut, la regió MENA és un important actor en els mercats globals i de gas, atès que representa aproximadament el 60% de les reserves
comprovades de petroli i el 45% de les de gas.
Durant molt temps la regió s’ha associat al conflicte regional i la inestabilitat política, que han estat
les principals causes de preocupació respecte a la
seguretat energètica per part dels països consumidors, amb una dependència relativament alta
dels subministraments d’hidrocarburs dels països
MENA. Les recents revoltes han empitjorat les
percepcions de risc polític a la regió, exacerbant
els temors occidentals de possibles interrupcions
del subministrament i la desaparició de les oportunitats d’inversió en activitat prospectiva i productiva per a les CPI.
Les inquietuds per la possible interrupció dels
fluxos energètics procedents de la regió no han estat del tot infundades: les revoltes tant a Egipte
com a Líbia —i, de manera menys acusada, a Tunísia— han afectat els subministraments de petroli i
gas. Els enviaments de gas algerià a través del gasoducte Transmed, que proveeix Itàlia amb aproximadament un 32% de les seves importacions de
gas canalitzat per gasoducte, van enregistrar un
sobtat descens del 40% enmig del caos immediatament posterior a la marxa del president tunisenc
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Les reaccions del mercat a la propagació del malestar arreu del món àrab reflectien una incertesa
més general sobre la naturalesa del fenomen i el
seu potencial efecte desestabilitzador per a la regió i l’economia global. El sentiment entre els observadors de la regió era que, si això podia ocórrer
a Tunísia i Egipte —dos països que fins a les revoltes es creia que figuraven entre els menys probables d’experimentar esdeveniments semblants—,
podria passar igualment a qualsevol altre lloc. Aviat
es va desplaçar l’atenció a països com Algèria, que
tenia nivells de risc polític més elevats i on les expressions populars de descontentament eren més
comunes.
Tanmateix, malgrat que, des de l’aixecament de Tunísia, havien sorgit propostes populars a gairebé tots
els països àrabs, que testimoniaven els greuges comuns dels joves de la regió, sembla que existeix una
pauta emergent quant al resultat final de les manifestacions a curt termini. Els països amb sistemes
polítics nominalment republicans, i alhora amb els
líders més antics (amb més de vint anys en el poder), amb tendència a promoure el nepotisme i la
successió dinàstica a costa d’una participació més
àmplia en el procés polític, han estat els que han
presenciat els aixecaments més radicals i les crides
a derrocar els líders i els seus règims. Tunísia, Egipte, Líbia, el Iemen i Síria entren en aquesta categoria.
A altres països, l’«efecte contagi» s’ha manifestat a
través de la revitalització i potenciació de demandes
polítiques de canvi ja molt antigues, algunes de les
quals es basen en greuges ètnics, com a Bahrain i
Aràbia Saudita.
A Algèria, on les protestes localitzades han constituït un tret permanent del rerefons polític durant gairebé tota la darrera dècada, els esdeveniments de la
regió han encoratjat les organitzacions de l’oposició
a pressionar més a favor de les reformes polítiques.
Però la característica més evident d’aquest renovat
activisme és l’aversió compartida envers la violència
política i la inestabilitat entre grans sectors de la població i la classe política algerianes. Els algerians
van tenir la seva matussera «primavera» fa més de
vint anys, i ja no estan interessats en un canvi sobtat
i radical. Ans al contrari, és probable que s’intro
dueixin reformes polítiques i econòmiques, però fins
a quin punt aquestes siguin profundes i significatives dependrà, abans que res, de la pròpia dinàmica
interna del règim.
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Zine El-Abidine Ben Alí el 14 de gener, tot i que
poc després es van reprendre els ritmes normals
de fluxos.
A Egipte, els temors sobre la interrupció dels fluxos
de trànsit a través del canal de Suez, pel qual l’any
2010 va passar al voltant del 7% del gas natural
liquat (GNL) global, i sobre els 2,3 milions de bar
rils que circulen diàriament per l’oleoducte SuezMediterrani, no es van materialitzar. Tanmateix, una
explosió ocorreguda el 5 de febrer en una estació
de compressió de gas d’Al-Arish, al Sinaí, va tallar
el subministrament de gas a Israel i, a través del
gasoducte àrab, a Jordània i Síria. Van ser necessàries més de cinc setmanes perquè les feines de
reparació es completessin i perquè Egipte reprengués les seves exportacions de gas canalitzat a través de gasoducte, tot plegat perquè el 27 d’abril es
produís una segona explosió que va provocar una
nova suspensió de la circulació de gas.
Finalment, a Líbia, on s’han produït els esdeveniments més dramàtics des de l’esclat dels aixecaments a la regió, el gas que circulava cap a Itàlia a
un ritme de fins a 9.000-10.000 mm3/a pel gasoducte Greenstream i la planta de GNL —de 40
anys d’antiguitat i escàs rendiment— de Marsa
Brega, a més d’1,6 milions de b/d de subministrament de petroli, han quedat fora del mercat com a
resultat directe de la confrontació a gran escala entre els guerrillers rebels i les forces del Govern, i la
consegüent suspensió de les activitats prospectives i productives de les CPI al país.
Tanmateix, per més que aquestes interrupcions justificaven les preocupacions dels consumidors al
voltant de la seguretat dels subministraments energètics procedents de la regió MENA, van tenir un
impacte més aviat limitat en els aspectes fonamentals dels mercats de petroli i gas. Aquests es van
adaptar de manera bastant flexible a la pèrdua de
capacitat de producció de Líbia, amb diferència la
interrupció més important tant en volum com en
termes qualitatius. El que sí que va fer la interrupció
líbia va ser atiar les inquietuds del mercat sobre la
possible propagació del malestar a la veïna Algèria,
que exporta aproximadament la mateixa quantitat
de cru dolç lleuger, però que subministra a Europa
gairebé sis vegades més gas que Líbia. D’altra
banda, considerant el malestar a països del Golf
com Bahrain, el Iemen i Oman, hi havia també inquietud en el mercat respecte a l’estabilitat en el
principal exportador de petroli i el país amb més
capacitat de reserves, Aràbia Saudita.

Davant aquest «despertar», tots els països MENA
comparteixen un futur incert. El resultat final dels recents esdeveniments encara es desconeix, i les conseqüències a més llarg termini del procés de transformació que han desencadenat són tan incertes
per als països que han vist expulsats els seus líders
com per a aquells en què això no ha passat o no
passarà.
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Impacte en el desenvolupament gasístic
Les inquietuds per l’efecte pertorbador a curt termini
del malestar polític al nord d’Àfrica en el subministrament del gas de la regió van donar pas a la incertesa respecte a qüestions de desenvolupament a
més llarg termini tan aviat com es va fer palès que el
risc de commocions del mercat a curt termini era
mínim. Les subvencions de preus a l’àmbit nacional,
les condicions de la inversió en activitat prospectiva
i productiva i les polítiques d’exportació són les principals qüestions en joc.

La política de mantenir uns
preus del gas artificialment
baixos a l’àmbit nacional ha
esdevingut, amb els anys, un tret
insostenible dels mercats del gas
no només al nord d’Àfrica, sinó a
tota la regió MENA. Això ha
causat enormes distorsions en les
pautes de consum de tota la regió
La política de mantenir uns preus del gas artificialment baixos a l’àmbit nacional ha esdevingut, amb
els anys, un tret insostenible dels mercats del gas no
només al nord d’Àfrica, sinó a tota la regió MENA.
Això ha causat enormes distorsions en les pautes de
consum de tota la regió, ha obstaculitzat indirectament el desenvolupament de l’activitat prospectiva i
productiva en alguns països i, en molts casos, ha fet
augmentar la pressió fiscal que afronten els governs.
Al nord d’Àfrica, Egipte havia estat lluitant amb determinació sobre la qüestió de les subvencions
energètiques ja abans que esclatés el malestar el
gener de 2011 i planejava apujar els preus del gas
per als usuaris industrials a finals d’any, passant de

1,25 a 2,65-3 dòlars per milió de BTU. En altres zones de la regió MENA, la majoria dels governs —a
excepció de l’Iran— van mostrar poca pressa a l’hora
d’abordar les qüestions dels baixos preus del gas.
La seva inquietud es derivava dels potencials efectes socioeconòmics que tindria apujar els preus del
gas en termes d’inflació i en l’atracció d’inversions
en el sector de refinatge i comercialització, ambdós
ingredients vitals per a l’estabilitat social.
És molt probable que en la pràctica els recents esdeveniments serveixin per reforçar l’arrelada vacil·la
ció dels governs nord-africans a l’hora d’abordar la
qüestió de les subvencions, almenys a curt termini.
L’estabilitat, la reforma política i la supervivència seran les principals prioritats a curt termini per als antics i nous governs de la regió, la qual cosa significa
que les reformes dels preus del gas es deixaran per
a més endavant Això ha pogut veure’s exemplificat
en el ràpid anunci del Govern algerià el gener passat
en el sentit que mantindria la seva subvenció anual
de 7.000 milions de dòlars per al sector de l’energia
derivada del gas.
És probable que s’apliqui el mateix a la qüestió de
les condicions de la inversió en l’activitat prospec
tiva i productiva. Quan molts països de la regió
s’enfronten a situacions d’escassetat de subministrament de gas, existeix una necessitat urgent que
els governs millorin les condicions fiscals per a la
inversió estrangera en l’activitat prospectiva i productiva. Tanmateix, probablement les prioritats polítiques a curt termini endarreriran les possibles accions significatives en aquest sentit. I això no és tot,
la probable temptació dels governs de maximitzar la
renda procedent dels hidrocarburs per poder comprar pau social podria actuar contra la millora de les
condicions fiscals, sobretot considerant l’actual
context d’uns preus del petroli relativament alts. A
Líbia, la possibilitat de sortir de l’actual punt mort és
extremadament incerta en un moment en què el país
afronta la perspectiva d’una prolongada confrontació civil i una possible divisió. Però cal esperar que
un eventual Govern post-Gaddafi dirigit pels rebels
promulgui una legislació sobre inversió en hidrocarburs millorada per tal de revitalitzar l’economia i cimentar les relacions amb els seus socis estrangers.
A la inversa, com ja es va veure a l’Iraq arran del
derrocament de Saddam Hussein, un nou govern es
pot veure temptat d’utilitzar el sector de l’energia per
mostrar les seves credencials nacionalistes, en especial imposant condicions restrictives als inversors
estrangers.

Perspectives
Atès que les qüestions de l’escassetat de subministrament i el fort creixement de la demanda afectaven
la majoria dels mercats de gas regionals, abans de
les revoltes les perspectives per al subministrament
de gas nord-africà no resultaven especialment prometedores. És probable que els recents esdeveniments només serveixin per exacerbar els principals
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problemes dels mercats de gas de la regió, sobretot
a curt termini. Les perspectives a més llarg termini
continuen essent extremadament incertes, i dependrà molt del tipus de polítiques que sorgeixin en dar
rera instància i de les seves implicacions per al
«contracte social» entre l’Estat i la societat a la regió,
per a l’eficàcia de les institucions de govern i els
processos de presa de decisions, i per als models
de desenvolupament econòmic que apliquin els països de la regió. En tot plegat, la política continuarà
essent el principal element determinant del desenvolupament gasístic al nord d’Àfrica, especialment a
curt termini.

Arab Oil and Gas Directory (AOGD), diverses
edicions: www.arab-oil-gas.com/DIRECT/pre
sent.htm.
BP Statistical Review of World Energy, diverses
edicions: www.bp.com/sectionbodycopy.do?ca
tegoryId=7500&contentId=7068481.
Middle East Economic Survey (MEES), diverses
edicions: www.mees.com.
Observatoire Méditerranéen de l’Energie (OME).
Mediterranean Energy Perspectives 2008.
OME, França, www.ome.org.
OPEC Statistical Review Bulletin, diverses edicions:
www.opec.org/opec_web/en/publications/202.
htm.
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Per últim, l’accés al poder de nous governs pot
conduir a una revisió de les polítiques d’exportació
de gas, la qual cosa tindria un impacte en les perspectives de les exportacions de gas nord-africanes en general, així com en la quantitat de gas disponible per a l’exportació a la regió. Una vegada
més, Egipte és el que està marcant la pauta en
aquest sentit, amb un govern que anuncia una revisió dels aspectes relatius al preu i al volum dels
seus contractes de subministrament de gas amb
Jordània, Israel i l’empresa que gestiona la planta
de GNL de Damietta, SEGAS. Tanmateix, la se
gona explosió ocorreguda al Sinaí, que pel que
sembla ha estat de més abast que la primera, pot
traduir-se mentrestant en una interrupció més pro
longada del subministrament, fet que, almenys en
el cas d’Israel, podria precipitar els plans per al
desenvolupament d’opcions de subministrament
alternatives a partir de jaciments estrangers i/o de
GNL flotant.
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Quines són les possibilitats de
l’economia digital a la Mediterrània?

Adel Ben Youssef
Professor
Universitat de Niça Sophia-Antipolis

El sud de la Mediterrània ha estat el primer espai
geogràfic del món que ha conegut una veritable revolució, iniciada, en part, per la difusió de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC).
En efecte, les TIC han permès als pobles del sud
de la Mediterrània rebel·lar-se contra les seves
condicions socials, polítiques i econòmiques per
donar suport a la implantació de règims democràtics i impulsar les bases que els garanteixin
unes millors condicions de vida. Per a la gran majoria dels experts internacionals, l’onada de xoc ha
estat tan espectacular com inesperada. Més enllà
de l’impacte immediat, tant polític com mediàtic,
d’aquesta revolució, postmoderna i alhora tecnològica, en aquest breu article intentarem comprendre
si les TIC constitueixen un vector capaç de modificar les vies de desenvolupament econòmic i social
dels països del sud de la Mediterrània.
La digitalització de l’economia designa el conjunt de
processos mitjançant els quals els agents econòmics utilitzen les TIC en les operacions de producció, de consum o d’organització de base, independentment de si es tracta d’empreses, col·lectivitats,
xarxes socials, mercats, associacions, etc. Així, les
TIC han envaït tant les esferes de la producció
com les del consum. Les tecnologies digitals formen part dels equips de totes les empreses, així
com d’una fracció molt gran dels consumidors, de
manera que una part cada vegada més important
de les transaccions s’efectua o es basa en aquestes tecnologies. Sense cap mena de dubte, aquesta digitalització de l’espai econòmic ha provocat
uns efectes econòmics a l’espai mediterrani que
cal tenir en compte si es vol entendre el que poden

arribar a implicar respecte a altres esferes del món
virtual o real. Paral·lelament, també hi ha altres
efectes, basats igualment en les TIC, que requereixen unes condicions prèvies perquè s’arribin a
realitzar plenament, per la qual cosa s’han d’inscriure
com a prioritats en les polítiques econòmiques que
cal posar en marxa.
L’objectiu d’aquest breu text consistirà a retre
compte a grans trets dels fets que caracteritzen els
beneficis que s’observen respecte a l’economia digital a l’espai del sud de la Mediterrània i a explicarne l’abast (primera part). Després procurarem descriure les restriccions que pesen sobre aquests
efectes positius impulsats per l’economia digital a
la riba sud de la Mediterrània a fi de donar algunes
pistes perquè es puguin superar (segona part). En
aquest sentit, farem especial atenció a les condicions que envolten el sorgiment de les indústries
de continguts, les quals, des del punt de vista del
nostre enfocament, constitueixen un terreny en què
no només es manifesten els avantatges de la digitalització de l’economia, sinó també les seves limitacions.

Els avantatges de la digitalització de
l’economia per als països de la riba sud
de la Mediterrània
L’equipament a les TIC avança a un ritme
satisfactori, però continua existint una bretxa digital
qualitativa
Els equipaments a les TIC han avançat de manera
significativa al llarg d’aquests darrers anys a l’espai
mediterrani. L’accés a Internet i l’equipament en ordinadors i en telefonia mòbil han experimentat un
creixement espectacular. En aquest sentit, les xifres de la Unió Internacional de Telecomunicacions

Les simplificacions que permeten
les TIC, així com els guanys
internacionals que ofereixen,
podrien afavorir una millora
sensible de la competitivitat de
les economies mediterrànies
El desenvolupament i la difusió de les aplicacions
que afavoreixen l’e-Govern i l’e-Administració han
permès millorar substancialment les prestacions de
l’Estat, la qual cosa ha propiciat que els països del
sud de la Mediterrània guanyin quant a l’eficàcia i la
qualitat dels serveis que ofereixen als usuaris. En
aquest punt estem assistint a una veritable modernització dels serveis públics, que afavoreix una distensió en les pressions pressupostàries que pesen
sobre unes administracions que, sovint, són molt
poc productives. Tanmateix, encara cal esforçar-se
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S’han realitzat progressos espectaculars a l’àmbit
de les funcions que són competència de l’Estat gràcies a la generalització de les possibilitats d’ús que
ofereixen les TIC. En efecte, la creixent informatització de les administracions públiques, la conver
gència de les aplicacions i la generalització de l’ús
del workflow han donat lloc a importants augments
de productivitat al sector públic de les economies
del sud de la Mediterrània. Gràcies a les TIC, els
processos d’ensenyament clàssic s’han pogut millorar a través de la disposició d’abundants recursos
pedagògics. Les aplicacions a l’àmbit de l’ensenya
ment a distància han permès arribar a poblacions
d’estudiants allunyades o marginades, tal com ho
demostra el nombre d’universitats virtuals que hi ha
a certs països. Per confirmar aquest punt de vista,
actualment Tunísia ha decidit arriscar-se a implantar
la norma en virtut de la qual una cinquena part de
l’ensenyament pugui efectuar-se de manera digital.
És possible accedir via Internet a nombrosos formularis administratius i s’han generalitzat els pagaments de les factures de serveis mitjançant aquest
mateix sistema. Al Marroc, els serveis duaners constitueixen un exemple sorprenent de l’avenç dels usos
de les TIC als serveis públics.
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En sectors públics, com la salut, l’educació o les
administracions, en general s’hi han constatat
importants millores
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(UIT) de 2009 posen de manifest que en matèria
de telefonia mòbil s’ha produït un veritable reajustament als països del sud de la Mediterrània en relació als del nord. Com a exemple, es pot dir que,
mentre que l’any 2002 la proporció dels individus
que tenien telèfon mòbil a Algèria era d’un 1,4%,
aquest percentatge va arribar a un 81,4% l’any
2007! I encara més, per a alguns el telèfon mòbil
constitueix la clau d’entrada en l’era de la digitalització de l’economia per a aquesta regió. Tot i que
les diferències continuen essent importants en matèria d’equips informàtics entre països o categories
socials, avui en dia l’ordinador pertany tant a la
categoria dels béns col·lectius com a la dels béns
privats, la qual cosa limita, de fet, els impactes negatius que es deriven de l’escàs equipament. Refor
çant aquest punt de vista, els ordinadors multiusuari, tant d’accés semipúblic als cibercafès com
d’accés públic, ofereixen nombroses possibilitats
que permeten racionalitzar-ne l’ús i superar les restriccions vinculades als béns privats. Per últim, cal
constatar que els accessos a Internet progressen
de manera molt significativa. En aquest sentit, determinades estratègies públiques han propiciat la
generalització dels llocs de connexió (universitats,
cibercafès, espais públics, etc.), que s’han incrementat arran de la competència entre operadors de
telefonia i proveïdors d’accés a Internet. La difusió
dels nous instruments de connexió i les innovacions que aquests instruments comporten han saltat bastant ràpidament d’una riba a l’altra de la Mediterrània. No obstant això, els reptes actuals tenen
a veure més amb la qualitat de l’ample de banda i la
velocitat que amb la connexió pròpiament dita. En
efecte, mentre que la descàrrega d’un fitxer pot trigar alguns segons si s’utilitza una connexió d’alta
velocitat, en canvi pot necessitar unes quantes
hores amb una altra de baixa velocitat. A títol
d’exemple, l’any 2007 l’amplitud de l’ample de banda era de 857 a Algèria, de 304 a Síria i de 1.023
a Egipte, mentre que arribava a 7.190 a Israel, a
8.390 a Turquia, a 62.484 a Suècia i a 9.617.645
a Luxemburg. La immensa majoria de les conne
xions encara presenten una velocitat mitjana baixa,
així que no permeten explorar o utilitzar el conjunt
de les funcions d’Internet a velocitats molt altes.
Evidentment, es tracta d’una bretxa digital que cal
solucionar si es vol promoure de debò l’«economia
digital» al sud de la Mediterrània i treure tot el profit de les possibilitats que ofereixen el conjunt de
les TIC.

més per optimitzar els usos a molts àmbits. Les
simplificacions que permeten les TIC, així com els
guanys internacionals que ofereixen, podrien afavorir
una millora sensible de la competitivitat de les economies mediterrànies.
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L’emergència d’una indústria de serveis basada
en les TIC
Paral·lelament a la generalització dels nous usos a
l’àmbit públic, moltes empreses han vist la llum i han
sabut treure profit de les TIC per desenvolupar activitats de subcontractació al sector serveis. En efecte, una de les conseqüències més importants de les
TIC és la que afecta la seva capacitat de reorganitzar la cadena de valor de les empreses, externalitzant els costos de les seves transaccions internes i
fent que es concentrin al nucli de les seves activitats. Així, les empreses subcontracten o deslocalitzen les seves activitats annexes o secundàries.
Aquest moviment, que s’observa als Estats Units
des de mitjans dels anys noranta, s’ha generalitzat a
l’espai mediterrani a partir de 2000. Les empreses
dels països del nord de la Mediterrània, aprofitant la
proximitat cultural i geogràfica dels països del sud,
han deslocalitzat moltes de les seves activitats, com
la comptabilitat, les hot line i les tasques de consultoria. Així, als països del sud de la Mediterrània ha
sorgit i s’ha consolidat una indústria especialitzada
en aquest tipus d’activitats.

Actualment, l’economia digital
de la riba sud de la Mediterrània
està més orientada vers el consum
dels continguts que no pas a la
seva producció
L’avantatge lingüístic dels països del Magreb respecte al francès ha propiciat que puguin captar
moltes de les activitats d’importants empreses francòfones. Paral·lelament, algunes empreses alema
nyes, espanyoles o italianes també han decidit invertir en la formació de personal del sud de la
Mediterrània per subcontractar, així, les seves activitats, beneficiant-se de les diferències entre els
costos salarials i una legislació més flexible. Aquesta tendència ha permès impulsar una reespecialització al sector serveis. La deslocalització de les in-

dústries de serveis envers el sud de la Mediterrània
ha reforçat la interdependència de les economies
mediterrànies. Així doncs, una de les esperances
dels països del sud de la Mediterrània consisteix a
reforçar les possibilitats que ofereix la finestra de la
reespecialització amb l’objectiu de desenvolupar indústries de serveis amb un valor afegit més alt i amb
un gran contingut de Recerca i Desenvolupament
(R+D). Tanmateix, en contra d’aquest escenari
s’estan alçant poderoses restriccions els contorns
de les quals cal assenyalar.

Les restriccions de l’economia digital
a la riba sud de la Mediterrània
Tot i que finalment sembla que la difusió de les TIC
s’està duent a terme en concordança amb els desafiaments plantejats a la riba sud de la Mediterrània,
cal reconèixer que encara perduren moltes barreres
que en limiten els usos i l’eficàcia. D’una banda, els
múltiples usos de les TIC necessiten competències
específiques (e-skills), que requereixen la implementació d’estratègies globals en la matèria que han
d’anar a càrrec dels estats. En segon lloc, l’emigració
cap als països del nord de les competències en matèria de TIC dels treballadors qualificats de la riba
sud exerceix un efecte empobridor que limita en certa manera la creació d’un veritable sector per a les
TIC al sud de la Mediterrània. Per últim, cal recordar
que els continguts dels productes o dels serveis que
es difonen per Internet continuen essent pobres. En
aquest sentit, el pes en la producció mundial dels
continguts desenvolupats al sud de la Mediterrània
segueix essent marginal.
La qüestió de les competències digitals
L’ús eficaç de les TIC necessita unes competències
específiques. Aquest conjunt de competències o de
capacitats es coneix amb el nom d’e-competències
(e-skills). Generalment, poden distingir-se tres tipus
d’e-competències. Primer, les competències instrumentals o genèriques, que fan referència a la manipulació de les eines, els instruments i el software. Es
tracta d’un nivell bàsic de competències previ a les
competències informacionals; aquest nivell té a veure
amb la recerca, la comprensió, la classificació i l’ús de
les TIC. En segon lloc, les competències informacionals, que afecten molts nivells d’ús de la informació,
tenint en compte la seva riquesa a Internet. El domini

La fuga de cervells al sector de les TIC exerceix
un efecte empobridor sobre aquesta indústria
emergent a la riba sud de la Mediterrània
L’emergència d’una indústria al sector de les TIC a la
riba sud de la Mediterrània ha consistit, en primer

Aquesta primera etapa permet presagiar un augment dels moviments de deslocalització de serveis
amb un alt valor afegit. Per fer-ho possible, cal contractar persones cada vegada més qualificades
(essencialment, enginyers). En aquest sentit, cal
reconèixer que aquest augment en la gamma dels
serveis ha xocat amb la manca de mà d’obra qualificada. I encara pitjor, els treballadors qualificats
del sector i els enginyers formats als països del sud
s’expatrien cap al nord de la Mediterrània a causa
de les diferències entre els salaris. Aquest moviment s’ha accelerat els darrers anys. És cert que
cal esperar certs efectes positius en termes
d’externalitats tecnològiques, d’externalitats de xarxes, d’implantació d’empreses a la riba sud i fins i
tot de transferències de fons. Però convé recordar
que avui en dia aquest moviment limita el creixement del sector de les TIC i la reespecialització de
les economies del sud. Les legislacions en matèria
d’immigració dels països europeus es mantenen
laxes en aquest sentit, tenint en compte la penúria
a què s’enfronta la Unió Europea en matèria d’eskills. En efecte, l’any 2008 la Comissió Europea
considerava que el 40% dels europeus no tenien
cap qualificació en matèria de TIC. La diferència
entre l’oferta i la demanda de competències digitals no deixa de créixer a Europa, de manera que ja
no es dubta a l’hora de parlar d’e-skills gap. Per
tant, d’entrada sembla evident que al sector de les
TIC es recorrerà a la mà d’obra qualificada de la
conca mediterrània. Tanmateix, aquesta estratègia
limita les possibilitats dels països del sud a l’hora
de desenvolupar indústries amb continguts propis.
El codesenvolupament d’una estratègia que per-
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La revolució digital ha
transformat l’escena política dels
països afectats i podria modificar
les estructures de la seva
economia
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lloc, en la deslocalització de certs serveis a distància, afavorida per la proximitat cultural dels països.
Així, tal com hem indicat anteriorment, bona part
dels centres de trucades francesos, italians o espanyols han deslocalitzat les seves hot lines cap als
països del Magreb. Altres serveis que no requerien
grans competències han seguit el mateix camí.
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de les competències informacionals és indispensable
per dur a terme un ús eficaç d’Internet o de les TIC en
general. En tercer lloc, i per últim, les competències
estratègiques, que estan relacionades amb l’ús de les
TIC per accelerar l’aprenentatge i la productivitat.
Les dinàmiques observades recentment, en particular en matèria de les xarxes socials digitals, fan palès
que els usuaris de la riba sud de la Mediterrània presenten unes importants capacitats d’ús en matèria
de TIC tant a nivell instrumental com a nivell informacional. En efecte, els disturbis polítics i la millora del
nivell educatiu de certs països, com Tunísia i Jordània, han permès posar en relació moltes persones
amb l’economia digital (e-inclusió). Atès que la informació només és disponible a través d’aquest canal, cal que cada individu adquireixi les competències bàsiques necessàries per accedir-hi. I encara
més, la necessitat d’escollir les informacions, de
verificar-ne les fonts i de desenvolupar un esperit
crític sobre elles ha ajudat a accelerar certs aprenentatges en matèria de competències informacionals. Aquest capital d’e-competències, adquirit recentment, podria ser primordial els propers anys.
Tanmateix, és a nivell de la transformació d’aquest
capital en e-competències on es planteja el delicat
problema de les estratègies de desenvolupament
que han de seguir els països del sud de la Mediterrània. D’una banda, els nombrosos bloqueigs impedeixen que s’expressi tot el potencial d’e-competència que retenen les empreses (Bellon et al., 2006 i
2007). De l’altra, l’esfera de l’e-comerç continua essent limitada a causa de les restriccions vinculades
a la manca d’un sistema «fiable» de transaccions i de
confiança per part dels consumidors respecte a les
transaccions on-line. Aquestes restriccions impedeixen que actualment les competències adquirides
es distribueixin de manera eficaç a l’esfera comercial. Per últim, fins fa poc els sistemes polítics en el
poder limitaven l’expressió de les iniciatives ciutadanes a través de les TIC i d’Internet. En aquest sentit,
es podrien impulsar iniciatives polítiques a gran escala per tal d’afavorir les competències estratègiques i consolidar la dinàmica positiva observada en
matèria de competències bàsiques i informacionals.

meti unir els interessos dels països del nord i dels
països del sud hauria de ser al centre de la construcció de la futura Unió per la Mediterrània.
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La feblesa dels continguts locals respecte
als continguts internacionals
Les indústries de continguts en llengua vernacla
continuen essent febles. En efecte, cal admetre
que els continguts en llengua àrab, per exemple, no
són significatius a l’escena internacional. La producció mundial de continguts es continua fent majoritàriament en llengua anglesa, o concerneix llengües com el mandarí, l’espanyol o el francès. La
proporció de continguts en llengua àrab respecte a
la producció mundial és escassa en comparació
amb la proporció de la població àrab respecte al
total de la població del globus. Aquesta diferència
demostra que, actualment, l’economia digital de la
riba sud de la Mediterrània està més orientada vers
el consum dels continguts que no pas a la seva
producció, tot i que aquesta situació sembla anar
millorant a poc a poc. Les revoltes àrabs han contribuït a modificar els comportaments pel que fa a la
informació i les seves fonts, tot i que encara queda
un important camí per recórrer perquè els països
del sud es beneficiïn dels avantatges de l’economia
digital.

Conclusions
L’objecte d’aquest breu article ha consistit a mostrar
de quina manera la riba sud de la Mediterrània s’ha
beneficiat, i encara pot seguir beneficiant-se, de les
TIC per modificar positivament les seves trajectòries
de creixement econòmic. La revolució digital ha
transformat l’escena política dels països afectats i
podria modificar les estructures de la seva economia.
Tanmateix, considerem que s’han de donar diverses
condicions prèvies per fer-ho possible. Per exemple,
seria desitjable la implantació d’una estratègia en
matèria de competències digitals basada en un pla
concertat entre els països de la riba nord i els de la
riba sud de la Mediterrània, especialment per tal
d’evitar la fuga de cervells i afavorir el desenvolupament de continguts en les llengües locals. En efecte,
tot i que les tecnologies implicades siguin neutres en
les seves propostes inicials, ja no ho són tant quan
es tracta d’utilitzar els seus continguts semàntics en
un objectiu econòmic. Precisament per aquest motiu
se les anomena tecnologies esbiaixades (Skill Biased Technological Change), atès que no poden beneficiar per igual totes les persones i tots els països.
I encara més important, poden ser a l’origen de l’aug
ment de les desigualtats entre els països o entre les
persones, la qual cosa implica, també, posar en marxa estratègies precises de desenvolupament.

Economia i territori | Estructura productiva i mercat de treball

L’any 2011 és el del canvi. El futur dels països del
sud de la Mediterrània, des del Marroc fins a Turquia, continua sent encara summament incert, sobretot a la llum de les recents revoltes i els canvis
polítics que s’estan produint actualment a Tunísia i
Egipte. Els motius subjacents a aquests moviments
i protestes són bàsicament els mateixos a tot arreu,
i no es limiten únicament a la pobresa, ja que també
inclouen la lluita que afronten els joves que busquen ocupació i les dificultats que solen trobar els
empresaris, tot això acompanyat de la corrupció i la
repressió. El greu impacte d’aquesta commoció en
el futur immediat de l’economia de la regió encara
està per veure, si bé ja hi ha alguns senyals d’alarma
significatius, com ara la forta devaluació de la moneda i la rebaixa de la qualificació del deute d’Egipte
i Tunísia per part de les agències de qualificació internacionals.
En aquestes circumstàncies difícils, la resposta obligada per l’economia passa pel desenvolupament ple
de les petites i mitjanes empreses (PIMES). S’ha
demostrat que les PIMES constitueixen l’espina dorsal de qualsevol economia, sobretot de les dels mercats emergents, i que són summament resistents a
la recent crisi financera internacional. Les PIMES fan
una important contribució a la creació d’ocupació, i
són darrere de l’expansió i la creació de valor afegit
en una sèrie de sectors que no impulsen només el
creixement econòmic, sinó també el desenvolupament. El sector de les PIMES adquireix més impor-

Els reptes a què han de fer front les PIMES:
el cas egipci
Egipte és un país de renda mitjana baixa amb una
població d’uns 80 milions d’habitants i un creixement de no gaire més del 2%. La taxa de creixement
del PIB real va arribar al 7,2% l’any 2008, mentre
que la mitjana del creixement anual del PIB va ser
del 4,7% en el període comprès entre 2000 i 2008.
Les reformes recents s’havien traduït en un progrés
espectacular en l’àmbit macroeconòmic, la qual
cosa s’havia reflectit en unes xifres molt sanejades
en indicadors econòmics com el creixement o
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Petites i mitjanes empreses:
una eina de futur

tància conforme es van desenvolupant les economies, i la proporció oficial de petites i mitjanes
empreses augmenta considerablement amb el nivell
de desenvolupament. La contribució de les PIMES
al Producte Interior Brut (PIB) passa d’una mitjana
del 15,6% en els països de renda baixa a un terme
mitjà del 51,5% en els de renda alta.
En l’estructura econòmica d’Egipte, com en altres
països mediterranis, predominen les PIMES. Les estimacions fluctuen, però les fonts més fiables consideren que a Egipte representen més del 80% de les
empreses; tot i així, la seva contribució al PIB no supera el 25%. En conseqüència, i perquè les PIMES
puguin arribar a assolir plenament el seu potencial,
els últims anys s’han implementat a Egipte una sèrie
d’estratègies, polítiques i intervencions de gran èxit,
tot i que fragmentàries. Però com que Egipte és un
país que es caracteritza per tenir una enorme població dispersa en una vasta àrea geogràfica, i a la llum
dels recents canvis polítics, que s’espera que tinguin repercussions econòmiques positives, actualment hi ha una gran necessitat de dur a terme es
forços més coordinats amb vista a obtenir el ple
potencial d’aquest important sector.
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l’estabilitat del tipus de canvi, una molt positiva acumulació de reserves en divises, superàvit en la balança de pagaments i un impuls sense precedents
de la inversió, tant la nacional com l’estrangera. Malgrat tot, les impressionants taxes de creixement dels
últims anys no es van traduir en uns nivells de pobresa inferiors, en una millora en la distribució de la
renda o en una despesa per càpita més elevada.
Això s’explica perquè aquest creixement era principalment un resultat de l’augment dels ingressos derivats del canal de Suez, el turisme, el petroli i les
remeses dels treballadors del Golf, i en cap cas no
provenia del desenvolupament del sector de les PIMES ni de l’increment d’una iniciativa empresarial
innovadora.

Es planteja una important
qüestió en relació amb les fonts
de creació d’ocupació en un
moment en el qual ja no n’hi ha
prou amb les fonts tradicionals
de creació de feina: l’agricultura
i el Govern
En aquest moment, i des de gener de 2011, el paisatge econòmic i polític ha canviat dràsticament a
Egipte i, en l’actualitat, l’economia afronta importants desafiaments. En primer lloc, s’ha de plantejar
com superar les pèrdues econòmiques i financeres
en les quals s’ha incorregut tant a nivell macroeconòmic com microeconòmic a conseqüència de la completa paralització que el país ha experimentat durant
més de tres setmanes. En segon terme, com arribar
a mantenir una taxa de creixement del PIB que sigui
suficient per absorbir l’augment de la mà d’obra, especialment si arriba a produir-se una possible retirada de la major part de les inversions estrangeres. I
en tercer lloc —i aquest és l’aspecte més important—, cal estudiar com es pot arribar a un nivell de
creixement econòmic global, de manera que els
seus resultats es distribueixin i els seus fruits siguin
compartits per la gran majoria de la societat.
Per poder fer front a aquests reptes crucials, l’únic
vehicle cap a un futur millor són les PIMES. En el seu
conjunt, el sector de les PIMES ha mostrat una resistència notable a les crisis financeres de 2008 i
2009; les PIMES han augmentat l’ocupació, l’han
protegida i n’han creat de nova en el marc d’una pro-

funda recessió econòmica. Malgrat això, i encara
que les PIMES dominen l’economia egípcia, com
passa gairebé amb totes les altres economies, les
seves dimensions reduïdes les situen en desavantatge en comparació amb les empreses més grans.
Es caracteritzen pel fet que tenen menys recursos
interns i una menor capacitat per competir en els
mercats globals. A més, la seva capacitat per funcionar amb eficàcia també es veu limitada per factors
externs, com ara les polítiques, lleis i regulacions
que les afecten. Ja és hora de comprendre que, si no
es facilita el camí al creixement de les PIMES, es
dificultaran les inversions i es reduirà el desenvolupament en favor dels pobres. Els governs s’haurien
de centrar en les PIMES com a vehicle de creixement econòmic, i les polítiques relacionades amb les
PIMES haurien de tenir el mateix pes en els plans de
desenvolupament nacional que les centrades en la
Inversió Estrangera Directa (IED) i els projectes
d’inversors nacionals a gran escala.
L’experiència ha demostrat que les PIMES nacionals són una veritable oportunitat per al desenvolupament del sector privat i per poder assolir un nivell
de creixement econòmic global, els fruits del qual
puguin ser compartits per la majoria de la gent. Per
tal d’aconseguir-ho, ni que sigui parcialment, a
Egipte l’estratègia del desenvolupament nacional
s’hauria de centrar de manera explícita en un «crei
xement intensiu en ocupació», atès que l’ocupació
és el mecanisme més eficaç per garantir la redistribució de la riquesa amb el creixement. La creació
d’ocupació és l’única resposta i l’opció última, i exigeix un canvi qualitatiu ràpid en l’estratègia nacional, perquè la creació de llocs de treball es converteixi en un objectiu de desenvolupament inequívoc i
definit. En aquest punt es planteja una important
qüestió en relació amb les fonts de creació d’ocu
pació en un moment en el qual ja no n’hi ha prou
amb les fonts tradicionals de creació de feina:
l’agricultura i el Govern. Des d’aquesta perspectiva,
el paper de les petites i mitjanes empreses adquireix una importància crucial i inqüestionable. Ara bé,
el que és essencial és tenir la seguretat que les polítiques nacionals no considerin les PIMES com un
simple mitjà per absorbir treball en la base de la
piràmide social i reduir la pobresa, ja que en aquest
cas el seu desenvolupament es tracta només com
una qüestió social, i el resultat, malgrat l’elevat nivell
d’activitat empresarial de subsistència, no permetrà
més que un potencial de creixement econòmic for
ça limitat.

•
•
•
•
•

Habilitats i sistemes requerits per competir amb
eficàcia en els mercats globals.
Accés al finançament.
Accés a la informació.
Serveis de desenvolupament empresarial (SDE).
Formació professional de la mà d’obra.

Les mancances en les necessitats crítiques esmentades, juntament amb un sector logístic feble i un
accés limitat als mercats, els canals de distribució i
els vincles de proveïment amb empreses més grans,
s’han traduït en la creació d’un entorn de negoci incapacitador per a les PIMES a Egipte. A més d’això,
l’economia submergida s’ha convertit en una característica dominant del paisatge de les PIMES, i les
estimacions indiquen que el sector extraoficial representa més del 30% de l’economia egípcia, davant d’altres xifres que no superen el 15% en països
com la Xina, Singapur i el Vietnam (Schneider i Buehen, 2009).
Amb tot, la mancança més crucial de les PIMES
continua sent l’accés limitat a les finances necessàries per assegurar el creixement del sector. Les
estadístiques indiquen que a Egipte, encara que el
sector de les PIMES representa més del 80% de les
unitats econòmiques, només té accés a menys del
10% dels recursos de finançament disponibles i, de
fet, alguns estudis han revelat que tan sols el 5% de
les petites empreses egípcies disposaven de crèdits

Els últims anys, Egipte ha adquirit consciència de la
crucial importància de desenvolupar el sector de les
PIMES, i, en conseqüència, s’han fet molts esforços
per part de diferents entitats governamentals i organitzacions de la societat civil, com també de diversos donants internacionals, amb la finalitat d’aplanar
el camí a les PIMES. Tot i això, aquestes iniciatives
no han donat els resultats esperats, ja que han estat
fragmentàries i en gran part descoordinades a causa
de l’absència d’un sol organisme o d’una única entitat que dugui la iniciativa en aquest àmbit i que es
faci responsable de coordinar tots els esforços i
maximitzar els resultats.

El full de ruta: començar pel més petit
Hom pensa que una de les raons subjacents a les
recents onades de malestar polític i a les revolucions
que sacsegen l’Orient Mitjà es pot atribuir al dràstic
augment de la població de joves aturats els últims
vint anys. El veritable motor del creixement del PIB
—i de nous llocs de treball— és la innovació i la
creació de PIMES. El paper dels governs ha de ser
fonamental a l’hora de donar suport a la creació
d’empreses, assegurar la igualtat d’oportunitats per
a les empreses més petites, i capacitar el sector de
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És molt recomanable per a
Egipte, com per a totes les
economies en desenvolupament,
centrar-se en les PIMES i en
programes empresarials
innovadors. L’agenda de les
PIMES hauria de ser present en
el nucli de totes les estratègies i
activitats nacionals
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bancaris. I això no és tot: el 2009 es va produir una
notable disminució de les finances disponibles per a
les PIMES a Egipte, conseqüència directa de la crisi
financera global, en la qual els bancs van limitar encara més el seu risc en el sector de les PIMES; alhora, altres proveïdors de crèdit van ser incapaços
d’omplir aquest buit, i els accionistes, en particular,
que amb prou feines existien abans de 2009, van
disminuir encara més.
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És freqüent argumentar que les PIMES formen l’es
pina dorsal de les activitats econòmiques, tant en les
economies en vies de desenvolupament com en les
desenvolupades. En qualsevol cas, les qüestions problemàtiques es produeixen en la contribució econòmica de les PIMES, que varia considerablement quan
no es mesura pel simple nombre d’empreses, sinó
per la seva aportació a la creació de feines sostenibles i a la taxa de creixement del PIB. La qüestió, aleshores, és transformar aquest sector, perquè passi de
ser una simple «esponja» destinada a absorbir activitats de baixa productivitat a convertir-se en un contribuent dinàmic al creixement econòmic modern;
aquest hauria de ser l’objectiu fonamental de qualsevol estratègia dissenyada per promoure el creixement
i el desenvolupament del sector de les PIMES.
En realitat, i per concretar més, el sector de les PIMES a Egipte pateix algunes restriccions específiques que en dificulten el creixement i el desenvolupament, i que es poden resumir en greus mancances
pel que respecta a les necessitats crucials següents:
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les PIMES per garantir-ne el creixement. És, per
tant, molt recomanable per a Egipte, com per a totes
les economies en desenvolupament, centrar-se en
les PIMES i en programes empresarials innovadors.
L’agenda de les PIMES hauria de ser present en el
nucli de totes les estratègies i activitats nacionals, ja
que només aquest tipus d’empreses poden fer una
contribució positiva al desenvolupament com a impulsores del creixement econòmic i «forjadores de la
societat civil».
En conclusió, les principals recomanacions per a un
creixement saludable del sector de les PIMES a
Egipte es poden resumir de la manera següent:
1. És essencial que hi hagi un únic organisme/entitat governamental o no governamental responsable del desenvolupament i el creixement global de les PIMES i d’una iniciativa empresarial
innovadora.
2. Pel que fa a l’accés de les PIMES a les finances,
el problema no és necessàriament la falta de finançament, sinó la falta de sintonia entre els productes disponibles i la capacitat dels empresaris
potencials per crear plans de negoci convincents
i «adequats a la pràctica bancària», a més de plataformes apropiades al nivell d’aquestes oportunitats. En conseqüència, és imprescindible garantir que les PIMES tinguin accés a una àmplia
gamma de productes financers diversos, com
ara fons privats de renda variable, fons de capital
de risc, serveis de lísing, facturatge i cobrament,
etcètera, a més de millorar els coneixements
financers dels propietaris de PIMES i noves
empreses perquè aquests puguin formular propostes de negoci convincents i transmetre cor
rectament els seus resultats comercials a les
entitats financeres.
3. La política fiscal és un dels elements principals
que els governs poden fer servir per estimular el
creixement de les PIMES i la iniciativa empresarial. Per tant, aquesta política s’hauria de disse
nyar tenint presents les petites empreses, assegurant que fomenti la transparència i encoratgi la
creació de noves empreses, el creixement empresarial, la innovació i la transferència comercial.
4. Donar suport a la innovació i la iniciativa empresarial i potenciar-les constitueix l’únic mitjà per
crear noves ocupacions sostenibles. A Egipte, la
formació empresarial es limita en bona mesura a
ensenyar als estudiants com preparar plans de
negoci sòlids que després els bancs no estan

disposats a finançar si no compten amb el suport de prou avals. És recomanable, per tant,
que el Govern adopti programes plenament
desenvolupats i integrats que proporcionin a
l’empresari els coneixements comercials necessaris, una experiència pràctica i una formació i
guia constants que finalment els permetin accedir als productes financers disponibles adequats
a les seves necessitats. D’altra banda, el Govern
hauria d’encoratjar els bancs públics i privats,
potser mitjançant garanties creditícies públiques, a fer petites inversions de capital.
Les administracions en general, i la d’Egipte en particular, representen el major comprador de béns i
serveis. El mercat de contractació pública és enorme; tot i això, els difícils i complicats requisits previs
i els processos de licitació emprats pel govern egipci fan impossible que petits proveïdors sense un
equip especialitzat puguin obtenir contractes públics. En conseqüència, i per a donar suport al sector de les PIMES, el Govern hauria de descentralitzar els procediments de contractació pública,
introduir la contractació pública on-line, assegurar
que els requisits de licitació siguin proporcionals al
treball en qüestió, evitar la corrupció i, per últim, instruir els proveïdors en el procés de licitació.
En el passat, Egipte ha resistit la crisi financera global relativament bé. S’espera que l’economia egípcia sigui capaç d’absorbir els impactes generats per
la recent transformació política tot optant per una via
ràpida per millorar i potenciar el sector de les PIMES, que posi un èmfasi especial en la creació
d’una nova generació d’empresaris innovadors.
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La Mediterrània manté la seva atracció d’IED
Els països mediterranis són economies petites i
obertes, amb vincles estrets amb l’eurozona. Encara
que alguns països del Med-11 són grans exportadors de petroli, la majoria compten amb amplis sectors turístics i també es beneficien de les remeses
dels expatriats. En conseqüència, les seves economies són vulnerables a la disminució de les exportacions, els ingressos del petroli, els ingressos del turisme, els enviaments i l’afluència d’IED. Els països
del sud de la Mediterrània no han pogut defugir la
crisi econòmica global, però han demostrat que estan ben posicionats per respondre-hi. N’han sofert
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Arran de la crisi econòmica mundial de 2008-2009,
l’afluència global d’Inversió Estrangera Directa (IED)
va augmentar lleugerament en un 1%, i va passar de
1.114 milions de dòlars l’any 2009 a gairebé 1.122
milions el 2010, segons les estimacions de la
UNCTAD. L’estancament global dels fluxos el 2010
va anar acompanyat de tendències divergents en els
components de la IED: la forta recuperació dels
fluxos d’IED en els països en vies de desenvolupament d’Àsia i d’Amèrica Llatina va compensar una
nova disminució de l’afluència als països desenvolupats. Les economies en desenvolupament i de transició van absorbir per primera vegada més de la meitat dels fluxos d’IED globals.
Els països del sud de la Mediterrània que formen
l’anomenat Med-11 (Algèria, Egipte, Israel, Jordània,
el Líban, Líbia, el Marroc, Palestina, Síria, Tunísia i
Turquia) es van veure d’alguna manera menys afectats per la crisi econòmica mundial. El seu baix nivell
d’integració en l’economia global va ajudar a esmorteir l’impacte, i els seus mercats financers es van
exposar molt menys als productes financers sofisticats. En canvi, una segona ronda d’efectes (en particular la caiguda de l’afluència turística, les exportacions a Europa, les transferències dels emigrants i
les inversions estrangeres) va tenir un impacte més
negatiu en el rendiment econòmic d’aquests països.
No obstant això, el creixement del seu PIB va continuant sent moderadament positiu, i va registrar una
mitjana del 2% al 3%, superior, per exemple, al dels
països veïns de la riba nord.
Els països del Med-11, per tant, van mantenir la seva
tendència positiva en atreure el capital i les inversions internacionals. Segons la revisió anual del Me-

diterranean Investment & Partnership Observatory
(ANIMA-MIPO), l’any 2010 es va caracteritzar pels
bons resultats en termes d’atracció d’IED i d’asso
ciacions internacionals als països mediterranis. De
fet, des del començament de la dècada passada,
l’aparició d’oportunitats econòmiques a la regió mediterrània ha atret l’interès de nous actors externs,
com la Xina, l’Índia i els països del Golf, a més
d’Europa i Amèrica del Nord.
En particular, des de 2003, el Consell de Cooperació del Golf (CCG), integrat per Bahrain, Kuwait,
Oman, Qatar, l’Aràbia Saudita i els Emirats Àrabs
Units, ha incrementat la seva presència econòmica
als països mediterranis, principalment a través d’una
creixent IED. La crisi econòmica global, a la qual les
economies dels estats del CCG no han estat immunes, ha reduït els seus excedents financers i la seva
capacitat d’inversió a la Mediterrània. L’any 2010,
els estats del Golf, que normalment ocupaven el segon lloc després d’Europa com a font d’inversió estrangera als països del sud de la Mediterrània, van
passar a estar al mateix nivell que els Estats Units, el
Canadà i els països emergents.
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La disminució de les inversions dels
països del Golf a la regió mediterrània

GRÀFIC 22

Variació de les quantitats i dels projectes d’IED (en milions d’euros, Med-11)
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els efectes secundaris, encara que en diversa mesura, segons la categoria i el país. El descens de les
exportacions és el canal més substancial i directe
pel qual la crisi global ha afectat la regió, i també la
caiguda de l’afluència d’IED sembla significativa,
mentre que les remeses, si s’ha de jutjar per l’expe
riència passada, tendeixen a ser una font de renda
relativament estable.
Com a resultat, el creixement del PIB real d’aquests
països va disminuir considerablement el 2009, i només es va recuperar moderadament el 2010, tot i
que va continuar sent positiu. Tanmateix, el debilitament de l’activitat econòmica a la regió mediterrània
ha estat menys pronunciat que en les economies
avançades i que a la majoria de les altres regions
amb mercats emergents.
La raó principal és que l’impacte directe de l’agitació
financera global en els sectors bancaris i els mercats financers dels països mediterranis ha estat relativament limitat. Això s’atribueix bàsicament a: a) la
seva falta d’exposició als actius nord-americans relacionats amb hipoteques que van resultar «tòxics»,
un tret que aquesta regió comparteix amb altres
mercats emergents; i b) el limitat desenvolupament
financer de molts països de la regió i la seva reduïda
integració en els mercats financers globals.
Malgrat tot, en els últims anys molts d’aquests països mediterranis han atret una significativa afluència

d’IED, especialment en comparació amb dècades
anteriors. Això es deu en gran part a una demanda
nacional més dinàmica i capaç d’atreure els inversors estrangers interessats en solucions de baix
cost, sobretot en termes de costos laborals relativament barats. La tendència, amb tot, va disminuir el
2009 a causa de la crisi.
El 2010, no obstant això, també ha estat un any de
transició per a la riba sud del mar Mediterrani, amb
una millora neta de la inversió estrangera. Segons la
revisió anual d’ANIMA-MIPO, que avalua les inversions a la Mediterrània, el nombre d’anuncis de projectes d’IED ha millorat als països del Med-11, amb
826 projectes identificats el 2010 enfront de 542 el
2009, cosa que representa un increment del 52%.
Aquesta tendència ascendent en el nombre de projectes d’inversió, en qualsevol cas, va ser menys
marcada pel que fa a l’augment de l’afluència de capitals: 33.200 milions d’euros davant de 28.400 milions el 2009, un augment del 17% (vegeu el gràfic
22).
Per la seva banda, les associacions internacionals
d’empreses mantenen l’augment en el 71%, amb
493 projectes el 2010 davant de 288 el 2009. Això
es deu, en part, a aquest efecte de la inversió finançada per la Unió Europea en el programa del
Med-11, que es destina a aquestes associacions i
tendeix a detectar millor les inversions.

TAULA 12
País

Fluxos mitjans d’IED per destinació, 2008-2010 (en milions d’euros)
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112

2.031

1.450

12.348

Med-11
34.369
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Quant als sectors econòmics,
cinc dels principals, generalment
afavorits pels inversors, com ara
energia, construcció, obres
públiques, telecomunicacions
i materials (ciment, cristall, etc.),
es van endur la major part de
l’afluència d’IED el 2010
En nombre de projectes, l’energia era el sector capdavanter amb 123, seguida de la banca (88 projectes), el software (77 projectes), l’equipament electrònic (51 projectes), l’enginyeria (51 projectes), el
turisme (45 projectes), la construcció i obres públiques (41 projectes), la indústria de l’automòbil (38
projectes) i, finalment, el sector agroalimentari (37
projectes).
També cal assenyalar que el 2010 la IDE va crear
gairebé 175.000 llocs de treball directes (enfront de
93.000 el 2009) i prop de 585.000 d’indirectes,
cosa que suma un total de 760.000 llocs de treball.

Inversions del Golf a la Mediterrània:
la passió es redueix, però no retrocedeix
Els estats del Golf, com els de la resta del món, no
han estat immunes a la greu crisi econòmica i financera, si bé l’han soferta en un grau moderat. El PIB
dels sis estats del CCG es va reduir només d’un
0,6% el 2009, i, encara que els preus i els ingressos
del petroli van disminuir, els superàvits en compte
corrent es van reduir, però van continuar sent posi-
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Les dades dels tres últims anys revelen que Turquia
(l’augment de l’atracció d’inversions de què ha gaudit aquest país ha estat impressionant), Egipte (encara lluny de les seves anteriors dades) i Israel han
estat les tres principals destinacions de la IED. El
Magreb quedava per darrere, i el seu rendiment ha
estat en bona part decebedor. Només Tunísia registrava un fort augment de la IED abans de la crisi política de finals de 2010. A Líbia, els anuncis d’IED
han arribat al nivell més baix en quatre anys. Al Mar
roc, normalment l’estrella de les associacions afavorides per pimes, les inversions s’han mantingut gairebé en el mateix nivell de 2009. Per la seva banda,
a Algèria les inversions van ser menys acusades a
causa de la presència de cert antiliberalisme (restriccions a les importacions, control d’IED, etc.). Al
Maixreq, Síria continua confirmant la seva nova capacitat d’atracció; el Líban rep sobretot inversions
de cartera, i altres països (Jordània i especialment
Palestina) s’han estancat.
Quant als sectors econòmics, cinc dels principals,
generalment afavorits pels inversors, com ara energia, construcció, obres públiques, telecomunicacions i materials (ciment, cristall, etc.), es van endur
la major part de l’afluència d’IED el 2010. No obstant això, hi va haver un important descens de les
inversions turístiques a causa de l’excessiva capacitat del sector. També es va produir un gran increment del nombre de projectes bancaris, en particular a Síria, atesa la liberalització del sector des de
2009. L’aparició dels sectors de distribució i franquícia, i el creixement del de l’automòbil (especialment
a Turquia i el Marroc), també van influir en la IED. Hi
va haver un rendiment decebedor del sector agroalimentari (només 219 milions d’euros anunciats el
2010) i la indústria del software (que se suposava
que era un dels punts forts dels països del sud de la
Mediterrània, amb només 535 milions d’euros), del
sector químic/petroquímic i dels fertilitzants (només
394 milions d’euros). També s’ha evidenciat que les

indústries d’avantguarda com l’aeroespacial (a Tunísia i el Marroc), l’enginyeria, l’electrònica de consum
i la logística han guanyat terreny, mentre que el tèxtil,
un sector destacat a la regió, es manté en un nivell
molt baix en termes d’inversió estrangera (128 milions d’euros).
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Els països i sectors receptors
de la Mediterrània
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Font: ANIMA i UNCTAD, per a 2010, xifres per país o de la UNCTAD.

GRÀFIC 23

Les exportacions de petroli han registrat dos anys d’ingressos imprevistos el 2010-2011
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tius. El creixement del PIB va ser sostingut en els
sectors no vinculats al petroli a causa de l’augment
de la inversió en les economies nacionals durant la
dècada de 2000, i, gràcies al ràpid increment de les
despeses públiques per fer front a la recessió,
aquesta no va ser tan profunda en el CCG com en
els països industrials, alhora que les exportacions de
petroli, que són les que sostenen la seva economia,
van experimentar una recuperació en els anys següents (vegeu el gràfic 23).

El 2010 la quantitat d’inversió
neta dels països del Golf a la
Mediterrània, que en l’última
dècada havia anat augmentant
va perdre el seu avantatge. Els
països del Golf s’han vist, així,
superats pel grup d’«altres
països», sobretot els emergents,
a més de quedar al nivell dels
Estats Units i el Canadà
De fet, durant gairebé tota la dècada de 2000, els
estats del CCG van ser la major font de fluxos de
capital global net del món, rivalitzant amb la Xina

com a «nova superpotència financera». Són també la
seu d’alguns dels més grans i més antics fons so
birans d’inversió (FSI), amb uns actius entre els
600.000 milions i el bilió de dòlars al final de 2008.
No obstant això, a causa de la crisi, han hagut de fer
servir el seu excedent financer i recórrer als seus FSI
per ajudar a abordar reptes com l’elevat atur i la
baixa liquiditat financera, i mitigar-ne l’impacte en els
seus sistemes econòmics. També han tractat de
desenvolupar un paper a l’hora d’ajudar els països
veïns a la regió de l’ampli Orient Mitjà a superar la
crisi econòmica.
El CCG està molt més integrat amb la resta del món
que amb la regió mediterrània a causa del paper del
petroli i el gas en el seu model comercial. Però resulta significativa la integració a través dels mercats
laborals, especialment per als països del Maixreq i
Egipte. Els vincles de la IED del CCG amb la resta
de la Mediterrània són també importants, i durant
l’última dècada els inversors del Golf s’han convertit
en un important actor a la regió mediterrània, i fins
han superat de vegades Europa. Des que es va posar en funcionament l’observatori ANIMA (gener de
2003), han invertit uns 70.000 milions d’euros en
gairebé 700 projectes, i tendeixen a concentrar-se
en projectes «d’importància» més aviat grans (una
proporció propera als 100 milions d’euros per projecte), sobretot al Maixreq i el Magreb. Així, per
exemple, l’Entitat de Finançament del Golf (EFG) va
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anunciar la creació del primer centre financer exterior d’Àfrica al port financer de Tunis, en col·laboració
amb el Govern tunisià (2.100 milions d’euros), mentre que Qatar Telecom (Qtel) va anunciar que exerciria el seu dret prioritari sobre el 50% restant de les
accions de Tunisiana, propietat d’Orascom Telecom,
recentment adquirida per la russa Vimpelcom (1.100
milions d’euros). De fet, els estats del CCG havien
anunciat quantitats d’inversió encara més grans en
els països del Med-11 (160.000 milions d’euros),
però, òbviament, la crisi global ha reduït part de les
seves ambicions. L’acceleració de la seva inversió
ha estat recent (2006 i 2007), principalment gràcies
als emirats i vinculada d’alguna manera a la bombolla immobiliària i turística.
No obstant això, el 2010 la quantitat d’inversió neta
dels països del Golf a la Mediterrània, que en l’última
dècada havia anat augmentant, i durant uns quants
anys seguits havia superat la d’Amèrica del Nord i en
alguns anys concrets fins i tot la d’Europa, va perdre
el seu avantatge. Els països del Golf s’han vist, així,
superats pel grup d’«altres països», sobretot els
emergents, a més de quedar al nivell dels Estats
Units i el Canadà (vegeu el gràfic 24). Aquests tres
grups són responsables, cadascun, d’entre el 15% i
el 16% de l’afluència d’IED als països del sud de la
Mediterrània. Les inversions europees van prendre
la davantera per tercer any consecutiu i van seguir

sent bàsicament la principal font d’IED responsable
de la meitat de les inversions a la Mediterrània el
2010.
Les inversions dels països del Golf, que normalment
ocupaven el segon lloc, estan experimentant una
disminució. Molt poc afectats per la crisi financera i
l’esclat de la bombolla immobiliària, els països del
Golf han adaptat les seves estratègies d’inversió. En
els tres primers trimestres de 2010 van proporcionar el 18% dels fluxos anunciats, davant d’una mitjana de més del 25% des de 2003; i el volum mitjà
dels seus projectes d’inversió també s’ha reduït a la
meitat, i ha baixat a 50 milions d’euros, davant d’una
mitjana de 100 milions des de 2003.
Els tres sectors preferits dels inversors del Golf, és
a dir, les obres públiques, la banca i el turisme, es
mantenen en el nivell més alt, tot i que els projectes
d’obres públiques i de turisme han patit una disminució relativa, mentre que els de banca registren un
marcat augment. La distribució es mostra com un
nou sector destacat, amb més del 10% del nombre
total de projectes durant els nou primers mesos de
l’any, enfront d’una mitjana del 5%. A més dels FSI,
els inversors del Golf també sembla que vulguin afavorir un compromís menor i una certa tendència al
curt termini: les associacions de països del Golf
augmenten, amb 40 projectes detectats en nou
mesos davant d’un total de 21 el 2009, principal-
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ment duts a terme en països del Maixreq. El transport sembla que atreu diversos projectes associatius: companyies de baix cost com ara Emirati Air
Arabia i Fly Dubai obtenen noves quotes de mercat i
inicien noves rutes als països del Med-11.
També cal assenyalar que el predomini europeu és
encara més fort en les associacions (264 projectes
d’un total de 545 el 2010) i Amèrica del Nord ocupa
el segon lloc (el 20% del total de projectes), mentre
que el Golf només representa el 12%. Les associacions originàries dels països emergents van representar el 9%, i les establertes entre els països del
Med-11, el 6%. No obstant això, en comparació de
2009 les associacions del Golf s’han triplicat, mentre que les dels països del Med-11 s’han duplicat,
cosa que constitueix un motiu de gran estímul. Europa té la part preponderant de franquícies i contractes de gestió (associacions publicoprivades –vegeu
el gràfic 25).

Conclusió
El que alguns han qualificat com «el començament
d’una aventura» entre el Golf i la Mediterrània continua sent apassionant malgrat la crisi global i regional. En l’última dècada, els inversors del CCG s’han
convertit en importants actors econòmics a la Medi-

terrània, i de vegades han superat fins i tot els seus
equivalents europeus. El Golf s’ha «enamorat» cada
vegada més de la Mediterrània, no tan sols a causa
del seu patrimoni històric, cultural i religiós comú,
sinó també per raó de les oportunitats d’estrènyer
vincles econòmics i incrementar els rendiments de
les inversions.
No obstant això, la integració entre el Golf i la Mediterrània és lluny d’haver-se aconseguit, i les dues
regions constitueixen encara pols oposats. Les inversions del Golf a la Mediterrània ajuden a salvar
distàncies i alhora que ofereixen una oportunitat de
diversificar les inversions per al primer, són una
font de desenvolupament econòmic per a la segona. Els països del Golf són també els més involucrats en els mercats financers mundials, principalment a través dels seus fons sobirans. A causa
d’això, aquesta va ser la primera regió àrab on es
van deixar sentir els efectes de la crisi financera i
econòmica mundial, l’impacte de la qual va variar
d’un país a un altre. La crisi no va reduir només el
seu poder financer i va minvar la seva confiança,
sinó que els va encoratjar a concentrar les inversions principalment en el mercat nacional en un intent d’estabilitzar les seves economies i el seu sistema financer. Encara que van continuar invertint
diners i donant suport als països veïns, el 2010 les
seves inversions a la Mediterrània van quedar per
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darrere de les d’Europa i al mateix nivell que les
dels Estats Units i el Canadà.
Malgrat alguns contratemps inicials a causa de la
crisi econòmica global, la regió mediterrània s’ha
pogut recuperar, i el 2010 va aconseguir atreure la
seva part corresponent d’inversions estrangeres
gràcies al seu atractiu com a destinació rendible per
a la IED i les associacions.
Davant dels reptes de la Primavera Àrab i les seves
seqüeles, resta per veure com es recuperarà la regió, si traduirà el caos de les revolucions en una
oportunitat per emprendre les necessàries reformes
econòmiques, socials i polítiques que sustentin la
seva estabilitat i el seu rendiment econòmic, i atreguin més inversions estrangeres. Si els països del
Golf aconsegueixen desprendre’s de l’efecte de la
crisi global i adquireixen més confiança, probablement mantindran el seu interès per les inversions a la
Mediterrània, incrementaran la proporció d’aquestes
inversions en el futur i recuperaran la seva posició
com una de les principals fonts d’inversió directa estrangera que alimenten una major cooperació i integració regionals.
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Turquia, una potència econòmica en evolució
Turquia ha après a mantenir-se estable i forta en els
moments de la seva història recent en què el seu entorn s’ha vist profundament alterat a nivell geoestratègic. Ja ho va demostrar els anys 1989-1991, quan
el bloc soviètic es va esfondrar, provocant una onada
de xoc que va alterar dràsticament totes les regions
de què Turquia forma part d’una manera o altra: els
Balcans, el mar Negre, el Caucas, Àsia Central i fins
i tot l’Orient Mitjà, com a conseqüència de la primera
guerra del Golf contra l’Iraq de Saddam Hussein.
Turquia va emergir aleshores com una potència multiregional demogràfica, política i militar.
Després de la pitjor crisi econòmica de la seva història l’any 2001, Turquia i el Govern de l’AKP van
saber reaccionar i avançar en unes reformes estructurals que l’han convertit, el 2010, en la setzena economia del món. Les projeccions de l’OCDE estimen
que Turquia serà el país membre que més creixerà
entre 2011 i 2017, amb una mitjana del 6,7% anual.
En un moment de forta crisi internacional, l’economia
turca ha crescut un 8,9% el passat 2010, el tercer
creixement més notable del món en aquest any i el
primer d’Europa.
En aquest sentit, ja l’any 2008, el Banc Mundial estimava que Turquia representava el 50% del PIB de
l’Orient Mitjà i Nord d’Àfrica (regió MENA, en les seves sigles angleses), incloent-hi Israel i l’Iran. Aquest
percentatge ha crescut lleugerament des d’aleshores.

1 Els

Diferents fonts1 situen Turquia entre les principals
economies emergents en les properes dècades; el
seu Govern té l’objectiu explícit d’estar entre les 10
principals economies del món el 2023, any del centenari de la creació de l’estat turc.
Aquest dinamisme econòmic intern ha convertit Turquia en un potent trading state que necessita nous
mercats per poder mantenir aquesta expansió eco
nòmica. En aquesta direcció s’han mogut les polítiques comercials del Govern de l’AKP des de mitjans
de la dècada del 2000, reforçat amb el nomenament
d’Ahm Davutoglu com a ministre d’Afers Exteriors de
Turquia l’1 de maig de 2009.
Aquests esforços han donat fruit com a resultat d’una
activa i sistemàtica campanya turca, a diferents nivells, per apropar-se a altres mercats emergents,
més enllà dels clàssics i més consolidats i madurs
mercats d’Estats Units i la Unió Europea (UE).
Com a conseqüència d’aquesta necessitat econòmica els mercats limítrofs a Turquia, especialment
els de l’Orient Mitjà, s’han vist revaloritzats pel seu
potencial demogràfic, les seves importants necessitats d’inversió en infraestructura, la seva accessibilitat logística, la seva receptivitat a establir negocis
amb Turquia i la seva creixent capacitat de compra,
tant privada com pública.
Així, l’any 2002 els mercats de la UE representaven
més del 56% de les exportacions turques, xifra que
l’any 2009 es va reduir a menys del 50%. Paral·le
lament, el percentatge de les exportacions turques a
les economies de l’Orient Mitjà ha passat del 9%
l’any 2002 a un 12,5% el 2004 i a un 19% el 2009.
En aquest mateix any, les exportacions turques conjuntes a Síria i l’Iran van superar les realitzades als
Estats Units.

estudis de prospectiva per al 2050 de Goldman Sachs i l’HSBC identifiquen Turquia com una de les principals economies emergents, independentment del seu possible ingrés a la UE.

El comerç exterior de Turquia el 2002 va ser de
87.613 milions de dòlars, xifra que es va multiplicar
per més del triple fins a arribar als 299.423 milions
de dòlars el 20104.

2 Per a més detalls sobre aquest terme, vegeu l’European Stability Initiative en el seu estudi Islamic Calvinism: Change and Conservatism in
Central Anatolia, www.esiweb.org/pdf/esi_document_id_69.pdf.
3 Els casos més rellevants són MÜSIAD www.musiad.org.tr, TUSKON www.tuskon.org/ i ASKON www.askon.org.tr/default.asp.
4 Banc Central de la República de Turquia, www.tcmb.gov.tr.
5 T. C. Emniyet Generl Müdürlügü (policia nacional turca).
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Els beneficis socioeconòmics del desenvolupament
turc han generat un interès creixent per part de les
economies de la zona. Així, Egipte, Síria, Jordània,
Israel, Palestina, el Marroc o Tunísia, entre altres, han
establert Acords de Lliure Comerç amb Turquia,
multiplicant els contactes econòmics i socials a tots
els nivells.
En alguns casos, com amb Líbia, l’Iran, Síria, Jordània, l’Iraq o el Líban, s’han signat acords d’exempció
recíproca de visats per als nacionals dels països signants. Aquest tipus d’acords ha permès la lliure circulació de persones entre aquests països, fet que
ha intensificat els contactes culturals, empresarials,
turístics, polítics i socials.
Entre 2002 i 2008 l’entrada a Turquia de ciutadans
de països limítrofs va augmentar un 170%, encap
çalant aquest creixement Síria (un 222% de creixement, que va passar de 126.428 a 407.000), Rússia
(amb un 204% de creixement i passant de 946.500
a 2.879.000) i l’Iran (amb un augment del 163%,
que va passar de 432.280 el 2002 a 1.135.000 el
2008)5. És de preveure que aquestes xifres mantindran aquest creixement com a resultat del reforç de
les dinàmiques de cooperació a la zona, com ara
la recent entrada en vigor d’aquest tipus d’acord
d’exempció recíproca de visats entre Turquia i Rússia el 16 d’abril de 2011.
Les autoritats polítiques i econòmiques de diversos
països de la zona de l’Orient Mitjà han vist l’expe
riència turca com una possible opció a emular, especialment els estats més petits que confien en un
cert efecte desbordament (spill over effect) mitjançant una vinculació més gran de les seves economies amb la de Turquia. En aquest sentit, un nombre
creixent d’actors polítics, i especialment econòmics,
ha dut a terme polítiques actives d’acostament entre
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La diversificació productiva de l’economia turca ha
anat paral·lela a una diversificació de les províncies i
ciutats en què es consolidava aquest desenvolupament. Així, a les ciutats de l’interior d’Anatòlia ha sorgit, els darrers anys, una burgesia dinàmica més
conservadora, especialment activa en el desenvolupament de sectors econòmics més tradicionals com
l’agricultura, l’alimentació, la indústria automobilística o el tèxtil. Aquesta classe mitjana emergent veia
en l’ètica del treball i la generació i distribució de la
riquesa un mitjà per realitzar-se com a bons creients,
atès el seu perfil religiós. Aquest fenomen s’ha anomenat calvinisme islàmic2.
Com a conseqüència d’aquest perfil sociològic més
tradicionalista, i de la seva ubicació en ciutats de l’in
terior de Turquia com Gaziantep, Konya, Denizli, Adana, Mersin o Kayseri, les creixents relacions econòmiques internacionals d’aquesta classe empresarial
s’han anat desenvolupant preferentment amb altres
economies sociològicament i geogràficament més
properes com són les de l’Orient Mitjà. Aquesta burgesia ha estructurat els seus interessos econòmics
en una sèrie d’organitzacions creades a principis dels
anys noranta amb valors fonamentats en el diàleg, la
responsabilitat ètica, la solidaritat o la conscienciació
de la responsabilitat social de l’empresa i l’empresari3.
Alhora, han acaparat la representativitat de les organitzacions econòmiques i polítiques de les seves zones com els governadors, els ajuntaments o les
cambres de comerç.
Com a conseqüència d’aquest procés, i segons l’As
sociació Turca d’Exportadors (TIM), l’any 2001 el
nombre total de sectors econòmics turcs que exportaven per valor de més de 1.000 milions de dòlars era
de nou, passant a 18 el 2009. Igualment, mentre que
el 2001 Turquia exportava per valor de més de 1.000
milions de dòlars a cinc països, el 2009 s’exportava
una quantitat superior a 25 països. El 2001 només
quatre províncies turques exportaven per un valor superior a aquests 1.000 milions de dòlars, mentre que
el 2009 ho feien 12 províncies.
De fet, l’any 2010 el nombre d’empreses turques que
exportaven regularment era de 50.000. En aquesta
línia, el nombre d’empreses registrades a Turquia ha
passat de 723.503 l’any 2001 a 1.170.248 el 2008.

Balanç
Med.2011
248

els seus països i Turquia, i han trobat una gran receptivitat en els seus homòlegs turcs.
Una mostra de la fluida relació política entre les autoritats turques i les de l’Orient Mitjà és el fet que
des de l’any 2003 fins a març de 2011 el primer
ministre de Turquia, Recep Tayyip Erdogan, ha visitat
oficialment més països de l’Orient Mitjà (45) que,
per exemple, de la Unió Europea (41)6.
En aquesta línia, la proliferació d’actors turcs que
han establert, ampliat o reforçat els seus contactes
econòmics, polítics i socials amb els països de la
zona ha augmentat de tal manera que les relacions
entre aquests països han passat de ser un afer estrictament bilateral entre els governs a ser la suma
dels interessos i les accions de molts actors no estatals, molt especialment en el terreny econòmic.
Les relacions econòmiques bilaterals entre Turquia i
els països de l’Orient Mitjà, sobretot els limítrofs,
s’han convertit en una densa xarxa cada vegada més
sòlida, teixida per empreses públiques i privades
(especialment petites i mitjanes empreses), cambres de comerç, associacions empresarials, municipalitats, governadors, think tanks, universitats o
ONG.
L’objectiu explícit de les autoritats, i implícit d’aquests
altres agents socioeconòmics, és el foment d’una
creixent i complexa interdependència econòmica
que afavoreixi el desenvolupament compartit, eviti
la conflictivitat mitjançant un diàleg fluid a tots els
nivells i permeti desenvolupar, entre els estats
d’aquesta zona, possibles escenaris futurs comuns.
Un dels motius que ha facilitat l’acceptació de Turquia com a motor d’aquestes polítiques a la zona, a
banda de la seva legitimitat com a model de desenvolupament d’èxit, és la no condicionalitat, fins a la
data, de les seves propostes i acords internacionals.
Influents actors econòmics a l’Orient Mitjà, com la
UE o els Estats Units, han vinculat els seus acords i
relacions econòmiques amb la zona a la necessitat
que aquests països implementin diversos tipus de
reformes (liberalitzacions econòmiques, respecte
als drets humans, democratització…). Per la seva
banda, Turquia no ha exercit aquest paper de promotor explícit de reformes econòmiques i polítiques
amb els països de la zona, confiant que la seva influència en aquest terreny podrà donar-se en el futur
mitjançant l’evidència dels èxits del seu model (soft
power).

6

Recopilació de dades extretes del Ministeri d’Afers Exteriors de Turquia.

Infraestructures: vectors d’interdependència
regional
Els darrers anys, la creixent regionalització de les relacions econòmiques de Turquia amb l’Orient Mitjà
s’ha vist reforçada pel desenvolupament de projectes
d’infraestructures que de manera explícita vertebren i
integren cada vegada més aquesta zona, enfortint a
mitjà termini la seva emergent interdependència.
Aquests projectes regionals requereixen la col·la
boració activa de les autoritats dels països on es
duen a terme, incentivada pels beneficis econòmics
i la capacitat d’influència que comporten. Algunes
de les principals infraestructures d’aquest tipus que
ja existeixen, o en desenvolupament, són:
Energètiques: xarxa de gasoductes i oleoductes que uneixen, a través de Turquia, els recursos energètics de l’Iraq amb Europa així com els
d’Egipte, a través de Jordània, Síria i Turquia
amb els mercats europeus (Euro-Arab Mashreq
Gas Pipeline).
•	Infraestructures ferroviàries per a passatgers i mercaderies: connexions de Síria amb
l’Iran via Turquia; connexió d’Alep amb Gaziantep; projecte a mitjà termini de connexió de Turquia amb el nord de l’Iraq i Bagdad; corredor
sud-nord des d’Aràbia Saudita i els països del
Consell de Cooperació del Golf amb Turquia i
Europa. Alguns d’aquests projectes ferroviaris
es troben ja a la curta llista de prioritats consensuades entre els països euromediterranis en el
marc de la cooperació regional de la Unió per la
Mediterrània (UpM).
• Modernització i construcció de xarxes de
carreteres i autopistes, especialment des de
Turquia amb Síria i el nord de l’Iraq.
•	Interconnexions de les xarxes elèctriques
entre les economies del Maixreq i Turquia.
•	Interconnexions d’infraestructures de telecomunicació avançades, com el projecte
JADI, una gran connexió subterrània de fibra òptica que connectarà subterràniament Jeddah,
Amman, Damasc i Istanbul; o la Regional Cable
Network (RCN), un projecte de 500 milions de
dòlars i 7.750 km que permetrà una autopista de
connexió fixa de fibra òptica entre Fujairah, als
Emirats Àrabs Units, i Europa a través de Turquia.
•
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Font: Banc Mundial, Regional Cross-Border Trade Facilitation and Infrastructure Project for Mashreq.

•

Obertura i modernització de nous passos
fronterers amb l’objectiu de facilitar el comerç a
la zona, especialment a la frontera entre Turquia i
Síria i Turquia amb l’Iraq. En aquesta línia, Turquia
i l’Iran tenen previst obrir, entre abril i juny de
2011, cinc nous passos fronterers habilitats per
al comerç, el primer dels quals l’inauguraran el 16
d’abril els ministres d’Afers Exteriors d’ambdós
països. En aquesta línia, s’han definit i implementat diverses simplificacions del règim de trànsit
de mercaderies per agilitzar el transport entre els
països de la zona i d’aquests amb tercers.

•

•

Les projeccions que el Banc Mundial fa per a aquests
corredors amb vista al 2020 són:
•

El Banc Mundial va fer públic l’any 2010 un estudi
tècnic en què mostrava com les infraestructures al
Maixreq eren insuficients per al previsible creixement
de les necessitats de transport derivades del creixement comercial i demogràfic regional (Trade Facilitation and Infrastructure Assessment for the Mashreq
Countries7).
Aquest estudi identificava tres corredors logístics
clau per a la regió, com mostra el mapa següent:
•

Un corredor nord-sud que uneix la UE amb Aràbia Saudita i els països del Golf, a través de Tur-

quia, Síria i Jordània, i amb ramificacions al Líban
i Egipte.
Un primer corredor est-oest que connecta els
ports de Lattakia, Tartus, Trípoli i Beirut amb
l’Iraq a través de Síria.
Un segon corredor est-oest que connecta els
ports libanesos anteriors, i el d’Aqaba a Jordània, amb l’Iraq.

•

•

Un transport diari al corredor nord-sud, amb origen/final a Turquia, d’aproximadament 12.500
TEU (Twenty-foot Equivalent Unit o contenidors
de 20 peus) per dia, equivalent a 2.500 camions
i 15 trens en cada sentit.
El trànsit combinat dels dos corredors est-oest
serà aproximadament d’11.000 TEU per dia,
equivalent a 2.200 camions i 12 trens en cada
sentit.
Aquest volum de càrrega desbordarà completament la capacitat de les actuals xarxes de carreteres així com els passos fronterers existents.
Els corredors ferroviaris podrien atreure entre un

7 www.euromedtransport.org/fileadmin/download/maincontract/01octobre2010/PPP_World_Bank.pdf

249

Mar Mediterrani

250

Med.2011

Balanç

terç i la meitat del tràfic de llarga distància. En
aquest sentit, els tres corredors contemplen la
implantació de connexions ferroviàries.
Per fer front a aquests reptes, el Banc Mundial ha
presentat el Mashreq Corridor Program (MCP) amb
l’objectiu d’implementar aquests projectes progressivament en un termini de 15 anys, per un import
estimat de 5.200 milions de dòlars.
L’impacte econòmic i social de l’execució d’aquests
projectes, en termes de sinergies i creació de llocs
de treball, és un poderós incentiu per a la multiplicació i enfortiment de la cooperació entre les economies de la zona implicades.

Close Neighbours Economic and Trade
Association Council: el mercat comú
de l’Orient Mitjà?
L’emergència i el reconeixement de Turquia com a potència econòmica acceptada pels estats de la zona,
capaç d’aglutinar projectes de cooperació internacional, ha facilitat que els líders turcs hagin optat per
capitalitzar aquest moment, liderant un regionalisme
polític i econòmic obert a l’Orient Mitjà.
A això han contribuït diversos factors regionals que han
permès i incentivat aquest apropament entre els estats
del Llevant Mediterrani. La necessitat turca d’expandirse econòmicament ha trobat ressò en la necessitat de
les economies limítrofes a la turca d’internacionalitzarse i cercar noves vies de desenvolupament per fer front
als seus reptes socioeconòmics (creixement demogràfic, pes de l’ineficient sector públic…). Aquesta necessitat objectiva s’ha vist reforçada pel fet que existeix
una sintonia i una certa visió d’objectius comuns entre
els líders d’alguns d’aquests països.
Com a reflex d’aquesta visió compartida de la necessitat de crear un cert destí econòmic comú, el 31 de juliol
de 2010 els governs de Turquia, Síria, Jordània i el
Líban van signar un acord de lliure comerç regional
amb l’objectiu explícit de crear el mercat comú de
l’Orient Mitjà. Aquest ambiciós acord, anomenat Close Neighbours Economic and Trade Association
Council (CNETAC), persegueix com a objectiu a mitjà
termini la lliure circulació de capitals, mercaderies i persones, mitjançant la creació del que s’ha anomenat el
Shamgen de l’Orient Mitjà8. Alhora, estableix una sèrie

8 Fent

de terminis i mecanismes de seguiment multilateral per
garantir la implementació de les mesures necessàries
per aconseguir-ho. Per assegurar i tutelar aquest projecte es crea el High Level Strategic Cooperation
Council entre els quatre països, que ha de reunir-se
regularment per analitzar i sancionar els avenços.
En un primer moment els vectors econòmics sobre
els quals es fa èmfasi són el comerç, el transport, el
turisme i l’energia, determinant-se en cada cas un
país com a responsable de liderar i coordinar els
avenços en el camp sota la seva responsabilitat.
El CNETAC es compon de tres pilars de cooperació:
el polític, el cultural i l’econòmic, essent aquest darrer
el que es detalla amb més rigor i al qual se li posen
uns objectius i terminis més tangibles i immediats.
Aquests tres pilars es desglossen en 14 objectius,
que van des del foment de les pimes fins a la seguretat alimentària, passant per la cooperació en tercers
mercats, la definició i implementació conjunta d’infra
estructures, la cooperació educativa o els intercanvis
culturals. D’altra banda, es fixa un full de ruta per a
cadascun d’ells per desenvolupar la cooperació de
forma integral entre els quatre països, de manera que
es converteix en el seu patrimoni comú.
Les quatre economies que formen en aquests moments aquest organisme interpreten que aquest projecte desenvoluparà sinergies positives derivades de
la creació de l’embrió del mercat comú de l’Orient
Mitjà. En aquesta línia, aquests quatre països esperen
incorporar nous membres al projecte cap al 2014
(com mostra el mapa adjunt) i presentar un primer
balanç complet del CNETAC per a l’any 2015.
En un primer moment es va plantejar la incorporació a
curt termini d’Egipte i l’Iraq, atès que dotarien el projecte de pes demogràfic, econòmic i estratègic. És
previsible que les autoritats d’aquests dos països podran veure de bon ull la incorporació en aquest organisme, atès que els pot reportar beneficis econòmics,
influència política i la possibilitat d’integrar-se en un
bloc regional en un moment de redefinició dels rols i
els regionalismes econòmics a nivell mundial.

El CNETAC i la cooperació regional,
més enllà de l’actual status quo?
El CNETAC és un acord intergovernamental, però un
dels factors subjacents d’aquest acostament és

un paral·lelisme amb l’acord europeu de Schengen de lliure circulació de persones i utilitzant el nom en turc de la capital de Síria: Sham.
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Font: Foreign Economic Relations Board of Turkey (DEIK), coordinador turc del Levant Business Forum.

l’interès evident del sector privat d’aquestes economies, més o menys desenvolupat en funció del país.
Els seus organismes representants lideren des de
baix l’enfortiment d’aquestes relacions. Amb l’objectiu
de consolidar aquest projecte i auditar des de fora
els seus avenços, es va crear el Levant Business Forum. Aquest fòrum, permanent i de trobada anual, té
entre les seves tasques elaborar el Llibre Blanc i el
Pla d’Acció per a l’establiment satisfactori de l’acord
de lliure comerç i de mobilitat de tots els factors del
treball. Igualment, la seva finalitat expressa és exercir
de lobby sobre els seus propis governs amb vista a
la ràpida implementació de les reformes necessàries
per aconseguir aquests objectius.
Aquest aspecte és rellevant en un moment en què la
inestabilitat de certs règims de la zona és creixent,
en l’actualitat en el cas de Síria però no exclusivament, atès que els diferents països de la regió estan
cada vegada més sotmesos a tensions polítiques i
socials. El fet que una part molt significativa de
l’enfortiment de les relacions a la regió sigui a causa
d’una gran varietat d’actors no estatals (empreses
de tot tipus de grandària i sectors, universitats, cambres de comerç, associacions civils, centres de recerca, ajuntaments, individus i societat civil, al cap i
a la fi) permet pensar que aquestes superarien qualsevol possible canvi de govern, ja sigui per la via de
les eleccions o de les revoltes.

La creixent visió positiva per part de molts actors
nacionals dels beneficis socioeconòmics d’un destí
comú econòmic fa preveure una certa immunització
de la cooperació regional oberta respecte als vaivens polítics de la zona.
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Revisió de les polítiques i els marcs de
finançament amb els països del sud de la
Mediterrània
Marcs polítics i instruments de finançament per a la
cooperació d’Europa amb el sud de la Mediterrània
fins al 2007
1. 1970-1995: La Política Mediterrània Global i la
Política Mediterrània Renovada
Des dels anys setanta, els països del sud i de l’est
de la Mediterrània (PSEM)2 han rebut l’ajuda europea al desenvolupament sota diversos marcs polítics, que determinaven una sèrie d’acords bilaterals
que constituïen la columna vertebral del finançament
de la UE a la regió. A partir de la Política Mediterrània Global (PMG), de 1972, els veïns meridionals
d’Europa van subscriure acords de cooperació basats en tres pilars: el comercial, el social i el financer.
Aquest últim pilar va ampliar els protocols financers
que especificaven els volums d’assistència per als
PSEM. La cooperació financera i econòmica podia
adoptar tres formes: subvencions, el Banc Europeu
d’Inversions (BEI) i crèdits de la Comissió Europea
(CE) a un interès de l’1%.

1 També

La incorporació de Grècia, Portugal i Espanya a la
dècada dels vuitanta va exigir la necessitat de redefinir les relacions de la institució amb els veïns del
sud. La Política Mediterrània Renovada (PMR), de
1990, pretenia consolidar els marcs existents i alhora dotar-los d’objectius i estratègies més profunds.
Els 2.370 milions d’ecus assignats al període 19921996 van representar un augment del 40% en els
compromisos de Brussel·les en relació amb el marc
de finançament anterior. El propòsit era contribuir a
la implantació dels programes d’ajust del Fons Monetari Internacional (FMI) i del Banc Mundial, i en
particular al desenvolupament de petites i mitjanes
empreses (pime) i al finançament d’iniciatives regionals de cooperació. Les relacions comercials van
anar més enllà el 1993, gràcies a l’accés lliure
d’impostos dels productes agrícoles als mercats
europeus. La principal novetat de la PMR va ser el
suport a la integració sud-sud, considerada un factor estabilitzador per a la regió i la UE. Les iniciatives
posteriors a la PMR van reafirmar la importància de
la integració regional, amb la voluntat de crear una
zona de lliure comerç euromediterrània.
2. 1995-2007: El Procés de Barcelona
Després de la guerra del Golf i la signatura dels
Acords d’Oslo el 1993, el Partenariat Euromediter
rani de 1995 va anar més enllà de la PMR, perquè va
intentar vincular els desitjos d’estabilitat d’Europa a
les necessitats de desenvolupament dels PSEM. El
novembre d’aquell any, la Conferència Ministerial
de Barcelona va representar un canvi decisiu en
l’estructuració de les relacions, amb la participació
dels ministres d’Exteriors dels PSEM en la declara-

és la directora de Mediterranean Prospects Network-Medpro, www.medpro-foresight.eu.
PSEM correspon a Algèria, Egipte, Israel, Jordània, el Líban, Líbia, el Marroc, Palestina, Síria, Tunísia i Turquia.

2 L’acrònim

•

Per motius institucionals, el Procés de Barcelona
(PB) va revocar els acords de cooperació anteriors
en establir els acords d’associació (AA) bilaterals
com a punt de partida de les relacions euromediterrànies. Els AA, subscrits per temps il·limitat, abracen les tres dimensions del Partenariat Euromediterrani, amb lleugeres diferències entre estats. A grans
trets, es tracta de conceptes relatius al comerç de
béns i serveis, la cooperació econòmica, la cooperació social/cultural i la cooperació financera. En
aquesta última categoria, s’especifica que els recursos es destinaran a ajudar els PSEM a assolir els
objectius dels AA4.
Per aconseguir aquests objectius, les iniciatives de
cooperació es duen a terme en dues fases sota el
paraigua del PB. En primer lloc, els documents estratègics nacionals (DEN) adoptats per la CE i els
PSEM sintetitzen la situació política i econòmica del
país, aporten la «resposta estratègica de la UE» i detallen tant els propòsits generals de la cooperació
com els específics. Els programes indicatius nacionals (PIN) adoptats per la CE i els PSEM redueixen
aquests objectius a prioritats i subprioritats. Per assolir les metes de les subprioritats, s’assignen recursos a programes de cooperació específics, alguns

3

El Partenariat Euromediterrani/Procés de Barcelona està dirigit al Marroc, Algèria, Tunísia, Egipte, l’Autoritat Palestina, Jordània, el Líban, Síria i
Turquia.
4 Israel és una excepció, ja que l’Acord d’Associació UE-Israel no inclou un apartat sobre cooperació financera.
5 Declaració de Barcelona adoptada en la Conferència Euromediterrània 11/27-28/1995; vegeu el contingut de la Declaració a http://eeas.euro
pa.eu/euromed/docs/bd_en.pdf.
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•

Cooperació i diàleg polític amb l’objectiu final
d’aconseguir un conjunt regional pròsper i estable mitjançant l’adopció, per part dels països
socis, de mesures de foment del desenvolupament democràtic i la bona governança.
Cooperació econòmica i integració regional per
tal de poder disposar d’una zona de lliure co
merç el 2010.
Cooperació sociocultural mitjançant el desenvolupament de contactes interpersonals i una
societat civil mobilitzada per mitjà d’iniciatives
concretes.

Med.2011

•

dels quals financen iniciatives als països beneficiaris, com ara activitats de conscienciació i projectes
pilot. La implantació d’objectius regionals de cooperació segueix els mateixos passos que els documents estratègics regionals (DER) i els programes
indicatius regionals (PIR), uns i altres amb una estructura idèntica a la dels seus equivalents nacionals. En virtut del PB, es van redactar DEN/DER per
al període 2002-2006. Dues sèries de PIN/PIR van
reduir els seus objectius per a les etapes 20022004 i 2005-2006.
El PB també va institucionalitzar les relacions de
caràcter regional en implantar conferències d’Afers
Exteriors a nivell ministerial per tal d’avaluar els progressos assolits en la consecució dels objectius
fixats en la Declaració de Barcelona5. El Partenariat
també va propiciar conferències ministerials sectorials, com les dedicades a agricultura, aigua, energia
i salut, per esmentar-ne algunes. A més, el Comitè
Euromediterrani, format per alts funcionaris de la UE,
els estats membres i els PSEM, s’encarrega de
l’administració global del Partenariat. L’Assemblea
Parlamentària Euromediterrània, formada per parlamentaris procedents del Parlament Europeu, dels
estats membres i dels PSEM, formula recomanacions per al Partenariat. D’altra banda, el 1990 es
fundava el Diàleg 5+5, una estructura informal que
agrupava els ministres d’Afers Exteriors o d’Interior
d’Espanya, França, Itàlia, Malta, Portugal, el Marroc,
Algèria, Tunísia, Líbia i Mauritània. La finalitat
d’aquesta estructura és consolidar el PB mitjançant
debats entorn de tots els temes que l’afecten. Encara que la idea va germinar a la dècada dels vuitanta,
el diàleg 5+5 no va arribar a materialitzar-se fins al
1990. El 1991 va tenir lloc una primera reunió, però
el procés es va interrompre fins al 2001. Des
d’aleshores hi ha hagut diverses reunions, l’última
l’abril de 2010.
El Partenariat Euromediterrani també va aportar canvis de caràcter financer, amb el naixement del programa MEDA (mesures financeres i tècniques per
donar suport a la reforma de les estructures econòmiques i socials en el marc de l’Associació Euromediterrània) i el FEMIP (Mecanisme Euromediterrani
d’Inversió i Cooperació). De la gestió d’aquest últim
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ció final. Fins aleshores, havien estat considerats
«tercers països», però la Conferència de Barcelona,
germen del Partenariat Euromediterrani, va implantar
el terme «socis mediterranis»3. El Partenariat va anar
un pas més enllà que altres iniciatives i va potenciar
tres pilars:
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se n’encarregava el Banc Europeu d’Inversions (BEI).
El programa MEDA derogava els protocols financers
destinats a la cooperació euromediterrània: facilitava
un suport financer i tècnic als PSEM condicionat a
l’aplicació de reformes acordades mútuament. A diferència del que s’esdevenia amb les disposicions
anteriors, les aportacions ja no s’assignaven per
país, sinó per projecte. El programa MEDA es va
allargar fins a finals de 2006, amb un pressupost
total de 8.700 milions d’euros, en dos períodes de
programació: el MEDA I, de 1995 a 1999, amb una
dotació de 3.430 milions d’euros; i el MEDA II, de
2000 a 2006, amb una dotació de 5.350 milions
d’euros.
El FEMIP, creat el 2002, pretén reforçar el sector
privat de la regió i l’accés de les pimes al finançament. Rep una assignació anual del pressupost de la
UE (32 milions d’euros a l’any per al període 20072013) i va concedir préstecs per valor de gairebé
6.000 milions d’euros entre 2002 i 2006. El programa gestiona encara un altre instrument financer, el
Fons Fiduciari del FEMIP (FFF). L’FFF assumeix els
costos de l’assistència tècnica i de projectes de capital risc al sud de la Mediterrània, amb aportacions
de la CE i 15 estats membres.
La Política Europea de Veïnatge i l’Instrument
Europeu de Veïnatge i Associació
Les ampliacions de la UE de 2004 i 2007 exigien
una nova redefinició de les seves polítiques exteriors
davant el temor que els veïns de l’Est6 atraguessin
una major atenció de Brussel·les en detriment dels
PSEM. Per evitar aquesta sensació entre els socis
meridionals, el 2007 veia la llum la Política Europea
de Veïnatge (PEV), que comprenia els estats de l’est
i del sud. La PEV aspirava a promoure un diàleg polític, econòmic, social, cultural i científic més estret,
així com incrementar la cooperació transfronterera i
la responsabilitat compartida pel que fa a seguretat,
prosperitat, justícia, estabilitat regional, i resolució i
prevenció de conflictes. Gairebé tots aquests objectius ja s’han incorporat al PB, tenint en compte
l’heterogeneïtat de totes dues regions, així com la
seva experiència en el tracte amb les institucions de
Brussel·les i la programació de l’assistència de la
UE, dividida entre est i sud.

6
7

Des del punt de vista institucional, l’entrada en vigor de la PEV no va modificar l’estructuració de
les relacions bilaterals, però, en el pla financer, va
significar canvis importants per als PSEM. El programa MEDA es dirigia específicament a aquests
països; en canvi, l’incipient Instrument Europeu de
Veïnatge i Associació (IEVA) està pensat per afavorir totes dues regions. En termes absoluts,
l’entrada en vigor de l’IEVA no es va traduir en menors compromisos respecte als PSEM. Ara bé, a
primera vista, les xifres eclipsen el fet que la UE
mira cada vegada més cap als seus socis orientals. Exclosos Israel, el Líban i Palestina7, els compromisos anuals mitjans per capita amb els PSEM
són inferiors als corresponents als veïns de l’Est,
en un factor de 3. A la taula 13 es mostra la distribució dels compromisos de l’Instrument respecte
als països de totes dues regions durant el període
2007-2009.
L’IEVA no va descartar la cooperació regional: en el
període 2007-2009, els compromisos amb els
PSEM van pujar a un total de 371,4 milions d’euros.
A més, es va crear un altre instrument: el programa
de cooperació transfronterera (CBC). Els objectius
del CBC són: la promoció del desenvolupament
econòmic a les regions frontereres, el suport a
unes fronteres segures i efectives, el foment dels
contactes interpersonals i la cooperació en els àmbits de la salut pública, la lluita contra la delinqüència organitzada, i el medi ambient. El CBC té una
assignació total de 1.110 milions d’euros per al període 2007-2013; d’aquests, 355 (el 31% del
pressupost total del CBC) estan destinats a iniciatives plurinacionals destinades a salvaguardar la
conca mediterrània, i al Marroc i Tunísia, per a programes de protecció de les fronteres amb Espanya
i Itàlia.
L’entrada en vigor de la PEV va comportar un altre
instrument de finançament gestionat pel BEI: l’Ins
trument d’Inversió de la Política de Veïnatge (NIF). El
propòsit del NIF és contribuir a les inversions en infraestructures i en el sector privat (amb una atenció
especial a les pimes) entre els veïns de l’est i del
sud. Té una dotació de la CE de 700 milions d’euros,
a més de les contribucions voluntàries de 15 estats
membres, que el 2009 van pujar a 47 milions
d’euros.

Els països de l’Est inclosos en la PEV són Armènia, Azerbaidjan, Geòrgia, Ucraïna i Moldàvia, d’ara endavant denominats «veïns de l’Est».
El Líban i Palestina es beneficien d’importants compromisos per a ajudes en casos de catàstrofe, rehabilitació i ajuda humanitària.

TAULA 13

Distribució dels compromisos per països en el marc de la cooperació bilateral de l’IEVA per a 2007-2009 (en milions d’euros)
IEVA

Mitjana anual

Població
(milions, 2009)

Mitjana anual
per càpita

Algèria

146,99

49,00

34,90

1,40

Egipte

428,25

142,75

83,00

1,72

0,00

0,00

7,44

0,00

Jordània

227,12

75,71

5,95

12,72

Líban

206,09

68,70

4,22

16,26

Líbia

10,04

3,35

6,42

0,52

561,36

187,12

31,99

5,85

1.256,61

418,87

4,04

103,60

Síria

110,86

36,95

21,09

1,75

Tunísia

255,09

85,03

10,43

8,15

Mitjana sud

320,24

106,75

209,49
(població total)

15,20

Mitjana sud excepte Israel, el Líban i zones sota
adm. palestina

248,53

82,84

193,78

4,59

187,03

62,34

3,08

20,22

89,87

29,96

8,78

3,41

Georgia

474,12

158,04

4,26

37,10

Ucrania

677,31

225,77

46,01

4,91

Moldavia

305,8

101,93

3,60

28,29

Media este

346,826

115,61

65,74

18,78

Israel

Marroc
Zones sota adm. palestina

Balanç

Mediterrània sud

Armenia
Azerbaiyán
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Veïns de l’Est

La Unió per la Mediterrània
Des de 2008, els PSEM disposen d’un altre marc
polític, la Unió per la Mediterrània (UpM), instituïda
sota la presidència francesa de la UE. Mentre que
les relacions euromediterrànies s’han anat aprofundint pas a pas, la cooperació i assistència de Brus
sel·les no ha fet gran cosa per contribuir al desenvolupament general econòmic i social dels PSEM.
L’artífex de la UpM, Nicolas Sarkozy, ha adduït dues
raons per a això: la primera és que, encara que la UE
actuï com un bloc unificat, els PSEM estan dividits,
cosa que perjudica els resultats de la cooperació. La
segona és la creença que les iniciatives de la UE no
eren prou visibles. Per tal d’abordar aquests dos esculls i revifar l’optimisme que va acompanyar el Procés de Barcelona, el juliol de 2008 els caps d’Estat
euromediterranis van fundar el Procés de Barcelona:
Unió per la Mediterrània.
Al principi, la idea era englobar-hi únicament els països europeus amb litoral a la Mediterrània. Tanma8

teix, després de les crítiques alemanyes, la UpM es
va obrir als 27 membres de la UE. Així doncs, l’ens
agrupa un total de 43 països entorn de sis iniciatives
concretes8:
•
•
•

•
•
•

La descontaminació del Mediterrani.
L’establiment d’autopistes del mar i terrestres.
El programa de protecció civil conjunt per a la
protecció, preparació i resposta a desastres naturals i d’origen humà.
El Pla Solar Mediterrani, per estudiar les oportunitats de desenvolupar l’energia solar a la regió.
La Universitat Euromediterrània, inaugurada el
juny de 2008 i amb seu a Eslovènia.
La Iniciativa de Desenvolupament Empresarial
Mediterrani, per donar suport a les empreses
que treballen a la regió mitjançant assistència
tècnica i accés al finançament.

Dues instàncies regeixen la UpM: la copresidència i la
Secretaria General. La copresidència, a càrrec d’un

A més dels 27 estats membres de la UE, formen part de la UpM Albània, Algèria, Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Egipte, Israel, Jordània, Líban,
Mauritània, Mònaco, Montenegro, Marroc, l’Autoritat Palestina, Síria, Tunísia i Turquia. Líbia va declinar la invitació i té estatut d’observador. La
Lliga Àrab també té estatut d’observador.
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país membre i d’un país no membre de la UE, s’ostenta
durant un període rotatiu de dos anys. Egipte i França
la van ocupar fins a la revolta popular de febrer de
2011, que va desembocar en la destitució de Hosni Mubàrak. La copresidència continua vacant des
d’aleshores. Les decisions de la UpM s’adopten en
una cimera bianual de caps d’Estat i de Govern, i també durant la Conferència Anual de Ministres d’Afers
Exteriors, a partir d’un ordre del dia preparat en una
conferència d’alts funcionaris amb seu a Brussel·les.
La Secretaria General, ubicada a Barcelona, és la
responsable de l’aplicació de les polítiques i els projectes que identifica i adopta la UpM. La Secretaria
General va iniciar les seves funcions a Barcelona el
setembre de 2010 amb dos anys de retard.
En el terreny institucional, la UpM fixa ambiciosos
objectius i estructures de Govern per fomentar la
integració regional. En el financer, es van crear dos
instruments més: els fons InfraMed i Faro. InfraMed
es va inaugurar el maig de 2010, amb aportacions
de la Caisse des Dépôts et des Consignations
(CDC, França), la Cassa Depositi e Prestiti (CDP,
Itàlia), el Banc Europeu d’Inversions (BEI), la Caisse des Dépôts et Garanties (CDG, el Marroc) i EFG
Hermes (Egipte)9. InfraMed és el primer mecanisme
de finançament de la UpM i té per objectiu finançar
projectes d’infraestructures. Es preveu que els seus
compromisos, actualment per valor d’un total de
385 milions d’euros, arribaran a ser de 1.000 milions d’euros. El fons Faro va rebre un total d’1milió
d’euros, destinats a finançar iniciatives innovadores
en totes dues ribes de la Mediterrània. Invest in Med
s’encarrega de la gestió d’aquest fons, que proporciona als emprenedors capital inicial fins a un màxim
de 20.000 euros per projecte i cobreix la meitat de
les seves despeses10.

Anàlisi i avaluació de la contribució de la UE
al desenvolupament dels PSEM
Egipte, Jordània, Tunísia i el Marroc, principals
beneficiaris de l’AOD de la UE
Malgrat les discrepàncies entre les assignacions
als països de l’est i el sud, la UE ha demostrat que

9

és un donant estable i cada vegada més compromès amb els PSEM. Després d’un nivell inicial
del 0,2% el 1995, el percentatge d’ajuda oficial al
desenvolupament (AOD) del PIB destinat als
PSEM va arribar al 0,89% el 2007. Així, partint
d’una mitjana anual de 400 milions d’euros assignats als PSEM per al període de programació
1995-2009, l’AOD de la UE per als PSEM es va
quadruplicar, fins a arribar als 800 milions d’euros
per al període 2005-2006. És a dir, entre l’entrada
en vigor del PB i la PEV, els compromisos totals
respecte als PSEM van créixer un 150%: de 2.160
milions d’euros el 1995 van passar a 3.200 milions
el 2007.
Ara bé, al darrere d’aquestes xifres s’amaguen variacions importants en l’AOD de la UE als PSEM.
Amb un compromís mitjà de 216 milions d’euros
per al període 2007-2010, la política de Brussel·les
respecte als PSEM gira entorn d’Egipte, Jordània,
el Marroc i Tunísia. No es tracta, ni de lluny, d’una
tendència nova: des que es va fundar el PB,
aquests països han concentrat el 60% dels compromisos de la UE pel que fa a AOD. La seva importància en la política mediterrània de la Unió Europea esdevé encara més evident si analitzem el
seu pes en el total de l’ajuda programable per país
(APP) de la UE a la regió. L’APP és la quantitat
d’ajuda que va a parar directament al pressupost
del país receptor per a la implantació de programes de reforma acordats. No inclou compromisos
en les categories corresponents a emergències,
socors en casos de desastre, ajuda humanitària,
ajuda alimentària, condonació del deute, cooperació tècnica i costos administratius dels donants
(Mwega, 2004). Durant el període 1995-2009,
Egipte, Jordània, el Marroc i Tunísia van concentrar
el 67% de l’APP de la UE als PSEM. Durant aquests
anys, el percentatge d’APP del total d’AOD que
van rebre de la UE era, de mitjana, del 100%. La
xifra contrasta amb el cas d’Algèria, el Líban i Síria,
que van assolir una mitjana del total d’APP rebuda
de Brussel·les del 66%, el 52% i el 76% respectivament a partir de 1995. Expliquen aquesta tendència diversos factors. En el cas d’Algèria, la
guerra civil, que va acabar formalment el 1999, exigia ajuda fora del marc de l’APP en forma de so-

«Lancement du Fonds InfraMed Infrastructure» [en línia], http://www.caissedesdepots.fr/actualite/toutes-les-actualites/toutes-les-actualiteshors-menu/lancement-du-fonds-inframed-infrastructure.html. [Consulta: 17 de maig de 2011.]
10 «Un nouveau soutien pour les projets innovants en UPM: le FARO, fonds d’amorçage et d’orientation» [en línia], http://www.lejmed.fr/Un-nou
veau-soutien-pour-les.html. [Consulta: 17 de maig de 2011.]

GRÀFIC 26

Distribució per països de l’ajuda de la UE programable per país, 1995-2009 (en milions d’euros, percentatge dels
compromisos totals)
Síria: 274,91; 3%
Tunisia: 1.115,48; 14%

Marroc: 2.058,73; 25%

Algèria: 520,72; 7%

Egipte: 1.673,71; 21%

Israel: 0,00; 0%
Líbia: 12,54; 0%

Jordània: 598,92; 7%
Líban: 319,09; 4%
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Zones sota adm. Palestina:
1.576,91; 19%

Sectors beneficiaris de l’AOD de la UE
Les prioritats de la UE per a la cooperació bilateral
amb els PSEM s’estructuren entorn del suport al
desenvolupament econòmic, el comerç, la reducció de la pobresa i les reformes institucionals, tal
com consta en els objectius generals del Procés
de Barcelona, la PEV i el conjunt de programes indicatius nacionals. De fet, en la distribució dels
compromisos per als PSEM corresponents al pe-

ríode 1995-2009, les àrees d’infraestructures i
transports, indústria i comerç, educació, Govern,
societat civil, pau després d’un conflicte, seguretat,
i serveis bancaris i financers van concentrar el 60%
dels compromisos totals amb la regió. Pel que fa a
cooperació regional, el comerç i la indústria, les iniciatives multisectorials i l’educació representen el
60% dels compromisos totals.
En termes generals, l’AOD s’emmarca en tres amplis interessos. En primer lloc, un de genuïnament
associat al desenvolupament, en virtut del qual el
donant adjudica recursos a un destinatari amb la
finalitat de fomentar el creixement i reduir la pobresa. Tradicionalment, es pot considerar que sectors com l’assistència sanitària i l’educació reflecteixen motivacions altruistes a l’hora d’ajudar. En
segon lloc, l’AOD pot ser un mitjà per consolidar
les relacions comercials i financeres amb el país
receptor mitjançant l’obertura de mercats, cosa
que ofereix oportunitats a exportadors, proveïdors i
contractistes dels països donants. Normalment,
l’ajuda condicionada –és a dir, la quantitat d’ajuda
amb què el país receptor es compromet a adquirir
béns i serveis del país donant– encarna les motivacions comercials que hi ha al darrere dels fluxos
d’ajuda al desenvolupament. En tercer lloc, l’AOD
pot tenir motivacions polítiques, quan pretén l’ad
hesió dels governs receptors als objectius polítics
del donant. Els compromisos relacionats amb les
reformes institucionals, la governança i el sector de
la seguretat poden representar l’ajuda per raons
polítiques (Mwega, op. cit.).
La importància dels compromisos en els àmbits del
transport i les infraestructures, la salut i l’educació

257

cors per a emergència/desastre i ajuda alimentària, categories que representaven el 25% de
l’AOD de la UE per al període 1995-1999. A més,
la dotació del país en hidrocarburs no inclou incentius per emprendre reformes recomanades des
de l’exterior, ja que els ingressos procedents del
petroli es poden redistribuir per atenuar qualsevol
pressió que pugui sorgir sense perdre els interessos actuals. Pel que fa a Síria i el Líban, si volem
explicar per què van rebre menys AOD i APP, sobresurt la importància dels donants no membres
de la UE. A la dècada dels noranta, Síria va ser un
destinatari important d’AOD de donants àrabs,
amb un total de 2.000 milions de dòlars dirigits al
país. Encara que el Líban només va rebre 830 milions de dòlars durant el mateix període, la xifra
continua representant 2,5 vegades més del que va
aportar Brussel·les entre 1995 i 2009 (Banc Mundial, 2010). És probable que la presència destacada de donants àrabs acabi desplaçant l’interès
d’aquests països per la UE, sobretot tenint en
compte que en aquest cas l’ajut no depèn de la
introducció de reformes.

Med.2011
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GRÀFIC 27

Distribució per sectors de l’ajuda al desenvolupament de la UE per al sud de la Mediterrània, 1995-2009 (percentatge dels compromisos totals)
Agricultura, pesca i silvicultura
Ajuda alimentària, altres productes bàsics
Serveis bancaris i financers
Altres

1,17%
1,96%
2,82%
4,26%

Suport general pressupostari

5,33%

Salut

9,68%

Emergència, reconstrucció i rehabilitació

9,69%

Balanç
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10,40%

Govern, conflictes de la societat civil, pau, seguretat

11,85%
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Indústria, comerç
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Font: Ibíd. Classificació dels sectors, a partir de l’OCDE (CAD). Informació detallada al requadre al final de l’article.

converteixen la UE en un donant principalment altruista dels PSEM, perquè aquestes categories han
representat el 39% dels compromisos totals respecte de la regió, i han pujat a 3.800 milions
d’euros durant el període que ens ocupa. D’altra
banda, la rellevància dels sectors del comerç i la
indústria, així com els serveis bancaris i financers,
els compromisos dels quals pugen a 1.600 milions
d’euros (el 16% del total), ens presenten la UE
com un donant mogut per interessos comercials.
És un fet que crida especialment l’atenció si tenim
en compte la repetida insistència en la creació
d’una zona de lliure comerç entre la UE i els PSEM,
així com l’ímpetu de la integració sud-sud que va
arrencar el 1995.
De tota manera, la governança, la societat civil i les
reformes institucionals, que encarnen l’ajuda per
motivacions polítiques, retraten la UE com un donant particularment interessat a crear marcs institucionals estables i responsables a la regió (Woods,
2005)11. Això esdevé força evident si ens adonem
del pes que han adquirit les categories de Govern,
societat civil, conflicte, pau i seguretat en el perío-

11

de de programació 2007-2010. Entre els anys
2005 i 2009, els compromisos en aquestes àrees
van créixer fins a un 145%, i van esdevenir les categories més destacades en l’etapa 2007-2010,
com posa de manifest el gràfic 28.
Si observem els programes indicatius nacionals cor
responents al període 2007-2010, veiem que l’èm
fasi en la creació d’un marc judicial independent,
transparent i, en definitiva, responsable ocupa un
lloc preeminent en la cooperació euromediterrània.
N’és un exemple el programa algerià per a la modernització de la justícia, que exposa clarament el propòsit d’augmentar-ne la independència. El mateix es
pot dir d’iniciatives similars posades en pràctica al
Líban, Síria, Jordània i, en menor grau, al Marroc.
Crida força l’atenció el fet que, coincidint amb la Primavera Àrab de 2011, Tunísia no es beneficiés
d’aquests programes durant el període en qüestió.
D’altra banda, abans de la destitució de Hosni Mu
bàrak i davant els temors de frau electoral el se
tembre de 2010, es van destinar 13 milions a Egipte
per reformar l’administració i donar suport als processos electorals. El control de l’emigració, el tràfic

Woods observa que la seguretat/governança és una inquietud cada vegada més acusada en les institucions d’AOD de la UE, independentment
de la regió o el país receptor.

GRÀFIC 28

Distribució per sectors dels compromisos de la UE en matèria d’ajuda al desenvolupament per al sud de la
Mediterrània en cada període de programació (mitjanes anuals, en milions d’euros)
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de drogues, capítols inclosos en tots els Acords
d’Associació, també destaquen entre les prioritats
de cooperació de Brussel·les amb Egipte per a
l’etapa 2007-2010. Malgrat aquests objectius, definits en els documents de programació de la UE, hi
ha hagut poques novetats pel que fa a l’adopció de
reformes democràtiques per part dels països receptors (Youngs, 2008). A Jordània, el règim ha bloquejat els intents de la UE de desenvolupar la societat
civil i reformar els mitjans de comunicació i les lleis
electorals, i els programes de reformes judicials
s’han traduït simplement en suport financer perquè
el Govern incrementi la capacitat judicial del sistema
i l’eficàcia dels processos.
Per al període de programació 2011-2013, els PIN
no ens donen prou pistes per identificar amb claredat les tendències del sector, perquè molts compromisos s’han etiquetat com a «multisectorials».
Ara bé, és probable que perdurin les tendències
generals que hem descrit. Per països, els compromisos respecte al Marroc i Jordània són els que
més creixen, un 27 i un 12% respectivament. Per
sectors, els relacionats amb el desenvolupament
econòmic i la modernització, la governança i els
drets humans representen un mínim del 25% dels
compromisos totals per a la regió.

Quin és el futur de l’ajuda al
desenvolupament de la UE per al sud
de la Mediterrània?
Resposta de la CE a la Primavera Àrab:
«Associació per a la democràcia i la prosperitat
compartida»
Ateses les revoltes que van començar a sacsejar el
sud de la Mediterrània a principis de 2011, val la
pena analitzar les primeres reaccions de Brussel·les
pel que fa al rumb que adoptarà l’AOD. L’aixecament
tunisià, l’egipci i el libi van agafar per sorpresa molts
actors, en especial la Unió Europea. La força, agilitat
i coordinació amb què la societat civil va posar fi a
dècades de règims autocràtics van demostrar fins a
quin punt és impossible perpetuar les polítiques del
passat ignorant les aspiracions democràtiques i socioeconòmiques del poble.
La resposta de Brussel·les a la Primavera Àrab, juntament amb una visió embrionària del futur de la política de veïnatge per al sud de la Mediterrània, es va
plasmar en la comunicació de la Comissió del 8 de
març, que preconitzava «una associació per a la democràcia i la prosperitat compartida». A més de
l’ajuda humanitària aportada immediatament «per
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donar suport a la transició democràtica» a Tunísia i
més tard a Egipte, aquesta comunicació introdueix
diversos canvis pel que fa a les polítiques que la institució adoptarà en un futur de cara al sud de la Mediterrània.
Per començar, el nou enfocament de la UE dóna
més protagonisme al principi de la «diferenciació».
En virtut d’aquest principi, es destinaran més recursos als països que emprenguin reformes. Segons
aquest «enfocament basat en els incentius», el progrés àgil d’alguns països en les reformes implicarà
que es negaran recursos als que es desdiguin de
l’aplicació de reformes. L’associació per a la democràcia i la prosperitat compartida (en endavant,
«l’associació») probablement reforçarà les pautes
dels compromisos de l’AOD per país. I és que, fins
al 10 de maig de 2011, només Egipte, Jordània, el
Marroc i Tunísia havien acceptat reformar o esmenar
les seves constitucions per incrementar les llibertats
polítiques.
En segon lloc, es preveu un canvi qualitatiu pel que
fa a suport a la democràcia i desenvolupament
d’institucions. Tot i que el foment de reformes democràtiques i la bona governança tenien un paper destacat en l’enfocament de Brussel·les de les relacions
amb el sud de la Mediterrània, no s’ha fet gran cosa
en aquest sentit ni les paraules s’han traduït en iniciatives concretes. Des que es va instituir el Procés
de Barcelona, les dades de l’OCDE i del CAD no
reflecteixen més que un compromís total de contribuir a les ONG amb 1 milió d’euros. D’altra banda,
un estudi sobre les reformes democràtiques al Mar
roc conclou que la pressió de la UE per promoureles no ha estat gens efectiva (Kheeka et al., 2008).
Amb l’Instrument de Societat Civil i Veïnatge, la idea
era centrar-se en les capacitats de promoció que
tenen les organitzacions de la societat civil (OSC);
la seva habilitat per estar al corrent de les reformes i
participar d’una manera eficaç en el diàleg polític
podria invertir les pautes del passat, si s’aplica com
cal. Quan se’n coneguin més detalls, es podrà avaluar millor la seva eficàcia, en vista del ja existent
Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets
Humans.
En tercer lloc, el suport al desenvolupament econòmic es reafirma amb les propostes d’incrementar el
mandat de préstec del BEI i s’insta el Consell a
adoptar les propostes de la CE sobre refluxos del
BEI. Les disposicions actuals no permeten al BEI ni
a altres institucions financeres reinvertir els fons
d’operacions anteriors. Segons la comunicació de

la CE, si es retirés aquest impediment quedarien
lliures, de manera immediata, 120 milions d’euros
per finançar noves operacions, la qual cosa equival
al 32% dels préstecs en condicions avantatjoses
que el BEI ha concedit a la regió des de 1995. A
més, l’esmena al mandat del Banc Europeu per a la
Reconstrucció i el Desenvolupament (BERD), preconitzada per la CE perquè l’organisme pugui emprendre operacions a la regió, implicaria més recursos per finançar-hi operacions. El memoràndum
d’entesa signat l’1 de març entre la CE, el BEI i el
FEI aplana el camí per al posicionament del BERD
a la regió.
La quarta comunicació de la CE reconeix la necessitat d’adaptar la seva estratègia de cooperació regional a la situació actual a la regió, per centrar-se
en «projectes que donin beneficis concrets en el
camp de l’energia, el transport, el comerç i el diàleg
social». El Tractat de Lisboa insta la Unió per la Mediterrània (UpM) a fer reformes; en canvi, una possible estratègia per concedir a la institució un nou
paper podria consistir a donar a la UE la copresidència i transferir a la UpM part dels recursos destinats a la cooperació regional. D’aquesta manera,
la Unió per la Mediterrània podria dissenyar i posar
en marxa projectes de desenvolupament que responguessin als objectius del PB i la PEV (Ayadi i
Fanelli, 2011).

A manera de conclusió
Des dels anys setanta, al sud de la Mediterrània
s’han dut a la pràctica diverses polítiques amb
compromisos cada vegada més importants per a
l’ajuda al desenvolupament, paral·lels al creixement
i la intensificació de la cooperació amb Brussel·les.
L’ajuda al desenvolupament de la UE, reflex de la
diversitat de règims polítics present a les costes
meridionals, s’ha concentrat en uns quants països.
Atesa la distribució per sectors dels seus compromisos, la institució és aparentment un donant que
es regeix per interessos altruistes i alhora comercials, amb un interès creixent per l’ajuda vinculada
a la governança. Tanmateix, tal com demostren les
revoltes populars motivades per uns règims polítics
repressius i unes pobres circumstàncies socioeco
nòmiques, el que s’ha aconseguit és poc, malgrat
haver augmentat les contribucions al desenvolupament. Amb el teló de fons dels profunds canvis esdevinguts als països veïns del sud de la UE, i també

Dades de la classificació per sectors
Sector propi
Agricultura, pesca i silvicultura

Sector OCDE CAD
III.1.a. Agricultura
III.1.b. Silvicultura
III.1.c. Pesca

Serveis bancaris i financers

II.4. Serveis bancaris i financers

Educació

I.1.a. Educació, nivell no especificat
I.1.c. Educació secundària
I.1.d. Educació postsecundària
I.1.b. Educació bàsica

Emergència, reconstrucció i rehabilitació

VIII.1. Ajuda d’emergència
XI. Refugiats als països donants
VIII.3. Prevenció de catàstrofes i preparació per afrontar-les

Energia, medi ambient

II.3. Energia
IV.1. Protecció general del medi ambient
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VIII.2. Reconstrucció i rehabilitació

I.4. Subministrament d’aigua i sanejament
III.2.b. Recursos minerals i mineria
Ajuda alimentària, altres productes bàsics

VI.2. Ajuda alimentària de desenvolupament/ Prog. de seguretat alimentària
VI.1. Suport pressupostari general

Govern, conflictes de la societat civil, pau, seguretat

X. Ajuda a les ONG
I.5.a. Govern i societat civil, general
I.5.b. Conflictes, pau i seguretat

Salut
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VI.3. Altres programes
Suport pressupostari general

I.2.a. Salut, general
I.2.b. Salut bàsica
I.3. Programes/polítiques sobre població i salut reproductiva
II.5. Empreses i altres serveis
III.3.a. Política comercial i regulació
III.2.a. Indústria
II.2. Comunicacions
III.3.b. Turisme

Infraestructures, transport

I.6. Infraestructures i altres serveis socials
II.1. Transport i emmagatzematge
III.2.c. Construcció

Altres

IV.2. Altres multisectorial
VII. Activitats relacionades amb el deute
XII. Sense especificació/No classificats
IX. Costos administratius donants

de les turbulències per les quals travessa l’euro
zona, el Partenariat Euromediterrani està preparat
per evolucionar. La perspectiva de sempre, basada
en gran part en una cooperació parcial i fragmentada en àrees d’interès específiques entre la UE i els
estats meridionals, ja no és un panorama creïble
per al futur. Les revoltes àrabs de 2011 han donat
a la UE l’oportunitat de revisar les seves polítiques
fragmentades a la regió. Ha de sorgir una nova visió euromediterrània perquè quatre dècades d’as
sociació fragmentada es materialitzin per fi en resultats positius tangibles per a la regió i la UE.
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Economia i territori | Desenvolupament sostenible

La desertificació és un terme que es fa servir molt i
s’entén molt poc. Molts la confonen amb els deserts
naturals, tot oblidant que la «desertificació» és bàsicament un procés induït per la mà de l’home que es
produeix fora dels deserts. El primer que va fer servir
aquesta denominació va ser l’ecologista francès Auberville, que a principis dels anys cinquanta del segle passat va batejar amb aquest nom el procés de
transformació de les selves tropicals d’Àfrica, primer
en sabanes i, posteriorment, en paisatges desèrtics.
Després de les admonicions d’Auberville, haurien de
passar encara més de dues dècades perquè el tema
s’arribés a incloure en l’agenda política: hi va tenir
molt a veure la llarga sequera que va assotar la regió
del Sahel, a l’Àfrica Occidental, a principis dels anys
setanta, que va ser el desencadenant de la Conferència de les Nacions Unides sobre Desertificació,
celebrada a Nairobi el 1977. Quatre anys després
de la històrica Cimera de la Terra a Rio de Janeiro
(1992), va entrar en vigor la Convenció de les Nacions Unides per a la Lluita contra la Desertificació
(CNULD).
El text defineix la desertificació com «la degradació
de les terres de zones àrides, semiàrides i subhumides seques que resulta de factors diversos, com ara
les variacions climàtiques i les activitats humanes».
En general, el resultat d’aquest tipus de degradació
es considera que és la reducció persistent o la pèrdua de la productivitat biològica i econòmica de la

Com avaluar la desertificació?
Al principi, s’entenia per desertificació l’expansió
dels deserts a entorns més verds (és a dir, la invasió
de sorres) i es van emprendre moltes accions per
«mesurar aquesta ampliació», mitjançant tecnologia
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Què és la desertificació?

terra, així com de la qualitat ambiental. La CNULD fa
servir l’índex d’aridesa (la proporció entre la precipitació anual, PPT, i l’evapotranspiració potencial
anual mitjana, PET). Mitjançant aquest índex es defineixen les regions seques i s’aborden les zones
l’índex d’aridesa de les quals es troba entre 0,05 i
0,65 (excloent les regions polars i subpolars). La
CNULD va aprovar fa poc una nova terminologia que
inclou desertificació, degradació de la terra i sequera (DLDD) en conjunt. Aquesta denominació sembla
que s’ajusta més a l’ampli partenariat dels països
que han signat la convenció, en lloc d’allunyar-se de
la seva màxima prioritat, les regions seques. Si es té
en compte que els resultats sobre el terreny són, si
més no, discutibles, l’opinió generalitzada és que, en
lloc de «la lluita contra la desertificació», l’objectiu
principal hauria de ser el suport a una gestió sostenible del territori, que fomenti les millors pràctiques
de gestió, basades en la combinació de mètodes
tradicionals i tecnologia moderna.
La Mediterrània també és víctima de la desertificació, tot i que amb una intensitat variable de sud a
nord, en funció dels contextos biofísics, socioeconòmics i polítics. Ara bé, no es disposa d’una estimació
completa i precisa del seu abast en el conjunt de la
regió, malgrat que s’han fet estudis concertats i s’ha
dut a terme una investigació exhaustiva, sobretot en
les dues últimes dècades. Cal destacar que, al costat de dues convencions més de l’ONU, les del canvi
climàtic i la diversitat biològica, la CNULD té una importància enorme en l’agenda ambiental global.
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Índex de sensibilitat a la desertificació (ISD) a la Mediterrània septentrional
Zona no afectada (0 >
_ ISD >1,15)

Baixa a moderada (1,25>
_ ISD >1,30)

Molt baixa (1,15 >
_ ISD >1,20)

Moderada (1,30>
_ ISD >1,40)
Zones urbanes, masses d’aigua
o sense dades

Baixa (1,20>
_ ISD >1,25)

Font: Agència Europea del Medi Ambient (2008).

de detecció remota o treball de camp, especialment
a l’Àfrica subsahariana. No obstant això, la desertificació no és senzilla ni fàcil de valorar, sobretot en
termes quantitatius, i per fer-ho són necessaris diversos indicadors. Com que es tracta d’un procés
de «degradació de la terra», inclou multitud de components, com l’erosió hídrica i eòlica, la salinització,
l’esgotament de nutrients, la pèrdua de matèria orgànica del sòl, etc., que provoquen en conjunt la degradació física, química i biològica de la terra. Els
processos induïts per l’home, com la sobrepastura,
la desforestació, els incendis forestals provocats,
l’aïllament i la compactació del sòl, agreugen la intensitat de la desertificació. Sovint ocorre que els
danys en altres emplaçaments, com la sedimentació,
són molt més grans que els danys in situ. En sumarse a aquests factors unes condicions socioeconòmiques adverses, l’efecte final esdevé demolidor.
Des que va entrar en vigor la CNULD, fa quinze
anys, la necessitat d’avaluacions millors i més precises de la desertificació s’ha convertit en un tema
recurrent: es va tornar a posar en primer terme, de
manera força enèrgica, en l’última Conferència de
les Parts (COP9), celebrada a Buenos Aires el setembre de 2009. S’han proposat diverses metodologies de valoració per abordar el problema; es pretén
integrar l’avaluació de la desertificació tot combinant
els indicadors biofísics i socioeconòmics, sintetit-

zats recentment com el paradigma per al desenvolupament de zones seques (Lambin et al., 2009). No
obstant això, sovint els problemes més grans no són
per l’absència de metodologies, sinó per la falta
d’harmonització i la dificultat per descriure amb xifres (qualitatives o quantitatives) relatives a la desertificació zones i regions, els contextos biofísics, socioeconòmics i polítics de les quals poden ser molt
diferents.
La situació a la Mediterrània és, en el millor dels casos, incompleta. Hi ha estudis que suggereixen que
el 30% de les regions seques mediterrànies semiàrides pateixen desertificació (Recatala i Rubio, 2006)
i que el 47% de la població que les habita sofreix els
seus efectes (Safriel, 2009). Hi ha estudis i estimacions per països; no obstant això, pot ser que no
cobreixin tot el territori nacional o que es basin en
mètodes d’estimació desenvolupats localment, cosa
que genera confusió entre els usuaris regionals, ja
que el que a Itàlia es podria considerar una «erosió
greu» podria no ser-ho a Tunísia i el Marroc, o a
l’inrevés.
El Centre Temàtic Europeu d’Usos del Sòl i Informació Espacial de l’Agència Europea del Medi Ambient
ha elaborat un mapa que mostra la sensibilitat a la
desertificació de la Mediterrània septentrional. Fa
servir una avaluació composta de les característiques del sòl, clima i relleu, però no preveu cap anàli-

La situació a la Mediterrània és,
en el millor dels casos,
incompleta. Hi ha estudis que
suggereixen que el 30% de les
regions seques mediterrànies
semiàrides pateixen desertificació
i que el 47% de la població que
les habita sofreix els seus efectes
Un altre indicador a tenir en compte és la proporció
de sòl agrícola per capita. En general, l’Europa mediterrània disposa de més superfície apta per a
l’agricultura que els països MENA (novament sense
Turquia). A la regió MENA, aquesta proporció és de
l’entorn del 0,25, mentre que a la Mediterrània és del
0,30. No obstant això, la població creix més de pressa al sud. Segons les dades i prediccions sobre el
conjunt de la regió, l’any 2020 la proporció de sòl
agrícola per capita serà de 0,22 ha, mentre que l’any
1961 era de 0,48 ha. La raó principal d’aquest descens és el creixement de la població, però també hi
tenen a veure la desertificació i el ràpid declivi de la
qualitat del sòl.
Un exemple sorprenent d’això és l’acumulació de
sals al sòl, incrementada per l’ús d’aigua de reg de
baixa qualitat. Només a Egipte, en les dues últimes
dècades aquest fenomen ja ha arribat a més d’un
milió d’hectàrees de terra conreada. La salinitat i la
sodicitat també s’expandeixen de manera natural per
tota la regió, amb més de 10 milions d’hectàrees:
són ja 3,4 milions a Espanya, seguida de Turquia,
amb 2 milions. Les zones urbanes, sobretot a les
costes mediterrànies o prop de les grans ciutats,
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Es tracta d’una regió tectònicament activa, on els
terratrèmols són freqüents, i l’Etna és un dels volcans més actius del món (esperem que el Vesuvi no
es desperti!). En termes geològics, els sòls són relativament joves i molt vulnerables a l’erosió. El clima
es caracteritza per una distribució anual desigual de
les precipitacions, amb més del 80% de pluges entre octubre i març, que sovint són torrencials. Els
estius són càlids i secs, i la topografia és bastant
accidentada. Si hi afegim llargs períodes de sobrepastura, desforestació i atroços incendis forestals, ja
tenim els «ingredients ideals» per a la degradació de
la terra.
Segons la definició de l’índex d’aridesa, les regions
seques comprenen el 33,8% del territori dels països
mediterranis de la UE (excepte França, tots aquests
països s’inclouen en l’Annex IV de la CNULD).
Aquestes regions constitueixen prop del 69%
d’Espanya, del 66% de Xipre i, en el cas de Grècia,
Portugal, Itàlia i França, el percentatge oscil·la entre
el 62 i el 16%. La distribució de regions seques és
molt accentuada en els països del sud i l’est de la
Mediterrània, on representen fins al 61,3% de la superfície total dels països en qüestió. En els països
del sud que limiten amb els deserts del Sàhara i
Àrab, hi ha regions seques hiperàrides (veritables
deserts), semiàrides i seques-semihumides. Als països del nord de la Mediterrània, en canvi, hi ha les
regions seques semiàrides, les seques-semihumides, les que no contenen terres seques i les humides. En total, hi ha 30 milions de regions seques
semiàrides a la Mediterrània (Racatala i Rubio,
2006).
Hi ha més inquietuds relacionades amb l’escassesa,
prou coneguda, de terres fèrtils adequades per a la
producció vegetal a la regió. Sobretot a l’Orient Mit
jà, el nord d’Àfrica o els països MENA, excepte Turquia, el percentatge de sòl agrícola és només del
5%. La situació és especialment crítica a Líbia
(1,2%), Algèria i Egipte (només el 3,4% en els dos
casos) i Jordània, amb el 4,5% de la superfície apta
per al conreu. A la resta trobem sorra del desert, sòls
de poca profunditat, salins, saturats i gípsics, o aflo-
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Per què cal preocupar-se per la desertificació
a la Mediterrània?

raments rocosos. No obstant això, les opcions d’ex
pansió agrícola a costa de boscos o pastures (com
succeeix als tròpics) són limitades o nul·les a la Mediterrània. Encara que es reclami superfície per a la
producció agrícola, el més probable és que sigui de
baixa qualitat i requereixi grans inversions perquè
arribi a ser productiva o mantingui la productivitat.
Per tant, el repte d’una producció agrícola sostinguda depèn en gran part de la utilització i la gestió adequades dels recursos terrestres i hídrics; uns recursos que, sense cap mena de dubte, es compenetren
millor que en cap altra regió del planeta. Si hi hagués
més aigua disponible, també hi podria haver més
opcions de conreu.
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si econòmica (mapa 4). Malgrat les seves limitacions,
aquesta metodologia es podria ampliar per dur a terme, almenys, una primera avaluació regional.

han crescut sovint a costa de sòls agrícoles fèrtils.
Els casos més evidents són els de Barcelona, Atenes, el Caire, Trípoli (Líbia), Beirut, Casablanca i
moltes altres grans metròpolis d’Espanya, la Costa
Blava a França, les illes de Sardenya i Sicília (Itàlia),
Malta i moltes més.
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Pressió demogràfica, turisme, maneres de
viure i desertificació
Més de 430 milions de ciutadans viuen als països
mediterranis, però aquests només representen
aproximadament el 7,9% dels sòls agrícoles del planeta. En els últims trenta anys, la població d’aquesta
part del món ha crescut un 50% i la tendència continua sent elevada, sobretot al sud, amb un increment anual del 2,1%, mentre que l’augment anual de
la població —bàsicament concentrada a la costa— a
les zones urbanes de la regió MENA arriba al 4%. La
població de la Mediterrània meridional, incloent-hi
Turquia, podria arribar als 300 milions el 2020.
També hi ha l’impacte del sector turístic. Segons les
previsions per al 2025, el nombre de visitants podria
arribar als 396 milions, és a dir, que la Mediterrània
gairebé dobla la seva població, sobretot a l’estiu. En
aquest sentit destaca Malta que, amb menys de mig
milió d’habitants, rep cada any 1,2 milions de turistes aproximadament. En conjunt, aquesta pressió
humana, sumada a canvis dràstics (i de vegades, a
una mala gestió) en l’ús del sòl té un efecte directe
en el consum d’aigua i terra. A més, contribueix a
degradar els serveis ecosistèmics i, per tant, accelera la desertificació en una mesura tan gran que molts
autors en comparen l’impacte durant els últims cinquanta anys amb el del conjunt dels segles passats.
El sector turístic ha tingut un paper fonamental en el
desenvolupament de les costes, però també ha accelerat un tipus de desertificació especial, conegut
com a «litoralització», i ha augmentat l’eutrofització
del mar Mediterrani.
Altres temes relacionats amb la desertificació són la
pobresa, els nivells d’ingressos, la salut pública i els
fluxos migratoris de sud a nord, que tenen diferents
conseqüències per a ambdues ribes. Així mateix,
caldria esmentar que la desertificació també s’ha de
considerar una gran amenaça per a la salut ambiental de la regió a causa dels múltiples aspectes negatius que degraden la productivitat biològica i provoquen fam i malnutrició —sobretot entre les dones i
els nens— i, per tant, malestar social.

El canvi climàtic i la desertificació
a la Mediterrània
Hi ha múltiples indicis en el sentit que el canvi climàtic afectarà la Mediterrània de diverses maneres,
però tots els models climàtics coincideixen a predir
que la regió es tornarà més seca i més càlida, i que
s’incrementarà la intensitat dels fenòmens extrems i
les sequeres. El següent problema és la pujada del
nivell del mar. En països com Egipte, tan sols un
augment d’un metre podria arribar a cobrir una superfície de 970 km2 del delta del Nil, cosa que afectaria el 9% del conjunt de la població i prop del 13%
de la terra de conreu, i això sense tenir en compte
els importants danys que sofririen els pantans del
litoral. Itàlia podria perdre fins al 6% del seu territori,
i podrien desaparèixer moltes de les llacunes de la
Mediterrània (ISMEA IAMB, 2009).

La desertificació també s’ha de
considerar una gran amenaça per
a la salut ambiental de la regió a
causa dels múltiples aspectes
negatius que degraden la
productivitat biològica i
provoquen fam i malnutrició i,
per tant, malestar social
Un exemple característic del paper del canvi climàtic
en la desertificació seria l’increment de zones àrides
a costa d’altres de més humides, acompanyat d’una
menor productivitat dels cultius. A més, l’agricultura
també se’n podria ressentir, en escurçar-se el període de creixement, patir estrès calòric durant la floració i dies de pluja durant la sembra. El canvi climàtic,
a més, afecta l’erosió, les crescudes, l’estabilitat
dels pendents i la recàrrega d’aqüífers. Finalment, el
sector turístic també es podria veure afectat, ja que
els viatgers podrien anar a la recerca de destinacions on no fes tanta calor.

Aprendre del passat i preparar-se per al futur
En les últimes dècades, bàsicament a la riba nord
del mar Mediterrani, s’han realitzat investigacions exhaustives finançades per la UE. Des dels projectes
pioners MEDALUS (Desertificació i Ús del Sòl a la

nacionals de la CNULD, sinó també els d’altres
convencions de la UN, com les del canvi climàtic i la
diversitat biològica. No oblidem que la desertificació, juntament amb l’ús ineficaç i injust de l’aigua,
agreuja les dificultats i la inestabilitat política. Tanmateix, encara no s’ha trobat la solució a aquests
problemes.

vatorio permanente sul sistema agroalimentare
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Mediterrània), desenvolupats entre 1991 i 1999
sota la batuta del doctor J. B. Thornes, hi ha hagut
més iniciatives investigadores. Un exemple positiu
que cal esmentar és el sistema d’informació DesertWatch, utilitzat per l’Agència Espacial Europea com
a prototip per ajudar països no mediterranis a complir amb la seva obligació d’informar la CNULD.
Però tampoc no és qüestió de passar-se la vida fent
valoracions, i caldria acabar ja amb la tristament
cèlebre «síndrome de la Mediterrània». La necessitat
d’actuar sobre el terreny és més gran que mai, per
poder deixar enrere l’era del pessimisme. La millor
manera de combatre la desertificació és donar suport a la Gestió Sostenible del Territori (GST). Diversos estudis demostren que amb una GST es poden
incrementar les collites entre el 30% i el 170%, augmentar l’obtenció de carbó orgànic del 3% —cosa
que mitigaria el canvi climàtic— i elevar el rendiment
hidràulic del reg fins al 100%. Cal dur a la pràctica
tecnologies com ara l’agricultura de conservació,
l’absència o la reducció de les terres llaurades,
l’aforestació i l’agrosilvicultura, el cultiu d’halòfits en
zones salines, la recollida d’aigua, un major rendiment hidràulic del reg, el cobriment dels conreus, el
pasturatge controlat i el cultiu en terrasses.
L’agricultura va néixer a la Mediterrània, on la gent, ja
de molt antic, va tenir l’enginy de construir des de
sistemes de reg eficaços fins a les sorprenents ter
rasses mil·lenàries de la regió del Cinque Terre a
Itàlia, encara avui en ús. No obstant això, ha arribat el
moment de vincular també el desenvolupament agrícola i rural de la regió —sobretot el de les regions
seques— a altres activitats econòmiques, com l’eco
turisme, la generació d’energia solar (i no a costa
de sòls fèrtils!), l’aqüicultura i potser la reducció
d’activitats agrícoles i pastorals allà on el procés de
degradació ha arribat a cotes irreversibles.
La Mediterrània és el punt de trobada de tres continents, amb els seus països classificats en tres annexos distints de la CNULD (I, II, IV i V). Alguns es
consideren afectats per la desertificació; d’altres
són alhora afectats i donants (annex IV). En tractarse d’un cas únic, pot ser que la Secretaria de la
Unió per la Mediterrània (UpM) es plantegi incloure
en la seva Divisió de Medi Ambient i Aigua una unitat especial que coordini en l’àmbit regional i de manera més harmoniosa no només els punts focals
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Els reptes per a la conservació de la
biodiversitat a la Mediterrània
Amb una gran riquesa biològica i cultural, la regió
mediterrània s’enfronta al repte de protegir la seva
biodiversitat de les amenaces del món modern: alt
creixement poblacional, eliminació i fragmentació
dels hàbitats i sobreexplotació dels recursos naturals. Els esforços endegats per a la conservació de
la biodiversitat mediterrània els darrers 40 anys es
veuen reflectits en un gran nombre de convenis i
acords entre els països per identificar àrees prioritàries per a la biodiversitat i implementar mesures
per a la seva protecció i gestió. El repte dels propers
anys serà aconseguir la implementació d’aquests
convenis de manera equiparable entre tots els països de la regió.

El valor de la biodiversitat
La biodiversitat entesa com la variabilitat del conjunt
dels éssers vius que habiten en una regió constitueix
un valuós patrimoni perquè cada espècie, i fins i tot
cada població, conté en el seu genoma la informació
de milions d’anys d’adaptacions evolutives. Els beneficis actuals que aquestes espècies ens propor-

cionen són relativament desconeguts, així com les
insospitades potencialitats d’aquesta vasta font
d’informació.
La conca mediterrània es considera una de les regions més biodiverses del món. Les seves condicions particulars de clima i història geològica han
generat una complexitat fisiogràfica tan gran que hi
ha una altíssima diversitat de tipus de vegetació en
funció d’una complicada barreja de factors com el
clima, la geomorfologia, els sòls, la hidrologia i els
usos del sòl. Aquesta situació permet l’existència
d’una de les concentracions més importants de
plantes endèmiques del món. Es calcula que de les
més de 22.500 espècies de plantes que habiten a la
regió, unes 11.500 són de distribució exclusiva.
Aquestes xifres tenen encara més sentit quan es
comparen, per exemple, amb les 6.000 espècies de
plantes presents a l’Europa no mediterrània. Així, espècies arbòries simbòliques i d’alt valor comercial
com el cedre del Líban, l’argània del sud-est del Marroc, el liquidàmbar o la palma datilera de Creta a
Grècia i Turquia es distribueixen exclusivament a la
regió mediterrània.
Però les plantes no són l’únic grup altament divers
a la regió. Unes 319 espècies de mamífers (89 endèmiques), 489 d’aus (25 endèmiques), 230 de
rèptils (77 endèmiques), 79 d’amfibis (27 endèmiques) i 253 de peixos d’aigua dolça hi han estat
enregistrades fins al moment. Quelcom semblant
succeeix als ambients marins perquè, tot i que el
mar Mediterrani comprèn menys de l’1% de la superfície marina mundial, conté el 7% de les espècies marines de mida macroscòpica conegudes al
món, de les quals entre un 25 i un 30% són endèmiques (taula 14). La major part de les xifres de biodiversitat esmentades fins ara només inclouen els
grups d’organismes més coneguts i estudiats, però
aquesta és únicament una petita part de les espècies que habiten a la Mediterrània ja que només al

Biodiversitat a la regió mediterrània*
Espècies en perill

Espècies amb dades
insuficients

119 1

1

Plantes aquàtiques

4732

150

73

12

Aus

601

16

22

0

Mamífers

334

89

54

30

Plantes

Balenes i dofins

25.000

11.700

8

0

5

3

Amfibis

106

68

27

0

Rèptils

355

170

46

19

253

142

41

74

47

180

Peixos d’aigua dolça

253

Peixos marins

600

Crancs d’aigua dolça
Libèl·lules i espiadimonis

2

12

5

1

0

165

23

31

6

Font: UICN.
* Nombre total estimat d’espècies, espècies endèmiques i espècies incloses a la Llista Vermella d’espècies amenaçades de la UICN amb alguna categoria d’amenaça d’extinció (en perill crític, en perill, i vulnerable). El
nombre d’espècies amb dades insuficients reflecteix l’alt grau de desconeixement d’alguns grups a la regió.
1 Fins a la data s’han avaluat 50 espècies de plantes a 12 illes de la Mediterrània.
2 La xifra correspon al nombre d’espècies avaluades fins a la data per a la Llista Vermella de la Mediterrània.

Un «punt calent» de biodiversitat
Els canvis als paisatges i als ecosistemes terrestres
han augmentat les darreres dècades i especialment
a la Mediterrània. La pressió sobre els ecosistemes i
la seva diversitat és molt forta a causa principalment
del turisme, la concentració urbana a les zones costaneres, la sobrepesca, el desenvolupament de
l’agricultura intensiva i de reg i l’abandó de la gestió
agropecuària tradicional. Alguns dels efectes generats per aquestes activitats poden ser fàcilment estimats; per exemple, els canvis en la cobertura vegetal. Es calcula que només el 5% de la vegetació
original roman relativament intacta a la regió. Tanmateix, els efectes sobre la biodiversitat i el funcionament dels ecosistemes, que deriven de la contaminació generada per aquestes activitats, són més
difícils d’identificar i quantificar.
El ritme de destrucció dels ecosistemes de la regió
fa que aquesta zona tan rica en espècies exclusives
sigui considerada un punt calent o hotspot. Aquest
terme s’ha assignat a les zones del planeta amb una
quantitat elevada d’espècies endèmiques, úniques
de cada lloc, i amb un hàbitat en procés de destrucció els darrers anys, la qual cosa fa que la seva conservació sigui prioritària per evitar un dany irreparable a la biodiversitat mundial.
En aquest escenari de pèrdua accelerada de biodiversitat es fa necessària la utilització d’instruments
de mesura que permetin avaluar d’alguna manera la

magnitud i evolució d’aquest procés. Amb l’objectiu
de mesurar la probabilitat d’extinció de les espècies,
la Unió Internacional per a la Conservació de la Natura (UICN) ha desenvolupat les «Categories i criteris de la Llista Vermella», establerts de manera que
permetin determinar el nivell d’amenaça per a totes
les espècies vivents per mitjà de criteris precisos i
quantificables.
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medi marí es calcula que hi ha, en total, unes 17.000
espècies (Coll et al. 2011).
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TAULA 14

El ritme de destrucció dels
ecosistemes de la regió fa que
aquesta zona tan rica en espècies
exclusives sigui considerada un
punt calent o hotspot. Aquest
terme s’ha assignat a les zones
del planeta amb una quantitat
elevada d’espècies endèmiques
Els resultats de la Llista Vermella per a la Mediterrània confirmen els problemes mediambientals que
pateix aquesta zona i les amenaces sobre l’alta biodiversitat que aplega: 54 espècies de mamífers,
alguns endèmics com la foca monjo del Mediterrani, el macaco de barberia o el linx ibèric, es troben
en greu perill. Igualment, més de 142 peixos endèmics d’aigua dolça, i en total unes 442 espècies
d’animals i plantes han estat catalogades com amenaçades d’extinció. La xifra és segurament més elevada però fins al moment només han estat avaluades
prop de 3.000 espècies d’alguns grups d’organis
mes, principalment vertebrats o espècies d’hàbitats

TAULA 15

Dades bàsiques de la regió mediterrània
2

Extensió (km )
Vegetació romanent (km2)
Espècies avaluades a nivell regional a la Llista Vermella
Espècies amenaçades d’extinció
Espècies extintes †
Població humana (habitants)
Àrees protegides (km2) a les categories I-IV*

2.085.292
98.009
2.948
368
16
452.000.000

Nombre de declaracions d’àrees protegides
als països mediterranis (categories IUCN
I-IV)*

GRÀFIC 29
4.500
4.000
3.500

316.739

Font: UICN, UICN i UNEP, Conservació Internacional.
† Extincions enregistrades des de l’any 1500.
* Les categories UICN I-IV representen els nivells més alts de protecció.
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terrestres. El grau de desconeixement de les espècies és molt alt, fins i tot per als grups ben estudiats
com els mamífers.

1.500
1.000
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Els factors d’amenaça
Una bona proporció de la diversitat de la Mediter
rània ha anat lligada a l’activitat humana. Probablement no existeix cap altra regió al món en què
el desenvolupament dels ecosistemes hagi estat
tan íntimament associat amb els grups humans
durant tant de temps. I és que, a banda dels milers
d’espècies d’animals i plantes, la Mediterrània
està habitada per una gran diversitat de cultures.
La població actual es calcula en uns 452 milions
d’habitants, sense comptar els 170 milions de turistes que visiten la regió cada any, i s’estima que
serà de 523 milions l’any 2025. A les zones costaneres la població augmentarà dels 143 milions
d’habitants l’any 2000 a 174 milions el 2025
(UNEP/MAP-Plan Bleu, 2009). Tanmateix, l’im
pacte de l’activitat humana varia entre el nord i el
sud de la regió a causa de les diferències en els
nivells d’aridesa, l’ús del sòl, les condicions socioeconòmiques i, sobretot, la pressió demogràfica. Actualment la disparitat econòmica entre els
països de l’Europa mediterrània i els països de la
regió sud i est de la Mediterrània és cinc vegades
el seu Producte Interior Brut (UNEP/MAP-Plan
Bleu, 2009). L’actual model de desenvolupament
econòmic augmenta la pressió sobre el medi ambient, i la pobresa, per la seva banda, augmenta la
dependència dels recursos naturals. D’aquesta
manera, la pèrdua de biodiversitat afecta el potencial de creixement econòmic reduint el benestar
de les poblacions humanes (salut, aliments, serveis ecosistèmics) i limitant-ne les opcions. Els
reptes i possibilitats per a la conservació de la

0
1910

1930

1950

1970

1990

2010

2030

Font: UICN i UNEP.
* El nombre d’àrees protegides a la Mediterrània ha augmentat considerablement els darrers 40 anys,
però encara cal més capacitat dels actors implicats per dissenyar i executar plans de gestió en aquestes
àrees.

biodiversitat estan, per tant, influïts en gran part
per la iniquitat econòmica.

La resposta: assolir objectius comuns
Davant la necessitat de minimitzar i retardar la pèrdua de biodiversitat es requereixen respostes
col·lectives per part de les institucions internacionals, els governs i la ciutadania. Així la governança,
entesa com la gestió de polítiques socials o ambientals, permet encarar aquesta situació mitjançant la posada en comú de l’experiència i el coneixement de cadascun dels agents socials i
institucionals implicats, i és la base per fer front als
desafiaments en la conservació de la biodiversitat.
Un senyal de l’avenç en aquest tema són els nombrosos acords multilaterals signats i ratificats durant els darrers 40 anys per protegir la biodiversitat
a la regió (vegeu gràfic 29).
El desenvolupament i implementació de les polítiques de gestió dels recursos naturals requereixen
el desenvolupament i la mesura d’indicadors sobre l’estat de la biodiversitat. Per exemple,
l’avaluació del risc d’extinció de les espècies a la
Mediterrània és un indicador rellevant per a les
iniciatives polítiques regionals com ara el Conve-

TAULA 16

Convenis internacionals rellevants per a la conservació de la biodiversitat als països mediterranis

Conveni de
Barcelona

Conveni
Ramsar

Conveni
CITES

Conveni de
Diversitat
Biològica

Conveni
de Berna

Conveni
Africà per a la
Conservació
de la Natura i
els Recursos Conveni de
Naturals
Bonn

Directiva
Hàbitats

Albània
Algèria
Bòsnia i Hercegovina
Croàcia
Xipre
Egipte
Eslovènia
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Espanya
França
Grècia
Israel
Itàlia
Jordània
Líban
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Líbia
Malta
Marroc
Mónaco
Montenegro
Sèrbia

*

Síria
Territoris Palestins
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Tunísia
Turquia
* En procés d’incorporació.

GOVERNANÇA A LA MEDITERRÀNIA: CONVENIS DE RELLEVÀNCIA INTERNACIONAL
RELACIONATS AMB LA CONSERVACIÓ DE LA BIODIVERSITAT
CDB (Conveni de Diversitat Biològica): El conveni estableix tres objec-

estats, que al seu torn promouran aquesta cooperació. Tot i que aques-

tius principals: la conservació de la diversitat biològica, l’ús sostenible

ta convenció és específica per a Europa, Tunísia i el Marroc són obser-

dels seus components i el comerç i repartiment equitatiu dels beneficis

vadors formals del conveni.

derivats de l’ús dels recursos genètics.

Conveni Ramsar: El conveni manté una llista de zones humides

CITES (Conveni sobre Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades

d’importància internacional i treballa per promoure el bon ús de totes

de Fauna Silvestre): El conveni cerca assegurar que el comerç interna-

elles amb l’objectiu de preservar les característiques que es deriven

cional d’espècimens d’animals silvestres i plantes no n’amenacin la su-

d’aquests sistemes.

pervivència. L’acord conté diversos graus de protecció per a més de

CMS (Conveni sobre Espècies Migratòries) o Conveni de Bonn:

33.000 espècies de plantes i animals, i un sistema de regulació per a

L’objectiu del conveni és preservar les espècies migratòries terrestres i

les importacions i exportacions amb l’objectiu d’evitar la sobreexplota-

marines en perill d’extinció al llarg del seu rang de distribució. Les parts

ció de les espècies incloses en la llista.

es comprometen a esforçar-se per la protecció estricta d’aquestes es-

Conveni Africà per a la Conservació de la Naturalesa i els Re-

pècies conservant o restaurant els llocs on viuen, mitigant els obstacles

cursos Naturals: És un conveni regional que urgeix els estats contrac-

per a la seva migració o controlant altres factors que puguin posar les

tants a adoptar les mesures necessàries per assegurar la conservació,

seves poblacions en perill.

utilització i desenvolupament del sòl, l’aigua, la flora i la fauna d’acord

Directiva Hàbitats: L’objectiu d’aquesta directiva és la protecció de la

amb els principis científics, amb la deguda consideració als principals

biodiversitat mitjançant la conservació dels hàbitats naturals, així com

interessos de les persones.

de la fauna i de la flora silvestres al territori dels estats membres. Per

Conveni de Barcelona: L’objectiu del conveni és reduir la contamina-

aconseguir-ho, s’ha creat una xarxa ecològica de zones especials de

ció al mar Mediterrani i protegir i millorar l’ambient marí en aquesta àrea,

conservació, denominada Natura 2000. Per aportar més coherència a

contribuint així al seu desenvolupament sostenible.

la xarxa, s’han previst altres activitats en matèria de vigilància i segui-

Conveni de Berna, o conveni de conservació de la vida silvestre eu-

ment, reintroducció d’espècies indígenes, introducció d’espècies no

ropea i els seus hàbitats naturals, especialment aquelles espècies i hà-

indígenes, recerca i educació.

bitats, la conservació dels quals requereix la cooperació de diversos

MAPA 5

Balanç

Distribució de les àrees protegides a la Mediterrània*

Categories de la UICN
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Ia
Ib
II
III

IV
V
VI
Sense categoria

Font: UICN i UNEP.
* Les àrees protegides es distribueixen inequitativament als països mediterranis. Més del 90% de les àrees protegides es localitzen al nord de la regió.
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CATEGORIES DE GESTIÓ D’ÀREES PROTEGIDES
Les categories de gestió de les àrees protegides de la UICN constitueixen un marc internacional de referència, reconegut pel Conveni sobre la Diversitat Biològica, per categoritzar la varietat de formes de
gestió de les àrees protegides:
• I Protecció estricta
• II Conservació i protecció de l’ecosistema (Parc nacional)

ni de Barcelona. En aquest sentit, la Llista Vermella aporta una idea sobre l’estat de la biodiversitat
i dades científiques per al desenvolupament de
les polítiques de conservació i gestió dels recursos naturals. Aquestes dades permeten deter
minar si un país ha complert o no els seus compromisos i objectius sota els diferents acords
internacionals, com per exemple l’objectiu d’aturar
la pèrdua de la biodiversitat per al 2020, tal com
es va acordar al Conveni de Diversitat Biològica
(vegeu taula 16). En aquest context, les àrees
protegides constitueixen el nucli fonamental dels
esforços per preservar les espècies i els ecosistemes amenaçats i cada vegada més es reconeix
el seu paper essencial, no només com a proveïdors cabdals de serveis ecosistèmics, sinó com a
elements fonamentals en les estratègies per mitigar el canvi climàtic.

• III Conservació dels trets naturals (Monument natural), Conservació
mitjançant gestió activa (Àrea de gestió d’hàbitats/espècies)
• V Conservació de paisatges terrestres i marins i lleure (Paisatge terrestre i marí protegit)
• VI Ús sostenible dels recursos naturals (per ex., Àrea protegida amb
gestió dels recursos)

Les àrees protegides constitueixen el nucli fonamental dels esforços per protegir les espècies
amenaçades del món i cada vegada més es reconeix el seu paper essencial no només com a proveïdors cabdals de serveis d’ecosistema i recursos
biològics, sinó com a elements fonamentals en les
estratègies per mitigar el canvi climàtic. A més, en
ocasions han demostrat ser fonamentals per protegir certes comunitats humanes amenaçades i llocs
de gran valor cultural i espiritual. Tanmateix, el desenvolupament de les activitats de conservació als
països de la conca mediterrània és molt desigual.
Malgrat que disposen d’una gran diversitat i d’una
elevada riquesa d’espècies, alguns països tenen
deficiències estructurals i una manca de metodologies de treball que generen debilitats en la protecció de les zones sensibles o importants per a la
biodiversitat. No obstant això, el nombre d’àrees

Les dades presentades demostren que la biodiversitat mediterrània necessita un estudi més
aprofundit, atès que encara manquen dades suficients i la confiança que permetin fer les comparacions en temps i espai sobre el seu estat actual,
avaluar les pressions exercides sobre els ecosistemes i els seus efectes en el temps. Si bé és cert
que la informació sobre l’estat de la biodiversitat a
la Mediterrània està augmentant i cada vegada es
troba més disponible per als responsables de
prendre decisions, encara està fragmentada, amb
poca cobertura de països, i calen més anàlisis que
facilitin la tasca dels diferents actors involucrats.
La confluència al voltant del mar Mediterrani crea
una forta interdependència entre els països respecte als impactes sobre la biodiversitat, i inevitablement la seva utilització i conservació implica
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El nombre d’àrees protegides
a la Mediterrània ha augmentat
considerablement els darrers
30 anys

tots i cadascun d’ells. És per això que per aconseguir bons resultats de conservació de la biodiversitat cal desenvolupar dades i metodologies comunes que permetin la implementació de plans i
polítiques coordinats.
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protegides a la Mediterrània ha augmentat considerablement els darrers 30 anys. Arreu de la regió
s’han declarat més de 4.200 àrees amb diferents
graus de protecció. Aquesta protecció de regions
sensibles se centra sobretot als països del nord de
la Mediterrània, atès que el 95% de les àrees amb
més categoria de protecció (I-IV) es troben en
aquesta zona. Tanmateix, el nombre d’àrees amb
algun tipus de gestió reglamentada ha anat augmentat al sud de la Mediterrània i unes 200 àrees
compten amb alguna de les categories de grau alt
de protecció (categories I-IV) en aquesta zona (vegeu mapa 5).
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Els creuers mediterranis com a
activadors d’inversions i de relacions
entre ports i ciutats

Vittorio Torbianelli
Departament d’Enginyeria Civil i Arquitectura –
DICAR
Universitat de Trieste

Els creuers a la Mediterrània el 2010, un
turisme sense crisi
Europa, amb un increment de passatgers que realitzen creuers del 163%, ha registrat els últims deu
anys un gran creixement en aquest sector, que pràcticament ha sortit indemne de la crisi econòmica de
2008-2009. En aquest context s’ha reafirmat sobretot la potencialitat del turisme de creuers per la zona
de la Mediterrània, que els experts del sector han
definit com «el Nou Carib».
Segons les dades de MedCruise, la Mediterrània ha
passat de representar una quota del 11,65% del
total de la capacitat mundial d’oferta de creuers
(comptabilitzada en dies-llits) l’any 2000, a situar-se
en el 18,25% el 2009, la qual cosa representa el
major increment de quota de mercat (+6,56%) a escala mundial. No obstant això, davant del creixement
mediterrani, s’ha observat una reducció del 7,80%
precisament a la zona del Carib.
El 2009 el moviment de passatgers pels ports del
mar Mediterrani es va situar en uns 26 milions. A
més, entre 2000 i 2009 el nombre mitjà de passatgers per escala va passar de 830 a 1.715, la qual
cosa s’explica per l’augment de la dimensió mitjana
de les naus.
Segons algunes previsions recents, el 2011 es preveu un nou creixement. Així, el grup Royal Caribbean
hauria d’augmentar en gran manera el seu pes a la
Mediterrània, amb un 45% més respecte de 2010,
gràcies a les seves 23 naus, als seus 2,5 milions de
passatgers en moviment i a les seves 865 escales.
També hauria de créixer la presència del grup Carni-

val, amb un augment del 17% el 2010, gràcies a les
seves 51 naus, als seus 4,3 milions de passatgers
en moviment i a les seves 1.724 escales. A més, el
2011 haurien de circular per primera vegada pel mar
Mediterrani ni més ni menys que 17 naus amb una
capacitat superior a 3.000 passatgers.
El sector dels creuers, gràcies al creixement dels
fluxos i de la grandària mitjana de les naus, està originant nombrosos projectes d’intervencions en les
infraestructures urbanístiques i arquitectòniques,
basats en la construcció de noves terminals per a
naus de creuer.
Resulta evident que amb aquest sector no s’acaba
el tema, molt ampli, de la relació entre els ports i les
ciutats de la Mediterrània. No obstant això, a causa
del grau de «novetat» i de la importància del fenomen, val la pena dedicar una atenció especial als
ports per a naus de creuer, perquè en certes condicions una política urbana i portuària atenta a les
oportunitats que ofereixen els creuers pot provocar,
gràcies a aquests, efectes de «regeneració urbana»
de gran importància (CTUR, 2010). I cal basar-se
en aquesta perspectiva «sectorial» per entendre alguns fets que es van produir el 2010, i que van ser
molt significatius en la relació entre els ports i les
ciutats mediterranis.

L’actual geografia mediterrània dels ports
de creuers
El 2010 el país mediterrani que va registrar el moviment més gran de passatgers de creuers va ser
Itàlia, amb 7,6 milions (el 31,8% del total). A continuació es van situar Grècia (6 milions, més o menys
el 25%) i la regió mediterrània d’Espanya, amb uns
5 milions, el 70% del total de passatgers de creuers
espanyols (7,1 milions). Perquè tinguem una idea de
la importància d’aquesta forma de turisme, l’any

GRÀFIC 30

Any 2009: ports «MedCruise» – Divisió de les activitats de creuers per les àrees geogràfiques de la Mediterrània
Escales

Adriàtic 17,4%

Adriàtic 21,9%

Mar Negre 0,6%
Med. Oriental 2,4%

Mar Negre 2,1%

Med. Occidental 79,6%

Med. Occidental
71,4%

Font: MedCruise 2010.

2010 a Espanya els passatgers de creuers van representar aproximadament el 12% de tots els turistes estrangers (52,6 milions) que la van visitar.

El sector dels creuers, gràcies
al creixement dels fluxos està
originant nombrosos projectes
d’intervencions en les
infraestructures urbanístiques
i arquitectòniques, basats en la
construcció de noves terminals
per a naus de creuer
Per analitzar aquest fenomen des del punt de vista
dels ports, ens centrarem en les estadístiques relatives a tots els ports pertanyents a la xarxa MedCruise, una associació que reuneix 67 membres, que
representen els 98 ports de creuers del Mediterrani
i dels mars limítrofs (el mar Negre, el mar Roig i el
proper oceà Atlàntic). Es creu que les dades de
MedCruise es refereixen a l’entorn del 70% de tots
els fluxos mediterranis. A la taula 17 s’observen les
ciutats-port més importants, és a dir, les home port
(ports d’inici i final dels creuers) i les ciutats considerades «ports de trànsit» (visites turístiques).
Les home port [que també es denominen turnaround
port (vegeu la taula 17a)] són en realitat un grup de
poques localitats molt especialitzades que tenen
una gran importància turística, una forta centralització dins dels fluxos de població que presenten una
demanda potencial, òptimes infraestructures de con
nexions (aeroports i autopistes) i terminals de gran

importància que poden gestionar amb garantia les
complexes organitzacions de l’inici i el final dels
creuers. Les ciutats home port més importants són
Barcelona i Venècia, amb fluxos superiors al milió de
passatgers, i per darrere se situa Civitavecchia, el
port de creuers de Roma. Com és obvi, en la classificació no apareixen localitats home port de les costes del sud del Mediterrani.
En el grup dels «ports de trànsit» s’observa una distribució (taula 17b) una mica menys concentrada,
amb Nàpols i Civitavecchia/Roma (grans focus
d’atracció artística i cultural) en les dues primeres
posicions, seguides de Barcelona i Dubrovnik. Entre
els ports de trànsit també apareixen en la classificació alguns ports de les costes del sud perquè, en
efecte, en setè lloc hi ha els ports tunisians, la qual
cosa representa un potencial per a la regió «sud»,
que sens dubte augmentarà al llarg dels pròxims
anys, sempre que les condicions d’estabilitat política
siguin favorables.
En general, en moltes localitats turístiques importants el turisme de creuer ha crescut els últims deu
anys proporcionalment molt més que el turisme
«convencional». Així, si es comparen el creixement
del moviment de passatgers de creuers i l’augment
de les reserves hoteleres entre 2000 i 2009, Venècia mostra per exemple un increment de 4,1 vegades enfront d’1,4, Nàpols 2,9 enfront d’1,1, Barcelona 3,6 enfront de 2,1, Gènova 1,8 enfront d’1,3,
València ni més ni menys que 13,3 vegades enfront
de 2,2, i Dubrovnik 6,5 enfront de 2,4.
Si s’analitzen els fluxos de MedCruise per àrees
geogràfiques, s’observa que la Mediterrània occidental domina amb claredat, amb el 79,6% de passatgers i el 71,4% d’escales, gràcies a les dimen-

Med.2011

Balanç

Med. Oriental 4,6%

275

Moviments de passatgers

TAULA 17

Passatgers presents en els principals ports MedCruise (home port i «ports de trànsit»)
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Regió

Port

Arribades/sortides (passatgers)

Percentatge respecte del trànsit
total del port

Med. Occidental

Barcelona

1.180.239

54,9%

Adriàtic

Venècia

1.170.298

82,4%

Med. Occidental

Civitavecchia

720.451

40,0%

Med. Occidental

Illes Balears

447.853

36,2%

Med. Occidental

Gènova

436.385

65,0%

Adriàtic

Bari

228.259

40,2%

Med. Occidental

Marsella

175.000

27,7%

Med. Occidental

Nàpols

145.258

11,2%

Med. Occidental

València

97.189

52,6%

Med. Oriental

Ports de Xipre

95.720

29,9%

Med. Occidental

Lisboa

83.873

20,2%

Med. Occidental

Màlaga

78.020

16,0%

Med. Occidental

Palerm

66.449

13,9%

Med. Occidental

Liorna

40.348

5,1%

Med. Occidental

Riviera francesa

36.980

5,0%

Med. Occidental

La Valletta

28.324

6,4%

Med. Occidental

Mònaco

24.283

10,3%

Med. Oriental

Latakia

16.912

100,0%

Adriàtic

Rijeka

14.500

100,0%

Med. Occidental

Toló

14.253

12,0%

Font: MedCruise 2010.

TAULA 17/B

Ports de trànsit
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Regió

Port

Trànsit de passatgers

Percentatge respecte del trànsit
total del port

Med. Occidental

Nápoles

1.154.742

88,8%

Med. Occidental

Civitavecchia

1.082.487

60,0%

Med. Occidental

Barcelona

971.226

45,1%

Adriàtic

Dubrovnik/Korcula

901.389

100,0%

Med. Occidental

Illes Balears

789.509

63,8%

Med. Occidental

Liorna

754.965

94,9%

Med. Occidental

Ports tunisians

752.246

100,0%

Med. Occidental

Riviera francesa

707.929

95,0%

Med. Occidental

Marsella

456.000

72,3%

Med. Occidental

Port de Madeira

425.433

97,6%

Med. Occidental

La Valletta

413.589

93,6%

Med. Occidental

Palerm

412.451

86,1%

Med. Occidental

Màlaga

409.935

84,0%

Med. Occidental

Gibraltar

348.199

100,0%

Adriàtic

Bari

339.626

59,8%

Med. Occidental

Lisboa

331.885

79,8%

Adriàtic

Venècia

250.682

17,6%

Med. Occidental

Messina

243.378

96,1%

Med. Occidental

Gènova

235.083

35,0%

Med. Occidental

Ports Sardenya del nord

234.923

100,0%

Font: MedCruise 2010.

sions de la zona i al nombre de ports. L’Adriàtic, que
es fonamenta sobretot en Venècia, és la segona
àrea més important (17,4% i 21,9% respectivament), i seguida de la Mediterrània oriental (2,4% i
4,6%).

Però convé subratllar que entre 2000 i 2009 l’Adriàtic
es va convertir sens dubte en la zona que en termes
relatius va presentar una major dinàmica en el sector
dels creuers pel mar Mediterrani. Finalment, la Mediterrània oriental continua en una posició encara marginal.

Balanç

Abans de començar a analitzar el desenvolupament recent de les infraestructures que estan al
servei dels creuers, és necessari recordar que la
construcció de costoses infraestructures de terminals en les destinacions de «trànsit» (o en les que,
i ve a ser el mateix, no compleixen les condicions
necessàries per convertir-se en veritables home
port, malgrat les esperances de les administracions locals) no és, en realitat, essencial per a les
companyies de creuers, ja que a aquestes els interessa sobretot l’actitud de la ciutat, bé a través de
les «associacions» de professionals del sector (vegeu l’exemple de Cruise Copenhagen) que organitzen i proposen serveis turístics d’interès per als
passatgers i la tripulació, o bé mitjançant la capacitat de les ciutats d’una zona de creuers determinada de construir conjuntament, com ha fet per
exemple l’associació Cruise Baltic, relacions de
«xarxes» i estàndards comuns, que donin més valor
a un sistema d’itineraris en una òptica de cooperació-competició, que no pas a cada destinació entesa de manera competitiva.
Però sovint els ens portuaris o les administracions
de les ciutats han construït infraestructures i terminals fins i tot en localitats amb un potencial de
home port nul o escàs perquè, d’aquesta manera,
es vegi el «prestigi» i l’interès de la localitat en
qüestió pel mercat dels creuers.
Algunes autoritats portuàries i certs ajuntaments
han decidit construir noves terminals en ciutats
fins i tot molt properes entre si. Aquesta proliferació no comporta només el risc d’una «supercompetició» entre elles, sinó sobretot una despesa
econòmica pràcticament inútil a càrrec dels ciutadans.
D’altra banda, cal destacar que a les localitats que
estan realment interessades a ser home port, i en
les quals el paper de les terminals resulta fonamental, s’observa que cada vegada s’inverteix
més capital privat procedent de les empreses de
creuers, que es destina a gestionar les terminals,
garantir la millor eficàcia i qualitat dels serveis, i
per treure el màxim rendiment comercial possible
a aquests espais (cal remarcar que sovint aquestes empreses intenten ampliar les seves funcions,
obrint-les fins i tot a altres categories d’usuaris).

El desenvolupament de l’Adriàtic com a zona de
creuers s’uneix sobretot al creixement de Venècia,
una de les capitals mundials del turisme urbà. En
efecte, el 2010 la terminal moderna de Venècia, situada al costat de la part històrica de la ciutat, va
arribar al rècord de 2.075.175 passatgers (amb
un total de 1.426 escales), cosa que va suposar un
creixement del 193,08% respecte de 1997.
Venècia és la prova que el creixement dels fluxos (i
de la mida de les naus) representa un repte important per a les ciutats «de creuers». Crida l’atenció
que precisament el 2010, alhora que s’obria una
nova zona de terminals en la part històrica, s’hagi
donat permís per construir un nou moll per a creuers,
que es farà lluny de la ciutat històrica, en terra ferma,
en concret a Fusina.
Aquesta nova terminal per a grans naus disposarà
de 7.000 metres quadrats que serviran per gestionar el trànsit de més de 6.000 passatgers alhora, i
serà una nova «porta d’accés» multifuncional a la
ciutat. A més, es crearà un complex comercial de
25.000 metres quadrats, en el qual tindran cabuda
oficines, centres comercials, un hotel i un aparcament de diverses plantes, amb capacitat per a 2.300
vehicles.
De totes maneres, les naus de creuer seguiran passant per davant de la plaça de Sant Marc, si bé no
ho faran les d’última generació (que fan 360 metres). Aquestes no poden accedir actualment als
molls de la terminal veneciana però, en canvi, sí que
podran fondejar al nou port en terra ferma, entrant a
la llacuna per una altra boca del port.
Prop de la nova terminal de creuers també s’ubicaran
les noves terminals per a les autopistes marítimes, i
una «plataforma logística» al costat d’una nova terminal per a contenidors. Aquestes inversions permetran recuperar una part de la zona industrial de Porto
Marghera, una de les àrees petroquímiques més
grans d’Itàlia, avui dia gairebé en desús.
El desenvolupament de la indústria de les «destinacions per a creuers», començant per la gestió de les
terminals, implica que cada vegada s’efectuïn més
operacions amb capital procedent de grans empreses nacionals i fins i tot internacionals, que també
desenvolupen (segons les polítiques dels itineraris)
«estratègies de xarxes».
En aquest sentit, la societat de gestió de la terminal
de passatgers de Venècia està duent a terme polítiques de coparticipació per desenvolupar noves ter-
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minals a l’Adriàtic com, per exemple, la de Ravenna
(convé recordar que la primera part d’aquestes
obres va finalitzar el 2010). A Venècia, preveient que
es crearà una «xarxa de cooperació» entre les diferents destinacions adriàtiques, també es va activar
el 2010 una política de col·laboració amb Dubrovnik,
el segon port de creuers de l’Adriàtic.
El fenomen «adriàtic» també pressuposa una ampliació dels itineraris més breus d’una zona que posseeix un gran interès històric i mediambiental. Així, a
part de la ja citada Ravenna, altres destinacions menors han ajudat a fer que es produeixi aquest creixement, perquè en alguns casos també s’han engegat
noves terminals per, d’aquesta manera, intentar
atreure les cruise lines.
Dalmàcia, per exemple, està intentant que els
creuers arribin fins i tot més al nord de Dubrovnik, en
concret a localitats relativament petites que fins ara
havien entrat en el mercat només de manera molt
feble, com succeeix amb Sibenik (amb fons del
Banc Europeu d’Inversions) i Zadar. Aquesta, amb
un trànsit de 18.000 passatgers el 2010, ha començat a executar una nova terminal, que se situarà
en una nova àrea portuària d’unes 25 hectàrees, que
preveu 12 molls nous.
Finalment, en la part situada més al nord del mar
Adriàtic hi ha Koper, l’única ciutat marítima d’Es
lovènia, que està molt ben connectada amb la xarxa
d’autopistes. Aquesta ciutat s’ha convertit en poc
temps en un punt de referència per a diferents companyies (al voltant de 40.000 passatgers el 2010), i
s’hi està construint una nova terminal per a creuers.
Trieste, per la seva banda, a poquíssims quilòmetres
de distància, ha decidit privatitzar la societat que
gestiona la seva terminal (situada a la part històrica
de la ciutat), que en aquests moments es troba en
una fase de reestructuració i ampliació. Els nous
gestors representen els interessos tant del món dels
armadors de naus de creuer com del món de la banca, i a ells s’ha confiat la reactivació de l’activitat dels
creuers, que es va reiniciar el 2010 després d’alguns
anys d’abandonament gairebé total de la ciutat per
part dels creuers.
La Mediterrània occidental, entre la costa nord i la
costa sud
Continua sent molta la pressa per fer terminals per a
naus de creuer i, més en general, per gestionar els
fluxos del turisme marítim, fins i tot a les zones més
concorregudes de la Mediterrània occidental.

Així, l’autoritat portuària de Gènova ha inclòs en el
pla de desenvolupament 2011-2013 una nova terminal per a naus de creuer (10 milions d’euros) amb
un atracador de 340 metres, destinat a les naus
d’última generació, i el mateix ha fet la no llunyana La
Spezia, que també ha previst en el programa de
desenvolupament de la línia costanera un projecte
per a l’execució d’una terminal.
A Barcelona, el líder del mercat, Costa Crociere, va
començar a negociar el 2010 amb les autoritats locals per construir una segona gran terminal «dedicada exclusivament a aquest tipus d’embarcacions»,
molt poc després del recent Palacruceros (2007).
Màlaga, per la seva banda, també va continuar fent
el 2010 una nova terminal que s’inaugurarà el 2011
(15 milions d’euros) dotada de zones comercials,
situada prop de la que es va fer el 2007, per reforçar
el potencial de home port i oferir així els serveis que
necessiten les naus més grans. En aquesta ciutat
també s’ha construït una petita terminal de passatgers al mateix centre, que s’insereix en un pla que
dissenyarà novament la línia de la costa, en el qual
també tindran cabuda una zona comercial (14.000
metres quadrats i 4.000 metres quadrats d’espais
destinats a ús cultural) i un port que podrà acollir
626 iots.
Les operacions de Barcelona i Màlaga no representen només intents de reforçar estratègicament les
posicions de home port, sinó també les de «port
base» de les companyies de naus de creuer, és a dir,
signifiquen l’oportunitat d’oferir béns i serveis a les
naus i a les activitats que organitzen les companyies.
Això suposa que els ports que competeixen amb
aquestes ciutats que, com Civitavecchia, se situen a
la costa del Tirrè italià, disposaran d’un marge
d’acció menor. A més, convé recordar que la repercussió econòmica de les funcions de «port base» és
molt important, i contribueix en gran mesura a fer
que augmenti l’impacte econòmic local de la presència de creuers, perquè se suma a les despeses que
ja realitzen habitualment els passatgers a les ciutats
que visiten.
A França, el grup d’armadors de naus de creuer,
que des de 2009 gestiona directament la terminal
de Marsella, també dóna suport a la construcció
d’una segona terminal de 6.000 metres quadrats,
que hauria de permetre que el port arribi en el futur
al milió de passatgers. Fins i tot a Toló s’ha presentat un projecte per fer un moll que pugui acollir
naus de grans dimensions, i per augmentar alhora
la seva actual capacitat hotelera, a causa de les

La part oriental de la Mediterrània i l’atractiu «Golf»
A les costes orientals del mar Mediterrani, que segueixen sent zones d’«excursió» per als turistes que
realitzen creuers, no s’observa un gran desenvolupament en les infraestructures de les terminals, sobretot després que finalitzés la construcció de la
nova terminal d’Alexandria el 2008.
Fa poc el port de Kusadasi, a Turquia, el punt de què
es parteix per dur a terme les excursions per la regió,
ha inaugurat una nova estructura, mentre que a Xipre es preveu l’obertura d’una nova terminal el 2012.
En canvi, les obres del Galataport Project d’Istanbul
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s’han alentit momentàniament, encara que sembla
que aviat es convocarà un concurs per a l’adjudicació
de la construcció del complex, una zona amb un total de 100.000 metres quadrats que no és lluny de
la terminal actual. Per fer-ho es dissenyarà un pla
director, en què es preveu l’execució de tres molls
per a naus de creuer i una nova terminal. Tot plegat
formarà part d’una operació de naturalesa comercial
destinada a la renovació multifuncional de la línia
costanera, que inclou un nou hotel de luxe, un centre
comercial i botigues lliures d’impostos.
Si continuem a la regió «oriental», crida molt l’atenció
que el 2010 s’hagi inaugurat a la regió del golf Pèrsic, fora de l’àrea mediterrània, en concret a Oman,
una terminal per a naus de creuer de 3.330 metres
quadrats a Port Sultan Qaboos, una localitat que el
2010 va acollir uns 300.000 passatgers. A més,
el 2010 també es va obrir a Dubai (a Port Rashid)
una segona terminal, per la qual se suposa que passaran, el 2015, més de 500.000 passatgers, davant
dels aproximadament 325.000 de 2010. D’això es
dedueix que aquesta zona, i no les costes de la Mediterrània oriental, és la més innovadora de tot el
Golf quant al turisme, i que es proposa com una àrea
home port per als creuers «tardorencs» per l’Orient
Mitjà, gràcies també a les òptimes infraestructures
aeroportuàries de què disposa, i a la política de hubbing que duen a terme algunes companyies aèries
que estan experimentant un fort creixement. Aquestes companyies ofereixen vols des d’Europa als passatgers que s’embarcaran a les home port de la regió a preus molt competitius.
El cas del golf Pèrsic demostra que els grans reptes
regionals per atreure creuers se superen gràcies al
funcionament eficaç d’una estratègia territorial, que
va més enllà de la construcció d’una simple terminal
o de la revitalització d’una zona de molls.
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múltiples possibilitats que sens dubte ofereixen les
home port.
El desenvolupament dels fluxos i itineraris dels creuers
per la Mediterrània occidental està provocant l’in
crement d’inversions fins i tot a la costa més occidental del Magreb. A Tunísia la terminal de naus de
creuer La Goulette funciona des de 2008, l’any de la
primera fase de la seva realització, i ho fa com a part
integrant d’un poble comercial i turístic construït
completament des de zero, que segueix l’estil «historicotradicional». Aquest projecte representa un
exemple de l’intent d’aprofitar l’enorme potencial del
turisme de masses de les naus que passen per la
riba sud, perquè s’integra plenament en el circuit comercial.
Tànger representa un altre exemple de desenvolupament d’una bona estratègia turística basada en els
«creuers» i en altres classes de turisme marítim que
es podria difondre per altres zones del Magreb,
sempre que es donessin les condicions necessàries
d’estabilitat política. En efecte, en aquesta ciutat es
va inaugurar el 2010 el projecte Tanger-Ville, que
preveu, d’una banda, la reconversió del port comercial (84 hectàrees) en una zona multifuncional dedicada al turisme marítim, en la qual el 2016 ja podrien
desembarcar 300.000 turistes de creuers, a més
dels fluxos de turisme que transporten els transbordadors. Els promotors del projecte creuen que el
2020 ja s’acollirà 750.000 passatgers. El port turístic, integrat a la zona turística multifuncional, hauria
de disposar de 1.600 amarratges. L’àrea, en la qual
també tindran cabuda un museu, un palau de congressos, un cinema i nombrosos espais dedicats al
comerç i a l’animació, s’unirà amb el centre de la
ciutat històrica per mitjà d’un telefèric que transportarà 2.800 persones cada hora.
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La logística a la Mediterrània:
una aproximació i perspectives

Mustapha El Khayat
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(AMLOG), Casablanca

aquest avantatge pel que fa a la capacitat, però no
pel que fa a la competència, està penalitzat per un
baix rendiment logístic a tots els nivells (macrologístic, mesologístic i micrologístic):
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La logística és un factor determinant per a la integració euromediterrània. És present en totes les cadenes de creació de valor. Els estudis efectuats sobre
els intercanvis euromediterranis i sobre la integració
mostren la importància estratègica de la logística.
L’optimització de les cadenes logístiques és un component de l’avantatge competitiu de l’espai mediter
rani. Després d’estudiar la situació, s’han pres i aplicat decisions macrologístiques, mesologístiques i
micrologístiques. I d’acord amb aquesta lògica, han
sorgit les polítiques logístiques dels països de la riba
sud de la Mediterrània, les quals s’han sumat a les ja
existents als països de la riba nord. Per entendre els
reptes d’aquestes polítiques, ens sembla indispensable analitzar la situació de la logística a la Mediterrània (en especial, a la riba sud) per tal d’aclarir-ne
les perspectives.

•

•

•
Una aproximació a la logística a la
Mediterrània
•
Un sector poc desenvolupat
Els Països Socis Mediterranis (PSM), sobretot els
de la riba sud, presenten diversos punts febles en
logística i transport. La proximitat de països com ara
el Marroc i Tunísia, ben integrats en els intercanvis
euromediterranis amb relació al mercat europeu, els
dóna un avantatge competitiu pel que fa a capacitat
de reacció en els tràmits time sensitive respecte a
zones amb costos més baixos (low cost country)
però més allunyades geogràficament. Per desgràcia,

Un cost logístic elevat equivalent, de mitjana, al
20% del PIB als països de la riba sud de la Mediterrània.
Uns transports per carretera molt atomitzats i
amb predomini del sector informal, malgrat les
reformes en curs; cal destacar la importància
que encara té el transport per compte propi, una
qualitat per sota de la normativa i un transport
per carretera internacional dominat pels transportistes europeus.
Unes infraestructures d’emmagatzematge poc o
gens desenvolupades, manca de xarxes de plataformes logístiques i de competències en totes
les activitats de la cadena logística global; una
oferta de prestacions logístiques feble i poc diversificada, manca de veritables proveïdors de
serveis logístics nacionals, presència dels operadors multinacionals amb l’aparició d’alguns
operadors nacionals, sobretot al Marroc.
Un transport ferroviari monopolitzat per les empreses públiques, però sotmès a importants reformes i acompanyat de fortes inversions.
Un transport marítim i portuari en plena reestructuració (reformes portuàries amb transferència de
gestió dels terminals a manipuladors privats, sovint multinacionals; col·laboració activa entre el
sector privat i el públic amb concessió de la manipulació a agents multinacionals sovint privats
[Tànger Med, Casablanca, Bejaia Port, Alger,
etc.], privatització de la flota [Marroc] o el seu reforç en l’àmbit públic [Algèria, Tunísia, Líbia, etc.]).

En general, els industrials i comerciants prefereixen
la internalització de les activitats logístiques. Són

Llocs d’intercanvi d’experiències, de debat i
d’elaboració de propostes sobre la logística a la
Mediterrània
Està prenent forma una política euromediterrània per
construir un espai logístic euromediterrani de pau i
de creixement. S’han organitzat diverses trobades i
projectes euromediterranis a partir de l’anunci
d’aquesta política, que s’insereix en l’òptica de la
Unió Europea pel que fa al desenvolupament de la
riba sud de la Mediterrània:

•
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Fòrum Mediterrani de Logística i Transport.
El Saló Internacional de Logística (SIL) de Barcelona ha esdevingut un punt de trobada anual
del Fòrum Mediterrani de Logística i Transport
per a totes les qüestions que afecten la cadena
logística global. L’eslògan de 2008 era «La Mediterrània en moviment». Els debats es van centrar
principalment en el tema següent: els països de
la riba sud estan preparats, des del punt de vista
de la logística i el transport, per entrar el 2010
a la zona euromediterrània de lliure comerç?
Aquesta pregunta va portar els membres de les
institucions i els operadors presents a analitzar la
situació i a emetre recomanacions per al desenvolupament de les infraestructures i l’adequació
de les institucions. El 2009, el debat es va centrar en la creació d’una comunitat logística mediterrània. Aquest fòrum, que va permetre discutir
les noves polítiques del sector logístic als països
del perímetre mediterrani, es va iniciar, entre
d’altres, en el marc del projecte Invest in Med finançat per la UE. El Fòrum de 2010 va tornar a
incidir sobre la qüestió portuària en el seu conjunt (infraestructures, institucions, crisi i finançament, cooperació, etc.). Aquest fòrum té un
avantatge afegit gràcies a la proximitat de l’Institut
Europeu de la Mediterrània (IEMed), del Centre
d’Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental (CETMO), del Banc Europeu d’Inver
sions (BEI), del Centre de Marsella per a la Integració a la Mediterrània (CMI) i de la Secretaria
de la Unió per la Mediterrània (UpM). La logística
constitueix el vector preferent d’aquest fòrum
des d’una perspectiva de desenvolupament de
l’espai euromediterrani. Les missions del Centre
de Marsella per a la Integració a la Mediterrània
són facilitar l’accés al coneixement, reforçar el
desenvolupament sostenible i aconseguir una
major integració de les polítiques; entre les seves preocupacions figura el capítol dedicat al
transport i la logística.
CETMO. Aquest organisme ha estat el pioner i el
catalitzador de les polítiques d’aproximació des
del punt de vista del transport, primer, i de la logística a banda i banda de la Mediterrània, després.
Els estudis duts a terme per aquest centre constitueixen una important aportació per comprendre
no sols els reptes que plantegen el transport i la
logística, sinó també la manera de gestionar-los
per construir l’espai euromediterrani. L’últim estudi
sobre el sector logístic de la riba sud de la Medi-

Med.2011

•

281

pocs els que externalitzen la partida del transport i
l’emmagatzematge. La internalització de la logística
respon a la desconfiança d’aquests operadors a
l’hora de facilitar a tercers informacions internes que
afecten els seus negocis.
El transport i l’emmagatzematge representen una
part substancial del mercat per als proveïdors de
serveis logístics. Malauradament, el nivell dels
serveis oferts és d’una qualitat relativament baixa,
amb unes condicions tècniques inferiors als estàndards.
La subcontractació logística de tipus 3PL (proveïdor
logístic extern: emmagatzematge, gestió d’estocs,
preparació de les comandes, organització de la distribució física, serveis d’informació i de valor afegit)
prové majoritàriament d’empreses estrangeres o
d’empreses orientades al comerç internacional,
mentre que les ofertes de les empreses magrebines
només tenen capacitat per ocupar-se del transport
o del simple emmagatzematge.
L’excés de burocràcia i la competència del sector
informal en els transports per carretera i als dipòsits dificulten el desenvolupament del sector formal
i el respecte a uns estàndards de més qualitat. Finalment, les institucions i sovint els textos no
s’adapten a la lògica de la logística. Els sistemes
d’informació estan poc o gens desenvolupats per a
les necessitats reals de la supply chain o cadena
de proveïment.
En diversos països de la Mediterrània han tingut lloc
trobades organitzades per organismes públics nacionals, la Unió Europea (UE), associacions professionals, centres d’estudis o de recerca i universitats. Els salons dedicats a la logística i el transport
s’han convertit en llocs de trobada dels operadors
logístics públics i privats, nacionals i internacionals,
etc. Tots aquests punts de trobada han constituït un
espai de reflexió, d’estudi i d’elaboració de propostes per desenvolupar el sector logístic als PSM.
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terrània occidental constitueix una lectura de la
realitat d’un sector afectat per diverses mancances estructurals. L’estudi mostra el desigual desenvolupament de la logística als països de la Unió
del Magreb Àrab (UMA). També és cert que el
sector s’està movent en alguns països d’aquesta
Unió, especialment al Marroc i a Tunísia, però en
els altres tres països està endarrerit. El treball
aporta solucions que són sostenibles i que s’han
d’integrar en el conjunt de les solucions proposades per altres institucions (Banc Mundial, Banc
Europeu d’Inversions, Centre de Marsella per a la
Integració a la Mediterrània, etc.).
L’Institut méditerranéen des transports maritimes (IMTM) de Marsella ha contribuït a
aquests debats sobre la logística a la Mediterrània organitzant diversos actes. Ja el 2002 l’IMTM
va organitzar, a Malta, un col·loqui sobre les plataformes logístiques a la Mediterrània. En aquest
col·loqui es van revisar minuciosament les plataformes logístiques portuàries existents i les que
es trobaven en fase de projecte, i es van identificar els problemes existents entre els ports de la
Mediterrània, que competien fortament entre si,
perquè, atesa la gran quantitat d’obres i projectes
de plataformes logístiques, cada port volia «la
seva» plataforma, etc. També, el 2007 l’IMTM va
organitzar un col·loqui a Alexandria sobre la gestió de la qualitat a l’àrea mediterrània. En aquesta
trobada la logística va passar a ocupar el nucli del
debat. La logística i la qualitat estan vinculades: la
qualitat del transport marítim és un factor essencial del desenvolupament i de l’aprofitament de la
cadena logística (cal disposar d’una comunitat
logística mediterrània per definir les normes i avaluar constantment la qualitat dels serveis logístics
marítims a través d’una voluntat política comuna a
la Mediterrània). El 2008 va tenir lloc el col·loqui
titulat «Cap a una xarxa de plataformes logístiques a la Mediterrània: mite o realitat», organitzat
a Tànger per l’IMTM i l’AMLOG. En aquest
col·loqui es va intentar dilucidar la noció de xarxa
i els seus aspectes econòmics, jurídics, institucionals i informacionals, així com avaluar la situació als països del perímetre mediterrani (punts
forts i febles dels estats, de les regions, dels
ports, de les organitzacions professionals i de les
institucions). Aquest col·loqui va demostrar que
la xarxa de plataformes logístiques hauria de ser
un punt de cooperació i de solidaritat des d’una
perspectiva euromediterrània equitativa.

•

Els projectes d’integració de la logística i el
transport entre els països de la riba sud de
la Mediterrània, Itàlia (Italmed) i els Balcans (ItalBalk). Els dies 14 i 15 de juliol de
2009, van començar a Nàpols els treballs dels
Projectes Integrats de Cooperació Interregional
Italmed i ItalBank, dedicats als temes de la integració logística i el transport en les relacions entre
Itàlia, la riba sud de la Mediterrània i els Balcans.
Els projectes integrats, finançats en el marc del
«Programa de suport a la cooperació regional»,
converteixen la Campània en la regió capdavantera d’una àmplia col·laboració que implica onze
regions italianes (els Abruços, la Basilicata, Calàbria, l’Emília-Romanya, el Friül-Venècia Júlia, el
Laci, la Ligúria, la Pulla, Sicília, la Toscana i el Vèneto) i set països socis: Algèria, Egipte, el Marroc
i Tunísia, per part de la Mediterrània, i Albània,
Sèrbia i Montenegro, per part dels Balcans.
Les dues jornades van estar dedicades, respectivament, a la conferència de presentació dels projectes i a la visita a dos nusos logístics de primer
nivell de la regió de la Campània.
La conferència, que es va fer a l’estació marítima
del port de Partènope, va representar, de fet, el
primer gran acte per a la comunicació dels projectes, així com una important ocasió per a la discussió i l’aprofundiment en els temes del transport i la logística a la Mediterrània i als Balcans.
En aquesta conferència, coordinada pel Sector
d’Estudis i Gestió de Projectes UE de la regió de
la Campània, pel que fa a la part institucional
(sessió plenària), i per l’Organització Empresarial
d’Operadors Logístics (LOGICA), hi van participar l’Agència per a la Promoció de la Logística i el
Transport de Mercaderies de la Campània; quant
a la part referent als tallers, hi van ser presents
representants institucionals dels ministeris d’Afers
Exteriors i de Desenvolupament Econòmic d’Itàlia,
representants dels ministeris de Transports de sis
països socis –és a dir, Algèria, Egipte, el Marroc i
Tunísia, per la Mediterrània, i d’Albània i Sèrbia
pels Balcans–, representants de les regions italianes associades als projectes, així com nombrosos operadors i consultors del sector. La conferència ha constituït, en conjunt, una important
fita que servirà per definir una via per millorar les
connexions del tràfic comercial a l’àrea mediterrània i als Balcans: a més, gràcies a aquesta primera activitat d’importància internacional, ha estat
possible donar un fort impuls a la creació d’un

•

•
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dels PSM no està prou desenvolupat per múltiples raons. Els resultats de l’estudi de LOGISMED han estat validats pels PSM durant el Fòrum
Euromed Transport celebrat el gener de 2010. El
projecte LOGISMED podria ser un mitjà per tornar a impulsar el desenvolupament de les plataformes logístiques euromediterrànies (PFLEM)
a través de la concessió d’un segell de qualitat
a plataformes model de cadascun dels PSM.
D’aquesta manera, les plataformes destacades
constituirien un impuls per a les plataformes logístiques locals, regionals i aeroportuàries o portuàries. Un dels objectius de LOGISMED és que
aquests canvis vagin acompanyats d’una formació en logística a escala de la Mediterrània, així
com de l’establiment de segells de qualitat comuna per a la formació en aquest àmbit. Aquest va
ser el marc en què el BEI i l’IEMed van organitzar
un seminari d’alt nivell sobre les necessitats de
formació logística dels PSM, en el context de la
xarxa LOGISMED, que va tenir lloc a Barcelona
els dies 23 i 24 de novembre de 2010; aquest
seminari va propiciar un intercanvi d’opinions entre els diferents experts sobre el model proposat
i la formulació de recomanacions concretes. El
programa de LOGISMED en aquesta matèria
preveu la formació d’operadors en logística de
diferents nivells a la Mediterrània, en el marc
d’una xarxa basada en un programa comú, la
creació d’una xarxa de professors i experts en els
àmbits del transport i la logística per garantir la
formació, etc. LOGISMED pretén reforçar altres
projectes, com el Projecte EuroMed 2003-2010,
el PART (Pla d’Acció Regional del Transport)
2007-2013, etc.
Conferència Mediterrània de la Logística
(MEDLOG). L’Agència Especial Tànger Mediterrani (TMSA) i els seus diferents col·laboradors,
en especial els de la comunitat portuària, van
decidir crear una plataforma recurrent d’inter
canvis i debats, de posada al dia dels coneixements i de preparació per a les grans transformacions en els seus respectius oficis, i també
van voler reunir i confrontar els punts de vista
d’experts, consultors, professionals i operadors,
i promoure els debats entre els responsables de
la governança pública i els empresaris, des de
les multinacionals més grans fins a les empreses
locals més petites. Aquest va ser l’ànim que el
2007 va inspirar la creació de la MEDLOG, la
Conferència Mediterrània de la Logística.
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clima favorable per a la col·laboració i la cooperació internacional entre les institucions i els operadors tècnics dels diferents països implicats.
Atesa la consolidació de la col·laboració institucional i de la posada en marxa de contactes directes entre els operadors del sector, s’ha definit,
de comú acord, una plataforma de treball sobre la
qual s’articularan les activitats dels projectes programats en el marc d’Italmed i d’ItalBalk, i gràcies
a la qual es podran promoure iniciatives empresarials comunes.
MedPorts (3 maig – 30 de juliol de 2010): desenvolupament de l’agrupació de petites i mitjanes
empreses (PIME) en els serveis de logística portuària de la conca mediterrània. És un projecte
cofinançat per la UE gràcies al programa Invest in
Med, que té per objectiu augmentar el volum i la
qualitat de les inversions euromediterrànies i del
comerç, i contribuir al desenvolupament sostenible de la regió. En aquest escenari, MedPorts ha
volgut contribuir a la millora dels serveis avançats
de logística portuària dels països europeus i del
sud de la Mediterrània, per tal de desenvolupar
un sistema de transport integrat a la conca mediterrània. L’objectiu principal de la iniciativa consistia a donar suport a les PIME i a altres organitzacions que treballen en el sector de la logística i
els transports portuaris de les zones interessades
en el projecte (Tànger al Marroc, Radès a Tunísia,
Port Saïd a Egipte i Càller a Itàlia) i afavorir les
relacions entre les PIME dels sectors del transport i la logística dels països implicats.
Projecte LOGISMED. La Xarxa Euromediterrània de Plataformes Logístiques (LOGISMED) és
una «iniciativa impulsada pel Banc Europeu d’In
versions per desenvolupar el sector logístic als
PSM. Preveu la creació d’una xarxa de Plataformes Logístiques Euromediterrànies (PLEM), que
presenta unes característiques ben definides, per
tal de donar suport a la modernització d’un sector
essencial per al desenvolupament d’una zona
mediterrània de lliure comerç». Aquest projecte,
impulsat pel BEI, està obert als països col·labora
dors interessats, als PSM, i a les institucions tècniques i financeres. Entre els col·laboradors tècnics cal esmentar l’Institut de les Ciències i les
Tècniques de l’Equipament i del Medi Ambient
per al Desenvolupament (ISTED) i el CETMO. En
un minuciós diagnòstic sobre la situació de la logística als països de la riba sud de la Mediterrània, LOGISMED confirma que el sector logístic
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Es van organitzar quatre conferències (2007,
2008, 2010 i 2011); el tema de la primera va
ser «La Mediterrània, una nova placa giratòria
del comerç mundial», i va congregar més de
350 persones provinents de totes les activitats
del comerç mundial (transportistes, carregadors i operadors portuaris, fabricants d’equipa
ment automobilístic, consultors, professionals
de la logística, etc.). Tots ells van debatre el
tema de la col·laboració entre els països del perímetre mediterrani i moltes altres qüestions
(zones de lliure comerç, paper dels ports de
transbord, desenvolupament de zones logístiques, tecnologies de la informació i la comunicació [TIC], etc.).
La segona conferència (2008) es va centrar en
«L’excel·lència portuària: integració de les cadenes logístiques mundials i consolidació dels hinterlands». Hi van participar més de 430 persones procedents de més de vint països. Els punts
més destacats que s’hi van abordar van ser la
consideració de l’estret de Gibraltar com a megaplataforma atlàntica, les noves iniciatives, la
diversificació de les rutes marítimes i els reptes
que presenta la consolidació dels accessos al
hinterland.
El debat de la conferència de 2010 va posar
l’accent en els «Intercanvis internacionals del
sector alimentari i de la cadena logística del
fred». La seguretat dels subministraments alimentaris ha d’afrontar uns reptes internacionals
de gran envergadura. Aquesta seguretat és encara més important per als productes peribles,
que necessiten una cadena logística del fred integrada. S’han estudiat diversos eixos, com ara
les exigències, les prestacions i els canvis, per
mostrar els desafiaments relacionats amb la
regulació fitosanitària i amb l’organització de
l’oferta de la logística de productes frescos i
congelats. La innovació constitueix una resposta
a les exigències de les cadenes logístiques del
fred, sigui en els sectors de l’energia, o en els
dels sistemes d’informació, emmagatzematge,
vehicles, formació, etc. També es va tractar la
qüestió dels actors de la cadena del fred –estrangers i marroquins–, que es desplaçaran al
Marroc per respondre a les exigències dels
clients a través de mitjans adaptats i evolutius.
Així mateix es va presentar el cas del Brasil en
l’àmbit dels intercanvis agroalimentaris, i en especial en els transatlàntics.

•

•

La conferència del març de 2011 ha tractat el
tema «Green logistics & Green ports», amb
l’objectiu de debatre els reptes ecològics de les
cadenes logístiques. Els participants de les cadenes logístiques complexes i\o globals van
presentar les seves experiències per fer front a
les exigències mediambientals, que demanen
més imaginació i innovació per gestionar els
fluxos logístics mundials amb els mínims costos
logístics i socials possibles. Els grups d’experts
van abordar les qüestions relacionades amb el
medi ambient: l’experiència nord-americana en
matèria de reptes ecologistes al sector portuari,
i els reptes ecologistes en la logística, subratllant especialment la importància de la dimensió
marítima i l’anomenada last mile logistics.
Saló Marroquí dels Oficis del Transport i la
Logística (LOGIMA). És el saló per excel·lència
de la logística al Marroc. El seu objectiu és ajudar les empreses a adquirir una cultura logística,
permetre’ls augmentar els seus rendiments, organitzar un espai per compartir informacions i
experiències, assenyalar les evolucions i les tendències de la logística a escala nacional i internacional, oferir els productes, els serveis i la
competència en les esferes del transport i la logística a tots els qui els demanen i, finalment,
aglutinar anualment la comunitat del transport i
la logística entorn d’una plataforma de trobades,
contactes i interessos. Se n’han fet cinc edicions, amb múltiples conferències sobre temes
d’actualitat en l’àmbit del transport i la logística.
Saló Internacional del Transport, les Infraestructures, l’Equipament i la Logística
(SITIEL). Aquest saló és també un punt de trobada per als qui intervenen en les cadenes logístiques i els transports a Algèria. Ha arribat a
la VIII edició. El saló ha adquirit fama internacional i ha combinat els estands dels operadors
privats i dels institucionals en conferències i tallers sobre temes candents i actuals en el sector
del transport logístic. El seu èxit no es deu a la
dinàmica logística d’Algèria, sinó més aviat als
seus organitzadors. La logística és la parenta
pobra de la política macrologística algeriana. La
KGN, el seu organitzador, edita la millor revista
sobre transport logístic del Magreb, Le Phare, i
organitza al llarg de l’any nombrosos seminaris i
conferències sobre les qüestions relacionades
amb el transport i la logística, als quals convida
experts i professionals internacionals.

1

Conveni de 1956 referent al contracte del transport internacional de mercaderies per carretera (CMR), Conveni internacional pel que fa al
transport de mercaderies per ferrocarril (CIM).
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carregat d’impulsar la Conferència sobre les
«Autopistes del mar». Aquesta conferència va
permetre establir un paral·lelisme entre, d’una
banda, la perspectiva europea, amb la intervenció de l’alcalde Henri de Richemont (redactor de
l’informe sobre les autopistes del mar) i de Dominique Bussereau (secretari d’Estat de Transports de França), i, de l’altra, la perspectiva
marroquina sobre les autopistes del mar de MedaMos I Port d’Agadir-Portvendres presentada
per la Marina mercant marroquina.
En ocasió d’aquesta trobada, i per primera vegada, es van abordar les estratègies de col·la
boració dels interventors de tota la cadena logística de les autopistes del mar.
En la conferència es va debatre sobre les autopistes del mar, i es va propiciar que el Marroc
adoptés una posició més constructiva, més moderada i innovadora en el projecte MedaMos II.
L’AMLOG també va ser la col·laboradora oficial
de diversos col·loquis (col·loqui internacional
LOGISTIQUA’10, «Supply Chain Management,
palanca de la competitivitat en una conjuntura
de crisi», ENCG-Agadir, maig de 2010; col·loqui
«La logística: clau de la competitivitat de les empreses. Situació actual i perspectives», Facultat
Pluridisciplinària de la Universitat Chouaib Doukkali d’El Jadida [FPJ], maig de 2010; col·loqui
de la Universitat Hassan II Mohammedia sobre la
logística i la competitivitat del comerç exterior,
juny de 2010, etc.), i en especial:
–	El col·loqui «International Conference Information Systems, Logistics and Supply
Chain», ILS 2010, Third International Conference on Information Systems, Logistics and
Supply Chain, Casablanca, del 13 al 16
d’abril de 2010. En aquesta ocasió el president de l’AMLOG va subratllar que «Posen
en relació els interessos públics (els organismes) i privats (les empreses); uneixen el
llarg termini (l’organització de l’espai) i el
curt (la flexibilitat del mercat); constitueixen
uns desafiaments socials (desafiaments ter
ritorials), que van més enllà dels mercats
immediats. Des d’aquesta perspectiva macrologística i micrologística presentarem les
plataformes logístiques al Marroc».
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Associació Marroquina per a la Logística
(AMLOG). L’AMLOG ha organitzat i promogut
activament diverses trobades sobre la logística
en tots els seus vessants: el seminari «La intermodalitat i el transport combinat ferrocarril-car
retera; punts forts i febles. Hi ha un futur al
Marroc i en quines condicions?», a càrrec de
Jean Louis Deyris, i fet el 9 de desembre de
2009 a Casablanca per als membres i socis
d’aquesta Associació; la conferència de l’11
de desembre de 2009, que va tenir lloc a Agadir en el marc del Saló Internacional Professional del Sector de Fruites i Hortalisses (SIFEL),
sobre les plataformes logístiques d’aquest sector; en aquesta conferència s’havien d’identificar
els punts forts i febles de la cadena logística,
del productor als distribuïdors, i proposar solucions sobre la base de les experiències dels
sectors competidors.
L’AMLOG també va organitzar, el 28 de gener de
2010, a Casablanca, un seminari sobre les Regles de Rotterdam i el seu impacte sobre la cadena logística, amb la presentació d’un estudi
sobre l’aportació d’aquestes regles en comparació dels convenis existents (Conveni de Brus
sel·les de 1924, Protocols de 1968 i 1979, Regles d’Hamburg, Conveni de Ginebra de 1980,
que no s’ha arribat a aplicar). Les Regles de Rotterdam es mostren favorables als mega-carries i
grans carregadors, així com als subministradors
de serveis logístics a escala mundial. Els petits i
mitjans carregadors, i els armadors i transportistes dels PSM, no tenen la força necessària per
fer front als riscos que comporten les Regles de
Rotterdam. Aquestes regles estan pensades
també per al transport multimodal (art. 26), però
si es produís un litigi es plantejaria un problema.
Com interpretarà el jutge la paraula internacional
en aplicar els convenis CMR o CIM1 en cas que
sorgeixi un conflicte en l’àmbit del transport ter
restre? I el mateix problema es plantejarà per al
pre i el posttransport terrestre en l’àmbit d’un
espai nacional: com poden aplicar els jutges el
CMR o el CIM en comptes de la llei nacional per
a la part del transport efectuat a escala local?
El novembre de 2010, el convidat de l’Associació
Marroquina de Logística (AMLOG) va ser l’en
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–	Durant l’ICHCA INTERNATIONAL BIENNIAL CONFERENCE (Casablanca, 26 i 27
d’abril de 2010), el president de l’AMLOG
va presentar una comunicació sobre els
reptes de la cadena logística marítima
(transport marítim, port i hinterland) per a la
gestió dels costos logístics globals.
–	Finalment, el febrer de 2011 l’AMLOG va
organitzar un seminari sobre els Incoterms
2010. En aquest seminari va destacar la
participació de Bernard Dreyer, que va
comparar els Incoterms de 2010 amb els
de 2000 des del punt de vista de la cadena
logística internacional.
En conclusió, aquests fòrums, salons i projectes han
constituït uns elements determinants per a l’aparició
d’una veritable voluntat política euromediterrània per
al desenvolupament del sector logístic a la Mediter
rània, i en particular als PSM. A més, aquestes trobades han servit per sensibilitzar els responsables
polítics dels PSM sobre la conveniència d’atorgar al
sector logístic una posició especial per impulsar el
desenvolupament de les seves economies.

disposar d’una política logística que acompanyarà
les reformes en curs. A Egipte, les autoritats són
conscients de la importància del sector de la logística en l’economia nacional, per la qual cosa s’han
posat en marxa iniciatives i reformes institucionals
per tal de reforçar-lo.
Als tres països del Magreb s’està invertint en infraestructures (carreteres, autopistes, zones d’activitats
logístiques, etc.): grans obres de l’autopista EstOest, privatització d’una part de les infraestructures
portuàries i modernització dels transports ferroviaris
a Algèria, que es concentren en la millora de la connexió dels ports amb el seu hinterland i potencialment en l’obertura del gran Magreb. Al Marroc s’està
construint una xarxa d’autopistes i de línies ferroviàries (TAV Tànger-Casablanca 2015), estem assistint a l’aparició d’un eix portuari internacional a
Tànger (Tànger Med), i als ports del país s’està procedint a la privatització de la manutenció portuària.
També podem esmentar el desenvolupament d’auto
pistes i el projecte del nou port d’aigües profundes
d’Enfidha, a Tunísia.
A poc a poc es va confirmant l’aparició de les multinacionals i els operadors globals del transport i la
logística, llevat del cas del Marroc, on ja es troben
molt presents.

Perspectives
Les polítiques logístiques
Als països de la riba sud de la Mediterrània s’estan
fent lloables esforços per desenvolupar el tema de la
logística.
En el cas del Marroc, la seva decidida voluntat política de desenvolupar el sector logístic es tradueix en
un contracte programa, que constitueix un cas singular al Magreb, entre l’Estat i el sector privat, destinat a consolidar el servei de la logística i acompa
nyar l’estructuració del mercat logístic interior, creant
una xarxa de plataformes en totes les regions del
Marroc, ajudant al desenvolupament d’activitats dels
operadors logístics marroquins, fomentant l’adqui
sició de competències de tots els nivells i per a totes
les activitats logístiques, i preparant el personal administratiu encarregat de regular el sistema logístic
marroquí. I a Tunísia passa el mateix, perquè aquest
país disposa d’una estratègia de creació de plataformes logístiques, i hi han sorgit operadors locals i
activitats de formació en logística. A Algèria encara
no hi ha una veritable política logística, però totes les
dades permeten pronosticar que molt aviat es podrà

Cap a la creació d’un clúster logístic i d’una xarxa
de plataformes logístiques euromediterrànies

Per assegurar el desenvolupament del sector logístic als Països Socis Mediterranis, cal gestionar les
estratègies logístiques nacionals tenint en compte
dos elements essencials:
•

•

L’adequació de l’entorn logístic creant una comunitat logística euromediterrània en forma d’un
clúster logístic mediterrani que servirà de suport
als clústers nacionals, regionals i locals. L’expe
riència dels països de la riba nord del Mediterrani és rica en ensenyaments (web de l’European
Cluster Observatory). En aquest sentit, caldrà
discutir les propostes del Centre d’Estudis del
Transport per a la Mediterrània Occidental (vegeu «El sector logístic a la riba sud de la Mediter
rània occidental: diagnòstic i propostes») i posar-les en pràctica amb intel·ligència per reforçar
la competitivitat logística als PSM.
La creació d’una xarxa de plataformes logístiques euromediterrànies: la xarxa necessitarà

Condicions òptimes per crear una xarxa de plataformes euromediterrànies
• Una situació geogràfica estratègica.

• El desenvolupament del transport combinat per garantir un desenvo-

• Una xarxa de transports densa i eficient.

lupament sostenible; quan es massifiquen els fluxos, el transport com-

• Una política decidida en matèria logística per part dels ens territorials

binat redueix el consum d’energia fòssil i aconsegueix que dismi-

(regions, municipis, etc.) per atreure els inversors reals i potencials.

nueixin les emissions de gasos d’efecte hivernacle, amb més o menys

• La multimodalitat de les plataformes és un criteri poderós per a la

eficàcia en funció de les modalitats de transport (marítim, ferroviari o

seva promoció, ja que comporta l’avantatge d’oferir uns nusos de co-

fluvial). El transport combinat també incideix en la descongestió de

municació més eficaços amb múltiples combinacions logístiques pos-

les infraestructures viàries, que actualment es veuen afectades per

sibles.

l’augment continuat de la circulació per carretera, font de l’increment

• Unes infraestructures eficients: una bona xarxa de carreteres, així com
una xarxa ferroviària que connecti les grans ciutats.
• Uns ports marítims amb bones comunicacions, més un conjunt

de la inseguretat viària.
• Finalment, les facilitats financeres, territorials i de formació són elements indispensables per a la materialització de la xarxa.

Les plataformes de dimensió euromediterrània solen
trobar-se en una zona d’activitat logística adossada
a una zona d’activitat econòmica multiforme i multiindustrial pròxima, al seu torn, a una zona portuària.
Aquestes plataformes necessiten un conjunt de serveis col·lectius específics (territorials, infraestructures, competències, finances, institucions, reglamentacions adaptades, etc.).
El projecte LOGISMED ha de ser el model de la xarxa de plataformes logístiques euromediterrànies i del
clúster logístic euromediterrani.

Conclusions
Les qüestions financeres i de competències seran
determinants per crear una xarca de plataformes
euromediterrànies.
S’hauran de trobar les solucions adequades per
crear un Partenariat Euromediterrani «privat-públic»
per tal de facilitar la posada en marxa d’una xarxa de
PFLEM que tingui com objectiu facilitar una integra-

ció encertada i justa dels interessos dels operadors
privats i públics d’ambdues riberes de la Mediterrània. Per assolir-ho hi ha vàries solucions (Banc Europeu d’Inversions, Banc Africà de Desenvolupament,
Banc Mundial, fons públics i privats, locals i multinacionals, etc.). Tanmateix, és necessari fomentar els
projectes d’innovació financera, territorial i de formació i propiciar la creació d’una comunitat logística
euromediterrània a través de fòrums, salons i projectes..., per construir un espai euromediterrani de pau
i de progrés.
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una oferta global i integrada, i una política unificada d’organització i infraestructura (accessos
per carretera i per autopista, oferta de sòl a un
preu raonable, magatzems especialitzats –cambres frigorífiques, àrees de mercaderies perilloses–, edificis per a serveis col·lectius, ramals
ferroviaris, zones per al transbord dels contenidors i parcs de contenidors, etc.).
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La inclusió de la perspectiva de gènere
en les polítiques de desenvolupament
i cooperació de la UE

Judith Neisse
Directora
Mediana, Brussel·les

D’acord amb la Comissió Europea1 la igualtat de
drets entre dones i homes és un principi fonamental
reconegut en la legislació internacional de drets humans, un valor comú de la UE i una condició necessària per aconseguir els objectius d’aquesta institució pel que fa a creixement, ocupació i cohesió social.
Malgrat que encara hi ha desigualtats, en les últimes
dècades la Unió ha avançat notablement en la promoció de la igualtat entre tots dos sexes. Aquest progrés és, fonamentalment, resultat de la legislació de
la igualtat de tracte, la integració de la igualtat de
gènere i les mesures específiques per al progrés de
les dones, i també de l’aplicació i el seguiment dels
corresponents acords i marcs de la UE.
Un nombre elevat de textos legislatius europeus estan dedicats a la igualtat entre dones i homes. Es
tracta, bàsicament, de diverses disposicions i directives de tractats sobre l’accés a l’ocupació, la igualtat de retribució, la protecció de la maternitat, el
permís parental, la seguretat social i la seguretat
social ocupacional, la càrrega de la prova en casos
de discriminació, i l’autoocupació.
El pla de treball de la UE per a la igualtat de gènere
ja ha fixat les seves prioritats per al període 20062010. Conté iniciatives específiques i la incorpo
ració de la igualtat entre dones i homes en totes les
polítiques i activitats de la UE («integració de la
igualtat entre els sexes»), incloent-hi les relacions
exteriors i el desenvolupament.

1

Els avenços pel que fa a igualtat a la UE s’avaluen
anualment i es presenten en un informe sobre la
igualtat entre dones i homes elaborat per la Comissió Europea en estreta col·laboració amb els estats
membres.
El 21 de setembre de 2010 es va adoptar una nova
estratègia per a la igualtat entre dones i homes
(2010-2015)2. Aquesta estratègia dóna continuïtat
a l’experiència del pla de treball per a la igualtat entre dones i homes. Es tracta d’un marc íntegre que
compromet la Comissió a fomentar la igualtat de
gènere en totes les seves polítiques. L’estratègia,
que va més enllà del Pla de treball per a la igualtat
entre dones i homes 2006-2010, i també del Pacte
per la Igualtat de Gènere, exposa amb claredat una
sèrie d’accions en cinc àrees prioritàries definides
en la Carta de la Dona, i una àrea dedicada a temes
transversals:
1. Igual independència econòmica.
2. Salari igual per a treball igual i treball d’igual
valor.
3. Igualtat en la presa de decisions.
4. Dignitat, integritat i fi de la violència sexista.
5. Igualtat de gènere en l’acció exterior.
6. Temes horitzontals (rols de gènere, legislació i
mecanismes de governança)
L’estratègia subratlla la contribució de la igualtat de
gènere al creixement econòmic i al desenvolupament sostenible. A més, dóna suport a l’aplicació de
la dimensió de la igualtat de gènere en l’Estratègia
Europa 2020.

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=418. [Últim accés 6 de juny de 2011.]
Comissió Europea. Strategy for equality between women and men 2010-2015. Luxemburg: Oficina de Publicacions de la Unió Europea, 2011
[ISBN 978-92-79-16981-6].
2

3

Accions bilaterals
Pel que fa a les relacions bilaterals exteriors, la
igualtat de gènere s’inclou en tots els plans de
treball definits en virtut de la PEV. A més, el diàleg
sobre aquest tema entre la CE i els països socis
s’ha organitzat en diversos subcomitès. Les pers-

Annex a les conclusions del Consell sobre els ODM amb vista a la reunió plenària de l’ONU que es farà a Nova York, i per després, 3023a reunió
del Consell d’Afers Exteriors. Luxemburg, 14 de juny de 2010,
www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/EN/genaff/115157.pdf
4 Directrius de la UE sobre la violència contra les dones i les nenes per combatre tota forma de discriminació contra elles, www.consilium.europa.
eu/uedocs/cmsUpload/16173cor.en08.pdf
5 Declaració conjunta del Consell i els representants dels governs dels estats membres reunits amb el Consell, el Parlament Europeu i la Comissió sobre la Política de Desenvolupament de la Unió Europea: «el Consens Europeu» (2006 / C 46/01), http://ec.europa.eu/development/icenter/
repository/european_consensus_2005_en.pdf
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El Pla de treball de la Unió, així com l’Estratègia
per a la igualtat entre dones i homes (2010-2015),
tenen com a prioritat fomentar la igualtat de gènere en les polítiques exteriors i de desenvolupament, en especial el foment de la igualtat de gènere en la Política Europea de Veïnatge (PEV). La
política de la UE per a la promoció de la igualtat de
gènere dintre de la UE està estretament relacionada amb la tasca assumida per la institució en tercers països.
En el context de la PEV, la UE dóna suport a les
mesures dels països socis per fomentar la igualtat
de gènere. Els Plans d’Acció de la PEV fixen una
agenda, pactada entre tots els països, de prioritats
de reforma. Així mateix, contenen el compromís
dels països socis d’establir un diàleg sobre temes
relacionats (els drets humans i de les dones) i desenvolupar reformes polítiques i legislatives.
La UE manté el compromís d’accelerar la consecució dels Objectius de Desenvolupament del
Mil·lenni i ajudar a assolir els estàndards fixats per
la Convenció sobre l’eliminació de totes les formes de discriminació contra la dona (CEDAW, en
les seves sigles en anglès), així com les metes de
la Plataforma d’Acció de Pequín (BPfA) i el Programa d’Acció del Caire, tal com preveu el Pla
d’Acció de la UE sobre igualtat de gènere i capacitació de les dones en la cooperació per al desenvolupament (2010-2015)3. Les directrius de la
UE sobre la violència contra les dones i les nenes
per combatre tota forma de discriminació aporten
orientació per emprendre el diàleg polític i, si escau, adoptar mesures en casos individuals de violació dels drets de les dones4. La UE continuarà
utilitzant les seves polítiques de desenvolupament
per promoure la igualtat de gènere i potenciar el
paper de les dones.
La Unió Europea i els estats membres són actors
clau en les iniciatives internacionals per al desen-

volupament. La institució comparteix els instruments i acords reconeguts mundialment, com ara
la CEDAW, la Declaració del Mil·lenni (2000) i els
Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni
(ODM), el Programa d’Acció de la Conferència Internacional sobre Població i Desenvolupament
(CIPD) de 1994 i la BPfA, el Consens de Monter
rey, la Declaració de París i el Programa d’Acció
d’Accra. A més, ha reafirmat la igualtat de gènere
com un dels cinc principis fonamentals de la política de desenvolupament del Consens Europeu sobre Desenvolupament5, i fa poc ha adoptat les ja
esmentades «directrius de la UE sobre la violència
contra les dones i les nenes per combatre tota forma de discriminació contra elles».
En la cooperació al desenvolupament i en les
relacions individuals amb tercers països, la UE
està profundament compromesa amb la política
d’igualtat de gènere. Promou el doble enfocament d’integració de la perspectiva de gènere en
totes les polítiques al costat de mesures específiques, tot això sumat al diàleg polític i sobre polítiques. D’altra banda, reconeix que la igualtat de
gènere està estretament vinculada a l’objectiu
general de desenvolupament consistent a reduir
la pobresa.
Entre les accions incloses en la prioritat 6 del Pla
de Treball de la UE 2006-2010, la Comissió Europea «reforçarà la igualtat de gènere a la zona mediterrània, inclosa l’organització el 2006 d’una
conferència ministerial d’Euromed sobre la igualtat de gènere, precedida per una consulta a la societat civil, que podria conduir a adoptar un pla
d’acció».
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pectives de gènere i igualtat entre homes i dones
consten en els plans d’Acció de la PEV, classificats bàsicament en tres apartats: promoció dels
drets humans; polítiques socials i ocupació, i la
lluita contra el tràfic d’éssers humans, especialment de dones i nens. Concretament, la majoria
de països hi inclouen: reforçar el paper de les dones en l’àmbit polític (polítiques relacionades amb
sistemes i processos electorals), econòmic i social, l’aplicació de la CEDAW i la lluita contra la
violència sexista, que comprèn també els delictes
relacionats amb l’honor, l’estatut personal i el codi
familiar.

En la cooperació al
desenvolupament i en les
relacions individuals amb tercers
països, la UE està profundament
compromesa amb la política
d’igualtat de gènere. Promou el
doble enfocament d’integració de
la perspectiva de gènere en totes
les polítiques al costat de mesures
específiques, tot això sumat al
diàleg polític i sobre polítiques
En l’informe de situació 20086 de la PEV s’afirma
que, «en general, la participació de les dones en la
vida social, política i econòmica encara s’ha de
reforçar en diversos graus. La discriminació de les
dones o la violència domèstica segueix estant
molt estesa. Cal una major tipificació de les agressions contra les dones. Encara hi ha barreres importants, però molts països han pres mesures per
anar més enllà en la promoció de la igualtat de
gènere».
Egipte, Israel, Jordània i el Marroc tenen programes
específics bilaterals en matèria de gènere.

societat, duta a terme els dies 14 i 15 de novembre de 2006 a Istanbul, els socis van acordar treballar d’acord amb uns objectius pactats en un
marc d’acció compartit durant els cinc anys posteriors a la conferència. Posteriorment es va
acordar que els socis adoptarien «mesures per
aconseguir la igualtat de gènere, impedir tota
mena de discriminació i garantir la protecció dels
drets de les dones».
Les conclusions adoptades per la Conferència
d’Istanbul estaven destinades a reforçar els drets
polítics i civils de les dones, els seus drets socials i econòmics, i els de l’àmbit cultural, així
com el paper de les comunicacions i els mitjans
de masses.
Pel que fa al mecanisme de seguiment i revisió, es
convida el Comitè Euromediterrani a «convocar,
almenys una vegada a l’any, una reunió ad hoc
euromediterrània d’alts funcionaris experts per
avaluar l’aplicació de les mesures descrites en les
Conclusions i informar-ne a la Conferència Euromediterrània de Ministres d’Afers Exteriors. El
2009 es durà a terme un seguiment de la Conferència Ministerial Euromediterrània per debatre
qüestions relatives al ple gaudi de tots els drets
humans per part de les dones, així com als progressos en l’aplicació d’aquestes mesures».
En el context del Partenariat Euromediterrani
(PEM), el procés establert per la Conferència
d’Istanbul és únic. Es tracta d’un mètode pioner;
no en va ha permès el desenvolupament de mesures complementàries finançades per la Comissió
Europea (generació de capacitats tècniques i institucionals, com la formació o el desenvolupament
de marcs d’acció, establiment d’eines de coneixement, mecanismes de revisió política...), destinades a donar suport a un procés de consulta intergovernamental. En el procés també s’hi han inclòs
consultes a la societat civil.
En aquest sentit, la Comissió Europea ha desenvolupat diversos instruments de cooperació:
•

El context regional Euromed
A la Conferència Ministerial Euromediterrània sobre la consolidació del paper de les dones en la

6

El programa «Reforçar la igualtat entre homes i dones a la regió euromediterrània» és
una mesura complementària per donar suport
a les activitats actuals del procés de cooperació intergovernamental en el marc del Partenariat Eurom editerrani i la Unió per la Medi-

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SEC:2009:0522:FIN:EN:PDF. [Últim accés a 6 de juny de 2011.]

A més d’aquests instruments, es pot recórrer a la
TAIEX i TWINING per desenvolupar més accions
Euromed conjuntes.
Ara bé, el model continua evolucionant. Ha de polir
els seus mètodes, i forjar-se una identitat i especificitat pròpies. A més, ha d’identificar complementarietats amb altres plans intergovernamentals internacionals; així podrà ser reconegut com una
contribució eficaç i concreta a la plena aplicació de
les convencions internacionals sobre drets humans
de la dona, com ara la CEDAW, o de les corresponents recomanacions del sistema de drets humans
de l’ONU, com ara les derivades de procediments
especials del Consell de Drets Humans o de
l’examen periòdic universal.

El Procés d’Istanbul s’enfronta a diversos
reptes
La part de les Conclusions d’Istanbul presentada
com a Pla d’Acció no s’ha de considerar un pla operatiu per a l’acció, sinó més aviat un document informatiu polític que identifica àmbits d’acció potencials o desitjats.
Esmenta un únic instrument per al seguiment, en
concret el comitè d’experts ad hoc, però no iden-

7
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•

tifica els processos i eines informatius d’aquest
comitè.
El Procés d’Istanbul no defineix el seu propi valor
afegit. Per a alguns dels socis, no fa sinó duplicar
models ja existents.
L’increment del paper de la dona en la societat és
part indispensable del desenvolupament de la regió. Per això la Declaració Conjunta de la Cimera
de París per a la Mediterrània (13 de juliol de
2008) afirma: «El futur de la regió euromediterrània
rau en la millora del desenvolupament socioeconòmic [...] i el coneixement. Cal incrementar la cooperació en sectors com ara l’educació, [...] el reforç del paper de la dona en la societat»7.
La Declaració dels ministres d’Exteriors de la
UpM (4 de novembre de 2008) torna a insistir en
la necessitat de reforçar el paper de la dona en la
societat amb les paraules següents: «Dins dels
treballs consecutius a la Conferència ministerial
d’Istanbul de 2006 sobre el reforç del paper de la
dona en la societat, i amb vista a la segona conferència ministerial, que tindrà lloc al Marroc el
2009, els ministres insten a dur a terme noves iniciatives per tal d’accelerar la posada en pràctica
de les conclusions d’Istanbul. Com a resultat, es
podria arribar a un conjunt concret d’activitats en
tots els àmbits aprovats en les Conclusions de la
reunió ministerial d’Istanbul».
Al Marroc, els dies 11 i 12 de novembre de 2009,
es va fer una segona Conferència Ministerial Euromediterrània sobre el reforç del paper de la dona.
Entre els objectius de la conferència hi havia els
següents: augmentar la conscienciació pel que fa
al Pla d’Acció d’Istanbul (PAI) i estudiar oportunitats per utilitzar-lo com a instrument de promoció
de canvis socials i legals; estudiar les sinergies
entre els marcs nacionals, regionals i internacionals per a la promoció i la protecció de la igualtat
de gènere (PAI, CEDAW, altres mecanismes de
l’ONY, el PEM, la PEV i la Unió per la Mediterrània
[UpM]), i consolidar la cooperació de la societat
civil i la formació de coalicions a la zona Euromed
entorn de la igualtat de gènere i els drets de la
dona.
A la Conferència de Marràqueix, els ministres van
impulsar el Procés d’Istanbul, promotor de la igualtat entre dones i homes, posat en marxa tres anys
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•

terrània. Contribueix a l’objectiu general de
donar suport a les dinàmiques actuals i consolidar la capacitat dels actors qualificats per
fomentar la igualtat entre homes i dones i donar continuïtat a les conclusions ministerials
d’Istanbul.
El programa «Invertir en les persones» (IiP) pretén consolidar la capacitat de les organitzacions
de la societat civil actives en el terreny de la
promoció dels drets de les dones i la igualtat
entre dones i homes.
L’Instrument Europeu per a la Democràcia i els
Drets Humans (IEDDH): els països mediterranis poden optar a programes de suport destinats a afavorir les organitzacions de la societat civil que promouen els drets humans. En el
marc d’aquest objectiu, el foment dels drets
de la dona es reconeix explícitament com a
prioritat.
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abans. Van augmentar l’eficàcia del Marc d’Acció;
les prioritats ja estaven fixades i les disposicions de
seguiment per a les millores previstes havien de ser
més efectives.
En aquesta mateixa ocasió, la Unió per la Mediterrània (UpM) va acordar crear una fundació i una xarxa
de cooperació regionals per promoure els drets de
la dona, així com un Observatori euromediterrani de
la violència contra la dona. L’organisme es regiria
per una «governança multilateral». La fundació, que
començaria la seva trajectòria amb el suport del
Banc Mundial, tindria les seves primeres seus a París, Marràqueix i Biblos, al Líban. La UpM va decidir
que una fundació per a les dones podria «coordinar
energies i mitjans» i «crear una xarxa de dones a la
Mediterrània». La fundació es finançarà amb contribucions públiques i privades, «únicament voluntàries», tot i que el Banc Mundial hi farà una aportació per a la fase inicial.

Conclusions
Des del seu naixement el 1995 a Barcelona, el
Partenariat Euromediterrani ha prestat atenció política, però també recursos financers, a la igualtat
de gènere. Aquesta orientació encaixa amb processos i instruments internacionals, com la BPfa o

8

www.enpi-info.eu/mainmed.php?id=24426&id_type=1&lang_id=450

els ODM, i com l’aplicació de la Convenció CEDAW. Malgrat els esforços de la UE, no s’ha invertit tot el potencial de l’Euromed ni dels instruments
de veïnatge per afavorir la igualtat total entre homes i dones en la política mediterrània. Encara són
molt escasses, gairebé inexistents, les dotacions
importants dedicades totalment a aquesta prioritat
en la cooperació bilateral amb els socis mediterranis, que capitalitza la major part dels fons de cooperació amb aquests socis. Els mecanismes com
Twinning, la TAIEX o els Plans d’Acció Nacionals
de la PEV són gairebé «imparcials» pel que fa a
gènere i presten poca atenció al 50% dels beneficiaris d’aquesta regió. En vista dels últims esdeveniments a Tunísia, Egipte, Jordània, Síria, Algèria,
el Marroc i Líbia, la declaració de l’Alta Representant de la UE, Catherine Ashton, en ocasió del 100
aniversari del Dia Internacional de la Dona8, no es
pot quedar només en paraules. En el seu discurs,
l’Alta Representant afirma: «Les dones han tingut
un paper fonamental en els canvis que es produeixen al nord de l’Àfrica. Enmig de la violència,
les dones s’han unit a la lluita pel canvi. Esperem
que el paper essencial que les dones han exercit
fins ara es reflecteixi plenament en els canvis institucionals que encara són objecte de debat a la regió. Les dones han d’ocupar un lloc central en les
converses sobre l’ordre futur».

Societat i cultura | Desenvolupament i cooperació

Mancances institucionals i financeres
La UpM ha trigat gairebé dos anys a néixer. La iniciativa va ser llançada a París el juliol de 2008 com la
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L’espai mediterrani va conèixer una sèrie de canvis
significatius el 2010. La dinàmica política i socioeco
nòmica dels països de la riba sud del Mediterrani no
es pot reduir a la persistència de règims no liberals
que actuen enfront de societats apàtiques. Diverses
pautes en els nivells socials fruit de la creixent globalització d’aquestes societats han contribuït a sembrar
les llavors de l’agitació que ha sacsejat la regió a finals de 2010. En aquest article no analitzarem aquestes pautes, ja que és encara massa d’hora per avaluar
els esdeveniments que estan canviant el perfil d’al
guns països mediterranis àrabs. Des d’una altra perspectiva, el més probable és que 2010 també es recordi com l’any que la Unió per la Mediterrània (UpM)
es va endinsar en una etapa d’agonia i fracàs.
Cal tenir en compte el contrast, prou palès, entre els
canvis que s’han anat produint a la regió, d’una banda,
i la paràlisi i l’esfondrament de part de l’arquitectura de
la UpM, de l’altra, i això hauria de generar una reavaluació a fons de la cooperació euromediterrània. En
aquest article s’aborden el component institucional i
els objectius de la UpM, amb la finalitat de treure a la
llum les raons del descarrilament parcial d’aquest procés. En les conclusions, s’analitzen breument les percepcions de les societats i els estats implicats, sobretot els de la riba meridional, per tal de proposar una
possible sortida al moment de paràlisi actual.

nova política europea envers la Mediterrània, si bé
en un principi s’havia presentat com una iniciativa
nacional francesa. Immediatament després de la reunió de ministres d’Afers Exteriors celebrada a Marsella a principis de novembre de 2008, que va posar
els fonaments per a la seva correcta instauració i
funcionament, la UpM va quedar bloquejada i confinada als llimbs, per causa de l’esclat dels esdeveniments de Gaza el desembre de 2008. Fins a principis de 2010 no va aconseguir sortir del cul-de-sac
originat per l’oposició entre Israel i els estats àrabs.
Però, amb tot, les dificultats van influir en tots els
progressos posteriors.
Una de les fites més importants de la UPM durant
els primers mesos de 2010 va ser, per fi, l’establiment
de la seu institucional i operativa a Barcelona, a més
de l’inici de les consultes amb els governs nacionals
per cobrir els diferents càrrecs, des dels de més alt
nivell fins als de funcionaris tècnics i administratius.
El procés va desembocar en el nomenament del secretari general, el 4 de març del mateix any, així com
dels sis subsecretaris de Grècia, Israel, Itàlia, Malta,
els Territoris Palestins i Turquia.
L’adjudicació d’aquestes secretaries planteja dubtes, ja que representa únicament països mediterranis. Els nomenaments contrastaven clarament amb
l’esperit d’«europeïtzació» que va inspirar la UpM,
per la qual cosa es convertia en una política pactada
per tots els membres de la UE. A més, no és cap
secret que tot el procés va topar amb moltes dificultats pràctiques, derivades de l’escepticisme de les
administracions nacionals, que, amb algunes excepcions, no van invertir esforços en la identificació d’un
fons de funcionaris i tècnics que fossin idonis per
ocupar aquests llocs. Per tant, un any després de la
creació de la Secretaria General, encara continua
tenint una plantilla molt insuficient. Es podria dir que
es va tardar massa a definir l’estructura institucional
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de la UpM i que el 2010 es va parar molta atenció a
qüestions administratives, en detriment de la necessitat d’actuar i començar a fer alguna cosa que demostrés les possibilitats reals d’aquest tipus de cooperació. Amb això, la naixent UpM hauria tingut
més força i hauria pogut iniciar un cicle com cal.

Cal tenir en compte el contrast,
prou palès, entre els canvis que
s’han anat produint a la regió i la
paràlisi i l’esfondrament de part
de l’arquitectura de la UpM
No es tracta de menysvalorar la importància de
comptar amb una estructura institucional ben establerta i sòlida com a punt de partida necessari per
al bon funcionament d’un projecte. Ara bé, l’absència
total de progrés en termes d’accions concretes no
es pot compensar amb avanços limitats des del
punt de vista organitzatiu. La conseqüència és que
tot el projecte va patir enormement per la divergència entre els seus objectius declarats i les contribucions reals per arribar a aconseguir-los. La situació
ha empitjorat encara més arran del problema per
captar fons. El novembre de 2010, els alts representants dels governs de la UpM, reunits a Brus
sel·les, van arribar a un acord sobre tres temes destacats: el pressupost de la UpM, les prioritats del
pla de treball i les regulacions sobre el funcionament intern de la Secretaria. De fet, el procés de
definició del pressupost encara no ha finalitzat. Els
membres estan d’acord en la necessitat de comptar amb una dotació econòmica de 6,2 milions
d’euros, dels quals 3 han estat aportats per la Comissió Europea, sempre que s’assoleixin altres
contribucions per cobrir el total de la xifra. Tot i alguns compromisos vagues expressats per Espa
nya, França i Alemanya, fins ara ningú més no ha
respost a la crida. Cal preguntar-se si és possible
que altres governs o institucions no governamentals es comprometin a cobrir les despeses de la
UpM i a finançar els seus projectes, ja que gairebé
no s’ha fet res per demostrar la capacitat de l’entitat
d’assolir els seus objectius.

1 «Postponement

«Baixa» política davant «alta» política?
Tota l’arquitectura de la UpM s’ha ressentit de la incapacitat per obtenir resultats concrets. Pel que fa a
reunions de representants d’alt nivell, la cimera de
caps d’Estat i de Govern dels països membres de la
UpM es va posposar en dues ocasions el 2010. En
principi, la trobada s’havia programat per al 7 de
juny, però es va passar al mes de novembre a causa
del deteriorament constant de les relacions araboisraelianes i el distanciament entre Turquia i Israel
després de l’episodi de la Flota de la Llibertat el 31
de maig. En definitiva, la conjuntura no era l’adequada
perquè avancés el diàleg entre les parts en el marc
de la UpM. El segon intent —dur a terme la reunió el
21 de novembre— també es va acabar frustrant,
sense que, però, es donés cap indicació sobre el
trasllat de la cimera a una altra data. La situació semblava força compromesa, a pesar dels intents de
França, Egipte i Espanya —els països que en principi més han invertit a garantir el funcionament de la
UpM, tot i que amb escassos resultats— per no qualificar les circumstàncies de preocupants, a causa
del presumpte progrés assolit amb el llançament de
la dimensió operativa de la UpM. Els tres socis van
insistir que «mentre esperen la segona cimera, Egipte, França i Espanya han convidat les institucions de
la Unió per la Mediterrània a continuar amb la seva
feina. Han expressat la satisfacció amb el progrés
dels projectes corresponents a les prioritats dels
caps d’Estat i de Govern en la cimera de París del
13 de juliol de 2008. També han pres nota dels importants passos fets per tal d’aconseguir la implantació operativa de la Secretaria Permanent amb seu
a Barcelona, així com l’adopció del seu pressupost i
programa de treball, que permetrà que la Unió per la
Mediterrània tiri endavant a un ritme més constant,
amb accions que estimulin una cooperació més estreta entre les dues ribes del Mediterrani»1.
Pot sonar a un intent de trobar una excusa pel poc
que s’ha avançat durant l’any i de desviar l’atenció
del moment delicat en què està immersa la UpM.
Amb aquest teló de fons, van tenir lloc diversos esdeveniments a la regió: les protestes i revolucions
que van esclatar en només dos mesos a Tunísia i
Egipte, però també a Jordània i Algèria, van suposar
un cop molt fort per a les perspectives de coope

of the Union for the Mediterranean Summit», 15 de noviembre de 2010. Disponible a: www.lamoncloa.gob.es/IDIOMAS/9/Gobierno/News/2010/15112010UnionMediterraneanSummit.htm.

Quant a les reunions sectorials i ministerials, han
sorgit els mateixos esculls, amb el resultat que algunes han fracassat estrepitosament, mentre que altres s’han cancel·lat abans de les dates previstes.
Un dels exemples més destacats del primer cas va
ser la Conferència Ministerial Euromediterrània sobre l’Aigua celebrada l’abril de 2010, en què va planejar durant tota la sessió la batalla semàntica a
l’entorn de l’ús del terme «territoris ocupats» davant
de «territoris sota ocupació», en referència als territoris ocupats palestins, sirians i libanesos. En conseqüència, no va ser possible adoptar l’Estratègia
de l’Aigua pactada. D’altra banda, es van haver de
cancel·lar diverses reunions sobre educació su
perior i agricultura. Aquests fets posen en dubte la
hipòtesi en el sentit que, si se centrava en la cooperació tècnica i socioeconòmica, la UpM podria fomentar el diàleg a llarg termini entre els socis de la
regió. Dit d’una altra manera: la idea primordial era
que, si s’obviava la cooperació política per centrarse en diversos projectes sectorials concrets en els
quals poguessin convergir els interessos de les
parts, els països no perseguirien només el desenvolupament socioeconòmic, sinó que també crearien
una situació més propícia a la cooperació política.
Tots els obstacles interns d’aquesta idea s’han posat ja de manifest, en el sentit que no es pot desvincular el progrés socioeconòmic de la pau i la millora
de les condicions polítiques nacionalment i regionalment. La persistència de barreres físiques i psicològiques per al diàleg polític i la cooperació entre els
països de la regió ha conduït a una situació en la
qual, encara amb més raó que en el Partenariat Euro
mediterrani (PEM), l’acord sobre projectes infraestructurals i econòmics ha de cercar cinc dels sis

La UpM en el context més ampli de les
polítiques mediterrànies de la UE
De tot el que s’ha dit es dedueix que la UpM està
passant per una fase delicada del seu desenvolupament. No hem de donar per fet que tingui capacitat
per funcionar en el futur, per la qual cosa cal fer uns
quants passos per reactivar-la. Per començar, cal
que quedi prou clar quin és el seu principal objectiu
i quina la missió que ha de dur a terme: de vegades
es presenta com un diàleg polític, al qual s’han encomanat les funcions que originalment eren cobertes pel «pilar polític i de seguretat» de la PEM, i de
vegades es mostra com un diàleg econòmic basat
en els projectes sectorials. L’enfocament «primer, la
baixa política, després l’alta política» significaria que
en primer lloc la UpM hauria de consolidar el seu
component econòmic i orientat als resultats, un
component que afecta la vida diària de la població
euromediterrània; el propòsit seria arribar a crear les
condicions necessàries per a una capacitat política
efectiva. No obstant això, el context polític actual en
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Les protestes i revolucions que
van esclatar en només dos mesos
a Tunísia i Egipte, però també a
Jordània i Algèria, van suposar
un cop molt fort per a les
perspectives de cooperació
previstes per la UpM

objectius essencials de la UpM, excepte la Universitat Euromediterrània (EMUNI); l’aplicació d’aquests
objectius, però, és presonera de la política exterior i
interior dels països, individualment, del sud i l’est de
la Mediterrània.
Tot això té relació amb l’estatus que la UpM atorga
als estats membres. El pas del PEM a la UpM ha
anat acompanyat de la tendència a renacionalitzar
les polítiques europees a la Mediterrània. El PEM era
un projecte de la UE en què la Comissió tenia un
paper important, mentre que els països del sud de la
Mediterrània eren socis de la institució en un nivell
inferior quant a la presa de decisions. Amb el naixement de la UpM, els governs europeus van començar
a treballar directament amb els del sud i l’est de la
Mediterrània, i la Comissió en va quedar completament al marge. A més, els socis mediterranis mantenien la sobirania i participaven en la iniciativa en
igualtat de condicions que la resta de membres. En
aquest marc intergovernamental, alguns socis de
països meridionals i orientals no han fet ús del seu
poder per fomentar la cooperació sana, sinó per
bloquejar-la, molt més preocupats per qüestions relacionades amb les seves polítiques de seguretat i
d’afers exteriors. Arran d’això, avui els socis del sud
són encara més lluny, tant d’Europa com entre ells,
del que hi eren el 1995, quan es va iniciar el PEM.
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ració previstes per la UpM. Un altre indici de
l’agreujament de la paràlisi institucional de la UpM
ha estat la dimissió del secretari general el 28 de
febrer de 2011.
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què hauria de desenvolupar-se la iniciativa, molt especialment el conflicte araboisraelià, és un gran obstacle per a la cooperació euromediterrània, si més
no als ulls dels socis de la riba sud.

L’exemple positiu del «Diàleg
5+5» a la Mediterrània occidental
o la Iniciativa Adriaticojònica
(AII), que va iniciar-se el 2000,
haurien d’impulsar la UpM pel
camí del desenvolupament
d’esquemes «de geometria
variable», geogràficament
i temàticament
El segon aspecte és que la UpM no actua en el buit
i, per tant, ha de buscar sinergies positives entre els
projectes propis i els programes que la Comissió ja
ha iniciat a la regió mediterrània. Alguns d’aquests
programes contenen un important propòsit econòmic, com ara la lliure circulació de productes i el
desenvolupament de projectes a gran escala en
l’àmbit de les infraestructures i el transport. D’aquí
podria arribar una possible sortida a l’escassetat de
finançament que pateix avui la UpM. Ara bé, la implantació i la sostenibilitat dels projectes, a més del
funcionament dels organismes institucionals de la
UpM, no es pot basar exclusivament en les contribucions de la Comissió, ja que això seria retrocedir
respecte dels plans originals.
Finalment, el més important és tenir en compte que
cada soci mediterrani no europeu té unes expectatives i uns interessos pel que fa a la seva participació
en la UpM. Mentre que per als de la Mediterrània
oriental —la regió adriàtica— la UpM representa una
dimensió feliç de la cooperació per reforçar les seves relacions amb la UE, els del nord d’Àfrica i
l’Orient Mitjà no ho veuen de la mateixa manera. Per
a la majoria d’aquests darrers, són més prioritaris els
Plans d’Acció en el marc de la Política de Veïnatge
Europeu (PVE); per tant, lluiten per obtenir tots els

avantatges que puguin en les seves relacions bilaterals amb la UE. A més, els estats del Magreb lamenten la seva marginació a la Secretaria de la UpM. Per
abordar aquests punts febles, la cooperació euromediterrània dins i fora de la UpM ha d’adoptar,
cada vegada, més línies subregionals, per tal de detectar i tenir en compte les especificitats i les necessitats diverses dels països socis. L’exemple positiu
del «Diàleg 5+5» a la Mediterrània occidental o la
Iniciativa Adriaticojònica (AII), que va iniciar-se el
2000, haurien d’impulsar la UpM pel camí del desenvolupament d’esquemes «de geometria variable»,
geogràficament i temàticament. Al capdavall, des
d’una perspectiva més àmplia, cal que la UE es replantegi totes les seves polítiques mediterrànies, si
vol ser capaç de reaccionar i fer-se càrrec de les
realitats canviants de la regió.
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Societat i cultura | Migracions

1 Això

és el que farà el Consell Europeu en la seva declaració de l’11 de març en «reconèixer la valentia dels ciutadans» i dels «disturbis portadors
d’esperança». EUCO 7/11.
2 L’acord entre Tunísia i Itàlia de 1998 exclou, però, la readmissió a Tunísia de les persones procedents dels països membres de la Unió del Magreb
Àrab.

Med.2011

Des de desembre de 2010, un vent de protesta
s’està propagant en un nombre cada vegada més
gran de països marcats per un dèficit democràtic i
per importants dificultats econòmiques i socials.
Començant per Tunísia, l’onada popular contra els
règims autocràtics i corruptes ha afectat en particular el nord d’Àfrica, on els canvis han adoptat un caire radical. Arran de la caiguda del president tunisenc
ocorreguda el 14 de gener de 2011, seguida de la
del seu homòleg egipci que va tenir lloc l’11 de febrer, a Líbia, el 17 de febrer —el «dia de la ira»— ha
constituït el punt de partida d’una situació d’insur
recció acompanyada, un mes més tard, per la intervenció armada d’una coalició internacional autoritzada pel Consell de Seguretat i instigada per França i
el Regne Unit. L’abast i la força de les revoltes han
sorprès profundament els mandataris europeus, els
quals, acostumats a règims forts i estables a les seves fronteres, han fet palesa la seva inquietud abans
de trobar-se en situació de saludar la lluita dels pobles per la seva dignitat1.
El principal sentiment d’inquietud era provocat per
les eventuals conseqüències migratòries d’aquesta
inestabilitat. A partir de principis de la dècada de
2000, els estats de la Unió Europea (UE) van incrementar considerablement la responsabilitat i la participació dels països nord-africans en el control de
les fronteres europees. Considerats com a països

d’origen i/o trànsit d’emigrants, els estats del sud
de la Mediterrània s’han anat comprometent cada
vegada més a contribuir al bloqueig de les eventuals sortides no autoritzades dels seus nacionals i
de persones estrangeres amb direcció a la UE.
Tunísia i Líbia havien modificat la seva legislació
l’any 2004 per donar més importància a les sancions imposades per l’ajuda a la immigració irregular, i estaven coalitzats amb Itàlia, entre altres estats europeus, mitjançant acords destinats a
controlar les fronteres marítimes i a readmetre els
nacionals i estrangers que havien sortit des de les
seves costes2.
La relaxació de la vigilància a les fronteres tunisenques provocada per la revolta ha estat una bona
ocasió perquè centenars de tunisencs hagin intentat sortir del país, aprofitant aquesta bretxa provisional. Després de l’arribada d’uns 5.000 tunisencs a l’illa de Lampedusa, Itàlia va posar en
marxa, el 12 de febrer de 2011, l’estat d’emergència
humanitària, subratllant el caràcter greu i excepcional de la situació. Cinc dies després que a Líbia
comencessin els actes de violència, Roma deixava
constància del seu temor davant un flux sobtat de
200.000 o 300.000 emigrants, mentre que Brus
sel·les l’avaluava entre 500.000 i 700.000 persones. Però tot i que aquestes xifres corresponien
globalment al total de persones que fugien de Líbia, una ínfima minoria es dirigia cap a Europa,
mentre que Tunísia, la situació de la qual ja estava
desestabilitzada, havia de fer front a l’arribada de
10.000 persones al dia per la seva frontera, i va
rebre prop de 200.000 persones en un mes, igual
que Egipte una mica més endavant (segons dades
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Revoltes àrabs i migracions.
Darrere el mur de la Mediterrània,
la unitat d’Europa
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de l’Alt Comissariat de les Nacions Unides per als
Refugiats, ACNUR).
La fusió dels esdeveniments polítics nord-africans
sota un mateix terme, el de «revoltes àrabs», ha originat una confusió semblant al voltant de les mobilitats
col·lectives que aquestes han engendrat, sota la rúbrica de «fluxos d’immigració il·legal» cap a Europa,
considerats una «amenaça per a la seguretat interior»3. I més encara, atès que les sortides forçoses
des de Líbia s’han produït després de les arribades
voluntàries des de Tunísia, la reacció europea respecte a les primeres ha orientat, i fins i tot suplantat,
la gestió de les segones, i al final s’ha optat per reforçar els murs a la Mediterrània abans que per afavorir una hipotètica política euromediterrània.

La revolta tunisenca i les migracions:
els límits de l’externalització
Els efectes de la contenció de les poblacions
A diferència de les persones que han abandonat
Líbia, en la seva majoria estrangeres, els emigrants
que han sortit de Tunísia durant la «revolució del
gessamí» són ciutadans tunisencs que, en general,
presenten les característiques dels «emigrants
econòmics». Aquestes sortides són només el producte de la desestabilització tunisenca en tant que
aquesta darrera ha proporcionat l’ocasió de fer
realitat les ambicions que ja tenien. Són aquí per
recordar que, tot i que les dades d’aquests darrers
anys hagin indicat una sensible disminució de les
sortides des de les costes mediterrànies, el fet de
reforçar les fronteres frena, més que redueix, la
pressió migratòria. El 5 d’abril de 2011, el Parlament Europeu considerava amb tota raó que «en el
passat, els itineraris dels fluxos migratoris variaven
en funció dels llocs en què la pressió era màxima
però [...] mai no es van interrompre [...] i l’emigració
no pot aturar-se» (Resolució P7-TAPROV(2011)
0121, versió provisional, «Fluxos migratoris vinculats a la inestabilitat: abast i paper de la política
exterior de la UE»).
Aquestes sortides confirmen que la política de contenció afavoreix el desenvolupament de la criminalitat relacionada amb l’organització de l’emigració
irregular, i amplifica els moviments migratoris con-

3 Termes

centrats en moments furtius i en llocs oportuns.
Aquests pics d’arribades col·lectives a Europa amaguen, sens dubte, la veritable dimensió temporal de
les migracions, les quals s’ideen i es construeixen
a llarg termini, encoratjades per profundes moti
vacions, i que no es veuen afectades pels esde
veniments polítics que es produeixen de manera
sobtada, tot i que aquests siguin democràtics. La
constància de l’objectiu migratori explica la seva
adaptabilitat respecte a polítiques d’obstaculització
que condueixen a recompondre incessantment els
itineraris migratoris i donen lloc a una sofisticació
de la criminalitat en resposta a la sofisticació dels
controls sobre la mobilitat.

Posades en marxa en una època
en què Europa es troba marcada
pels replegaments nacionalistes i
per una forta instrumentalització
política de la xenofòbia, les
revoltes àrabs alimenten els
prejudicis europeus més que
desconstruir-los
Alimentant els prejudicis i justificant les mesures
d’excepció, la concentració geogràfica i temporal
de l’emigració tunisenca, d’altra banda prou modesta, serveix els interessos dels discursos securitaris i
xenòfobs, que hi troben una ocasió per esgrimir el
fantasma de la «immigració incontrolada» (Guéant,
17 de març de 2011), i fins i tot del «tsunami humà»
(Berlusconi, 4 d’abril de 2011). Cal destacar que
cap Estat europeu ha cregut que aniria bé relativitzar la importància de les arribades —excepte per
delegar en altres—, contemplar-ne la disminució a
mitjà termini i preveure, a llarg termini, uns retorns
voluntaris a una Tunísia que pugui oferir noves perspectives.
L’emergència, una política migratòria
El 12 de febrer de 2011, davant la impotència de les
autoritats nord-africanes de bloquejar les seves
fronteres, la suspensió de facto dels acords de
readmissió i una Tunísia que rebutja la presència de

de les prioritats de la presidència polonesa relatives a l’emigració des del nord d’Àfrica.

Els governs europeus no han tingut cap problema
a l’hora de recordar que 20.000 o 30.000 emigrants, tot i que haguessin arribat en massa, no
constituïen en absolut una càrrega incontrolable
per a un únic Estat, la qual cosa justificaria el seu
eventual repartiment a la UE. Decidida a implicarlos a la força, i en particular França, la qual, a través del seu ministre de l’Interior, demanava a Itàlia
que «retingués els emigrants dins les seves fronteres», aquest país va concedir 26.000 permisos
d’estades temporals als tunisencs arribats entre
l’1 de gener i el 5 d’abril de 2011, data de la signatura, finalment, d’un acord de repatriació amb el
Govern interí de Tunísia. Basats en una disposició
de la llei italiana sobre la immigració que permetia
l’adopció de «mesures extraordinàries d’acollida
en cas d’esdeveniments excepcionals» (article 20),
aquests permisos regularitzaven a l’espai Schengen la situació dels tunisencs que en la seva immensa majoria desitjaven anar a França. Recorrent
aleshores a la mesura de salvaguarda, que permetia restablir el control a les fronteres interiors de la
UE en cas d’amenaça contra l’ordre públic o la se-

La revolta líbia i les migracions:
reforçar l’externalització
El punt de vista dels «fluxos mixtos»
La generalització de la violència a Líbia, i el resultat
de l’extensió de la revolta, d’una repressió desmesurada i de la intervenció internacional armada, ha provocat la marxa de centenars de milers de persones.
Amb un mercat de treball àvid de mà d’obra, a Líbia
hi ha una forta immigració des que es van iniciar les
activitats petrolíferes, fa quaranta anys. Tanmateix, i
a partir de l’any 2002, per a la Unió Europea aquest
país ha passat a ser prioritari atès que constitueix un
espai de trànsit per als «fluxos mixtos» que intenten
arribar a Europa. Amb l’argument esgrimit amb regularitat que es troba envaït per més de dos milions
d’«africans» disposats a creuar el Mediterrani, el rè-
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La situació líbia recorda la
tènue frontera que existeix
entre els refugiats i els que
emigren per voluntat pròpia.
Actualment, a Líbia encara hi
ha milers d’emigrants, atrapats
per la guerra i per la incapacitat
dels seus estats d’origen de
protegir-los

guretat interior, França va haver de bloquejar
l’arribada al seu territori dels estrangers portadors
d’aquests documents.
Més enllà de les aparents divisions, es confirma que
els estats europeus comparteixen una mateixa visió
de les polítiques migratòries. Col·lectivament determinats a no participar en l’acollida de persones que
abandonaven els països de la riba sud, els estats
europeus aprofiten l’efecte massificador dels disturbis per unir-se al voltant d’un objectiu: garantir la
seguretat de les seves fronteres; els errors detectats
a les fronteres exteriors justifiquen la intensificació
del control de les fronteres interiors a l’espai Schengen. Desmarcant-se dels reptes més immediats, així
com dels més a llarg termini, plantejats per la immigració, el ministre francès de l’Interior, seguit pel seu
homòleg britànic, declarava a mitjans d’abril que tenia també intencions de reduir la immigració legal en
sòl francès. Posades en marxa en una època en què
Europa es troba marcada pels replegaments nacionalistes i per una forta instrumentalització política de
la xenofòbia, les revoltes àrabs alimenten els prejudicis europeus més que desconstruir-los. El 20 de
febrer de 2011, és a dir, tres dies després que s’ini
ciés la revolta a Líbia, la UE decidia llançar l’operació
Hermes 2011, que amplia en l’espai i en el temps la
missió ja existent de l’Agència Europea per a la Gestió de la Cooperació Operativa a les Fronteres Exteriors (FRONTEX), per tal de «reforçar la capacitat de
control de les fronteres europees a la Mediterrània
central».
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policies italians als seus mars territorials, Itàlia es
troba sense un interlocutor al sud i decreta l’estat
d’emergència humanitari. La constatació de la incapacitat italiana per fer front a les arribades col·lectives
d’emigrants amb destinació al conjunt d’Europa havia de servir per sensibilitzar els seus socis del nord.
En efecte, l’evident desorganització en la manera
com es va gestionar l’arribada dels emigrants a Lampedusa oferia l’espectacle que l’illa havia estat envaïda per un nombre d’estrangers no només superior al de la població local, sinó que sobrepassava
àmpliament la capacitat d’acollida del centre obert
per a l’ocasió.
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gim libi ha sabut moure els fils de les pors europees
i magnificar el fantasma de la invasió visible de la
immigració.
Davant la guerra, una aclaparadora majoria de les
persones que fugen de Líbia opten per la via ter
restre per arribar a Tunísia i Egipte amb l’esperança
de tornar al seu país. Les sortides col·lectives no
només fan palesa l’extrema diversitat de la població que emigra a Líbia, sinó també la complexitat i
la gran heterogeneïtat de la presència dels «africans». Tant si es tracta d’africans de l’Àfrica Occidental, que a Líbia han trobat un mercat de treball
del qual malauradament la regió està mancat, o del
milió d’africans sahelians procedents dels veïns
Txad i Sudan, la immensa majoria d’aquests immigrants vivien a Líbia des de feia anys. Molts van
haver de fer front a la incapacitat dels seus governs de repatriar-los, una situació agreujada per
no trobar-se registrats, o simplement per la impossibilitat de tornar al seu país. D’altra banda, milers
de somalis, etíops i eritreus estan instal·lats a Líbia
des de fa dècades. Posseint totes les característiques dels refugiats, han viscut en sòl libi en qualitat d’«emigrants econòmics», i han trobat asil de
facto i feina en un país que no reconeix l’existència
de refugiats dins les seves fronteres.
La situació líbia recorda la tènue frontera que existeix entre els refugiats i els que emigren per voluntat pròpia. Actualment, a Líbia encara hi ha milers
d’emigrants, atrapats per la guerra i per la incapacitat dels seus estats d’origen de protegir-los.
Quan no es veuen ocultats o enrolats a la força en
les milícies pro Gaddafi, alguns fugen per la frontera marítima més propera. L’ACNUR subratlla la
incongruència del fet que centenars de milers de
persones troben protecció a Tunísia i a Egipte,
mentre que la minoria que opta per fer-se a la mar
corre un gran perill (vegeu el Comunicat del 8
d’abril de 2011). En ocasió de la seva reunió extraordinària de l’11 de març de 2011, el Consell
Europeu va dirigir les seves «lloances» i el seu «suport» a la «solidaritat que el poble tunisenc mostra
amb les poblacions que fugen de Líbia». Ara bé, el
Consell de l’11 i el 12 d’abril de 2011, en el transcurs del qual els ministres de l’Interior havien
d’oferir una resposta col·lectiva a «la gestió de la
immigració procedent dels veïns del sud», ha confirmat dues prioritats de l’agenda europea: el refor
çament de les fronteres exteriors i l’externalització
de l’acollida dels emigrants, tant voluntaris com involuntaris.

L’asil, a altres llocs
Després de l’inici de la guerra a Líbia, entre la realitat dels moviments de persones a l’espai del Magreb i del Sahel i les posicions alarmistes i desproporcionades d’Europa, hi ha una enorme diferència.
I una diferència similar es detecta també en els advertiments sobre una propera onada d’emigrants i
en la manca de mesures col·lectives per poder acollir-los. El 25 de febrer de 2011, la comissària
d’Afers d’Interior, Cecilia Malmström, considerava
prematur organitzar la solidaritat perquè «encara no
ha arribat cap immigrant des de Líbia» (Le Monde,
26 de febrer de 2011). Dos mesos després, la Comissió Europea encara no havia impulsat cap iniciativa basada en el que el dret comunitari contemplava en matèria d’asil, i en particular la directiva
2001/55/CE per a la concessió d’una protecció
temporal en cas d’un flux massiu de persones, malgrat les recomanacions expresses de l’ACNUR i
del Parlament Europeu. Com és lògic, costa imaginar un flux de refugiats procedents del nord d’Àfrica
mentre el mur mediterrani continuï essent tan infranquejable. El 15 de març de 2011, un vaixell que
s’apropava a les costes sicilianes amb prop de
1.800 persones a bord va ser enviat de nou a les
costes de Líbia, en guerra, per les autoritats italianes, les quals acusaven al seu torn Malta d’haver
denegat l’accés de l’embarcació als seus ports
(PANA, 15 de març de 2011).
En aquesta ocasió, Itàlia no feia més que reproduir
una pràctica d’expulsions iniciada l’any 2003, quan
es lamentava de la insuficiència de contrapartides
per a la seva responsabilitat de post avançat de la
Unió i de la injustícia dels criteris de Dublín, redefinits l’any 2003. En aquella època, Itàlia havia arribat a un acord amb el règim libi per organitzar el
retorn conjunt de persones que arribaven a Lampedusa procedents de les costes líbies. La Comissió
Europea apel·lava aleshores a la manca de competència per sancionar les eventuals infraccions contra el dret comunitari. L’any 2009, Itàlia es queixava
de la insuficient contribució de la FRONTEX en la
gestió dels «fluxos mixtos» procedents de costes
líbies i es posava d’acord amb Trípoli per rebutjar
en el mar els vaixells interceptats entre ambdós
països.
Les revoltes àrabs han permès que s’hagi escoltat
Roma. El Consell de l’11 i 12 d’abril de 2011 s’ha
posat d’acord sobre l’objectiu de reforçar les competències de la FRONTEX, així com d’esmenar el

Tanmateix, el 5 d’abril el Parlament Europeu havia
considerat que «tractant-se de la resolució de
l’actual crisi humanitària al nord d’Àfrica, la FRONTEX no podia ser l’instrument principal per fer front
als fluxos migratoris procedents de la regió» i convidava «el Consell a elaborar un pla d’acció per al
repartiment de les càrregues amb l’objectiu d’ajudar
els refugiats a instal·lar-se a la regió, prenent com a
base la clàusula de solidaritat de l’article 80 del
Tractat FUE, i a proporcionar ajuda a les persones
desplaçades de conformitat amb les disposicions
de la directiva del Consell 2001/55/CE de 20 de
juliol de 2001». Tot i que encara no s’hagi posat en
pràctica, la protecció temporal, contemplada en
una època en què la UE se solidaritzava amb els
seus veïns orientals, sembla ser l’instrument que
millor s’adapta a la situació actual. Però en estar
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En negar-se a assumir els efectes
a curt termini de les revoltes dels
seus «veïns del sud», també
semblen ignorar-ne els eventuals
efectes a llarg termini

condicionada a una iniciativa de la Comissió,
aquesta resposta col·lectiva queda supeditada al
silenci de la darrera. Quant a la clàusula de solidaritat en matèria d’asil, es pot dir que, senzillament,
continua essent ignorada per part d’un Consell que
propugna l’externalització de la protecció. De manera incongruent tenint en compte el que ha ocor
regut al nord d’Àfrica, les seves conclusions pretenen estar ancorades en una visió a llarg termini que
recomana augmentar la capacitat d’acollida i de
gestió als països del sud en l’àmbit de la protecció
internacional, en particular activant o desenvolupant els programes de protecció regional.
Malgrat l’espectacle aparentment patètic dels recents intercanvis entre els estats membres de la
UE, la indecència de les postures adoptades conté
més unitat del que pugui semblar a primera vista.
Els països europeus comparteixen el mateix desig
de mantenir la «càrrega» de l’emigració més enllà
de la Mediterrània. Sense posar en dubte el manteniment d’una política de cooperació per part dels
règims magrebins en el control de les fronteres
europees, augurada per la conservació d’un desequilibri dels poders entre les dues ribes, els estats
europeus han ratificat la seva unitat al voltant del
tema de la dimensió exterior de la gestió dels emigrants i de l’enfortiment de les fronteres exteriors
posades en marxa a partir del Consell de Sevilla de
2002. En negar-se a assumir els efectes a curt termini de les revoltes dels seus «veïns del sud», també semblen ignorar-ne els eventuals efectes a llarg
termini, tant si es tracta d’un efecte d’atracció d’una
Tunísia o d’un Marroc més democràtics, de les
conseqüències de la desaparició del mercat de treball libi, dels eventuals canvis en matèria de control
de les persones i de les mobilitats, o del record que
els països del sud de la Mediterrània conservaran
de la seva solidaritat europea.
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seu marc jurídic, tal com havia recomanat la Comissió el 10 de març de 2011 (COM(2011)118), apro
pant-se així a les reivindicacions italianes sobre
una Agència Europea que s’impliqués més en la
gestió dels emigrants i de la seva repatriació (Maroni, 15 de febrer de 2011). El 15 d’abril de 2011,
el ministre francès d’Afers Exteriors declarava que
una FRONTEX reforçada tindria la missió d’ajudar
les persones en el mar, per tal de repatriar-les immediatament als seus punts de partida i no enviarles a territori europeu.
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Canvis i perspectives de la població dels
països àrabs del sud de la Mediterrània
l’any 2011

Youssef Courbage
Institut Nacional d’Estudis Demogràfics, París

A la història del món àrab, i fins i tot a la història de
la humanitat, el 2011 quedarà inscrit com un annus
mirabilis. Els disturbis que s’estan produint a països
com Tunísia, Egipte o Líbia comporten considerables transformacions a tots els àmbits: polític, social,
econòmic, cultural, ideològic i religiós. Però, hem sabut potser adonar-nos suficientment que aquests
canvis tenen també una base demogràfica?
En aquestes línies, en primer lloc parlarem de les
transformacions demogràfiques esdevingudes des
del nostre darrer balanç presentat a l’Anuari de la
Mediterrània, Med. 2007, i tot seguit anirem més enllà de la simple descripció per mostrar fins a quin
punt la demografia forma una part implícita dels esdeveniments actuals o futurs.
En primer lloc, cal destacar que a la gran majoria
dels països àrabs —o no àrabs— del Sud el fenomen de la convergència demogràfica amb la riba
nord del Mediterrani s’ha desenvolupat a un ritme
constant. Si privilegiem entre els diversos indicadors el de la taxa de fecunditat, que és el que presenta una càrrega emocional i psicològica més forta, i que d’altra banda ha servit per donar una imatge
repulsiva del món àrab i musulmà —com fan palès
els escrits de la periodista Oriana Fallaci—, veiem
que aquesta convergència és notable en els casos
del Líban, Tunísia o Turquia i, anant més lluny, de la
República Islàmica de l’Iran, on els índexs es cor
responen amb els nivells europeus, i fins i tot són
inferiors. Una convergència que també serà una
realitat d’aquí a pocs anys al Marroc, possiblement
a Algèria i, més sorprenentment encara, a Líbia, on
la fecunditat continua en descens. En canvi, la transició demogràfica és més difícil i es manté estancada a Egipte, Síria o Jordània. Però l’evolució més

desoladora s’observa en el duo format per Israel i
Palestina.
Curiosament, els països en què la revolució ja ha
tingut lloc, o està en marxa — com Tunísia, Egipte i
Líbia—, presenten casos demogràfics hipotètics
diferents. En aquells en què la inestabilitat va en
augment, trobem països la transició demogràfica
dels quals ja s’ha completat —com Bahrain— i altres en què tot just comença —com el Iemen i el
Sudan—. Tanmateix, la metamorfosi demogràfica
afecta tots els àrabs i tot el món i implica enormes
canvis polítics.
Al Marroc, la taxa de fecunditat ha anat baixant de
manera natural a partir de l’any 1975, mentre que
l’esperança de vida ha augmentat. En el cens de
2004, la taxa de fecunditat era de 2,47; és a dir, un
índex bastant baix (a França era de 2,02). L’enquesta
de visites múltiples de 2009-2010 confirma aquest
descens (2,36), però el ritme de la disminució s’ha
alentit (menys d’un 0,9% anual), cosa, d’altra banda,
lògica en uns nivells de fecunditat tan baixos. La fecunditat s’ha mantingut estable en el medi urbà, avui
en dia dominant, en un nivell inferior al llindar de renovació de les generacions (2,05 fills per dona), i
només ha baixat en el medi rural (2,8 fills davant els
3,0 de cinc anys enrere).
A Tunísia, des de fa una dècada les recents taxes
sintètiques de fecunditat se situen per sota del llindar de substitució de les generacions (2,10). La dar
rera, amb data de 2009, és de 2,05. La dificultat,
que comparteixen tots els països del Magreb, consisteix a predir el futur de la fecunditat quan aquesta
ha baixat tant. Fa uns anys, el 2002, els demògrafs
tunisencs havien projectat una fecunditat molt baixa,
de només un 1,5. Les projeccions més recents dutes a terme l’any 2005 preveien un valor mínim
d’1,75 a partir de 2024, és a dir, inferior al de les
prediccions de Nacions Unides —molt curoses a
l’hora de preservar certa homogeneïtat mundial—.
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només entre un 4 i un 5% del territori —sobre un
total d’un milió de quilòmetres quadrats— és habitable per a una població de 85 milions d’habitants,
la població continua augmentant al ritme surrealista
d’un 2% anual. Aquest fort creixement és el resultat
d’una fecunditat més elevada —tenint en compte el
context—, que no sembla que tingui intenció
d’aturar-se i que sobrepassa de forma duradora el
límit de 3,02-3,25 fills, és a dir, un 50% més que el
Marroc o Tunísia. No existeix una única i senzilla
explicació per a aquest fenomen complex, sinó tot
un cúmul de determinants culturals, polítics i ideològics, o vinculats als fluxos migratoris, que empe
nyen els egipcis a optar per emigrar al Golf en
comptes d’encaminar-se cap a Europa —un destí
que escullen els magrebins—, amb les implicacions
que aquesta opció comporta per a les eleccions
familiars.
La mateixa estabilitat s’observa pel que fa a Síria i
Jordània. Malgrat els progressos enormes duts a
terme en ambdós països a l’àmbit de l’educació i
l’eradicació de l’analfabetisme, la fecunditat continua essent molt elevada, i sobrepassa els 3,5 fills
per dona. El descens es va alentir molt ràpidament
fins a arribar a ser gairebé nul als anys noranta (3,5
fills per dona l’any 2005). La darrera enquesta sobre salut de 2009-2010 confirma aquesta fecunditat forta i estable, amb 3,5 fills per dona. A Jordània, la fecunditat és fins i tot més elevada (3,59) i
el seu nivell s’ha estabilitzat. En aquest cas, igual
que a Egipte, no hi ha una explicació senzilla per a
aquest fet, sinó que es deu a una combinació de
factors. Una absoluta patrilinealitat i la necessitat
imperiosa de tenir un descendent del sexe masculí expliquen que la fecunditat es mantingui a un nivell alt, contràriament al que succeeix al Magreb,
on moltes parelles s’han alliberat d’aquest imperatiu categòric. Les rivalitats confessionals, regionals
i relatives a l’origen (palestins/transjordans) frenen
en part el descens de la fecunditat a causa de
l’efecte de la competència entre els diversos
grups.
En canvi, el Líban és en un altre planeta, molt modern per la seva baixa fecunditat (1,69) i pel fet que
aquesta fecunditat s’ha convertit en un senyal
d’identitat de tots els grups confessionals, dels maronites als xiïtes —passant pels grecs ortodoxos o
els catòlics, els sunnites i els drusos. Al Líban, les
rivalitats demogràfiques dels anys seixanta i setanta
—anteriors a la guerra civil i que van contribuir a
atiar-la— s’han evaporat, i han donat pas a un país
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Més recentment, l’any 2009, el descens projectat és
d’un abast més modest: arribaria a un 2,01 el 2029,
i a continuació s’estabilitzaria.
Durant molt temps Algèria s’ha distingit pel fet de
presentar una fecunditat pretransicional molt forta,
que sobrepassa en un nen per dona les del Marroc i
Tunísia. Aquesta transició —més tardana en relació
a la dels seus veïns— s’ha degut menys a la política
poblacionista i natalista del Govern que als afectes
de l’economia rendista. Tanmateix, en dues dècades
la fecunditat algeriana s’ha posat al mateix nivell que
la de Tunísia i el Marroc. Però a partir de 2000, contravenint les lleis de la transició demogràfica, la fecunditat sembla augmentar. L’increment de la fecunditat que s’observa des de l’any 2000 és massa
important per respondre només a un problema estadístic. I potser sigui massa important per obeir només a factors conjunturals, com la millora de la situació econòmica, la reabsorció de la crisi o el
descens de la violència política, els quals haurien
afavorit la propensió a contraure matrimoni —s’ha
passat de 280.000 matrimonis celebrats l’any 2005
a 341.000 el 2009— i, per consegüent, a portar
més fills al món. És possible que s’estigui produint
una revisió de les estratègies de procreació que faria que la demografia d’Algèria s’apropés a la de
l’Orient Mitjà, però, de fet, això no vol dir res. L’ascens
de la fecunditat està completament relacionat amb
l’augment dels matrimonis, i la fecunditat en el matrimoni ha continuat disminuint. No obstant això, cal
destacar que la darrera enquesta (Multiple Indicator
Cluster Survey [MICS] 3, 2006) ha mostrat una fecunditat més baixa respecte a l’estat civil: 2,27 en
comparació a un 2,71.
Líbia, subpoblada i rendista, ha viscut una transició
demogràfica semblant a la dels països productors
de petroli del Golf. Durant molt temps, la política oficial de pronatalitat s’ha vist recompensada per mitjà
d’una generosa distribució de la renda petrolífera. El
contraxoc petrolier, i el posterior embargament internacional, han empès la població líbia pel camí del
maltusianisme. Aquest país, un dels més emblemàtics a nivell demogràfic, destil·la les seves estadístiques amb comptagotes. Tanmateix, sabem que
la fecunditat líbia ha continuat disminuint fins a arribar a 2,68 fills l’any 2003, una xifra molt propera a la
d’Algèria.
La increïble estabilitat de la fecunditat a Egipte
contrasta amb la inestabilitat política actual. O
potser una cosa explica l’altra? Malgrat presentar
una densitat de població portada al límit atès que

PARTENARIAT ÀFRICA-UE DE MIGRACIÓ, MOBILITAT I OCUPACIÓ (MME)
El segon pla d’acció del Partenariat Àfrica-UE de Migració, Mobilitat i

sió interregional i intercontinental del Partenariat. S’han previst accions

Ocupació (MME) per al període 2011-2013 ha estat aprovat durant la

concretes a partir de la fase d’implementació del pla anterior, 2008-

tercera cimera Àfrica-UE, celebrada a Trípoli els dies 29 i 30 de novem-

2010, i de les propostes que van sorgir durant el taller CUA-CE cele-

bre de 2010. El Partenariat de l’MME es va constituir el 2007, en el

brat a Dakar el juny de 2010. En aquest context, l’ensenyament superior

decurs de la Cimera de Caps d’Estat i de Govern de Lisboa, amb la fi-

adquireix una major visibilitat en el si del Partenariat; l’harmonització de

nalitat de promoure una millor gestió dels fluxos migratoris i fomentar

programes d’estudi basada en el programa Tuning aspira al reconeixe-

l’ocupació i la llibertat de moviments.

ment mutu de qualificacions i diplomes.
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La cooperació entre els països d’origen, trànsit i destinació s’hauria de
basar en els drets humans, com també en els drets econòmics, socials

Més informació:

i culturals dels que emigren o busquen asil, amb l’objectiu de trobar

www.africa-eu-partnership.org/node/1744

solucions comunes i equilibrades per a la mobilitat, l’ocupació i el des-

http://ec.europa.eu/development/services/events/3rdsummit/side_

envolupament. Els principals àmbits de cooperació inclouen la diàspo-

events_en.html

ra, la migració legal i la migració circular, la migració il·legal i el trànsit de

http://ec.europa.eu/development/services/events/3rdsummit/docu

persones, i la protecció als refugiats.

ments/publications/fr/6-DGDEV_Africa_Migration_Mobility_Employ

El nou pla pretén reforçar el diàleg polític i estratègic entre els dos

ment_FR.pdf
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continents i implementar accions concretes que comprenguin la dimen-

en pau a nivell demogràfic i a l’espera de ser-ho
també a nivell polític.
La transició demogràfica de Turquia s’ha desenvolupat adequadament, amb una taxa actual de 2,09,
per sota del llindar de renovació de les generacions.
És a dir, malgrat la presència en el poder d’un Govern islamista i pronatalista com el de Necmettin
Erbakan, la societat civil i les famílies poden decidir
lliurement quants fills volen tenir i restringir-ne el
nombre.
Un altre exemple d’aquest fenomen de dissociació
el constitueix l’Iran, que, malgrat ser teòricament
islamista, presenta una fecunditat encara més baixa
que la de Turquia: (1,83). La diferència entre
aquests dos països rau, sens dubte, en el fet que
l’Iran ha sabut integrat millor la seva minoria kurda
que Turquia, on el particularisme kurd també es tradueix en una fecunditat sensiblement més elevada
que la mitjana.
De fet, totes aquestes tendències eren més o menys
previsibles des del nostre darrer balanç de l’any
2007. La gran sorpresa la proporciona el tàndem
format per Israel i Palestina, o millor dit, el comportament demogràfic dels jueus i els palestins. La
fecunditat dels jueus continua augmentant any rere
any i avui arriba al llindar simbòlic de 3 fills per dona,
mentre que s’observa un descens continuat entre
els palestins dels territoris ocupats: Cisjordània (i
Jerusalem Est) i fins i tot a la Franja de Gaza, on la
taxa de natalitat va arribar a un rècord mundial durant els anys de la primera Intifada. Avui se situa només en 3,5 fills, la qual cosa és bastant poc atès el
conflictiu repte demogràfic (vegeu el gràfic 31). El

que resulta paradoxal és que, mentre que la fecunditat palestina es modernitza arran de l’aparició d’in
dividus els valors dels quals ja no es corresponen
amb els valors socials, la fecunditat dels jueus a Israel s’«arabitza» i s’adhereix a les normes patriarcals
del poder establert des de la creació de l’Estat jueu;
és a dir, unes normes poblacionistes, familiaristes i
natalistes.

Una lectura demogràfica de les revoltes
actuals
Els àrabs han agafat tot el món per sorpresa, sobretot perquè Tunísia ha estat el primer país que ha fet
esclatar el polvorí. Tanmateix, aquesta revolta era ineluctable. La demografia ho fa palès. El procés que
va començar a Europa a partir del segle xvii s’ha propagat arreu del món. No podia ignorar el sud de la
Mediterrània, on, des de fa quatre dècades, s’estan
produint les mateixes transformacions demogràfiques, culturals i antropològiques que a Europa, des
de Cromwell —a Anglaterra— fins a Robespierre —
amb la Revolució francesa—, a banda d’altres revolucions, fins a arribar a Lenin el 1905-1917. El món
àrab no és ni una àrea aïllada ni una excepció. Creure
el contrari seria mostrar-se essencialista, inventarse un homo arabicus o un homo islamicus, refractari al progrés per definició.
L’avanç de l’educació, l’eradicació de l’analfabetisme
primer per als nois, i després per a les noies, ha donat lloc a les transformacions que estem vivint actualment. A excepció dels libanesos cristians, que es

Indicadors demogràfics i socioeconòmics al voltant de 2010

Any

Índex de
mortalitat
infantil
(per mil)

Índex d’alfabetització
Homes
joves (%)

Dones
joves (%)

PIB per capita
(dòlars)

Marroc

32.911

2,36

7,40

1972

31

81

61

4.330

Algèria

35.423

2,27-2,71

8,36

1962

31

94

86

7.940

Tunísia

10.374

2,05

7,25

1962

20

96

92

7.070

6.546

2,68

7,62

1982

18

98

97

15.630

Líbia
Mauritania

3.366

4,52

6,79

1987

73

68

56

2 .150

Egipte

84.474

3,02-3,25

7,07

1962

35

90

79

5.460

Sudán

43.192

4,23

6,67

1972

69

85

71

1.930

Irak

31.467

3,50

7,30

1957

33

89

81

2.300

Síria

22.505

3,50

7,80

1982

16

94

90

4.350

Jordània

6.472

3,59

8,00

1967

19

99

99

5.530

Líban

3.762

1,60

5,74

1948

15

99

99

10.880

Palestina

4.409

4,31

8,00

1962

16

99

99

1.100

Aràbia Saudita*

26.246

3,41

8,45

1976

18

96

96

22.950

Yemen

24.256

5,00

8,70

1982

55

59

44

2.210

Emirats Àrabs Units*

4.707

2,93

7,50

1982

10

93

93

24.090

Kuwait*

3.051

3,24

7,50

1962

9

100

100

52.610

Oman*

2.905

2,85

8,70

1986

12

98

97

20.650

Qatar*

1.508

2,38

7,75

1972

8

95

98

52.000

807

2,30

6,21

1972

9

97

97

21.290

Turquia

75.705

2,09

6,90

1953

28

98

93

13.770

Iran

75.078

1,83

7,00

1963

31

99

97

10.840

Bahrain*

* Poblacions nacionals, sense estrangers.
Fonts: Càlculs a partir de les fonts nacionals (estat civil, cens, etc.) i dels resultats de diverses enquestes: World Fertility Survey (WFS); Demographic and Health Surveys (DHS); Pan
Arab Project for Child Development (PAPCHILD), i Pan Arab Project for Family Health (PAPFAM), així com dels següents treballs: United Nations, World Population Prospects as
Assessed in 2008, Nova York, 2009; US Census Bureau, IDB Data Access - Spreadsheet, 2010; Population Reference Bureau, World Population Data Sheet, Washington, 2010;
Youssef Courbage, New Demographic Scenarios in the Mediterranean, INED, París, 2002.

van beneficiar de la presència de les missions cristianes i de les seves universitats des del segle xix, el
món àrab va començar a metamorfosejar-se —a partir dels anys seixanta i als països més avançats—
gràcies a la pujada del nivell educatiu i a la baixada
de la fecunditat. A certs països com Tunísia durant el
mandat de Bourguiba, hi havia una voluntat de modernització que es traduïa en l’accés a l’ensenyament
tant dels nois com de les noies. Al Marroc, per als
primers governs després de la independència l’edu
cació va constituir una prioritat, però més endavant
van rebaixar el to perquè podia posar en qüestió les
jerarquies polítiques. Fins a l’accés al tron de Mohammed VI, les altes instàncies del poder impedirien el
desenvolupament de l’educació. Un fet que explica
avui el retard del Marroc en matèria d’alfabetització,
sobretot de les noies i al medi rural.
Aquesta instrucció generalitzada ha provocat el
control de la natalitat i l’ús dels mètodes anticon
ceptius; tanmateix, aquests mètodes, els avantatges
econòmics dels quals no cal demostrar, poden
constituir un factor temporal de malestar entre les
famílies. El descens de la fecunditat, que ha passat

a ser de dos fills per dona als països àrabs més
avançats del Magreb, ha estat tan fort que els valors
tradicionals de tipus patriarcal s’han vist qüestionats. El qüestionament de la figura del pater familias
acaba amb la de tots els «pares dels pobles», com ja
ha succeït a Tunísia i Egipte.

L’eradicació de l’analfabetisme
primer per als nois, i després per
a les noies, ha donat lloc a les
transformacions que estem vivint
actualment
D’altra banda, l’endogàmia, és a dir, l’estanquitat del
grup familiar, que provoca el replegament dels grups
socials en ells mateixos i la rigidesa de les institucions, està disminuint. Menys endogàmica, la societat s’obre cap a l’exterior i potencialment és més
propensa a rebel·lar-se quan és governada de manera autoritària o despòtica. L’escolarització genera-
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litzada i el descens de la natalitat poden provocar
indirectament una presa de consciència i l’esclat de
revoltes.
Aquests dos elements són causa de conflictes que
afecten la cèl·lula familiar, els efectes dels quals són
alhora positius i negatius. Positius, perquè el fet de
limitar la seva descendència permet que el nucli familiar tingui més cura dels seus fills, els alimenti millor i els escolaritzi millor i durant més temps. Així, en
una família reduïda, un model envers el qual la família
àrab i musulmana s’encamina, les relacions entre els
pares i les mares, i entre els pares i els fills, es tornen
més democràtiques, cosa que només es pot reflectir
positivament tant en l’àmbit social com en el polític.
I negatius, perquè a partir del moment en què en una
mateixa família cohabiten un fill instruït i un pare
analfabet —però que posseeix un poder absolut
atès el caràcter patriarcal de totes aquestes societats— la convivència esdevé difícil. Aquests conflictes familiars poden donar lloc temporalment a disturbis en una escala més global i expliquen en part els
fenòmens islamistes.
Però el fet de passar de l’educació generalitzada,
primer dels joves i després de les noies, al despertar
de les consciències provocat per l’aprenentatge de

Cisjordània
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2010

Gaza

la lectura i l’escriptura indueix una secularització, un
«desencís» del món, i un descens de la fecunditat.
Ingredients indispensables d’aquesta famosa «transició democràtica».

El replegament dels grups socials
en ells mateixos i la rigidesa de
les institucions, està disminuint.
Menys endogàmica, la societat
s’obre cap a l’exterior i
potencialment és més propensa
a rebel·lar-se quan és governada
de forma autoritària o despòtica
I tot i que és cert que els joves universitaris àrabs
van ser els primers a rebel·lar-se, també ho és que,
des del Marroc fins a Jordània, totes les franges
d’edat i de tots dos sexes es troben representades
entre els manifestants. En cap cas podem dir que
les revoltes siguin exclusives dels joves. Ni tampoc
es tracta d’una revolució islàmica; aquest mar de
fons té essencialment un origen secular.

Societat i cultura | Migracions

Definició de la dimensió exterior
de les polítiques migratòries europees
Des de l’esclat de les protestes al nord d’Àfrica, la
gestió de la immigració irregular a la Mediterrània ha
centrat el debat europeu (Cassarino i Tocci, 2011).
S’ha fet especial atenció a l’actitud polèmica
d’alguns països del sud d’Europa, com Itàlia, que
pretenen impedir l’arribada d’immigrants que fugen
del nord d’Àfrica i, si és possible, retornar-los al seu
país d’origen (Geddes, 2008). A grans trets, la di-
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El conflicte intern a Líbia ha donat peu a la sortida de
fluxos gegantins de persones en direcció als països
veïns, entre ells Tunísia, Egipte, Níger i Itàlia. El 26
d’abril de 2011, un total de 634.835 persones havien creuat la frontera envers països com Egipte,
Tunísia, Níger, Algèria, Sudan, Txad i Itàlia (ACNUR,
2011). La resposta dels països europeus ha estat
heterogènia. D’una banda, els estats membres i el
conjunt de la Unió Europea (UE) s’han compromès a
donar suport financer tant a la resolució de l’emer
gència a curt termini a la frontera com al procés de
desenvolupament d’institucions a llarg termini. D’al
tra banda, països com França i Itàlia han estat presos del pànic davant la possible invasió d’immigrants
irregulars procedents de Líbia i Tunísia, i s’han
queixat de la manca de suport que ha mostrat la UE.
Cal destacar que, el 26 d’abril de 2011, ambdós
estats van demanar una revisió del sistema Schengen i van plantejar la possibilitat d’establir controls
fronterers externs en cas de dificultats excepcionals
per gestionar les fronteres exteriors comunes. De
fet, la canviant i, en ocasions, contradictòria, reacció
europea davant l’agitació política al nord d’Àfrica no
és res de nou. En general, les relacions amb la migració de tercers països del nord d’Àfrica, el que es
coneix com a «dimensió exterior» de les polítiques
migratòries, sovint s’ha vist carregada de tensió. En
aquest context, aquesta comunicació aporta una
breu anàlisi històrica de les idees i pràctiques en
què s’emmarca la dimensió exterior europea en migració, amb especial atenció als casos de Tunísia i
Líbia.
L’anàlisi que presentem a continuació es divideix en
dues parts. A la primera, definim el concepte de di-

mensió exterior i introduïm el debat (eminentment
acadèmic) sobre el tema. Exposarem que l’opinió
majoritària s’inclina a criticar el procés per les seves
pràctiques inherentment no liberals, que consoliden
les desigualtats de poder preexistents entre els països. En definitiva, el procés s’interpreta com un
exemple palès de l’intent dels estats europeus
d’esquivar les obligacions derivades dels drets humans internacionals i així passar la patata calenta de
la gestió de la immigració als països de l’entorn. Davant aquest panorama general, la segona part ofereix una anàlisi empírica de les negociacions tunisenques i líbies amb la UE sobre el tema de la
immigració. En aquest punt plantejarem una idea
clau: les pràctiques relacionades amb la frontera exterior europea de què som testimonis generen un
impuls que beneficia els països emissors d’emigrants
i també els receptors. El remolí polític que viu el nord
d’Àfrica ha consolidat aquesta dinàmica. La inquietud europea per les arribades massives de ciutadans del nord d’Àfrica, així com les múltiples iniciatives de cooperació destinades a convidar tercers
països a l’agenda de la dimensió exterior de la UE,
han suposat, per a països com Tunísia, gaudir d’un
pes polític més destacat davant els seus homòlegs
del vell Continent.
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mensió exterior de la UE es refereix a la cooperació
entre estats membres, tercers països i organitzacions regionals i internacionals en temes com el ter
rorisme, la delinqüència organitzada, la corrupció,
les drogues i la immigració. Tot i que les definicions
d’externalització a l’àmbit de la immigració són molt
diverses, gairebé tots els observadors semblen coincidir en una característica essencial: el procés pel
qual els països europeus pretenen traslladar més
enllà de les seves fronteres territorials el lloc on es
duu a terme el control de la immigració té molt a
veure amb el desenvolupament gradual de la lliure
circulació al si de la UE i la consolidació d’una única
frontera exterior europea, emmarcada en l’Acord de
Schengen. L’externalització adopta múltiples formes.
Les polítiques que normalment es consideren una
part íntegra de la dimensió exterior de la UE inclouen
missions de migració per desenvolupar un diàleg
sobre el tema amb autoritats de tercers països; la
migració pendular, és a dir, el moviment de persones
(gairebé sempre temporal) entre dos o més països,
que pot ser molt profitós per a totes les parts; i els
acords de readmissió per garantir que els ciutadans
de tercers països que resideixen il·legalment als estats membres puguin ser repatriats. Un altre senyal
destacat de l’externalització de les polítiques migratòries és la col·laboració creixent entre les autoritats
policials d’ambdues ribes del Mediterrani. Les accions conjuntes impliquen la col·laboració operativa
entre les policies de fronteres, el funcionariat d’en
llaç, el personal d’intel·ligència i els magistrats, així
com l’intercanvi de dades a través del Sistema
d’Informació de Schengen (SIS) i la cooperació tecnològica a l’àmbit de la falsificació (de documents) i
la presa d’empremtes dactilars dels sol·licitants
d’asil. En aquest sentit, la vigilància prefronterera i
les operacions de patrulles marítimes conjuntes,
com les encapçalades per l’Agència Europea per a
les Fronteres Exteriors, FRONTEX, es consideren
també exemples del que s’ha anomenat desterritorialització de les polítiques migratòries (Carrera,
2007).
Gairebé tots els acadèmics coincideixen a afirmar
que el contingut d’aquestes mesures es basa sistemàticament en la seguretat. L’enfocament europeu
de la immigració a tercers països s’enquadra en termes de seguretat i s’aborda mitjançant mesures de
seguretat. Prova d’això és que, malgrat la insistència
en les sinergies entre immigració i desenvolupament, la despesa de la UE es concreta de manera
aclaparadora en mesures de control. En conseqüèn-

cia, els acadèmics solen condemnar unànimement
aquestes polítiques per definició no liberals. El «deliri» xenòfob «paranoic» contribueix a la «globalització
del domini», que reprodueix i consolida les desigualtats de poder entre ambdues ribes del Mediterrani
(Bigo, 1991). En aquest sentit, aquestes pràctiques
queden fora de l’àmbit de les normes jurídiques internacionals i probablement infringeixen les normes
internacionals relatives a drets humans. Entre els
exemples recents hi ha les operacions de «retrocés»
de 2009 i 2010 envers Líbia o Tunísia, en què la intercepció d’emigrants en aigües internacionals i la
seva devolució immediata a tercers països pot implicar l’incompliment del principi de no retorn, en la
mesura que pugui negar-se assistència i protecció a
persones necessitades d’empara. D’altra banda, la
pràctica de la transferència d’immigrants a països
veïns constitueix un indicador de les relacions de
poder entre països receptors i emissors d’immigrants.
Brussel·les pressiona els països de trànsit perquè
controlin l’emigració i impedeixin les entrades o bé
readmetin els emigrants que hagin arribat a Europa.
En resum, l’intent dels països europeus de desplaçar
les seves fronteres al sud és un altre exemple de
l’expansió del poder normatiu de la UE. Tanmateix,
l’anàlisi empírica de la col·laboració de Tunísia i Líbia
amb la Unió Europea no avala aquesta interpretació.
En moltes ocasions, ambdós països s’han resistit a
cedir a les peticions europees perquè controlin les
seves fronteres. Com es veurà als apartats següents,
la dimensió exterior de les polítiques migratòries
revela complexos estira-i-arronses que desafien el
consens imperant sobre l’externalització de les polítiques migratòries del vell Continent.

Un repàs a les col·laboracions recents entre
les dues ribes del Mediterrani
Les relacions bilaterals i multilaterals entre Brus
sel·les i els països nord-africans mai no s’han desenvolupat àmpliament al si de l’anomenat Procés de
Barcelona, inaugurat el novembre de 1995, que engloba 15 membres de la UE i 14 socis mediterranis.
La Declaració de Barcelona va posar els fonaments
del Partenariat Euromediterrani, que l’any 2008 va
passar a anomenar-se Unió per la Mediterrània
(UpM). En consolidar-se la Política de Veïnatge Europea l’any 2004 —que regula les polítiques entre la
UE i cada soci—, el Procés de Barcelona va esdevenir un fòrum multilateral de diàleg i cooperació entre
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Que se sàpiga, a dia 29 d’abril, 650 tunisencs havien estat repatriats al seu país (Migrants at Sea,
2011). Aquesta mesura pot considerar-se un exemple de l’externalització definida anteriorment pel que
fa a les possibles violacions de drets humans, la qual
cosa és digne d’esment. Tanmateix, això no és tot.
La disposició «externalitzadora» forma part d’un paquet més ampli de mesures que inclou tota una sèrie
d’incentius encaminats a assegurar-se la col·la
boració de Tunísia. Per tant, es pot afirmar que els
acords canviants sobre immigració, en general situats en la dimensió exterior de la UE, no poden reduir-se al simple traspàs de responsabilitats a tercers països. Els esdeveniments del moment demostren que en els debats sobre immigració, en especial
els que tenen lloc des de les convulsions polítiques
al nord d’Àfrica, ambdues parts han sabut aplicar i
gaudir de certa flexibilitat. Així doncs, en comptes de
debilitar-los, l’externalització aporta als països tercers noves oportunitats d’entaular relacions amb els
estats membres de la UE i obtenir-ne concessions.
El cas de Líbia, malgrat ser notablement diferent
del de Tunísia, sobretot tenint en compte el conflicte intern actual, també explica les múltiples maneres en què la migració ha reduït el marge de maniobra dels països europeus. El grau en què la Unió
Europea, i Itàlia en particular, ha intentat portar Líbia a col·laborar en temes d’immigració està àmpliament documentat (Paoletti i Pastore, 2010).
Arran de l’aixecament de les sancions europees
l’any 2004, Roma i Brussel·les van voler formalitzar
les àmplies relacions amb Trípoli, sobretot a l’àmbit
de la immigració. Quant a les relacions entre Itàlia i
Líbia, de 1998 a 2008 es van signar nombrosos
acords formals i informals. Sobretot arran del Tractat d’Amistat, subscrit l’agost de 2008, els fluxos
migratoris procedents de Líbia van reduir-se de
forma espectacular. Com a part de l’acord, Itàlia va
assumir el compromís de pagar un total de 5.000
milions de dòlars durant un període de 20 anys,
com a compensació i disculpa pel seu passat colonial. El paquet incloïa inversions en infraestructures, el projecte més ambiciós de les quals era una
autopista litoral entre les fronteres egípcia i tunisenca. L’acord va marcar un punt d’inflexió. A partir
d’aquell moment, segons el ministre d’Interior italià,
la immigració irregular de Líbia al país europeu va
disminuir un 90% (Camera dei Deputati, 2010).
Fins a la guerra civil de 2011, les relacions amb
Brussel·les i en particular els acords sobre immigració van millorar ostensiblement.
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la institució i els seus països mediterranis. De fet, en
l’actualitat les relacions bilaterals es regeixen per la
PVE i mitjançant acords d’associació signats amb
cada Estat soci.
Tunísia va ser el primer país mediterrani que va signar un acord d’associació amb la UE, el 17 de juliol
de 1995. En virtut de les condicions de l’acord, que
va entrar en vigor l’1 de març de 1998, ambdues
parts es comprometien a cooperar en temes relatius
al diàleg polític, el comerç, l’economia, aspectes socials i culturals, i la immigració. L’acord preveu una
col·laboració financera per donar suport a les reformes polítiques i econòmiques a Tunísia. Com a resultat, Tunísia treballa amb la institució per promoure
l’ús de vies legals de migració, impedir la immigració
irregular, readmetre immigrants que hagin entrat de
forma irregular a la UE i donar suport a activitats encapçalades per la FRONTEX. Des de la revolució de
Tunísia el gener de 2011, les reformes han esdevingut encara més importants per a les negociacions
entre aquest país africà i Brussel·les.
Amb el desig d’encoratjar les reformes institucionals, l’11 de març de 2011 la UE es va comprometre
a intensificar la col·laboració amb Tunísia en quatre
àrees principals: (1) preparació per a les eleccions
de l’Assemblea Constitucional, previstes per al 24
de juliol de 2011; (2) suport a les organitzacions de
la societat civil tunisenques; (3) promoció dels drets
humans, principalment a través de la Lliga Tunisenca
de Drets Humans, així com altres entitats actives en
aquest terreny; i (4) suport als tres comitès nacionals establerts pel Govern interí per acompanyar el
procés de transició democràtica.
Amb l’objectiu de donar suport a reformes de tant
abast, la UE va prometre doblar la seva dotació financera per al país en el període 2012-2013, de
160 a 320 milions d’euros. Els temes migratoris són
clau en aquest paquet. La institució ha demanat a
Tunísia que readmeti els ciutadans que han fugit a
Itàlia. La petició arriba arran de l’acord signat entre
ambdós països mediterranis el 5 d’abril de 2011, pel
qual Itàlia es comprometia a proporcionar a Tunísia
equips de control fronterer especialitzats per un valor de 30 milions d’euros (Ministero dell’Interno,
2011). Alhora, l’acord autoritzava els 20.000 tunisencs arribats a Itàlia des de l’anomenada Revolució
del Gessamí a quedar-se almenys sis mesos amb
permisos de residència temporals. Per la seva banda, Tunísia va consentir accelerar i simplificar els
procediments de retorn dels seus ciutadans que haguessin entrat al país europeu a partir del 5 d’abril.
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L’OFICINA EUROPEA DE SUPORT A L’ASIL
El 19 de maig de 2010, el Parlament Europeu i el Consell de la Unió

quant als procediments i condicions per concedir protecció internacio-

Europea van adoptar una regulació en establir una Oficina Europea de

nal, com també la disparitat en les formes d’aquesta protecció.

Suport a l’Asil en el marc de les mesures orientades a arribar als objec-

L’asil es converteix en part integrant de l’Espai Europeu de Justícia, Lli-

tius planificats per completar l’Asil Comú Europeu. La funció principal

bertat i Seguretat a partir del Tractat de Maastricht de 1992. Des

de l’oficina és incrementar la coordinació de la cooperació operativa

d’aquest moment, la Unió Europea treballa progressivament en la crea-

entre els estats membres amb la finalitat d’aconseguir una major harmo-

ció d’una política comuna d’asil, a fi d’assolir uns estàndards de protec-

nització de les normes comunes i els estàndards mínims a través de

ció més elevats per als que busquen asil. No obstant això, l’adopció

l’assistència tècnica i l’intercanvi d’informació i de bones pràctiques.

d’un estàndard mínim permet als estats membres un marge enorme en

L’oficina també pretén donar suport als països sotmesos a especial

l’aplicació de les mesures europees. El Tractat d’Amsterdam, que trans-

pressió a causa de la seva situació geogràfica o de l’arribada sobtada

fereix la matèria al primer pilar, proporciona la base principal per a

de grans quantitats de ciutadans de fora de la Unió Europea, i promou

l’adopció de mesures vinculants sobre les qüestions d’asil. Des

la reubicació dels que busquen asil entre els estats membres d’acord

d’aleshores s’han aprovat quatre directives inspirades en les dues ba-

amb el principi de «càrrega compartida». Amb aquest mandat, l’Oficina

ses principals de la Convenció de Ginebra relatives a l’Estatus de Re-

de Suport s’institueix com un organisme financer i administratiu autò-

fugiat de 1951: la definició de refugiat i el principi de no-rebuig. Ha

nom de la Unió amb personalitat legal. Segons les disposicions

entrat en vigor el sistema Dublín II juntament amb la Regulació de

d’aquesta regulació, l’oficina haurà d’actuar en estreta cooperació amb

l’Eurodac per tal d’establir mecanismes i criteris que determinin quin

les autoritats i els serveis d’asil dels estats membres, l’alt comissionat

Estat és competent per a una petició d’asil interposada en un altre Estat

de les Nacions Unides per als Refugiats, les xarxes de migració euro-

per un ciutadà d’un tercer país. En el context del programa «Solidaritat

pees i l’Agència Frontex.

i Gestió dels Fluxos Migratoris», la Unió Europea ha instituït un fons de

La proposta de creació d’una Oficina Europea de Suport a l’Asil la va fer

614 milions d’euros per al període 2008-2013 per donar suport a ac-

la Comissió en el marc del pla de polítiques d’asil de juny de 2008, amb

cions de caràcter no lucratiu dirigides a refugiats o a persones sota

l’objectiu de reduir les grans desigualtats entre els estats membres

protecció internacional.

El 12 de novembre de 2008 la UE va endegar les
negociacions per a un ampli acord marc. L’any
2007, arran de l’alliberament de les infermeres búlgares i el doctor palestí, condemnats a mort després d’haver estat acusats de contagiar nens libis
en un hospital de Bengasi, la comissària europea
Waldner-Ferrero va anunciar la millora de les relacions entre la UE i Líbia. De fet, l’acord marc proposat pretenia incloure, entre altres, el desenvolupament econòmic i social i «la gestió de la migració».
El fet que es debatés aquest acord és destacable,
atès que Líbia no era membre ni del Procés de Barcelona ni de la posterior UpM. Ara bé, el diàleg va
abordar temes diversos, entre els quals els acords
de readmissió. Coincidint amb el tancament temporal de la seu de l’ACNUR a Líbia el 9 de juny de
2010, la UE i Trípoli van iniciar la setena ronda de
negociacions sobre immigració i asil. No obstant
això, Líbia continuava negant-se a signar un acord
de readmissió. De fet, durant aquesta ronda de les
converses ambdues parts van signar un programa
d’orientació que incloïa temes prioritaris per a
Brussel·les en la seva contribució financera i tècnica a Líbia i deixava al marge la clàusula sobre la
readmissió. Poc després, la Comissió anunciava
que «la readmissió d’emigrants irregulars de tercers països no es mantindrà en la negociació, amb
l’objectiu d’assolir un acord amb Líbia i finalitzar

aquesta negociació» (Consell de la Unió Europea
2010: 8).
En resum, dos punts interrelacionats sobresurten en
el tema que ens ocupa. Primer, Líbia ha accedit selectivament a totes les peticions plantejades per
Itàlia i la UE. Segon, fins que Brussel·les no va congelar les negociacions sobre l’acord marc el 22 de
febrer de 2011, tant Itàlia com la Unió Europea van
haver de fer importants concessions per garantir la
col·laboració de Trípoli en temes migratoris. Sense
anar més lluny, malgrat el conflicte intern creixent al
país i la imposició de l’embargament de la UE, el líder libi ha seguit amenaçant els països europeus
—tot i que en va— amb invasions potencials d’emi
grants libis a les costes europees. La qual cosa
dibuixa un context de múltiples facetes. Lluny de
tractar-se d’un traspàs unilateral d’idees i pràctiques, la dimensió exterior sobre migració es basa en
relacions bilaterals i multilaterals canviants, en què
els països nord-africans han estat capaços d’influir
en les accions dels seus homòlegs.

Conclusió
Fa molt de temps que els països d’ambdues ribes
del Mediterrani recorren a la immigració com a moneda de canvi en les seves polítiques exteriors. Sen-
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se anar més lluny, la instrumentalització de la immigració com a eina de política exterior es pot aplicar
tant a Líbia com a altres països situats, per exemple,
a Amèrica del Nord i Amèrica del Sud (Greenhill,
2010). Tal com comentava Aristide l’any 1982,
l’«acció deliberada» consistent a regular la immigració és fonamental per al sistema nació-Estat (Zolberg, 1982: 2-3). S’ha reconegut àmpliament que,
des que el sistema estatal va adquirir la seva forma
moderna, el dret a regular les entrades és un factor
concomitant fonamental de la sobirania (Zolberg,
1982). En definitiva, els vincles d’aquests moviments amb la política exterior no són gens nous. En
aquest sentit, els esdeveniments actuals a la Mediterrània semblen seguir pràctiques establertes en
política exterior. La dimensió exterior de les polítiques migratòries de la UE posa al descobert el
caràcter interactiu, que no unilateral, de les relacions
entre les dues ribes del Mediterrani.
En general, la dimensió externa de la política migratòria de Brussel·les no es limita a desplaçar les mesures d’aplicació del control migratori fora del territori
europeu. Les negociacions són molt més complexes.
Els acords de cooperació canviants establerts per
Tunísia i Líbia amb la Unió Europea no contemplen la
deslocalització directa dels mecanismes de control
migratori. La qual cosa porta a dues conclusions provisionals. En primer lloc, els temors provocats per les
sospites infundades de l’arribada de grans onades
d’immigrants a Itàlia fan palesa la bretxa d’«hipocresia»
europea. Mentre analistes i polítics propugnaven les
normes internacionals i l’Estat de dret al nord d’Àfrica,
la política electoral a curt termini determinava els discursos i pràctiques a Europa (Greenhill, 2010). En
segon lloc, la col·laboració i les tensions entre països
d’ambdues ribes adopten innombrables perfils, fet
que, d’entrada, ja contradiu l’explicació parcial implícita en el mantra de l’externalització. En conseqüència, la inestabilitat política actual al nord d’Àfrica
potser es presta a una investigació més matisada de
la difusa i heterogènia dinàmica de poder en què es
basa la dimensió exterior de la UE.
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L’islam i les eleccions a Europa
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L’islam en el debat electoral
A Europa, l’islam ha esdevingut un gran desafiament electoral arran del creixement dels anomenats
partits «populistes» en el transcurs dels últims anys.
Als Països Baixos, el Partit per la Llibertat (PVV) del
diputat populista de dretes Geert Wilders va aconseguir un 17% dels vots en les eleccions europees
de 2009 i un 20,5% en les legislatives de juny de
2010, cosa que el situa en la tercera posició darrere dels dos grans partits tradicionals (liberals i laboristes). L’octubre de 2010, el Freiheitliche Partei
Österreichs (FPÖ, creat per Jörg Haider i actualment dirigit per Heinz-Christian Strache, va obtenir
el 27% en les eleccions municipals de Viena, on es
va col·locar en segona posició. A Dinamarca, el
Partit del Poble Danès de Pia Merete Kjærsgaard
també va quedar tercer en les eleccions parlamentàries de 2007 amb el 13,9% dels vots. A Finlàndia, les eleccions d’abril de 2011 han situat el nou
partit nacionalista (Veritables Finlandesos) en el
tercer lloc, també amb el 19% dels vots. A França,
el Front Nacional, dirigit ara per Marine Le Pen
(2011), obté en els sondejos uns resultats comparables als dels altres dos grans partits (Unió per la
Democràcia Francesa [UDF] i Partit Socialista
[PS]). A Suècia el nou partit d’extrema dreta (Demòcrates de Suècia) va fer la seva aparició al Parlament el setembre de 2010 amb el 5,7% dels vots.
I finalment, cal recordar el referèndum suís de novembre de 2009, que prohibia la construcció de
minarets. A més, dos parlaments (Bèlgica i França)

han promulgat una llei que prohibeix la utilització
del burca islàmic a l’espai públic.
Així doncs, veiem que en nombrosos països europeus, un partit «populista» que centra la seva campanya en el «perill» islàmic es posiciona al mateix
nivell que els dos partits tradicionals (en general, la
dreta conservadora i l’esquerra socialdemòcrata).
Però en altres països on el populisme no s’ha materialitzat en un nou partit polític (la Gran Bretanya,
Espanya i Alemanya), o on el debat gira entorn d’altres temes (nacionalisme ètnic o separatisme),
com és el cas de Bèlgica o a Itàlia, el debat sobre
l’islam té, tanmateix, un paper força rellevant en les
disputes polítiques, tal com posa de manifest l’èxit
del llibre Deutschland schafft sich ab («Alemanya
es desintegra») –de Thilo Sarrazin, membre del
Partit Socialdemòcrata (SPD), que va ser un bestseller la tardor de 2010–, o fins i tot el ressò que va
tenir el debat sobre la construcció d’una mesquita
en les eleccions municipals a la ciutat de Milà el
juny de 2011.
No obstant això, aquest augment del populisme
planteja la qüestió de la naturalesa del moviment. Tot
i que la immigració va esdevenir el cavall de batalla
preferit de l’extrema dreta europea els anys vuitanta
(Front Nacional a França, Partit Nacional Britànic a
la Gran Bretanya), avui apareixen dos elements
nous. D’una banda, el debat se centra més en l’islam
que no en la immigració, com si fins i tot els que
s’oposen a la immigració haguessin acabat reconeixent que els immigrants són a Europa per quedars’hi, i que la qüestió fonamental és la seva inserció
en el paisatge europeu. Per aquest motiu el debat se
centra, sobretot, en la presència dels símbols religiosos a l’espai públic –vel, burca, minarets, aliments
halal (el 2011, el Parlament holandès ha prohibit els
sacrificis rituals d’animals, tant halal com caixer)– i,
tot i que en menor mesura, en la presència del crucifix a les escoles italianes (això vol dir que no hi ha ni

simetria ni igualtat entre el cristianisme i l’islam). La
qüestió de l’islam domina la de la immigració. Però el
segon element que explica l’obertura dels partits populistes és la seva transformació; és a dir, han passat de l’extrema dreta feixistoide sorgida els anys
trenta a una nova categoria que ha integrat valors
que fins fa poc es consideraven d’esquerres.

va per l’afirmació de la defensa dels valors cristians
tradicionals, el liberalisme econòmic i la seva hostilitat envers la immigració, mentre que l’esquerra es
mostrava més liberal pel que fa als valors socials,
més partidària de l’estatisme econòmic i més oberta
respecte a la immigració.

L’absència d’un vot musulmà
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Mentre que els populistes veuen els musulmans
com una comunitat ancorada fermament en la seva
fe, el comportament polític dels musulmans a Europa mostra, en canvi, una escassa politització i una
gran diversitat. Com que no disposem d’estadístiques, és difícil definir el comportament electoral dels
musulmans europeus. El primer punt és, naturalment, el de la qüestió de la ciutadania. Perquè els
musulmans votin cal que siguin ciutadans, i sembla
clar que només França i la Gran Bretanya tenen
prou electors musulmans amb un pes suficient per
influir, en teoria, en les eleccions. Però també cal
tenir en compte dos factors més: la inscripció en les
llistes electorals (així com l’abstenció) i el sistema de
les eleccions.
La representació dels individus d’origen musulmà en
els parlaments nacionals no reflecteix en absolut el
seu pes demogràfic al país, ni tampoc, paradoxalment, el seu grau d’integració. Això es deu al sistema electoral. Per exemple, a França –el país que té
la comunitat musulmana més nombrosa d’Europa i
on la integració (en especial la lingüística) continua
avançant–, a les rengleres dels diputats metropolitans (amb l’excepció dels departaments d’ultramar)
no hi apareix cap musulmà. En canvi, Alemanya (7
diputats d’origen musulmà d’un total de 640), els
Països Baixos (7 diputats musulmans «practicants» i
7 de no practicants d’un total de 150), la Gran Bretanya (8 diputats d’origen musulmà d’un total de
650), Bèlgica (4 elegits el 2005) i Grècia (2 diputats) mostren una major diversitat, encara que en la
immensa majoria dels casos esmentats les autoritats
i l’opinió pública consideren que la integració no
s’ha dut a terme amb èxit. La raó del desfasament
existent entre la integració i la representació radica
en la llei electoral. La representació musulmana es
pot produir en dos casos: 1) si la votació es fa per
llistes (Alemanya, Holanda i Bèlgica), cosa que permet als partits situar en una posició elegible candidats procedents de la immigració, i 2) en cas de
votació uninominal a una volta si la població d’origen
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Els partits que centren les campanyes electorals en
l’hostilitat contra l’islam sovint són classificats com
d’extrema dreta, però, de fet, les coses són més
complicades. Així, alguns estan històricament ancorats en l’extrema dreta, com el Front Nacional francès o el FPÖ austríac; d’altres, com ara el PVV holandès o el Partit del Poble Danès, s’han constituït
recentment a partir d’una coalició de nacionalistes i
laics –aquests últims procedents sovint de l’esquerra– units per la seva hostilitat comuna contra l’islam,
una hostilitat que sovint es troba associada a una
posició «sobiranista» i reticent respecte a la construcció europea. En economia, no són forçosament
liberals com la dreta tradicional; per exemple, el Partit del Poble Danès defensa la idea socialdemòcrata
de l’Estat del benestar. Respecte al tema dels costums i els valors, molts han integrat l’alliberament
sexual dels anys seixanta i defensen el feminisme i
els drets dels homosexuals, com el PVV holandès,
amb la qual cosa atreuen electors tradicionalment
d’esquerres. Encara més, aquest posicionament laic
i liberal respecte al tema dels valors els permet rebutjar l’islam com a contrari a la llibertat de les decisions individuals. Però, per descomptat, això comporta una contradicció, perquè l’Església catòlica
també continua oposant-se a l’alliberament sexual
dels anys seixanta. Els partits populistes defensen,
doncs, la identitat cristiana d’una Europa «laïcitzada»
i sense relació amb els actuals ensenyaments de
l’Església. Això és encara més difícil quan el mateix
partit passa de l’extrema dreta tradicional a un populisme modern. A França, per exemple, des de l’elecció de Marine Le Pen com a presidenta del partit, el
Front Nacional s’esforça per posar sordina a les referències tradicionals de l’extrema dreta (antisemitisme latent, defensa dels valors familiars, liberalisme
econòmic, etc.) i anteposa la defensa de la laïcitat.
El debat sobre l’islam ha alterat la divisió tradicional
entre la dreta i l’esquerra en la immensa majoria dels
països europeus, on fins ara la dreta es caracteritza-
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INFORME ANNA LINDH SOBRE LES TENDÈNCIES INTERCULTURALS EUROMEDITERRÀNIES 2010
Atès que no hi ha cap projecte de diàleg capaç de tenir èxit si no es

trobar-se o parlar amb una persona de la riba oposada del Mediterrani.

basa en el coneixement científic de les profundes transformacions que

En aquest sentit, els mitjans de comunicació social representen el prin-

afecten les societats a què s’adreça, el 2008 la Fundació Anna Lindh va

cipal instrument d’interacció intercultural per a la joventut àrab (24%).

començar a elaborar l’Informe Anna Lindh sobre les Tendències Inter-

Pel que fa als valors, és interessant assenyalar que, encara que la religió

culturals Euromediterrànies. Concebut com un instrument de coneixe-

és el principal valor per al sud de la Mediterrània (62%), mentre que el

ment i acció entorn de les relacions transculturals a la regió mediterrà-

respecte a altres cultures apareix com una prioritat central per als euro-

nia, l’informe és una publicació triennal que presenta una anàlisi de

peus (58%), hi ha una certa convergència pel que fa al reconeixement

l’evolució que es produeix en l’àmbit dels valors, les percepcions

de la importància de la solidaritat familiar entre la població europea

mútues i el comportament intercultural de la gent de tota la Mediterrà-

(56%) i la del sud de la Mediterrània (41%), que també coincideixen en

nia. Es tracta d’un estudi pioner i «democràtic», perquè recull les opi-

la visió de la regió com un espai que comparteix un llegat comú, el

nions i aspiracions d’una mostra euromediterrània de 13.000 persones

sentit de l’hospitalitat i una forma concreta de vida (80%). Les persones

a través d’un sondeig d’opinió efectuat per Gallup Europe1. Un grup

entrevistades mostraven un elevat nivell d’interès mutu; en particular un

internacional d’experts interculturals interpreta els resultats de

68% per la vida cultural, un 58% per les condicions econòmiques i un

l’enquesta i elabora anàlisis qualitatives sobre els temes de més interès

51% per les pràctiques religioses; creuen també que un futur projecte

per promoure el diàleg intercultural. En l’edició de l’informe de 2010,

mediterrani comú podria aportar més innovació, esperit emprenedor,

entre els temes analitzats pels experts podem trobar: diferències i sem-

dinamisme juvenil i respecte a la diversitat cultural. Podem afirmar,

blances en sistemes de valors; el factor religiós en les relacions inter-

doncs, que si hi ha algun xoc entre la gent de les dues ribes de la Me-

culturals; el tractament de la diversitat cultural (que és el focus del dos-

diterrània, és un xoc entre percepcions errònies i relacionat amb la man-

sier temàtic de l’informe) als mitjans de comunicació; el paper de la

ca d’un coneixement profund de l’altre.

cultura en les relacions mediterrànies; ciutadania intercultural; mobilitat

A partir d’aquesta base, l’informe presenta una sèrie de propostes de

humana; l’islam, Occident i la modernitat, i la cooperació regional i la

polítiques de diàleg intercultural i directrius d’acció intercultural a esca-

Unió per la Mediterrània. Complementen aquesta anàlisi les bones

la local i internacional adreçades als responsables polítics, els líders

pràctiques i els estudis de cas sobre diàleg intercultural recomanats per

d’opinió i la societat civil. D’altra banda, el contingut de l’informe cons-

la xarxa de la societat civil de la Fundació Anna Lindh.

titueix la base d’un programa de debats duts a terme en col·laboració

L’informe mateix es pot considerar per se producte de la cooperació

amb les Xarxes Anna Lindh i els seus socis acadèmics, amb la implica-

intercultural entre més de 40 experts de 20 països diferents, compro-

ció d’actors mediàtics i líders socials.

mesos en la promoció d’una nova concepció de les relacions eurome-

L’Informe Anna Lindh es pot descarregar en anglès, francès i àrab a

diterrànies que va més enllà de les tradicionals dicotomies nord/sud o

www.annalindhreport.org.

islam/Occident. De fet, dels resultats del sondeig se’n desprèn que la
Mediterrània és un espai d’interacció social en què durant l’any anterior

Eleonora Insalaco

com a mínim una de cada quatre persones ha tingut la possibilitat de

Coordinadora de l’Informe Anna Lindh

1 Per

a l’edició de 2010 de l’Informe Anna Lindh, s’han inclòs en el sondeig d’opinió efectuat per Gallup Europe els 13 països següents: Bòsnia i Hercegovina, França, Egipte,
Alemanya, Grècia, Hongria, el Líban, el Marroc, Espanya, Suècia, Síria, Turquia i el Regne Unit.

musulmà està molt concentrada, fet que permet situar un candidat musulmà amb una majoria relativa
en circumscripcions amb una gran concentració
d’immigrants, malgrat que l’existència d’aquestes
«circumscripcions gueto» va en contra del principi
d’integració (com a la Gran Bretanya); un altre cas
aïllat és el de Grècia, on es reserven escons per a la
minoria musulmana.
L’entrada dels musulmans en l’escena política es
produeix únicament a través dels partits polítics tradicionals; no s’intenta crear enlloc un partit «ètnic» o
«musulmà» amb possibilitats que un dels seus candidats surti elegit. Als anys noranta, els candidats
d’origen musulmà es trobaven sobretot als partits
d’esquerres i en les formacions ecologistes, però
avui es constata la seva inclusió en les llistes de la
dreta tradicional (per exemple, el 2011, dels 8 diputats britànics d’origen musulmà, 6 són laboristes i 2

conservadors), encara que les llistes ecologistes
són les més obertes (a Alemanya Die Grünen –Els
Verds– són els que tenen més diputats electes
d’origen musulmà).
A França, l’absència de diputats d’origen musulmà
no ha d’amagar el fet que les eleccions municipals
de març de 2008 van revelar un augment del nombre de candidats amb noms musulmans inclosos en
les llistes presentades a les ciutats de més de
30.000 habitants. En canvi, l’abstenció es manté
molt elevada als barris on les poblacions d’origen
immigrant són les més representades. Però, en tots
els casos, la creixent participació dels electors d’origen musulmà en les eleccions no compensa (almenys ara com ara) el gir de l’electorat cap als partits populistes. Perquè això sigui possible caldrà
esperar, sens dubte, que tingui més pes la classe
mitjana d’origen musulmà.
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Canvi de paradigma
Aquest continuum, que encara és en curs, a més
d’estar estimulat per l’important creixement de les
eines de cooperació, avui en dia es veu influït per
dos canvis de paradigma, dues conclusions, que
afecten directament el nostre tema:

Med.2011

En el concert global, «mobilitat» i «diàleg intercultural» ja formen part del que és quotidià. No obstant
això, davant la urgència de les indicacions, tant les
nacions com les autoritats locals (o les coalicions i
les xarxes de les unes i les altres) no han de dubtar
a dedicar el temps necessari a investigar i matisar
aquestes paraules, perquè qualsevol confusió sobre
el seu significat podria implicar conseqüències molt
costoses. Col·lectivament, aquestes autoritats s’en
fronten a futurs polítics de distinta naturalesa, fins i
tot antagònica, i cadascun dels nivells de poder
s’haurà d’afanyar a expressar quines són les seves
eleccions i estratègies.
«Mobilitat i diàleg, naturalment, però amb quin objectiu?» No hi ha dubte que es tracta d’una qüestió
candent que mereix una certa observació política.
Per intentar dur a terme aquest aclariment indispensable, convé examinar tot el que ha pogut contribuir
al canvi a partir del moment en què la desigual relació colonial va quedar formalment esborrada, un
moment que es pot fixar d’una manera més o menys
precisa a l’entorn dels anys seixanta, durant els
quals van tenir lloc, i no pas per una simple qüestió
d’atzar, les independències africanes i l’emergència
d’Europa.

1. En concret, a la Mediterrània la noció de «diàleg
intercultural» ha estat regida, essencialment, per
una relació interministerial, un «diàleg entre ministeris de Cultura» més que per un diàleg entre
les cultures mateixes, com una mena de continuació de la «diplomàcia d’influència» recent
ment esmentada per l’anterior ministre d’Afers
Exteriors francès (vegeu l’exposició marc de
Bernard Kouchner sobre la diplomàcia cultural,
setembre de 2009, «La mundialització va unida
a una competició cada vegada més intensa en
tots els àmbits. La prosperitat i la seguretat del
nostre país, la promoció dels nostres interessos
i dels nostres valors passen per un augment de
la capacitat per projectar la nostra llengua, la
nostra cultura, les nostres idees, i la nostra visió
de la societat i del món», dins Reforma de la Política Cultural Exterior, 26 de desembre), i essencialment organitzada a l’entorn de les relacions culturals interestatals.
De manera lògica, tots els aspectes logístics vinculats a aquest nivell de canvis, i en particular al
finançament de la mobilitat cultural o artística, tradicionalment s’han integrat en les línies pressupostàries corresponents. L’objectiu de la mobilitat
cultural es vincula clarament a la influència de les
cultures nacionals, o locals, i rares vegades se’l
considera un factor de desenvolupament.
Però des de fa dues dècades, de manera gairebé mecànica, l’impacte polític dels fons regionals de desenvolupament, un efecte relacionat
amb la construcció d’Europa, potencia una certa
autonomia de les col·lectivitats territorials, en implementar una convergència gradual de les autoritats locals cap a una espècie de federalisme
diferenciat, en el qual la identitat cultural local,
eventualment reforçada per la necessitat de
consolidar un «atractiu turístic», exerceix un paper essencial, tant per bé com per mal.
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A més, en l’època de la globalització dels conflictes, la paradoxa vol que un cert nombre de
tensions, sovint vinculades a causes d’ordre cultural, no es pugui solucionar només per la voluntat de les diplomàcies nacionals. Tot sovint, la
«discussió sobre el veïnatge» és l’única clau de
conflictes antics i espinosos.
Per tant, estem assistint a un desplaçament de
la sobirania i al sorgiment d’una diplomàcia territorial al costat de les diplomàcies nacionals.
Què té de sorprenent, per tant, que un dels documents marc de les polítiques culturals locals,
l’Agenda 21 de la Cultura, sigui elaborat per la
xarxa mundial de la governança local, Ciutats i
Governs Locals Units?

A la Mediterrània la noció de
«diàleg intercultural» ha estat
regida, essencialment, per una
relació interministerial, un
«diàleg entre ministeris de
Cultura» més que per un diàleg
entre les cultures mateixes
2. En l’àmbit europeu, el Tractat de Lisboa, en instaurar la competitivitat i la creativitat, ha reforçat
les missions i els objectius dels càrrecs electes
locals en la matèria.
Davant dels seus electors, cap responsable polític local, sigui quin sigui el seu color polític, no
s’atreviria a proclamar que la creativitat i l’atractiu
són inútils per al projecte del seu territori.
D’això es desprèn que el futur comú dels habitants d’aquestes col·lectivitats no es podria contemplar sense disposar de creatius de bon nivell, cosa que explica també l’activació de la
«transferència de l’interès respecte del fet artístic» per part de l’Estat a les autoritats locals, les
quals, en molts casos, ja eren les principals encarregades del seu finançament.
Això s’acompanya inevitablement d’un posicionament internacional, o més exactament «extralocal», de la col·lectivitat local, i, per descomptat, aquesta capacitat d’atracció s’enfoca
cap a l’exterior. Combinada amb l’efecte indiscutible de «capital cultural europea» (que anteposa el nivell local, i de la qual cap Estat no
seria capaç de prescindir si bé les candida

tures se succeeixen amb desigual fortuna),
aquesta transferència d’interessos i d’objectius
arrelarà de manera duradora a través d’un cert
nombre de tractats internacionals, com el de la
Convenció UNESCO 2005 sobre la Diversitat
Cultural, que també insisteix tant sobre la dimensió territorial de la cultura com sobre la
seva contribució en el desenvolupament local,
o fins i tot el Tractat de Lisboa, el qual, en el
marc europeu, anteposa la necessitat, induïda
per la competitivitat, de les aliances entre les
col·lectivitats.
Com succeeix amb tots els tractats internacionals, aquests dos últims convenis han estat qualificats de restrictius, i tot i que es pot dubtar que
puguin aplicar-se per mitjà de la força, no per
això deixen de constituir uns símbols de compromís desproveïts de tota ambigüitat. I això ho
saben prou bé tant les autoritats locals com els
estats.

Què ha passat durant els últims cinc anys
en l’àmbit de la mobilitat?
Resulta difícil respondre de manera exhaustiva a
aquesta pregunta, ja que la comunicació de la immensa majoria dels operadors de la mobilitat s’ha
concentrat sobretot en el seu perímetre i els seus
destinataris, sense buscar necessàriament una comunicació global, i és difícil conèixer totes les iniciatives preses en aquest àmbit. Aquest nivell d’infor
mació merament factual no ha sabut alimentar prou
el debat de fons, l’emergència del qual es veurà venir d’ara endavant.
Sota la forma d’un col·loqui impulsat per la Fundació
Roberto Cimetta, amb el suport de l’Institut Francès,
una important reunió general dels operadors de la
mobilitat va tenir lloc a Fes, al Marroc, del 12 al 14
de maig de 2006. En aquesta reunió es van enunciar
alguns grans principis comuns, es va fer balanç dels
ja existents, i es van presentar alguns textos fundacionals.
Més recentment, el 13 de setembre de 2010, per
iniciativa de la Comissió Europea i de la Fundació
Roberto Cimetta, les principals organitzacions que
es preocupen per la mobilitat dels artistes i els operadors, procedents d’Europa, d’Àfrica o del món
àrab, es van reunir a Brussel·les en un think tank informal per comparar les modalitats de funcionament
de les unes i les altres, però sobretot per analitzar i

Sense gaires dificultats, una certa convergència ha
sorgit a l’entorn d’alguns principis. La seva evolució
s’ha d’entendre com una continuació lògica dels
canvis de paradigma esmentats anteriorment. Tots
aquests principis tendeixen a diferenciar la mobilitat
d’un simple viatge, i cap de les organitzacions abans
citades no desitja tornar a veure’s relegada, únicament, a exercir la funció «d’agència de viatges especialitzada».
Podem presentar aquests principis en dues categories: els que protegeixen directament els drets
humans i els que actuen concretament sobre el
terreny.
•

1

En el capítol dels drets, l’equitat exigeix que les
relacions entre els operadors i els artistes del
sud i del nord siguin equilibrades. No obstant
això, cal constatar que els dirigents de les
col·laboracions culturals molt poques vegades
procedeixen del sud, la qual cosa vol dir que la
immensa majoria d’aquests projectes estan dirigits i influïts, invariablement, per operadors
del nord, tot i que aquests mostrin tenir la millor
voluntat possible. En aquest punt estem davant
d’un indicador implacable, el qual, encara que
subratlli immediatament que existeix una veritable necessitat de formació i estructuració, també qüestiona la legitimitat d’un «criteri nòrdic»

•

•

Implicades totes en una escala o una altra d’aquestes qüestions, les organitzacions convidades eren les següents: la Fundació Roberto Cimetta,
la Gulbenkian Foundation, la Safar Fund, la Fundació Europea de la Cultura, l’Organització Internacional de la Francofonia, l’Arts Move Africa, la
Prince Claus Fund, la Felix Meritis Foundation, la Young Arab Theatre Fund, l’Arab Education Forum, TransEuropéennes i la Fundació Ford.
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•

davant d’una cultura del projecte eventualment
diferent de la del sud.
A més, la importància de la mobilitat cultural en
tant que factor de pau, emissari de la diversitat
cultural i facilitador del diàleg, s’ha vist destacada repetides vegades per part dels professionals del sector, però no sembla que sempre hagi
estat percebuda de manera operativa per part
dels responsables polítics. Encara cal convèncer-los de la importància del fet cultural tant en
l’emergència com en la resolució de conflictes.
Finalment, la idea d’entendre l’hospitalitat com
una inversió compartida més que com un gest
caritatiu és, per a les nostres morals tradicionals,
tant al sud com al nord, difícil de captar, i aquest
conservadorisme no té res a veure amb la ignorància dels potencials beneficis que es podrien obtenir de les nostres visites mútues. Hi
ha, no obstant això, a més de les economies
d’escala reals, el germen del respecte mutu,
molt més important que la compassió passat
gera inspirada pels mitjans de comunicació.
L’hospitalitat és una finestra de coneixement, un
enriquiment.
Traduir aquests principis per mitjà d’una acció
concreta sobre el terreny obliga els experts que
concedeixen les beques de viatge a respectar
tres condicions:
La primera fa referència, sens dubte, a la imperativa necessitat d’estructurar els equips i els territoris. El viatge del beneficiari és alguna cosa més
que una simple anada. Fins fa bastant poc temps,
l’objectiu consistia a captar i seduir els millors artistes del sud i repatriar-los a terres europees, on
la seva creativitat estava al servei dels interessos
d’imatge dels nostres dirigents, o dels interessos materials de les nostres empreses culturals.
Aquesta manera de fer, que des de les diferents
independències s’ha anat imposant a poc a
poc sobre una veritable cooperació, ha buidat
aquests països de la «matèria primera creativa»,
els ha empobrit d’una manera tan sistemàtica
com ho havia fet el pillatge pel que respecta als
seus recursos físics, i tot això comptant sovint
—ens veiem forçats a dir-ho— amb la complicitat
de les seves elits dirigents.
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acarar les experiències que estaven duent a terme i
intentar definir els reptes comuns1.
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•

•

Com és lògic, aquesta necessitat d’estructuració
implica un principi de retorn de la inversió. Per
tant, es considera que la beca de viatge és com
una inversió, una «assumpció de riscos» col·lec
tiva assumida pels que financen els fons de mobilitat, que tenen per objectiu treballar a favor del
sorgiment de les cooperacions artístiques internacionals. Per aquest motiu, seria convenient
intentar calcular la relació «inversió/benefici»
d’aquestes ajudes. Per a molts artistes o operadors, un bitllet d’avió pot representar uns quants
mesos de sou, però el seu cost continua sent
una inversió extremament rendible respecte de
la cadena de beneficis induïts que pot generar.
Passem aleshores de la perspectiva d’un benefici individual a la d’una dinàmica col·lectiva.
Sempre resulta sensat posar en perspectiva
l’import de la beca de viatge i l’import dels seus
efectes econòmics esperats. En qualsevol cas,
es tracta d’una comparació en xifres que no
hauria de deixar indiferents els experts implicats.
Limitar-se a esperar els efectes significa inscriu
re’ls en el temps. Cada viatge es perfila a llarg
termini, en un continuum de l’acció de desenvolupament. No hi ha dubte que els experts encar
regats de la selecció s’hi mostraran sensibles.
Però la durabilitat i l’estructuració dels equips i
els territoris són elements que no es poden bar
rejar i concebre sense un projecte de societat.

El viatge individual ha de fer que el beneficiari
reflexioni sobre la seva posició en l’espai col·lec
tiu, i s’ha d’entendre com un moment privilegiat
de presa de consciència política. I a l’inrevés, la
col·lectivitat ha d’acceptar que la mirada individual s’externalitza a causa del viatge, i acceptar
les reformes que podrien derivar-se d’aquest fet.

Conclusions
Acabarem parlant d’aquest projecte de societat.
Preveure el temps suposa també ampliar el debat. Al
sud de la Mediterrània, el 70% de la població té
menys de vint anys. Quan totes aquestes generacions estiguin en edat de circular, milers d’artistes o
d’operadors faran valer el seu dret a recórrer el món.
S’hauran d’arribar a crear enormes fons internacionals de mobilitat per respondre a les seves legítimes
demandes? O, per contra, els principis de la democràcia hauran originat en l’àmbit local polítiques veritablement culturals, elaborades amb els ciutadans
per respondre a les seves necessitats?
Aquest projecte de societat haurà integrat en el seu
ADN l’articulació indispensable biodiversitat/diversitat cultural/pluralisme democràtic? Haurà estat capaç de reconèixer l’imprescindible paper de desenvolupament, de pau i de llibertat que exerceix la
cultura?
Si la resposta és afirmativa, els fons de mobilitat internacionals s’hauran convertit en una cosa inútil,
perquè el poder públic local serà el que inventarà,
adaptarà i gestionarà el conjunt de les despeses
d’utilitat per a la col·lectivitat, inclosa la inversió en la
mobilitat dels seus talents més brillants, percebuda
com un procés d’enriquiment compartit.
Si la resposta és negativa, la pressió i la injustícia
seran tan grans que en lloc de mobilitat s’imposaran
l’èxode sense tornada, el desplaçament administratiu, els guetos i els conflictes.
La qüestió va més enllà de la competència global
entre les nacions, i sembla clar que el conjunt de
totes les decisions polítiques locals sobre el projecte de societat serà el que respondrà definitivament a
l’esperança de mobilitat.
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Mapa A.1 | Crisi econòmica a la UE. Indicadors bàsics
Taxa d’atur. Desembre 2010
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Elaboració pròpia. Font: Eurostat, Eurostatistics. Data for short term economic analysis. 05/11.
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Creixement anual del PIB. 2009-2010
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Mapa A. 2 | Guerra civil a Líbia (16 de febrer – 29 d’abril)
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Mapa A.3 | E
 nquesta Euromed: experts i actors de l’espai euromediterrani l 2010. Avaluació general de
l’Associació Euromediterrània
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3 B.4 Anticipa que la Secretaria de la UpM durà a terme un paper

fonamental, moderat o insignificant en la nova arquitectura institucional
euromediterrània en un futur proper?

2 B.3 Com avaluaria els avenços realitzats en la posada en marxa 4 B.5 Com valora la importància de les Cimeres de Caps d'Estat
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o de Govern per a l'avenç de la Unió per la Mediterrània?

Elaboració pròpia. Font: IEMed, Euromed Survey of Experts and Actors. Euro-Mediterranean Partnership and its economic and financial dimension, Barcelona: IEMed, 2011.
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Mapa A. 4 | Enquesta Euromed: experts i actors de l’espai euromediterrani l 2010. Avaluació de la Zona de Lliure Comerç Euromediterrània
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Elaboració pròpia. Font: IEMed www.iemed.org/dossiers/tunisia/ecronos.php

Des de desembre de 2010 es generalitzen les protestes contra l'atur
i la corrupció que desemboquen en
la fugida de Ben Alí el 14 de gener.
Després de tres canvis de primer
ministre estan previstes eleccions
per al 23 d'octubre.

TUNÍSIA

El 25 de gener es produeixen multitudinàries
manifestacions a les principals ciutats egípcies.
Els manifestants ocupen la plaça Tahrir del Caire.
Les manifestacions se succeeixen els dies següents.
El 29 de gener Mubarak destitueix el seu Govern,
però continuen les protestes. L'exèrcit decideix no
intervenir contra els manifestants.
L'11 de febrer Mubarak abandona el càrrec i el
poder recau sobre les forces armades.
Les concentracions prossegueixen tot i que amb
menys seguiment.
El 19 de març s'aprova en referèndum la reforma
de la Constitució. Estan previstes eleccions
presidencials el setembre.

EGIPTE

El 20 de febrer de 2011 s'inicien una sèrie de
manifestacions reclamant més obertura democràtica. El 9 de març el rei anuncia una profunda
reforma constitucional. Les mobilitzacions continuen
mentre es preparen vàries reformes econòmiques.
El referèndum sobre la Constitució està previst per
a l'1 de juliol.

MARROC

ALGÈRIA
Des de principis de 2011 se succeeixen les manifestacions i protestes,
en molts casos violentament reprimides.
El 15 d'abril Buteflika anuncia
reformes constitucionals acollides
amb escepticisme pels diferents
grups opositors.

Mapa A. 5 | Revoltes i protestes a la Mediterrània àrab
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Protestes molt limitades o pràcticament
inexistents

Protestes i repressió violenta

Protestes i enfrontaments limitats.
Promeses de reformes

Guerra civil

Transició en curs

Des de gener es produeixen manifestacions
demanant obertura democràtica, millores
econòmiques i la fi de la corrupció.
L'1 de febrer el rei substitueix el Govern en ple.
Les manifestacions es mantenen al llarg de l'any
malgrat l'anunci del rei Abdallah d'un pla de reformes
que l'executiu no acaba de posar en marxa.

JORDÀNIA

Annexos

Des de mitjans de desembre se succeeixen les protestes contra el
règim de Gaddafi. La violenta repressió condueix en pocs dies a
una situació d'enfrontament armat entre el Govern i els rebels que
controlen Bengasi i altres ciutats de l'Est.
El 17 de març el Consell de Seguretat de l'ONU imposa una zona
d'exclusió aèria sobre Líbia.
El 19 de març l'aliança internacional inicia els bombardeigs d'objectius
militars gaddafistes. A partir del 24 l'OTAN assumeix el comandament
militar mentre a la guerra terrestre se succeeixen avançades i
contraavançades d'ambdós bàndols.

LÍBIA

El febrer es produeixen manifestacions en suport de la revolta
egípcia que desemboquen en una sèrie de protestes
reivindicatives de més llibertats polítiques. Al llarg de febrer
i març s'intensifiquen les protestes i la repressió.
El 29 de març Bashar al-Assad fa dimitir el Govern en ple.
El 19 d'abril s'aixeca, després de 48 anys, l'estat d'emergència
però es mantenen les manifestacions i la violenta repressió
per part de l'exèrcit malgrat els successius anuncis de reformes
i diàleg per part del règim.

SÍRIA

Mapa A.6 | Moviments fronterers de població a Líbia durant el conflicte
Itàlia
Tunísia

Malta

264.293
(26% tunisencs)

1.454

Algèria

Sortides
d’immigrants*
des de Líbia

13.962
(12% algerians)
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19.205

189.812
(58% egipcis)
Egipte

Med.2011

75.621
(96% nigerins)

Sudan
2.800

Txad

Níger

45.116
(99% txadians)

* No inclou els moviments fronterers de libis. Segons l'OIM, 194.000 libis van creuar la frontera amb Egipte, dels quals 180.000 haurien
tornat a Líbia. La frontera amb Tunísia la van creuar 400.000 libis, dels quals 281.000 haurien tornat.
Dades a 5 de juliol de 2011.
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Mapa A.7 | Inversions directes de la Xina als països del sud de la Mediterrània
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Seguiment i
localització

Puntualitat

3
1,5
1,5

1,5

3

4,5

Duanes: L'eficiència del procés de despatx (és a dir, la velocitat, la senzillesa i la previsibilitat dels tràmits) per les agències de control de les
fronteres, incloent les duanes.
Infraestructures: Qualitat de les infraestructures relacionades amb el transport i el comerç (per exemple, els ports, ferrocarrils, carreteres,
tecnologia de la informació...)
Enviaments internacionals: Facilitat d'organització dels enviaments internacionals a preus competitius.
Competència logística: Competència i qualitat dels serveis de logística (per exemple, els operadors de transport, agents de duanes).
Seguiment i localització: Capacitat de seguiment i localització d'enviaments.
Puntualitat: La puntualitat dels enviaments en arribar a destinació en el termini de lliurament previst o esperat.

Els indicadors es mostren en una escala 1-5, de menys a més rendiment.
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Mapa A.8 | Logística a la Mediterrània
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Mapa A.9 | Relacions econòmiques de Turquia
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Mapa A.10 | Balança comercial agrícola i evolució del preu dels aliments

Mapa A.11 | Connectivitat per banda ampla i usuaris de mòbil a la Mediterrània
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Països mediterranis de la UE
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Mapa A.12 | Estructura per edat de la població (2010)
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Mapa A.13 | O
 bjectiu 3 de Desenvolupament del Mil·lenni: promoure la igualtat entre els sexes i l’empoderament
de la dona

- Relació entre nenes i nens a l'educació primària, secundària i superior
- Proporció de dones entre els treballadors remunerats al sector no agrícola
- Proporció de llocs de treball ocupats per dones al Parlament nacional
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L'indicador mostra el grau d'accés de les dones
a una feina remunerada, la qual cosa afecta la
seva integració en l'economia monetària. També
indica el grau d'obertura dels mercats de treball
(indústria i serveis) a les dones. Això afecta no
només la igualtat d'oportunitats laborals sinó
també l'eficiència econòmica mitjançant la
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La fita (3A) de l'objectiu de desenvolupament del mil·lenni 3 és eliminar les desigualtats entre els gèneres a l'ensenyament primari i secundari,
preferiblement per a l'any 2005, i a tots els nivells de l'ensenyament abans de finals de 2015. Es mesura segons els següents indicadors:
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Mapa A.14 | Ajuda Oficial al Desenvolupament Bilateral entre els països mediterranis
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Mapa A.15 | Dependència dels ingressos per turisme internacional i tràfic de creuers a la Mediterrània
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Mapa A.16 | Residents dels països socis mediterranis (PSM) a la UE
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FR 61,6%
IT 28,3%

BULGARIA
TR 42,6% 4,0%
SY 27,7% 2,6%

GRÈCIA
EG 50,3% 1,0%
SY 30,6% 0,6%

TURQUIA
DE 74,1% 27,7%
FR 11,2% 7,3%

SÍRIA
DE 55,7%
GR 10,1%

LÍBAN
DE 45,0%
FR 28,4%

XIPRE
SY 41,4% 1,1%
LB 25,1% 0,7%
6,1%
2,4%

MALTA
TR 34,7% 1,3%
EG 22,9% 0,8%

ISRAEL
DE 36,2%
UK 16,1%

0,4%
0,6%

PALESTINA
IT 33,6% 0,0%
BE 18,2% 0,0%

0,2%
0,2%

JORDANIA
DE 47,5%
IT 15,1%

ALGÈRIA
FR 85,3% 18,6%
ES 7,2% 1,0%

EGIPTE
IT 58,7%
FR 10,7%

Principals països de destí dels
residents dels PSM als països
de la UE

Estrangers dels PSM respecte
al total d'estrangers (%)
Menys de 2,5%

PORTUGAL
MA 59,9% 0,4%
EG 12,3% 0,1%
% sobre
% sobre els
el total
originaris dels
d'estrangers
PSM
Principals països d'origen dels
residents dels PSM als països
de la UE

% sobre els
residents del
país d'origen
a la UE

MARROC
MA 35,5% 13,1%
FR 32,8% 18,7%

Elaboració pròpia. Font: Vegeu la Taula C1.

Més del 4%
sobre el total
d'estrangers
al país de
destinació

Del 2,5 al 5%
Del 5 al 15%
Del 15 al 25%
Del 25 al 50%
Més del 50%

0,6%
0,7%

0,1%
0,1%

1,9%
0,4%

Relació entre els residents a
Europa i la població total del
país d'origen (%)
Menys d’1%
De l’1 al 2%
Del 2 al 3%
Del 3 al 4%
Més del 4%
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BÈLGICA
MA 57,9%
TR 29,0%

0,0%
0,0%
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IRLANDA
DZ
23,4% 0,1%
EG 22,7% 0,1%

ESTÒNIA
IL 61,5%
TR 23,1%
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Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO a la Mediterrània
MARROC
La falconeria, un patrimoni humà viu
La dieta mediterrània
L'espai cultural de la plaça Jemaa el-Fna
El Moussem de Tan-Tan
ESPANYA
Els castells
El cant de la Sibil·la de Mallorca
La falconeria, un patrimoni humà viu
La dieta mediterrània
El flamenc
El silbo de la Gomera
Tribunals de regants del Mediterrani espanyol
El misteri d'Elx
La Patum de Berga
FRANÇA
L'art de la punta d'agulla d'Alençon
La falconeria, un patrimoni humà viu
La gastronomia francesa
El gremi, xarxa de transmissió de coneixements i identitats mitjançant
la pràctica d'un ofici
El cantu in paghjella, cant profà i litúrgic tradicional de Còrsega
El maloya
La tapisseria d'Aubusson
El traçat tradicional a la fusteria de construcció francesa
Gegants i dragons processionals de Bèlgica i França
ALGÈRIA
L'Ahellil del Gurara
ITÀLIA
La dieta mediterrània
El canto a tenore, un cant pastoral sard
El teatre de marionetes sicilià Opera dei Pupi
JORDÀNIA
L'espai cultural dels bedu de Petra i Uadi Rum

Font: UNESCO.

CROÀCIA
El cant ojkanje
L'elaboració del pa d'espècies al nord de Croàcia
El Sinjska Alka, torneig de cavalleria de Sinj
Cant i música a dues veus en escala istriana
La fabricació de puntes a Croàcia
La fabricació tradicional de joguines infantils de fusta
a Hrvatsko Zagorje
La festa de Sant Blas, patró de Dubrovnik
Marxa dels campaners de la regió de Kastav al Carnaval anual
La processó de primavera de les Ljelje/Kraljice (reines)
de Gorjani
La processó Za Krizen (via crucis) a l'illa de Hvar
ALBÀNIA
La isopolifonia popular albanesa
GRÈCIA
La dieta mediterrània
TURQUIA
Festival de lluita en oli de Kırkpınar Semah, ritual dels
alevi-bektasis
La sohbet, reunió tradicional
L'art tradicional âsıklık (la joglaria)
El karagöz
L'art dels meddah, narradors públics
El Sema, cerimònia mevlevi
EGIPTE
L'epopeia Al-Sirah al-Hilaliyyah
XIPRE
Les puntes de Lefkara o lefkaritika
PALESTINA
La hikaye palestina
SÍRIA
La falconeria, un patrimoni humà viu

Cronologies

Portugal
• El 9 de gener detenen els etarres
Garikoitz García Arrieta i Iratxe Yáñez
Ortiz de Barrón a Portugal, a prop del
pas fronterer de Fermoselle.

França
• El 21 de gener l’Assemblea Nacional
(Parlament) aprova la polèmica reforma
de la llei electoral proposada pel Govern, que entrarà en vigor en les eleccions presidencials de 2012 i que preveu suprimir 33 circumscripcions i
reservar 11 escons als representants
dels francesos residents a l’estranger.
• El 21 de gener un vaixell desembarca 124 kurds a Còrsega, en el primer
desembarcament massiu d’immigrants
a l’illa.
• El 28 de gener el tribunal que instrueix el cas Clearstream absol l’expri
mer ministre Dominique de Villepin de
les acusacions de conspiració contra
l’aleshores ministre de l’Interior i actual
president, Nicolas Sarkozy.

Espanya
Itàlia
• El 4 de gener el col·lectiu de presos
del grup terrorista Euskadi ta Askatasuna (ETA) anuncia l’expulsió de cinc
reclusos membres d’ETA pel fet de defensar l’abandonament de la lluita armada. El 29 de gener set presos d’ETA
anuncien que han decidit abandonar la
banda.
• El 26 de gener la unitat antiterrorista
de l’Ertzaintza (policia autonòmica basca), acabada de crear, deté cinc sospitosos de pertànyer a ETA en diverses

• El 9 de gener més de 1.100 immigrants són traslladats a centres
d’acollida de Bari i Crotona des de la
ciutat calabresa de Rosarno, després
d’una onada d’agressions per part de la
població local.
• El 28 de gener el Consell de Ministres adopta un pla extraordinari per lluitar contra el crim organitzat, que inclou
la creació d’una agència de gestió de
béns confiscats i un projecte de llei que

permeti agrupar tota la legislació antimàfia. El mateix dia cau a Barcelona el
capo del clan Contini de la Camorra,
Paolo Di Mauro. Durant el mes de gener
les forces de seguretat detenen 85
membres de la Camorra i 50 de la
‘Ndrangheta.
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Espanya inaugura el 2010 amb l’inici de
la seva presidència semestral de la UE.
A França, la sentència del cas Clearstream exculpa Dominique de Villepin
dels càrrecs de conspiració. A Croàcia,
les eleccions presidencials concedeixen
la victòria al socialdemòcrata Ivo Josipovic, el mateix mes que Zagreb i Ljubljana
arriben a un acord per reprendre les negociacions d’adhesió de Croàcia a la
UE. A Bòsnia s’agreugen les tensions
entre les tres comunitats del país; el mateix s’esdevé a Kosovo, on els enclavaments serbis no accepten el nou marc
institucional sorgit de les eleccions kosovars del novembre de 2009. A Tunísia,
Zine el-Abidine Ben Ali anuncia canvis
en l’executiu. El Marroc també anuncia
canvis en el Govern, el mateix mes que
Mohamed VI comunica la creació d’una
comissió consultiva per definir les bases
del procés de descentralització del país.

localitats basques. El 28 de gener detenen dues persones més i es localitzen
tres zulos amb 40 quilos d’explosius.
• El 29 de gener Espanya presenta un
pla per reduir el dèficit fiscal fins al 3%
màxim permès per Brussel·les. El pla
preveu mesures per frenar l’alarmant
augment de la desocupació i una proposta de reforma del sistema de pensions que allarga l’edat de jubilació fins
als 67 anys.

Eslovènia
• El 13 de gener el primer ministre,
Borut Pahor, i la seva homòloga croata,
Jadranka Kosor, acorden tornar a donar
llum verda a les negociacions d’adhesió
de Croàcia a la UE.
• El 27 de gener els partits de l’opo
sició presenten una demanda de destitució contra el president eslovè, Danilo
Türk, perquè consideren inconstitucional la concessió de l’ordre del mèrit a
Tomaz Ertl, que havia estat cap de la
UDBA, la policia política de la Iugoslàvia
comunista.
Croàcia
• El 3 de gener Ivo Sanader, implicat
en diversos escàndols de corrupció i
exclòs per la Unió Democràtica Croata
(HDZ, conservador) de les seves files,
anuncia que torna a la política tres
mesos després de dimitir com a primer
ministre, dimissió que va situar Jadranka
Kosor al capdavant de l’executiu.
• El 10 de gener el socialdemòcrata
Ivo Josipovic guanya en segona volta les
eleccions presidencials, amb un 60,3%
dels vots. L’independent Milan Bandic,
que té el suport dels sectors conservadors, obté el 39,7%.
Bòsnia i Hercegovina
• El 12 de gener el Tribunal Penal Internacional per a Iugoslàvia (TPII) reprèn
el procés contra el líder serbobosnià
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Vojislav Seselj, després de gairebé un
any d’interrupció.
• El 21 de gener el Parlament federal
bosnià rebutja el projecte de llei serbobosnià d’elaborar un cens electoral per
al 2011 a causa del bloqueig dels representants bosnianocroats i musulmans, que s’oposen al fet que el cens
inclogui qüestions sobre adscripció ètnica i religiosa.
• El 25 de gener el Consell de Ministres d’Exteriors de la UE prorroga el
mandat de la missió Althea de l’Estat
Major de la UE (EUFOR) més enllà de
2010, si la situació ho requereix.
Sèrbia
• El 4 de gener Sèrbia presenta una
demanda contra Croàcia davant el TPII
per actes de genocidi comesos per
l’exèrcit croat contra serbocroats durant i
després de la desintegració de Iugoslàvia.
• El 5 de gener el president del Consell
Nacional Serbi per a la Cooperació amb
el TPII, Rasim Ljajic, presenta la dimissió
perquè no ha aconseguit detenir Ratko
Mladic, excap de les milícies serbobosnianes durant la guerra de Bòsnia.
Kosovo segons la Resolució núm. 1244
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
• El 6 de gener el president kosovar,
Fatmir Sejdiu, demana l’ajuda de la
Missió de la UE per l’Estat de Dret a
Kosovo (EULEX) i a l’Oficina Civil Internacional (ICO) per dissoldre les
estructures governamentals que continuen funcionant en els enclavaments
serbis de manera paral·lela als governs
locals elegits en les eleccions del novembre de 2009.
• El 13 de gener la policia kosovar
impedeix al ministre serbi per a Kosovo,
Goran Bogdanovic, visitar l’enclavament
de Strpce. El 26 de gener la policia kosovar expulsa el viceministre per a Kosovo, Branislav Ristic, al·legant que es
trobava en territori kosovar sense autorització. Tots dos incidents motiven la
protesta formal de Sèrbia davant els
EUA, Alemanya, França i el Regne Unit.
Antiga República Iugoslava de Macedònia
• El 27 de gener la premsa es fa ressò de la decisió del Govern de destituir

el director de l’Agència per a l’Educació
i la Mobilitat, Bosko Nelkoski, implicat
en un escàndol de frau amb fons europeus.
• El 28 de gener els presidents macedoni i grec es reuneixen a Londres per
continuar les negociacions sobre la disputa del nom de l’estat.
Albània
• El 27 de gener el Tribunal Constitucional anul·la l’acord subscrit pel Govern i l’anterior Govern grec que es
tableix els límits de la plataforma
continental al Jònic, al·legant que és
inconstitucional perquè concedeix a
Grècia 224 quilòmetres quadrats
d’aigües territorials.
• El 27 de gener entra en vigor l’acord
de liberalització de visats entre Albània
i Turquia
Grècia
• El 9 de gener esclata una bomba
davant del Parlament. El 16 de gener
un altre artefacte explota al costat del
Ministeri de Premsa.
• El 19 de gener la Comissió Europea
anuncia mesures contra Grècia per haver falsejat les seves dades estadístiques sobre dèficit públic; aquestes
mesures s’afegeixen al procediment
sancionador per l’alarmant endeutament
públic del país.
• El 22 de gener s’inicia a Amfissa el
judici contra dos policies acusats de la
mort d’Alexandros Grigoropoulos durant
una manifestació a Atenes el desembre
de 2008.
• El 22 de gener els agricultors grecs
bloquegen les fronteres en protesta
per les mesures d’austeritat i l’endar
reriment en el pagament dels subsidis.
El 26 de gener aixequen el bloqueig
després d’arribar a un acord amb el
Govern.
Turquia
• El 5 de gener, 20 persones són detingudes per vincles amb l’organització
terrorista Partit dels Treballadors Kurds
(PKK). El 23 de gener, 60 persones
més són detingudes a Diyarbakir i Istanbul, el mateix dia que simpatitzants
de l’il·legalitzat Partit de la Societat Democràtica (DTP) s’enfronten a la policia
a Dogubeyazit i Yüksekova.

• El 16 de gener Istanbul inaugura la
seva capitalitat europea de la cultura
2010.
• El 18 de gener la policia turca deté
a la província d’Adana 21 persones per
pertinença a Al-Qaida, 16 de les quals
ingressen a la presó. El 21 de gener,
120 sospitosos són detinguts en una
nova batuda a 16 províncies, en la major operació contra Al-Qaida mai duta a
terme per Turquia.
• El 21 de gener el Tribunal Constitucional invalida una reforma del sistema
judicial, adoptada pel Parlament el juny
de 2009, segons la qual els militars han
de respondre de qualsevol delicte davant un tribunal civil. L’anul·lació d’a
questa reforma desencadena una nova
crisi entre Govern i exèrcit.
Xipre
• El 13 de gener el dirigent grecoxipriota Demetris Christofias i el turcoxipriota Mehmet Ali Talat tanquen sense
acords concrets una reunió de dos dies
en el marc de la nova ronda negociadora per a la reunificació de l’illa.
Síria
• El 20 de gener l’enviat dels EUA per
a l’Orient Mitjà, George Mitchell, es reuneix amb el president sirià, Bashar alAssad, i assegura que hi ha avenços
positius en les relacions amb Síria i que
aquest país «ha de tenir un paper preponderant en el procés de pau».
Líban
• L’11 de gener, l’exèrcit libanès obre
foc contra un avió militar israelià que
sobrevolava l’espai aeri del Líban sense
autorització. Es tracta del segon incident d’aquesta mena en menys d’un
mes. Segons la Força Provisional de les
Nacions Unides per al Líban (FINUL),
durant el gener s’han intensificat d’una
manera preocupant les violacions de la
Resolució 1701 del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
• El 28 de gener Espanya relleva Itàlia
en el comandament de la FINUL.
Jordània
• El 14 de gener esclata una bomba
al costat de dos vehicles de l’ambaixada
israeliana que feien el trajecte entre Am-

• El 6 de gener, vigília del Nadal ortodox, set membres de la comunitat copta moren tirotejats a Nagaa Hammadi.
El 7 de gener es produeixen enfrontaments entre la policia i 2.000 manifestants coptes que denuncien la discriminació i assetjament de què són objecte.
• El 12 de gener els Germans Musulmans (islamista) elegeixen Mohamed
Badi com a nou guia suprem en substitució de Mohamed Mahdi Akef; es
confirma així l’augment de la influència
de la facció conservadora en el si del
partit.
• El 20 de gener el Tribunal Suprem
Administratiu d’Egipte suspèn temporalment la sentència dictada el 3 de
gener per un tribunal egipci que prohibia a les universitàries portar el nicab
durant els exàmens.

Marroc
• El 3 de gener Mohamed VI anuncia
la creació d’una Comissió Consultiva
per a la Regionalització.
• El 4 de gener Mohamed VI fa una
remodelació governamental que afecta
els principals ministeris. Les carteres
d’Interior i de Justícia passen a mans de
Taib Cherkaui i Mohamed Naciri, respectivament.
• El 28 de gener un tribunal marroquí
condemna a vuit anys de presó Mohamed Belhadj per la seva implicació en
els atemptats de l’11 de març de 2004
a Madrid.

Febrer de 2010
A França el primer ministre, François
Fillon, presenta les primeres mesures
per reforçar la identitat nacional. A Itàlia
s’agreuja la tensió entre Govern i oposició en aprovar-se la llei que preveu una
reducció dels terminis processals. Sèrbia boicoteja la investidura del president
croat en protesta per l’assistència del
president kosovar a l’acte. El Grup Directiu Internacional per a Kosovo (ISG)
aprova el polèmic pla d’integració del
nord de Kosovo en l’estructura institucional kosovar. La crisi grega motiva
l’aprovació, per part de l’Eurozona, d’un
pla de rescat sense precedents. A Xipre,
el Moviment per la Socialdemocràcia
(EDEK) abandona la coalició governamental. A Turquia es destapa un nou
complot per enderrocar el Govern del
Partit de la Justícia i el Desenvolupament
(AKP, conservador). Líbia suspèn els
visats per a ciutadans de l’espai Schengen. El Parlament Europeu rebutja
l’«acord SWIFT» entre la UE i els EUA.
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Egipte

islàmics. El 29 de gener tres terroristes
d’Al-Qaida al Magreb Islàmic (AQMI)
moren durant una operació militar a Djerrah, a la Cabília.
• El 12 de gener les manifestacions a
Tizi-Ouzou i Bugia per reclamar
l’autonomia de la Cabília acaben en violents enfrontaments amb la policia.
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man i Jerusalem. La policia jordana deté
un sospitós d’haver col·locat l’artefacte
i de tenir vincles amb Al-Qaida.

Mauritània

• El 31 de gener Muamar al-Gaddafi
perd la presidència de la Unió Africana
(UA) davant el president de Malawi,
Bingu wa Mutharika, la prioritat del qual
serà l’eradicació de la fam a l’Àfrica, en
contrast amb el projecte del líder libi,
que ambicionava la creació d’uns Estats
Units Africans amb moneda i exèrcit
únics.
Tunísia
• El 15 de gener el president tunisià,
Zine el-Abidine Ben Ali, fa pública una
important remodelació del Govern que
afecta 11 carteres. La reforma busca la
modernització i obertura de l’economia
i la disminució de la desocupació.
Algèria
• El 7 de gener els treballadors de
l’àrea industrial de Rouiba es manifesten
demanant un augment salarial i que el
Govern inverteixi en la població els
creixents beneficis de l’exportació de
gas i cru. La protesta s’uneix a les protagonitzades per professionals de
l’educació i la sanitat.
• El 9 gener 10 militars moren en un
enfrontament a M’Sila amb extremistes

• El 25 de gener la UE normalitza les
seves relacions de cooperació amb
Mauritània perquè considera que el país
ha tornat a la constitucionalitat.
Unió Europea
• L’1 de gener Espanya assumeix la
presidència de la UE i estrena el nou
sistema de ternes presidencials al costat de Bèlgica i Hongria; té els reptes
de pal·liar la crisi econòmica, avançar
en l’ampliació als Balcans i activar el
nou marc institucional del Tractat de
Lisboa.
• El 19 de gener la ministra d’Exteriors
búlgara i candidata a comissària de Cooperació al Desenvolupament, Rumiana
Jeleva, retira la seva candidatura una
setmana després d’una audiència parlamentària en què l’acusen de desconèixer la seva cartera i d’incongruèn
cies en la seva declaració financera
d’interessos. El 20 de gener Bulgària
presenta Kristalina Georgieva, vicepresidenta del Banc Mundial (BM), per
reemplaçar Jeleva.
• El 28 de gener la UE confirma formalment la seva decisió d’associar-se
a l’Acord de Copenhaguen i l’objectiu
de reduir en un 20% les emissions contaminants respecte a les de 1990.

• El 15 de febrer l’Audiència Nacional
ordena al jutge Baltasar Garzón que
reobri la investigació sobre la pretesa
filtració que va impedir, el 2006, dur a
terme una operació contra l’aparell
d’extorsió d’ETA coneguda com a «cas
Faisà».
• El 28 de febrer el Ministeri de
l’Interior anuncia la detenció a Normandia d’Ibon Gogeaskoetxea, un dels
màxims responsables de l’aparell militar
d’ETA. Des de principis d’any han estat
detinguts a França, Portugal i Espanya
un total de 30 membres d’ETA.
França
• El 2 de febrer s’inicia una vaga de
36 hores dels ferrocarrils francesos en
protesta pel pla de retallades de llocs
de treball.
• El 7 de febrer la policia francesa desallotja a Calais un hangar de l’ONG No
Border (Sense Fronteres), on hi havia
un centenar d’immigrants il·legals.
• El 8 de febrer el primer ministre francès, François Fillon, anuncia les primeres mesures per reforçar la identitat
nacional: una carta de drets i deures per
als sol·licitants de la ciutadania, cursos
sobre els valors de la república per als
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Espanya

Líbia

immigrants, més èmfasi en l’educació
cívica i un «carnet de ciutadania» per als
joves.
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Itàlia
• El 3 de febrer la Cambra dels Diputats aprova el polèmic decret llei de
«legítim impediment», que permet als
membres del Govern no declarar davant
un jutge al·legant compromisos institucionals durant un màxim de 18 mesos,
el temps necessari perquè s’aprovi una
llei constitucional d’immunitat.
• El 10 de febrer el Govern aprova el
decret que reintrodueix l’energia nuclear
a Itàlia.
• L’11 de febrer Silvio Berlusconi
anuncia la polèmica prohibició dels debats electorals a la televisió pública
davant la imminència de les eleccions
regionals i locals.
• El 19 de febrer el Govern presenta
un projecte de llei que reforça les sancions per corrupció a l’Administració,
arran d’un informe del Tribunal de
Comptes que revela un augment del
229% de les denúncies el 2009.

guerra durant la guerra de Bòsnia. El
22 de març el també excomandant Hasan Hakalovic és arrestat pels mateixos
càrrecs.
• El 8 de febrer l’Alt Representant, Valentin Inzko, inicia una nova ronda de
converses per aconseguir un acord sobre el repartiment de la propietat estatal
entre la Federació, les entitats i el districte de Brcko. El 22 de febrer el Consell Europeu d’Exteriors renova el mandat de Valentin Inzko per sis mesos.
• El 10 de febrer el Parlament de la
República Srpska adopta una llei per
organitzar un referèndum de secessió.
El 23 de febrer els parlamentaris musulmans veten la llei al·legant que atempta
contra els seus interessos nacionals.
• El 26 de febrer el TPII inicia el procés
contra el general serbobosnià Zdravko
Tolimir, acusat de la detenció i execució
de milers de bosnians a Srebrenica.
Montenegro
• El 22 de febrer la premsa es fa ressò
de la vaga de sis dies que mantenen els
miners de Niksic per les seves precàries
condicions de treball i escàs salari.

Eslovènia
Sèrbia
• El 4 de febrer el Govern adopta un
pla d’austeritat després que la UE avisi
Ljubljana que ha de reduir el seu dèficit
públic per sota del 3% del PIB de cara
al 2013.
• El 12 de febrer Roko Zarnic és nomenat ministre de Medi Ambient en
substitució de Karel Erjavec, la gestió
del qual és qüestionada pel Tribunal de
Comptes.
Croàcia
• El 10 de febrer Croàcia i Bòsnia firmen un acord d’extradició.
• El 18 de febrer Ivo Josipovic és investit president de Croàcia i succeeix
Stipe Mesic. Sèrbia s’absenta de la cerimònia en protesta per l’assistència del
president kosovar.
• El 19 de febrer la Conferència Intergovernamental UE-Croàcia aprova
l’obertura dels capítols de pesca i medi
ambient de les negociacions d’adhesió.
Bòsnia i Hercegovina
• L’1 de febrer arresten l’excomandant
bosnià Zulfikar Alispago per crims de

• El 9 de febrer Sèrbia aprova el nomenament de Boris Arnaut com a nou
ambaixador bosnià a Belgrad, en el
marc de la V Cimera trilateral entre Sèrbia, Bòsnia i Turquia, celebrada a Ankara. Bòsnia no tenia representació diplomàtica a Sèrbia des del juny de
2007.
• El 14 de febrer un policia mor per
l’explosió d’un artefacte col·locat a Bujanovac per separatistes albanesos.
• El 18 de febrer el Tribunal de Comptes de Sèrbia acusa 19 alts funcionaris,
entre ells sis ministres i cinc exministres,
de violar les lleis del pressupost públic,
deute públic i funció pública.
Kosovo segons la Resolució núm. 1244
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

reconeix la legitimitat de l’ISG– i Rússia
rebutgen davant l’ONU el pla
d’integració.
Antiga República Iugoslava de Macedònia
• L’1 febrer 12 partits de l’oposició
formen la coalició El Bloc per derrotar
la governant Organització Revolucionària Macedònia de l’Interior – Partit
Democràtic per la Unitat Nacional Macedònia (VMRO-DPMNE), a la qual
acusen d’agreujar la crisi econòmica i
política.
• El 5 de febrer el Parlament macedoni adopta la Declaració de Srebrenica.
• El 6 de febrer té lloc una manifestació a la capital macedònia en protesta
contra el pla Skopje 2014 de reforma
del centre històric de la ciutat. Una part
important de l’opinió pública, especialment els albanesos, tem que el pla
agreugi la divisió interètnica del país.
Albània
• El 3 de febrer els diplomàtics nordamericans i europeus es reuneixen a
Tirana amb el primer ministre, Sali Berisha, i el cap de l’oposició, Edi Rama,
per mirar de posar fi a la situació de
paràlisi institucional que es viu des de
les eleccions del juny de 2009, els resultats de les quals l’oposició considera fraudulents, i que impedeix adoptar
decisions crucials. El 13 de febrer, el
president, Bamir Topi, es reuneix amb
Berisha i Rama per aproximar posicions.
El 25 de febrer, després de sis mesos
de boicot, els parlamentaris socialistes
tornen al Parlament però l’abandonen
l’endemà davant la negativa de Berisha
a obrir les urnes per fer un recompte.
• El 3 de febrer l’Auditoria de l’Estat
publica irregularitats en els comptes
públics estatals per un total de 52,2
milions d’euros entre el 2007 i el se
tembre de 2009, amb especial incidència en els mesos previs i posteriors a
les eleccions del juny de 2009.
Grècia

• L’1 de febrer el Govern provisional
de Mitrovica crida al boicot contra el
nou sistema institucional kosovar. El 8
de febrer l’ISG aprova el pla d’integració
dels enclavaments serbis en el sistema
institucional kosovar presentat per Pieter Feith, cap de l’ICO. Sèrbia –que no

• El 3 de febrer la Comissió Europea
aprova el programa d’austeritat presentat pel Govern grec per reduir el dèficit
públic. El 10 de febrer, els països de
l’Eurozona es reuneixen amb caràcter
d’urgència per aprovar un pla de rescat

• El 2 de febrer, el nou partit kurd creat
després de la il·legalització del DTP,
Partit de la Pau i la Democràcia (BDP),
organitza el seu primer congrés i elegeix
com a líder Selahattin Demirtas, antic
membre del DTP.
• El 4 de febrer té lloc una multitudinària manifestació a Ankara contra la
privatització d’empreses públiques iniciada pel Govern sota la supervisió del
Fons Monetari Internacional (FMI), amb
el qual Ankara negocia un nou acord.
• El 4 de febrer el tribunal militar que
jutja el cas Ergenekon condemna el coronel Mustafà Donmez a quatre anys de
presó per tinença il·legal d’armes.
• El 10 de febrer un tribunal de Diyarbakir condemna Ozan Kilinc, propietari
del diari kurd Azadiya Welat, a 21 anys
de presó per publicar propaganda a
favor de l’organització terrorista PKK.
• El 22 de febrer una cinquantena
d’alts càrrecs militars són arrestats en
relació amb un pla de cop d’Estat conegut com a Balyoz (Mall de Ferro). El
24 de febrer set d’ells són inculpats. El
mateix dia, l’exèrcit convoca una reunió
d’urgència dels alts càrrecs militars per
avaluar la situació. El 26 de febrer la
posada en llibertat de tres generals rebaixa el clima de tensió entre Govern i
exèrcit.
Xipre
• L’1 de febrer el secretari general de
l’ONU, Ban Ki-Moon, es reuneix amb

• El 17 de febrer Barack Obama
anuncia la candidatura de Robert Ford
com a primer ambaixador nord-americà
a Síria en cinc anys. Malgrat aquesta
mostra d’aproximació i en contra de les
advertències de Washington, el 25 de
febrer Damasc explicita el seu suport
al programa nuclear de l’Iran.
Líban
• El 14 de febrer l’exèrcit dispara
contra avions israelians que violaven
l’espai aeri libanès. La incursió coincideix amb el moviment de patrulles al
llarg de la frontera, entre Metula i les
granges de Shebaa, la part libanesa
de les quals ocupa Israel des de
2006.
• El 27 de febrer el Consell de Ministres del Líban dóna llum verda a la reforma de la llei electoral que preveu
adoptar el sistema proporcional en tots
els districtes, l’elecció per sufragi directe dels presidents de consells municipals i la imposició d’una quota femenina
mínima del 20%.
Egipte
• El 2 de febrer un tribunal cairota condemna Yasser Barakat, editor en cap
del setmanari al-Mougaz, a un any de
presó i a una multa de 10.800 dòlars
per difamar el Govern.
• El 8 de febrer les forces de seguretat detenen 14 dirigents dels Germans Musulmans, entre ells el vicepresident, Essam al-Erian i Mahmoud
Ezzat, membre de l’òrgan directiu del
partit.
• El 23 de febrer l’exdirector de
l’Organisme Internacional de l’Energia

Líbia
• El 15 de febrer la premsa es fa ressò de la decisió de Líbia de deixar
d’emetre visats per a ciutadans de
l’espai Schengen, en represàlia per la
decisió de Suïssa de publicar una llista
de 180 libis que no poden ingressar en
territori helvètic. La mesura és, al seu
torn, una reacció contra la detenció, el
novembre de 2009, de dos empresaris
suïssos, Max Göldie i Rachid Hamdani,
acusats de violar la llei d’immigració
líbia i dur a terme activitats il·legals.
Aquesta detenció s’hauria produït per
l’arrest (Ginebra, 2008) d’un fill de
Gaddafi per agredir dues treballadores
d’hotel. El 25 de febrer les tensions
entre Líbia i Suïssa s’aguditzen quan
Gaddafi crida a la «guerra santa» contra
Suïssa per haver aprovat en referèndum
(2009) la prohibició de construir minarets al seu territori.
Algèria
• El 22 de febrer l’Exèrcit mata Guri
Abdelmalek, cap de la Brigada el-Arqam
d’AQMI i braç dret del líder de
l’organització terrorista, Abdelmalek
Drukdel, durant una operació a Bouira,
a la Cabília.
Mauritània
• El 4 febrer 60 presos islamistes comuniquen que renuncien a la lluita armada després del procés de diàleg
religiós promogut pel Govern durant el
gener per frenar la creixent radicalització
religiosa.
• El 26 de febrer es produeix un tiroteig
a Chegga, prop de la frontera algeriana,
entre l’exèrcit i un comboi sospitós de
transportar drogues. Tres integrants del
comboi moren i 18 són detinguts.
Unió Europea
• El 9 de febrer el Parlament Europeu
aprova la nova Comissió Barroso per
488 vots a favor, 137 en contra i 72
abstencions, després d’acceptar la
nova comissària de Cooperació Internacional, Kristalina Georgieva.
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Atòmica (OIEA), Mohamed el-Baradei,
anuncia la creació d’una organització
per promoure la reforma constitucional
a Egipte.
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Turquia

el president xipriota, Demetrios Christofias, i amb el líder turcoxipriota, Mehmet Ali Talat, durant la seva primera
visita al país. El 24 de febrer Christofias i Talat es reuneixen de nou per
tractar el capítol econòmic i financer
de les negociacions.
• El 8 de febrer el Moviment per la
Socialdemocràcia (EDEK) abandona el
Govern de coalició després de dos anys
de tenses relacions amb el Partit Progressista dels Treballadors (AKEL), al
qual acusa de fer excessives concessions als turcoxipriotes.
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sense precedents, mentre se succeeixen jornades de vaga durant tot el
mes. El 15 de febrer l’Eurozona dóna
un termini d’un mes a Grècia per presentar els primers resultats del pla de
sanejament.
• El 3 de febrer el Vouli (Parlament)
reelegeix el socialista Karolos Papoulias
per a un segon mandat com a president
de la República.
• El 4 de febrer el Govern grec presenta al Parlament un projecte de llei
per nacionalitzar més de 250.000 immigrants de segona generació i concedir-los dret a votar en comicis municipals.
• El 16 de febrer un artefacte explosiu
col·locat per l’organització Conspiració
de Nuclis de Foc esclata en una sucursal bancària d’Atenes.
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• L’11 de febrer l’Eurocambra rebutja
l’Acord SWIFT, negociat entre la Comissió i els Estats Units, que preveu
donar a Washington accés a milions de
comptes bancaris europeus en el marc
de la lluita contra el terrorisme. El 25 de
febrer el Consell aprova la negociació
d’un nou acord.
• El 25 de febrer la Comissió Europea
prorroga les preferències comercials
amb els Balcans Occidentals fins al
2015.

Març de 2010
Portugal presenta el seu programa de
reformes contra la crisi. A Espanya
s’intensifica la lluita contra ETA i augmenta el nombre de detencions. A
França els resultats de les eleccions
regionals concedeixen al Partit Socialista la victòria sobre la governant
Unió per un Moviment Popular (UMP,
conservador liberal). A Itàlia s’apro
ven dues polèmiques lleis, el decret
«salva llistes» i la llei de «legítim impediment». A Kosovo s’inicien les
accions per incorporar el nord del
país al sistema institucional kosovar.
Grècia presenta el primer informe de
resultats del seu pla de recuperació
econòmica, i la UE aprova un nou
mecanisme de rescat financer en el
si de la Unió. A Egipte Mohamed elBaradei crida la ciutadania a sumarse al Front Nacional per al Canvi.
L’alta representant de la UE, Catherine Ashton, presenta una proposta
per crear el Servei Europeu d’Acció
Exterior (SEAE). La Lliga Àrab aprova l’inici de converses entre palestins
i israelians.
Portugal
• El 4 de març els funcionaris convoquen una jornada de vaga contra el pla
de sanejament del Govern, que preveu
la congelació dels seus salaris.
Espanya
• El 2 de març l’Audiència Nacional
condemna Arnaldo Otegui, exportaveu
de Batasuna, a 16 anys d’inhabilitació
absoluta i dos de presó per enaltiment
del terrorisme. Otegui ja es troba a la
presó per l’intent de reconstruir la
il·legalitzada Batasuna.

• El 10 de març alliberen, després del
pagament de 2 milions d’euros, Alicia
Gámez, una dels tres cooperants espanyols retinguts per AQMI al nord de
Mali.
França
• L’1 de març es calcula que són 50
els morts a França pel cicló Xynthia.
• El 8 de març el sector judicial es
manifesta a París en protesta per la
manca de mitjans de la justícia francesa
i contra la reforma del sistema judicial.
• El 21 de març té lloc la segona volta
de les eleccions regionals, en les quals
l’aliança opositora encapçalada pel Partit Socialista (PS) obté un 54% dels
vots, mentre que la UMP n’aconsegueix
el 35% i només s’imposa a Alsàcia. El
22 de març Nicolas Sarkozy i François
Fillon acorden remodelar l’executiu.
Paral·lelament, Dominique de Villepin
anuncia la seva intenció de crear un nou
partit alternatiu a la UMP.
• El 23 de març té lloc una nova vaga
interprofessional en protesta contra la
insuficiència de les mesures adoptades
per l’executiu contra l’atur i la precarietat salarial.
Itàlia
• El 5 de març el Consell de Ministres
promulga amb caràcter urgent el polèmic decret «salva llistes» per evitar que
el partit del Govern, Poble de la Llibertat (PDL, liberal), quedi fora de les eleccions regionals al Laci i la Llombardia
pel fet d’haver-se presentat fora de termini.
• El 10 de març el Senat italià aprova
definitivament, enmig de fortes protestes de l’oposició, la llei de «legítim impediment».
• Els dies 28 i 29 de març, 13 de les
20 regions italianes celebren eleccions
regionals, marcades per l’índex d’abs
tenció més elevat de la història italiana.
El PDL conserva la Llombardia i el Vèneto i pren al centreesquerra la Campània, la Calàbria, el Piemont i, a través
de la Llista Cívica Independent, el Laci.

18.000 ciutadans iugoslaus residents a
Eslovènia, que el 1992 van ser eliminats
del registre civil i desposseïts de tota
nacionalitat perquè no van demanar a
temps la nova ciutadania eslovena després de la independència del país.
• El 20 de març finalitza a Brdo la
Conferència Internacional sobre els Balcans Occidentals en adoptar-se una
declaració conjunta de compromís amb
l’adhesió a la UE. Sèrbia boicoteja la
cimera en protesta per l’assistència de
Kosovo.
• El 23 de març la Cort Constitucional
dictamina que l’acord fronterer entre
Eslovènia i Croàcia no contradiu la
Constitució. El 26 de març els partits
polítics acorden sotmetre l’acord a referèndum popular.
Croàcia
• El 8 de març el ministre d’Agricultura,
Petar Cobankovic, arriba a un acord
amb els agricultors eslovens que protestaven a Zagreb contra la retallada
dels subsidis, a causa de la qual percebran un 60% de les ajudes previstes.
Bòsnia i Hercegovina
• El 2 de març detenen, a la localitat
espanyola d’Altea, Veselin Vlahovic, el
Monstre de Grbavica, sobre el qual pesen dues ordres internacionals d’arrest
per més de cent crims comesos durant
la guerra de Bòsnia.
• El 13 de març, el Tribunal de Crims
de Guerra de Bòsnia acusa l’exco
mandant serbobosnià Nedjo Ikonic de
la matança de més de mil musulmans a
Srebrenica.
• El 17 de març el Parlament de la
República Srpska aprova, amb l’opo
sició dels diputats bosnians, la llei del
cens de població, que inclou preguntes
sobre nacionalitat i religió.
Montenegro
• El 25 de març Montenegro anuncia
a Tailàndia que no extradirà l’exprimer
ministre tailandès Thaksin Shinawatra,
perquè té la ciutadania montenegrina.

Eslovènia
Sèrbia
• El 9 de març, després de 18 anys,
el Parlament aprova una esmena que
permetrà accedir al permís de residència permanent o a la nacionalització a

• L’1 de març arresten a Londres Ejup
Ganic, antic membre del Govern bosnià,
reclamat per Sèrbia i Bòsnia per la ma-

• El 29 de març l’OTAN traspassa a la
policia kosovar el control de la frontera
macedònia.
• El 31 de març el primer ministre,
Hashim Thaçi, anuncia canvis en el Govern que afecten sis de les principals
carteres. L’oposició denuncia una maniobra de rentat d’imatge després de
les acusacions de corrupció a l’executiu.
Antiga República Iugoslava de Macedònia
• El 25 de març els primers ministres
grec i macedoni es reuneixen a Brus
sel·les, sense aconseguir avenços, per
reprendre les negociacions sobre la
disputa del nom de l’estat, després que
el mediador, Matthew Nimetz, rebés, al
febrer, les respectives propostes
d’Atenes i Skopje.
• El 6 de març l’agressió a Skopje
contra un albanès per part de seguidors
de l’equip de futbol local, el Vardar, revifa la tensió entre el Govern i l’oposició,
que acusa l’executiu de no frenar els
incidents i d’hostilitat contra la població
albanesa.
Albània
• El 23 de març l’oposició rebutja la
proposta de Sali Berisha de nomenar
100 fiscals que investiguin les sospites
de frau electoral i insisteix en l’exigència
de fer un nou recompte de tots els vots.
Grècia
• El 3 de març la Comissió Europea i
l’FMI accepten el tercer paquet de mesures anticrisi d’Atenes, que inclou una

Turquia
• El 6 de març Turquia crida a consultes el seu ambaixador a Washington
davant la decisió del Congrés nordamericà de considerar com a «genocidi»
la matança d’armenis durant la Primera
Guerra Mundial.
• El 4 de març el Parlament ratifica
l’acord intergovernamental per construir
el gasoducte Nabucco.
• Els dies 9 i 14 de març dos soldats
moren en dos atemptats del PKK a
Hakkari.
• El 16 de març Erdogan agreuja la
tensió amb Armènia en declarar que
100.000 armenis que resideixen a Turquia il·legalment podrien ser expulsats.
A més, adverteix que Turquia no ratificarà els acords de normalització de les
relacions amb Armènia mentre Erevan
no es retiri de l’Alt Karabakh.
• Els dies 18 i 22 de març arresten un
total de 30 alts càrrecs militars, acusats
de participar en la trama Ergenekon.
• El 29 de març detenen a Anatòlia
central 22 persones sospitoses de pertànyer a Al-Qaida.
Xipre
• Els dies 16 i 30 de març els presidents grecoxipriota i turcoxipriota mantenen dues noves reunions amb vista a
la reunificació i aconsegueixen avenços
en matèria de governabilitat, política
europea, energia i repartiment de poders entre les comunitats.

Síria

Líban
• El 9 de març els partits libanesos
reprenen el diàleg de reconciliació nacional iniciat arran de l’acord de Qatar
de 2008. La possibilitat d’integrar
l’armament en poder de Hezbol·lah –
únic grup que no va deposar les armes
després de la guerra civil– en una estratègia de defensa nacional continua
sent el gran factor de desacord entre
els prooccidentals i el bloc prosirià.
• El 10 de març el Consell de Ministres aconsegueix nomenar tres jutges
de la Cort de Justícia, malgrat les reserves de sis ministres, que s’abstenen. El
nomenament era necessari per superar
la paràlisi en què es trobava l’alt tribunal.
Jordània
• L’1 de març Jordània nega les acusacions expressades en un vídeo per
l’agent doble conegut com a Abu Duyana, sobre la implicació de la intel·li
gència jordana en la mort del líder de
Hezbol·lah, Imad Mugniya, del dirigent
d’Al-Qaida a l’Iraq, Abu Musab al-Zarqaui, i d’Abdallah Azam, lloctinent
d’Ossama Bin Laden.
Egipte
• Els dies 12 i 23 de març arresten un
total de 83 membres dels Germans Musulmans en diverses ciutats egípcies.
• El 12 de març es produeixen forts
enfrontaments entre cristians coptes i
musulmans a Marsa Matruh després
que un grup copte aixequés un mur per
tancar el pas d’un camí rural.
Líbia
• El 23 de març posen en llibertat el
líder del Grup Libi de Lluita Islàmica,

Annexos

• El 9 de març, durant la Conferència
Internacional sobre Energia Nuclear Civil, Síria anuncia que té la intenció de
desenvolupar un programa nuclear civil
propi. La resolució, acollida amb certes
reserves, coincideix amb l’expressada
per Israel en el mateix sentit.
• El 21 de març mor un ciutadà kurd
a Raqqa arran d’un enfrontament amb
les forces de seguretat durant la celebració de l’any nou kurd.
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retallada de 2.400 milions d’euros en la
despesa pública. El 16 de març
l’Eurozona aprova un pla de rescat per
a Grècia. El 26 de març el Consell Europeu estableix un nou mecanisme de
rescat, aplicable a Grècia, amb intervenció de l’FMI.
• El 4 de març, el Ministeri d’Hisenda
presenta el projecte de llei de reforma
de l’Autoritat Estadística Grega (ELSTA), responsable del subministrament
reiterat de dades falses a Brussel·les
per part d’anteriors governs.
• Els dies 8 i 11 de març dues noves
jornades de vaga general contra el pla
d’austeritat tornen a paralitzar el país.
• El 20 de març esclaten a Atenes
dues bombes col·locades per Conspiració de Nuclis de Foc. El 28 de març
una nova explosió a Atenes mata una
persona.
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tança de 40 soldats iugoslaus el 1992.
El 5 de març milers de persones protesten a Londres i Sarajevo contra
l’extradició de Ganic.
• El 30 de març el Parlament aprova
la resolució per la qual Sèrbia demana
disculpes per la matança de Srebrenica,
tot i que no la considera un «genocidi»,
cosa que motiva la indignació dels parlamentaris musulmans. Els nacionalistes
serbis també rebutgen la resolució perquè no fa referència expressa als crims
comesos per bosnians i croats.

Abdelhakim Belhaj, i 214 militants. Amb
aquests alliberaments el Govern considera conclòs el seu programa de diàleg
i reconciliació.
• El 25 de març el Govern suís comunica la seva intenció d’aixecar les restriccions d’entrada a Suïssa per als
ciutadans libis. El 27 de març Líbia permet de nou l’entrada al país als ciutadans de l’espai Schengen.
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Tunísia
• El 25 de març el president Zine elAbidine Ben Ali demana al buró polític
de la governant Assemblea Constitucional Democràtica (RCD) que augmenti
fins a un 30% la presència de dones
entre els parlamentaris. Els líders dels
principals partits progressistes protesten contra la mesura de Ben Ali i asseguren tenir quotes que oscil·len entre el
15 i el 50%.
Algèria
• El 16 de març la policia algeriana
arresta a Bordj Menaiel sis persones
sospitoses de pertànyer a una cèl·lula
terrorista.
• El 25 de març dos soldats algerians
moren en un atac terrorista a Kadiria. El
26 de març l’exèrcit abat tres terroristes
a Ait Yahia Moussa.
Marroc
• El 2 de març el Marroc anuncia la
desarticulació d’una xarxa takfiri de sis
individus acusada d’activitats terroristes.
• El 7 de març la policia deté un monjo franciscà egipci i l’expulsa, acusat de
proselitisme. Durant el mes de març 70
cristians de nacionalitat estrangera són
expulsats amb la mateixa acusació.
• El 9 de març les forces de seguretat
frustren l’intent de fuga de la presó de
Kenitra de 10 militants del grup takfiri
Salafia Jihadia.
Mauritània
• El 4 de març el Consell Constitucional de Mauritània rebutja per inconstitucionals 10 articles de la llei antiterrorista adoptada pel Parlament al gener.
• El 15 de març els sindicats inicien
una vaga general de tres dies en protesta per les condicions laborals dels
treballadors.

• El 20 de març Mauritània anuncia la
suspensió de relacions amb Israel a
causa dels assentaments a Cisjordània.
Unió Europea
• El 25 de març Catherine Ashton presenta, després de consultar prèviament
el Parlament, una proposta per a la
creació del SEAE. La proposta d’Ashton
intenta salvar les diferències existents
entre Parlament, Consell i Comissió pel
que fa al control pressupostari i la designació de personal.
• El 31 de març la Unió Europea Occidental (UEO) formalitza la seva dissolució per obrir pas, el juny de 2011, a la
política de defensa de la UE prevista en
el Tractat de Lisboa.
Lliga Àrab
• El 3 de març, la Lliga Àrab comunica
al president palestí, Mahmud Abbas,
que aprova que iniciï converses indirectes amb Israel auspiciades pels EUA,
després de 15 mesos de paràlisi del
procés de pau.
• El 27 de març té lloc a Sirte la cimera de la Lliga Àrab, que se centra principalment en la situació dels palestins
a Jerusalem Est, davant la negativa israeliana a paralitzar els assentaments.
Els ministres àrabs acorden un ajut de
500 milions de dòlars per als palestins
de Jerusalem.

Abril de 2010
Espanya aprova la reforma del Codi
Penal. A Itàlia, Gianfranco Fini anuncia
la seva voluntat d’abandonar la coalició
governamental. El Parlament eslovè
ratifica l’acord fronterer amb Croàcia.
A Grècia el deute públic bat rècords
històrics i el Govern demana formalment el primer préstec del pla d’ajuda
de la UE i l’FMI. Les relacions entre
Turquia i Armènia continuen deteriorant-se. El Partit de la Unitat Nacional
(UBP, conservador) de Dervis Eroglu
s’imposa en les eleccions de la República Turca del Nord de Xipre. A Egipte augmenta el moviment d’oposició a
Mubarak promogut per Mohamed elBaradei. El trànsit aeri europeu queda
interromput per l’erupció d’un volcà a
Islàndia, que ocasiona pèrdues milionàries.

Espanya
• El 14 d’abril la Guàrdia Civil deté a
Bilbao i Hernani 10 persones vinculades a ETA, entre les quals figuren tres
advocats de la banda terrorista. El 18
d’abril milers de persones es manifesten
a Bilbao i Sant Sebastià contra les detencions. El 19 d’abril el jutge Fernando
Grande-Marlaska dicta ordre de presó
per a cinc dels 10 detinguts.
• El 29 d’abril el Congrés dels Diputats aprova el projecte de llei per a la
reforma del Codi Penal. La reforma preveu l’enduriment de les penes per als
casos de terrorisme i abusos sexuals.
França
• El 6 d’abril França viu la tercera jornada de vaga de ferrocarrils des de
començaments d’any com a protesta
pels baixos salaris i la manca de personal.
• El 27 d’abril milers d’agricultors cerealistes francesos es manifesten a París en protesta per la caiguda dels seus
ingressos i per expressar la seva preocupació per la reforma de la Política
Agrària Comuna.
• El 30 d’abril condemnen l’exmi
nistre de l’Interior, Charles Pasqua, a
un any de presó, exempt de compliment, per un dels tres casos de cor
rupció pels quals el jutjaven; segons
les acusacions, hauria rebut comissions de Sofremi, una empresa estatal d’exportació d’armes dependent
de la seva cartera.
Itàlia
• El 16 d’abril AQMI allibera Sergio
Cicala i Philomène Kabore, la parella
italiana segrestada a Mauritània el de
sembre de 2009 i retinguda a Mali.
• El 17 d’abril Gianfranco Fini, president de la Cambra de Diputats i cofundador del PDL amb Silvio Berlusconi,
anuncia que té la intenció de formar
grup parlamentari propi. El 22 d’abril
Berlusconi i Fini mantenen una agra
discussió durant un debat televisat del
congrés del PDL.
Malta
• El 18 d’abril el papa Benet XVI es
reuneix a La Valletta amb víctimes
d’abusos sexuals perpetrats per religio-

Kosovo segons la Resolució núm. 1244
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

Croàcia
• El 15 d’abril el president croat, Ivo
Josipovic, pronuncia un discurs a Sarajevo en què es disculpa pel paper de
Croàcia en el conflicte. Les declaracions de Josipovic obren un enfrontament amb l’actual primera ministra, Jadranka Kosor, i anteriors primers
ministres, que sostenen que va ser Sèrbia l’agressor a Bòsnia i no Croàcia.
• El 19 d’abril Croàcia tanca el capítol
sobre lliure circulació de mercaderies
de les negociacions d’adhesió a la UE.
Bòsnia i Hercegovina
• El 7 d’abril el Parlament federal no
aconsegueix aprovar una resolució de
condemna de la matança de Srebrenica
a causa del rebuig dels diputats serbobosnians.
• El 10 d’abril la Cort de Justícia de
Bòsnia anuncia la posada en llibertat
sota fiança de l’exprimer ministre de la
República Srpska Gojko Klickovic, acusat de crims de guerra entre el 1992 i
el 1995.
• El 13 d’abril el TPII reprèn novament
el judici contra Radovan Karadzic.
• El 20 d’abril el Tribunal Constitucional de la República Srpska dictamina
que la llei aprovada pel Parlament serbobosnià al març, que permetria la convocatòria d’un referèndum d’indepen
dència, ni és anticonstitucional ni viola
els drets i interessos dels bosnianomusulmans.
Montenegro
• El 13 d’abril el primer ministre, Milo
Djukanovic, aconsegueix superar la moció de censura interposada contra ell
per El Bloc.

• El 28 d’abril oficials de l’EULEX escorcollen la seu del Ministeri de Transports buscant proves per a una investigació per corrupció relacionada amb el
ministre de Transports, Fatmir Limaj.
• El 28 d’abril la KFOR traspassa a la
policia kosovar el control de la frontera
albanesa.
Antiga República Iugoslava de Macedònia
• El 15 abril 17 policies resulten ferits
en els avalots produïts al barri de Suto
Orizari, el principal assentament gitano
del país, quan centenars de venedors
d’un mercat apedreguen els policies
que inspeccionaven la legalitat de les
mercaderies comercialitzades.
Albània
• El 30 d’abril té lloc als carrers de
Tirana una manifestació multitudinària
convocada per l’oposició per exigir al
Govern el recompte dels vots de les
eleccions del juny de 2009. El mateix
dia 22, parlamentaris socialistes inicien
una vaga de fam per exigir la reobertura
de les urnes.
Grècia
• El 8 d’abril la Borsa d’Atenes es desploma i la rendibilitat del deute públic
grec bat un rècord històric. El 21 d’abril
s’inicien les negociacions per a la concessió d’un primer préstec de la UE i
l’FMI enmig d’un clima de noves vagues
convocades contra les mesures
d’austeritat. El 22 d’abril s’arriba a un
nou rècord del valor del deute grec
quan se sap que, al tancament de 2009,
el dèficit públic va ser del 13,6%. El 23

Turquia
• El 7 d’abril el president armeni, Serge Sarkisian, rep Feridun Sinirlioglu,
representant del Ministeri turc
d’Exteriors, per mirar de normalitzar les
relacions entre tots dos països, el mateix dia que l’ambaixador turc a Washington torna al seu càrrec després
d’haver estat cridat a consultes al març.
El 22 d’abril, davant la manca de progressos, el president armeni confirma la
suspensió de la ratificació dels acords
adoptats l’octubre de 2009.
• Els dies 22, 28 i 30 d’abril vuit soldats moren en enfrontaments contra el
PKK al sud-est de Turquia.
• El 24 d’abril té lloc a Istanbul una
cimera trilateral entre Turquia, Sèrbia i
Bòsnia, que culmina amb una declaració
conjunta que estableix pautes comunes
en l’estratègia d’adhesió a la UE.
Xipre
• El 13 d’abril el Govern anuncia una
pujada de gairebé un 10% de l’impost
sobre el petroli. El 14 d’abril el sindicat
Federació Democràtica del Treball
(DEOK) convoca la població a una mobilització contra noves pujades impositives sobre béns de consum bàsic.
• El 18 d’abril Dervis Eroglu, el candidat de la UBP, contrària a la reunificació,
guanya les eleccions de la República
Turca del Nord de Xipre (RTNC) i
s’imposa a l’actual president, Ahmet
Talat.
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• El 20 d’abril el Parlament eslovè ratifica l’acord d’arbitratge internacional
signat amb Croàcia per dirimir la disputa fronterera entre tots dos països.

• El 12 d’abril els líders del Partit Progressista Serbi (SNS, conservador) i
Nova Sèrbia (NS, populista) lliuren al
president Cvetkovic una petició signada
per un milió de ciutadans per convocar
eleccions anticipades.
• El 24 d’abril Tomislav Nikolic és reelegit secretari general de l’SNS, el
principal partit opositor.

d’abril Grècia formalitza la petició d’un
primer préstec per valor de 45.000 milions d’euros.
• El 10 d’abril arresten sis membres
de Lluita Revolucionària per haver participat en diversos atemptats des de
2003, com ara el perpetrat contra
l’ambaixada nord-americana el 2007.
• El 13 abril 15 individus ataquen un
escamot antiavalots a Atenes amb cinc
granades casolanes davant la seu del
governant Moviment Socialista
Panhel·lènic (PASOK). El 14 d’abril es
produeixen quatre explosions a Salònica i una altra a Atenes davant de l’oficina
d’un diputat socialista.
• El 14 d’abril el Parlament aprova la
nova llei fiscal que augmenta la imposició a les grans rendes, a les propietats
de l’Església i a les empreses extrater
ritorials.
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sos catòlics durant les dècades del
1980 i el 1990; promet que l’Església
investigarà tots els casos. Es tracta de
la primera visita oficial del pontífex des
que va sortir a la llum l’onada d’escàn
dols sexuals que afecta l’Església catòlica en diversos països.
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Síria

Algèria

• El 6 d’abril les autoritats sirianes deneguen a inspectors de l’OIEA el permís
per inspeccionar unes instal·lacions militars d’al-Kibar en què, arran d’un bombardeig israelià el 2007, se sospita que
es podria estar construint un reactor
nuclear.
• El 13 d’abril el president israelià, Simon Peres, acusa Síria de subministrar
míssils a Hezbol·lah. L’ambaixador sirià
als Estats Units assegura que la falsa
acusació persegueix minar l’aproximació
entre Damasc i Washington. El 27
d’abril els titulars de Defensa dels EUA,
Robert Gates, i Israel, Ehud Barak, tornen a acusar Síria d’estar armant
Hezbol·lah. Damasc, Beirut i Hezbol·lah
neguen l’acusació.

• El 7 d’abril una bomba contra un
comboi militar que transportava explosius mata dos gendarmes i fereix tres
civils a Tidjellabine. El 13 d’abril l’exèrcit
inicia l’operació Ennasr (Victòria), la
major ofensiva antiterrorista des de
2005, amb 300 objectius a tot Algèria.
• El 16 d’abril Katibat el-Farouk,
cèl·lula d’Al-Qaida, allibera l’ostatge Ali
Hassani, sense rebre cap rescat a canvi,
a conseqüència de les intenses mobilitzacions a Aït Koufi i Boghni des del
22 de març, data del segrest.
• El 25 d’abril els alts comandaments
dels exèrcits dels estats del Sàhara i el
Sahel aproven a Tamanrasset augmentar fins a 75.000 els efectius per a la
lluita antiterrorista.

Líban

Marroc

• El 25 d’abril té lloc, als carrers de
Beirut, una multitudinària manifestació
sense precedents a favor de la secularització de la política del país com a
única via per garantir-ne l’estabilitat.

• El 9 d’abril Abdelwahad Radi, de la
Unió Socialista de Forces Populars
(USFP), és reelegit president de la
Cambra de Representants (cambra
baixa) per a un tercer mandat.
• El 10 d’abril es constitueix a Rabat
l’Assemblea per la Llibertat de Premsa
i Expressió, formada per periodistes,
acadèmics i activistes, per protestar
contra els atacs de què són objecte
aquests drets al Marroc.
• El 26 d’abril el Ministeri de l’Interior
informa de les detencions de 24 membres d’una cèl·lula terrorista salafista
que planejava atemptar contra interessos estrangers al Marroc.

l’espai aeri del continent europeu durant dies i obliga a cancel·lar més de
63.000 vols.
• El 20 d’abril la Comissió Europea
presenta al Parlament Europeu un pla
d’acció per a la creació d’un espai
únic de justícia i seguretat, que desenvolupa el Programa d’Estocolm,
adoptat el desembre de 2009 pel
Consell Europeu.
• El 22 d’abril els principals grups parlamentaris europeus adverteixen que
podrien vetar l’actual projecte del SEAE
atesa l’excessiva influència que concedeix als estats en detriment de l’interès
comú. El 26 d’abril el Consell Europeu
arriba a un acord polític, basat en la
proposta d’Ashton, que parteix de
l’observança de l’equilibri geogràfic i de
gènere en els nomenaments.

Maig de 2010

Egipte
• El 2 d’abril Mohamed el-Baradei organitza una convocatòria massiva a
Mansura a favor de les reformes democràtiques a Egipte. Simultàniament, en
una entrevista a al-Jazira, Mahmud Hussein, líder dels Germans Musulmans,
anuncia que «intentarà coordinar-se i
cooperar amb el-Baradei», en una mostra de clara sintonia entre els sectors
reformista i islamista per apartar Mubarak del poder. El 6 d’abril la policia deté
90 persones durant una concentració al
Caire per exigir reformes democràtiques.
• Els dies 26 i 28 d’abril la Cort de
Seguretat egípcia condemna 26 persones de diverses nacionalitats vinculades
a Hezbol·lah a penes que oscil·len entre
sis mesos i 25 anys per planejar atemptats a Egipte.
Tunísia
• El 9 d’abril, la secretària general del
Partit Democràtic Progressista (PDP,
socialista), Maya Jribi, anuncia que boicotejarà les eleccions municipals del 9
de maig, perquè el sistema electoral
estableix el domini únic del partit governant.

Mauritània
• El 6 d’abril els estudiants no àrabs
de la Universitat de Nouakchott protesten contra la decisió governamental de
fer de l’àrab l’única llengua oficial universitària. El 15 d’abril es produeixen
enfrontaments, que se salden amb dot
zenes de detencions.
• El 17 d’abril les autoritats mauritanes
obren 10 passos fronterers nous, que
s’afegeixen als 35 existents, com a part
del programa de mesures contra el contraban.
Unió Europea
• El 15 d’abril l’erupció del volcà sota
la glacera Eyjafjalla, a Islàndia, provoca
un gran núvol de cendra que paralitza

A Espanya el Consell General del Poder Judicial (CGPJ) suspèn el jutge
Baltasar Garzón. França prohibeix l’ús
del vel en espais públics. A Itàlia el ministre de Desenvolupament Econòmic
anuncia la seva dimissió. A Bòsnia augmenta la tensió entre la República Srpska i l’Oficina de l’Alt Representant.
Montenegro es converteix en Estat associat de la UE. Els enclavaments serbis de Kosovo convoquen eleccions
paral·leles contradient Pristina. A Grècia
se succeeixen les jornades de protesta
mentre el Parlament aprova noves mesures de retallada. A Turquia l’oposició
presenta una moció davant el Tribunal
Constitucional contra el paquet de reformes del Govern. Acusen Síria novament de desenvolupar un programa
nuclear secret. A Egipte Hosni Mubarak
amplia en dos anys les lleis d’Emer
gència. A Algèria Abdelaziz Bouteflika
introdueix canvis en l’executiu. La UE
aprova un pla de rescat per a economies en fallida.
Portugal
• El 13 de maig el primer ministre, José
Sócrates, anuncia el pla d’ajust econòmic pactat entre el governant Partit Socialista (PS) i el Partit Social Demòcrata (PSD, conservador). El pla preveu un
augment d’impostos i una retallada de
la despesa per reduir el dèficit del 7%
del PIB. El 29 de maig 300.000 treba-

Eslovènia
• El 6 de maig rescaten a Tarifa, Cadis,
una pastera amb 49 immigrants. El 24
de maig intercepten una altra embarcació amb 44 subsaharians a Motril, Granada.
• El 12 de maig el president, José Luis
Rodríguez Zapatero, presenta el nou
paquet de mesures amb el qual s’espera
reduir el dèficit de l’actual 11,2% del
PIB a un 4,7% a finals de 2011. El 27
de maig el Parlament aprova les mesures d’austeritat.
• El 12 de maig el jutge del Tribunal
Suprem, Luciano Varela, ordena
l’obertura de judici contra el jutge Baltasar Garzón per prevaricació durant la
investigació dels crims del franquisme.
El 14 de maig el CGPJ suspèn Garzón
per unanimitat.
• El 21 de maig l’Audiència Nacional
condemna els etarres Martín Sarasola,
Igor Portu i Mikel San Sebastián a 1.040
anys de presó per l’atemptat de 2006
a l’aeroport de Madrid-Barajas.
França
• L’11 de maig, l’Assemblea Nacional
aprova per unanimitat una resolució que
declara el vel islàmic contrari als valors
de la República i que és prèvia a
l’adopció de la llei que prepara el Govern per prohibir-ne l’ús en espais públics.
• El 20 de maig la policia deté, a prop
de la frontera espanyola, quatre etarres,
un dels quals és Mikel Kabikoitz Carrera Sarobe, considerat el número 1 de
l’aparell militar d’ETA.
Itàlia
• El 4 de maig el ministre de Desenvolupament Econòmic, Claudio Scajola,
dimiteix en veure’s investigat pel cobrament de suborns després d’adquirir, el
2004, un cèntric apartament a Roma.
• El 25 de maig el Consell de Ministres
aprova una retallada pressupostària per
als dos pròxims exercicis de 24.000
milions d’euros, un 30% a costa de les

• El 25 de maig la policia deté 15 persones relacionades amb el capo del
narcotràfic Darko Saric, que continua
en recerca i captura.
Croàcia
• El 30 de maig, el president Ivo Josipovic fa la seva primera visita oficial a la
República Srpska, amb la voluntat de
prosseguir el procés de reconciliació
entre Croàcia i els països veïns.
Bòsnia i Hercegovina
• Els dies 21 i 25 de maig les autoritats informen d’una de les més importants operacions contra el crim organitzat, duta a terme en 100 localitats, que
se salda amb la detenció de 105 persones.
• El 23 de maig la premsa bosniana
es fa ressò de la carta enviada pel primer ministre, Nikola Spiric, el secretari general de les Nacions Unides, en
què demana el cessament de l’alt representant perquè considera que la
seva activitat contribueix a desestabilitzar Bòsnia.
Montenegro
• L’1 de maig entra en vigor l’Acord
d’Estabilització i Associació entre Montenegro i la UE.
• El 15 de maig l’Alt Tribunal de
Podgorica condemna sis antics membres de l’Exèrcit Nacional Iugoslau a
penes que oscil·len entre 18 mesos i
quatre anys de presó per crims contra
la humanitat durant els atacs a Dubrovnik. És la primera sentència d’aquesta
naturalesa que dicta Montenegro des
de la seva independència.
• El 23 de maig 14 dels 21 municipis
celebren eleccions. El governant Partit
Democràtic dels Socialistes (DPS)
s’imposa clarament en set. El front
comú d’oposició, Un Montenegro Millor,
aconsegueix imposar-se en tres.

• L’11 de maig el ministre de l’Interior,
Ivica Dacic, anuncia la detenció de nou
persones relacionades amb una xarxa
de tràfic d’immigrants albanokosovars
cap a la UE.
• El 28 de maig Sèrbia suprimeix la
necessitat de visat per a ciutadans de
l’Espai Econòmic Europeu.
Kosovo segons la Resolució núm. 1244
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
• El 25 de maig, l’EULEX comunica la
prohibició de visites no anunciades de
representants serbis a Kosovo davant la
imminència de les eleccions paral·leles
en els enclavaments serbokosovars. El
30 de maig, data dels comicis, considerats «il·legals» per Pristina i la UE,
s’imposa el Partit Democràtic (DS, liberal) a Novo Brdo i l’SNS a Kosovska
Mitrovica, on es produeixen enfrontaments entre serbis i albanokosovars que
obliguen la KFOR a intervenir-hi.
• El 28 de maig l’FMI i Kosovo acorden
un ajut de 110 milions d’euros per dotar
d’estabilitat fiscal el país. Es tracta de
la primera ajuda concedida per una organització monetària internacional a
Kosovo.
Antiga República Iugoslava de Macedònia
• El 10 de maig té lloc a Skopje una
manifestació de 2.000 albanesos per
exigir l’excarceració de presos acusats
de terrorisme i demanar la fi de la «discriminació ètnica i religiosa».
• L’11 de maig quatre terroristes albanokosovars moren en un enfrontament
amb la policia a prop de Radusa, en
l’incident armat més greu des del conflicte de 2001.
• L’11 de maig ARIM inaugura la seva
presidència semestral del Consell
d’Europa, davant les protestes de Grècia, que rebutja el nom de Presidència
macedònia 2010 escollit per Skopje.
• El 24 de maig, la cort d’apel·lació del
TPII confirma la condemna a 12 anys de
presó per a l’exoficial de les forces de
seguretat Johan Tarculovski per l’atac
a Ljuboten (població majoritàriament
albanesa) el 2001, tot i que absol l’ex
ministre Ljube Boskoski d’aquests
càrrecs.
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regions, per complir amb objectius marcats per Brussel·les.
• El 29 de maig, després de 21 anys
en recerca i captura, detenen a l’aero
port de Madrid-Barajas Pasquale Claudio Locatelli, considerat l’enllaç entre la
Camorra i el narcotràfic colombià.
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lladors es manifesten a Lisboa contra el
pla d’austeritat.
• El 17 de maig el president, Aníbal
Cavaco Silva, promulga la llei que dóna
llum verda al matrimoni homosexual,
aprovada al febrer pel Parlament.

Albània
• El 14 de maig milers d’albanesos es
manifesten a Tirana exigint transparència sobre els resultats electorals de
2009. El 19 de maig s’acaba la vaga de
fam de diversos parlamentaris socia
listes iniciada a l’abril després que
s’assoleixi un compromís entre Berisha
i Branca per reprendre les negociacions. El 25 de maig el PS torna a
l’activitat parlamentària mentre continuen les negociacions.

moren dos soldats. El 20 de maig
l’aviació bombardeja posicions del PKK
a Hakurk i Zap. El 26 de maig, quatre
membres del PKK moren en enfrontaments amb l’exèrcit a Tunceli i Bingöl.
El 31 de maig sis soldats moren en un
atac del PKK a una base naval a Iskenderun.
• El 17 de maig Turquia signa amb
l’Iran i el Brasil un acord per intercanviar
urani enriquit i desbloquejar el programa
nuclear iranià.

• L’11 de maig l’arquebisbe de Nicòsia, Crisòstom II, atia la tensió entre
Govern i Església en declarar davant el
Parlament que l’Església Ortodoxa Xipriota no pagarà «ni un cèntim» dels
impostos endarrerits que el Govern li
reclama.
Síria

Líbia

• El 27 de maig un informe de les Nacions Unides revela que Síria, l’Iran i
Birmània estan rebent material nuclear
i armamentístic de Corea del Nord, una
afirmació que tant Damasc com Pyongyang neguen.
• El 28 de maig el ministre de Defensa
israelià, Ehud Barak, i el secretari de
Defensa nord-americà, Robert Gates,
afirmen que «Síria i l’Iran estan subministrant a Hezbol·lah coets i míssils amb
una capacitat cada vegada més gran»,
i adverteixen a Damasc i Teheran que
vigilaran de prop la situació per evitar
una nova fractura al Líban.

• El 10 de maig s’inicia un judici contra 490 persones acusades de formar
part d’una xarxa de tràfic d’immigrants,
en el primer procés celebrat a Líbia per
aquests càrrecs.
• El 13 de maig Líbia és elegida membre del Consell de Drets Humans de les
Nacions Unides, davant les protestes
de 37 organitzacions de defensa
d’aquests drets.
• El 26 de maig el Govern anuncia la
fi de les restriccions de visats per a
nord-americans, després d’arribar a un
acord d’inversió i cooperació comercial
amb els EUA el 20 de maig.

Líban

Tunísia

• Al llarg del mes de maig tenen lloc,
en quatre fases, les eleccions municipals i regionals. Entre els resultats destaquen la victòria de la coalició entorn
de Saad Hariri a Beirut, Zaida o Jbeil; la
victòria de la llista de Michel Aoun a
Hadath o Jezzin, o la penetració de
Hezbol·lah en municipis de la Bekaa en
què no tenia representació.

• El 9 de maig, el governant RCD
s’imposa a les eleccions municipals
amb un 90% dels vots. Segons el Ministeri de l’Interior, l’índex de participació és del 83,47%.
• El 23 de maig, un tribunal d’apel·lació
tunisià confirma la sentència de 2001
que prohibeix a la Lliga Tunisiana de
Drets Humans actuar a Tunísia.

Jordània

Algèria

• El 18 de maig, Abdullah II promulga
la nova llei electoral, que manté el sistema d’«una persona, un vot», rebutjat
per la majoria de partits, sindicats i
col·lectius reformistes perquè conside-

• El 4 de maig una dona resulta ferida
per l’explosió d’un artefacte terrorista
a la Cabília. El mateix dia, les forces de
seguretat aconsegueixen desactivar
tres bombes més i maten tres terroris-
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Egipte
• El 3 de maig la policia reprimeix una
manifestació al Caire contra les lleis
d’emergència, aprovades després de
l’assassinat d’Anwar al-Sadat el 1981.
L’11 de maig Hosni Mubarak decreta
ampliar-les durant dos anys.
• El 14 de maig s’agreuja la tensió
entre Egipte i el Sudan i la resta de
països riberencs del Nil, després que
aquests últims firmin un acord que
modifica el règim d’explotació del riu
per tal de derogar els privilegis heretats de l’època colonial pel Caire i
Khartum.

Grècia
• L’1 de maig milers de persones es
manifesten contra el pla d’austeritat, i a
les principals ciutats gregues es produeixen violents enfrontaments amb la
policia. Les protestes se succeeixen al
llarg del mes. El 2 de maig, la UE i l’FMI
acorden un paquet de 110.000 milions
de dòlars per ajudar Grècia. El 19 de
maig, Grècia pot fer front al primer pagament del seu deute gràcies al lliurament de 20.000 milions d’euros per part
de la UE i l’FMI. El 27 de maig el Parlament aprova una llei que redueix el nombre d’ajuntaments (de 1.034 a 355);
l’estalvi és de 1.185 milions d’euros
anuals.
• El 14 de maig el primer ministre
turc, Recep Tayyip Erdogan, arriba en
visita oficial a Grècia per signar una
vintena d’acords de cooperació, mitigar
les tensions en les disputes territorials
a l’Egeu i buscar acords sobre la qüestió xipriota.

ren que fomenta pràctiques pròpies del
caciquisme. La nova llei augmenta el
nombre d’escons de la cambra baixa de
110 a 120 i incrementa el nombre
d’escons reservats a dones de 6 a 12.

Turquia
• El 6 de maig el Parlament aprova la
reforma constitucional per reestructurar
el Consell Suprem de Jutges i Fiscals.
L’AKP afirma que les reformes són necessàries per aproximar-se a la normativa comunitària, mentre que l’oposició
i els jutges consideren que posen en
risc la independència de la judicatura.
El 14 de maig, el Partit Popular Republicà (CHP, socialista) presenta una
moció davant el Tribunal Constitucional
contra el paquet de reformes constitucionals que el Govern va presentar el
22 de març.
• El 7 de maig, la força aèria mata cinc
membres del PKK durant una incursió
al nord de l’Iraq, en resposta a un atac
contra un post militar a Hakkari en què

• El 6 de maig el Tribunal de Salé sentència a penes que oscil·len entre 5 i 12
anys de presó els 12 integrants d’una
cèl·lula terrorista desarticulada el juny
de 2009 que operava al Marroc i Espanya.
• El 26 de maig el Marroc, Algèria,
Tunísia i Mauritània firmen a Rabat un
acord de cooperació per afrontar reptes
econòmics comuns, com ara l’atur juvenil, la reconversió industrial o la reforma
de les pensions.
Mauritània
• El 25 de maig el Tribunal Penal de
Nouakchott condemna a mort tres mauritans pertanyents a AQMI acusats de
l’assassinat de quatre turistes francesos
el 2007.
Unió Europea
• El 4 de maig el Consell Europeu de
Transports convoca una reunió extraordinària per impulsar la instauració del
«cel únic europeu» arran de la crisi aèria
causada pel núvol de cendres procedent d’Islàndia.
• El 9 de maig els ministres de Finances de la UE acorden dissenyar un pla
de rescat, secundat per França i Alemanya, per a les economies de l’Euro
zona que travessin problemes. Els ajuts
ascendirien a un total de 600.000 milions d’euros, 100.000 dels quals serien
desemborsats per l’FMI.

Mònaco
• El 23 de juny Mònaco firma a París
acords d’intercanvi de dades fiscals
amb set països nòrdics i supera el nombre d’acords exigits per l’OCDE per
sortir definitivament de la «llista grisa»
de paradisos fiscals.
Itàlia
• El 10 de juny el Senat italià aprova
la polèmica Llei Mordassa, que limita
l’escolta de converses telefòniques i
prohibeix publicar-les en mitjans de comunicació.
• El 23 de juny els alcaldes italians es
manifesten davant del Senat per denunciar que un 90% dels 24.000 milions
de la retallada aprovada per l’executiu
recaurà sobre les economies locals.

Espanya

Malta

• L’1 de juny la policia francesa deté
a Hendaia l’etarra Juan Carlos Iriarte
Pérez. Al llarg del mes se succeeixen
les detencions de membres d’ETA o
del seu entorn tant a França com a
Itàlia i Irlanda.
• El 8 de juny té lloc la vaga de funcionaris en protesta contra la retallada
salarial dels treballadors públics. A Madrid, prop de 1.500 funcionaris es manifesten davant el Ministeri d’Economia.
• El 22 de juny el Congrés dels Diputats (cambra baixa) aprova les mesures
urgents de reforma del mercat laboral.
• El 29 de juny el Tribunal Constitucional, després de quatre anys de deliberacions, avala la constitucionalitat de
l’Estatut d’Autonomia català, tot i que
declara nuls 14 articles i afirma que no
tenen eficàcia jurídica interpretativa les
referències a Catalunya com a nació.

• El 3 de juny el Partit Socialista exigeix la dimissió de Dolors Cristina,
ministra d’Educació, a causa d’una investigació oberta per la UE sobre irregularitats en la gestió de fons comunitaris. El 4 de juny dimiteixen tres alts
càrrecs del Ministeri relacionats amb
el cas.

França
• El 16 de juny el Govern presenta un
projecte de reforma de les pensions,
que preveu retardar fins als 62 anys
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La reforma del sistema de pensions
segueix constituint un dels principals
problemes per a França i Grècia a
l’hora de reduir el dèficit. En tots dos
països tenen lloc noves jornades de
protesta. La cimera de Sarajevo entre
la UE i els Balcans Occidentals aconsegueix que serbis i kosovars seguin a
la mateixa taula i renova el compromís
de la regió amb el procés d’ampliació.
El mateix mes que Croàcia obre els tres
últims capítols del procés d’adhesió,
Turquia inicia un nou capítol, els eslovens ratifiquen en referèndum popular
l’acord de mediació fronterera entre
Ljubljana i Zagreb, i té lloc el primer
Consell d’Associació Montenegro-UE.
Al Líban es produeixen atacs de la població civil a forces de la FINUL. A
Egipte, el Partit Nacional Democràtic
(NDP, socialista) s’imposa per una majoria aclaparadora en les eleccions al
Consell de la Shura (cambra alta), el
mateix mes que el creixent moviment
de protesta contra el govern de Mubarak organitza una protesta massiva a
Alexandria. Líbia i Suïssa reprenen les
relacions bilaterals.

l’edat de la jubilació. El 24 de juny una
jornada de vaga en protesta per la mesura paralitza la major part de serveis
públics.
• El 19 de juny Dominique de Villepin
presenta a París, davant de 2.500 seguidors, República Solidària, el seu nou
moviment polític, de caire conservador.

Eslovènia
• El 6 de juny els eslovens ratifiquen
l’acord de mediació fronterera assolit
amb Croàcia per un 51,5% dels sufragis.
Croàcia
• El 16 de juny el Parlament adopta les
esmenes necessàries per adaptar la
Constitució a la legislació comunitària.
Amb aquests canvis fa possible
l’aprovació de 14 lleis necessàries per
completar les negociacions d’adhesió.
• El 30 de juny, Croàcia obre els tres
últims capítols de les negociacions
d’adhesió: Drets Fonamentals, Compe-
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tes prop de Tizi-Ouzou. El 19 de maig,
dos soldats moren i 18 civils resulten
ferits en un atemptat a Bourmedes. El
31 de maig, les autoritats detenen Othmane Touati, cofundador del Grup Salafista per a la Predicació i el Combat
(GSPC).
• El 28 de maig el president Abdelaziz Bouteflika anuncia canvis en
l’executiu. El ministre d’Energia, Chakib
Khelil, és substituït per Youcef Yousfi.
Noureddine Yazid Zerhouni deixa Interior per ocupar el nou càrrec de viceprimer ministre i Dahou Uld Kablia
assumeix Interior. Els titulars de Pesca
i Enginyeria Civil es mantenen en el
càrrec malgrat els escàndols de cor
rupció que han esquitxat els seus ministeris. L’oposició titlla les reformes
d’«operació de maquillatge».

tència, i Política Exterior i de Seguretat
i Defensa.
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Bòsnia i Hercegovina
• El 2 de juny Sarajevo acull la cimera
UE-Balcans, que reafirma el compromís
del conjunt dels Balcans Occidentals
amb la integració europea deu anys
després de la Cimera de Zagreb.
• El 10 de juny el TPII fa públics els
veredictes contra sis antics alts càrrecs
de l’exèrcit i un de la policia serbobosniana per la massacre de Srebrenica.
Els acusats són condemnats a penes
que oscil·len entre els 5 anys de presó
i la cadena perpètua imposada al tinent
coronel Vujadin Popovic i l’excoronel
Ljubisa Beara, estret col·laborador de
Ratko Mladic.
• El 27 de juny mor un policia i sis més
resulten ferits per una explosió en una
comissaria de Bugojno. Cinc persones
de confessió wahhabita són detingudes
en relació amb l’atemptat.
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Montenegro
• El 3 de juny la premsa informa de la
detenció a la frontera septentrional de
21 contrabandistes, entre els quals hi
ha nou agents de duanes.
• El 5 de juny la policia deté Marin Krivosic, reclamat per Croàcia i sospitós
d’estar implicat en la mort de 56 civils
a Hrvatska Dubrica el 1991.
Sèrbia
• El 6 de juny els integrants de les 19
minories nacionals trien per primera vegada els seus representants en els consells nacionals.
• El 14 de juny, el Consell Europeu
acorda posar en marxa la ratificació de
l’Acord d’Estabilització i Associació amb
Sèrbia després de constatar en l’informe
presentat per Serge Brammertz, fiscal
en cap del TPII, que Belgrad coopera
positivament amb el tribunal.
• El 28 de juny Sèrbia i Croàcia signen
a Belgrad un acord d’extradició que
permet extradir a Croàcia Sretko Kalinic,
membre del clan Zemun i coautor de
l’assassinat, el 2003, del primer ministre
serbi Zoran Djindjic.
Kosovo segons la Resolució núm. 1244
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

• El 8 de juny el Consell de la UE aprova renovar dos anys més el mandat de
l’EULEX.
• El 12 de juny Albin Kurti, líder del
moviment independentista Vetevendosje! (Autodeterminació), és detingut després d’haver anunciat que el
moviment concorrerà a les pròximes
eleccions. El Tribunal de Pristina pot
jutjar finalment Kurti pels aldarulls
produïts el febrer de 2007 contra la
UNMIK.
Antiga República Iugoslava de Macedònia
• El 10 de juny el Govern aprova una
retallada de 76 milions d’euros en la
despesa pública per reduir el dèficit.
• El 27 de juny milers de persones
convocades pel principal partit de
l’oposició, l’SDSM, es manifesten per
demanar eleccions anticipades i acusen
el Govern de la manca de solucions
contra la crisi i del retard en les negociacions d’adhesió a la UE i l’OTAN,
condicionades per la disputa del nom
amb Grècia.
Albània
• L’1 de juny el Parlament Europeu
ajorna la resolució prevista sobre
l’adhesió albanesa a causa de l’estan
cament de la crisi política del país. El
10 de juny el Parlament albanès torna
a l’activitat. Tanmateix, el fracàs de les
negociacions paral·leles entre Govern i
oposició fa que, el 30 de juny, el PS
reprengui el boicot.
• El 21 de juny el Tribunal Constitucional declara inconstitucionals dos articles del codi electoral pels quals
s’exigeix als
 partits polítics sense representació parlamentària reunir 10.000
signatures per presentar candidats a les
eleccions.
Grècia
• El 23 de juny Grècia viu una nova
jornada de vaga per exigir la supressió
del decret promulgat el 16 de juny que
preveu l’abolició dels convenis col·lec
tius, la retallada del salari mínim i
l’abaratiment de l’acomiadament.
• El 24 de juny esclata un paquet bomba a la seu del Ministeri de Protecció
Civil, i mor l’assistent del ministre a qui
anava dirigit.

• El 29 de juny una nova vaga de 24
hores paralitza Grècia com a reacció
per l’aprovació de la reforma del sistema
de pensions, que allarga fins als 65 anys
l’edat de jubilació i exigeix un mínim de
40 anys cotitzats per cobrar la pensió
completa. Al final de la vaga es produeixen enfrontaments amb la policia.
Turquia
• L’1 de juny, la policia arresta l’ex
ministre de Justícia Seyfi Oktai i sis
persones més en relació amb el cas
Ergenekon. El 18 de juny el tribunal que
instrueix el cas posa tres generals en
llibertat sense càrrecs. Paral·lelament,
un tribunal d’Ankara allibera el fiscal en
cap de Erzincan, juntament amb nou
sospitosos.
• El 8 de juny 15 persones resulten
ferides en esclatar una bomba al costat
d’un autobús policial a Istanbul. El 15
de juny un soldat i tres terroristes del
PKK moren en un enfrontament a la província de Sirnak. El 16 de juny, l’exèrcit
creua la frontera iraquiana per capturar
membres del PKK i mata quatre milicians. El 19 de juny nous enfrontaments
deixen un total de 22 morts a Hakkari.
El 22 de juny cinc persones moren i 14
resulten ferides en un atemptat a Istanbul contra un autobús militar. El 30
de juny quatre soldats moren en nous
enfrontaments a la província de Siirt.
• El 28 de juny el Govern anuncia la
decisió de prohibir als avions israelians
sobrevolar l’espai aeri turc en resposta
a l’atac a la Flotilla de la Llibertat en què
han mort nou activistes turcs.
• El 30 de juny, la IX Conferència
d’Adhesió UE-Turquia aprova l’obertura
del capítol 12 sobre seguretat alimentària i animal.
Xipre
• El 2 de juny el secretari general de
l’ONU, Ban Ki-moon, nomena la nordamericana Lisa Buttenheim nova representant especial per a Xipre.
• El 4 de juny Benet XVI inicia una visita de tres dies a Xipre amb un ampli
desplegament de seguretat. La visita
s’inicia un dia després de l’assassinat a
Turquia del bisbe d’Anatòlia, Luigi Padovese, que planejava reunir-se amb el
papa a Xipre.
• El 15 de juny, el Consell de Seguretat de l’ONU decideix ampliar durant sis

Líban
• L’1 de juny el tribunal militar permanent condemna dos ciutadans palestins i 12 més in absentia a penes que
oscil·len entre un any de presó i cadena perpètua per planificar atemptats
contra la FINUL el 2008.
• El 20 de juny dos integrants de la
FINUL són retinguts per un grup de
civils a prop de Nakuora, acusats de
fotografiar «posicions de Hezbol·lah».
El 29 de juny, habitants d’AdeissehKfar Kila bloquegen una carretera per
impedir el pas de diversos vehicles de
la FINUL i els obliguen a retirar-se.
Egipte
• L’1 de juny Egipte obre el pas de
Rafah a l’entrada d’ajuda humanitària a
Gaza en resposta a l’atac a la Flotilla de
la Llibertat.
• El 5 de juny el Tribunal Suprem Administratiu confirma la sentència que
estableix que els egipcis casats amb
israelians haurien de perdre la ciutadania egípcia.
• El 8 de juny el governant NDP obté
el 80% dels 88 escons del Consell de
la Shura en la segona ronda de les eleccions a aquesta cambra, marcades per
un baix índex de participació.

Líbia

Unió Europea

• El 8 de juny la portaveu de l’ACNUR,
Melissa Fleming, anuncia que Líbia ha
ordenat a l’organisme que abandoni les
seves activitats al país, on presta ajuda
humanitària des de 1991.
• El 13 de juny Líbia allibera Max Göldie, el ciutadà suís que estava retingut
des del juliol de 2008. El mateix dia, els
ministres d’Exteriors de Suïssa i Líbia
acorden a Trípoli reprendre les relacions
bilaterals.

• El 7 de juny els 16 ministres
d’Hisenda de l’Eurozona acorden la
creació d’un fons urgent dotat amb
440.000 milions d’euros, que es complementarà amb préstecs de la UE i
l’FMI per assolir un import de 750.000
milions d’euros. D’altra banda, els 27
ministres d’Hisenda acorden dotar de
més poders l’Eurostat perquè investigui
la fiabilitat de les dades aportades pels
estats.
• El 21 de juny la Comissió, el Parlament i el Consell arriben a un acord a
Madrid per posar en marxa el SEAE a
la tardor.

Tunísia
• El 10 de juny diversos grups de
l’oposició anuncien la creació de
l’Aliança per a la Ciutadania i la Igualtat,
coalició amb què busquen acabar amb
«l’hegemonia del partit governant».
• El 16 de juny la premsa informa de
l’aprovació parlamentària de la reforma
de l’article del Codi Penal referent a
atemptats contra la seguretat externa,
que preveu penes de presó per als qui
es posin en contacte amb organismes
estrangers per «perjudicar interessos
vitals de Tunísia».

Lliga Àrab
• El 2 de juny la Lliga exigeix la fi de
l’embargament de Gaza i informa que
demanarà al Consell de Seguretat de
les Nacions Unides una reunió amb els
països àrabs i Turquia per tal d’avaluar
la situació després de l’atac a la Flotilla
de la Llibertat. Amb tot, la reunió no
adopta la proposta siriana de suspendre
les negociacions amb Israel sobre el
conflicte araboisraelià.

Algèria
• Al llarg del mes de juny se succeeixen els enfrontaments entre forces
de seguretat i terroristes, amb un saldo
de més de trenta morts. El 22 de juny,
la detenció de vuit grangers a M’Sila
posa fi a la xarxa de suport terrorista
Djebel Boukhil. Entre els detinguts hi ha
familiars de Mokhtar Taibaoui, un dels
terroristes més buscats d’Algèria.
Marroc
• El 2 de juny universitaris en atur es
manifesten davant del Parlament per
exigir que el Govern compleixi les seves
promeses d’augmentar l’oferta de llocs
de treball públics.
• El 21 de juny el Ministeri de l’Interior
anuncia la desarticulació d’una xarxa de
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• El 15 de juny, el president Bashar
al-Assad rep a Damasc el seu homòleg
libanès, Michel Sleiman. Tots dos mandataris coincideixen en la necessitat de
fixar de manera definitiva les fronteres
entre els dos estats.
• El 23 de juny sentencien l’advocat
Muhannad al-Hassani a tres anys de
presó, acusat «d’afeblir el sentiment
nacional».
• El 23 de juny la policia arresta el
bloguer i activista kurd Kamal Hussein
Cheikho, sense comunicar-li els càr
recs, a la frontera sirianolibanesa.
• El 30 de juny el Consell de Seguretat de les Nacions Unides decideix
renovar durant sis mesos el mandat
de la Força Observadora de les Nacions Unides per a la Retirada dels
Alts del Golan (UNDOF), present des
de 1974.

tendència tafkiri que planejava atemptats contra interessos jueus al Marroc.
• El 27 de juny la Gendarmeria intercepta a Saïdia una llanxa amb 36 immigrants subsaharians. El 28 de juny, el
Marroc i Espanya mantenen a Rabat
converses per intensificar el control coordinat sobre la immigració il·legal.
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Síria

• El 25 de juny milers de manifestants
encapçalats per Mohamed el-Baradei
es manifesten a Alexandria per protestar
contra la brutalitat policial, en el marc
d’una sèrie de protestes organitzades
després de la mort, el 10 de juny, del
jove Khaled Said en un enfrontament
amb dos policies.

Juliol de 2010
Durant el mes de juliol es produeixen
diverses dimissions ministerials a
França i Itàlia. Bòsnia commemora el
quinzè aniversari de la matança de Srebrenica. El Tribunal Internacional de
Justícia dictamina la legalitat de la independència kosovar, la qual cosa porta Belgrad a presentar una proposta de
resolució unilateral davant de les Nacions Unides que obre una crisi entre
Sèrbia i la UE. A Grècia es continuen
intensificant les protestes per
l’agreujament de la crisi econòmica i les
mesures adoptades pel Govern. El procés de reformes iniciat pel Govern turc
rep un fort impuls quan el Tribunal
Constitucional decreta que són confor-
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mesos el mandat de la missió de pau a
l’illa, la UNFICYP.
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mes amb la Constitució. A Jordània, els
Germans Musulmans amenacen de
boicotejar els comicis de novembre en
protesta per la reforma de la Llei Electoral. Al Marroc el Tribunal d’Apel·lació
de Salé condemna a cadena perpètua
Abdelkhader Belliraj. El mes en què
Bèlgica assumeix la presidència semestral de la UE, l’Eurocambra dóna
llum verda a la nova proposta d’acord
antiterrorista amb els EUA, i la Comissió insta els estats membres a reformar
els sistemes de pensions. La Lliga Àrab
aprova la reactivació de les negociacions entre palestins i israelians.

braç dret de Raffaele Amato, detingut a
Espanya al maig.
• El 9 de juliol els mitjans de comunicació duen a terme una jornada de vaga
contra l’aprovació de la «llei mordassa».
• El 14 de juliol dimiteix el subsecretari d’Economia, Nicola Cosentino, després de ser inclòs en la llista d’investigats
per una trama que pretenia influenciar
la magistratura.
• El 15 de juliol el Senat aprova el pla
d’ajust econòmic, que preveu un estalvi
de 25.000 milions d’euros els pròxims
dos anys. El 29 de juliol la Cambra de
Diputats adopta definitivament el pla
d’austeritat

Espanya
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Malta
• El 22 de juliol el ministre de Foment,
José Blanco, anuncia la congelació de
prop de dues-centes grans obres
d’infraestructura per reduir en 6.400
milions d’euros el pressupost arran de
les mesures d’austeritat adoptades per
l’executiu.
• El 30 de juliol la Comissió de Treball
i Immigració del Congrés dels Diputats
aprova el projecte de reforma de la llei
laboral; vots a favor del Partit Socialista
Obrer Espanyol (PSOE), abstenció dels
nacionalistes catalans i bascos, i rebuig
de la resta de forces parlamentàries.
França
• El 4 de juliol el secretari d’Estat de
Cooperació, Alain Joyandet, i el de Desenvolupament del Gran París, Christian
Blanc, anuncien la seva dimissió després de veure’s implicats en dos escàndols de corrupció i malbaratament de
diner públic.
• El 16 de juliol s’inicia una sèrie de
greus aldarulls a Grenoble entre la policia i habitants del barri de Villeneuve
després que un atracador caigui abatut
per agents policials.
Itàlia
• El 7 de juliol 5.000 residents de
L’Aquila, la capital dels Abruços, destruïda per un sisme l’abril de 2009, es
manifesten a Roma per protestar contra
el pla de reconstrucció del Govern. La
manifestació s’acaba amb violents enfrontaments amb la policia.
• El 8 de juliol la policia italiana deté
Cesare Pagano, considerat cap del clan
dels «escissionistes» de la Camorra i

• El 17 de juliol vaixells maltesos rescaten, en col·laboració amb vaixells libis,
55 immigrants subsaharians a bord
d’una pastera en aigües situades 44
milles al sud de Malta.

turc en què Belgrad i Ankara es comprometen a promoure les relacions bilaterals.
• El 18 de juliol Boris Tadic rep el president croat, Ivo Josipovic, en la seva
primera visita oficial a Sèrbia, amb la
qual tots dos països volen posar fi a les
divisions del passat.
• El 22 de juliol la Cort Internacional
de Justícia (CIJ), després de gairebé
dos anys de deliberació, dictamina que
la independència kosovar no viola el
dret internacional ni la resolució 1244
de les Nacions Unides. El 28 de juliol,
Sèrbia envia a l’Assemblea General de
les Nacions Unides una proposta de
resolució en què insisteix que la secessió unilateral no és una solució acceptable. El document, no consensuat amb
la UE, obre una crisi entre Belgrad i
Brussel·les.
Kosovo segons la Resolució núm. 1244
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides

Croàcia
• El 5 de juliol Jadranka Kosor proposa com a nou ministre de Justícia Drazen Bosnjakovic, assessor del secretari general de les Nacions Unides per als
Drets Humans, en substitució d’Ivan
Simonovic.
• Els dies 9 i 10 de juliol Dubrovnik
acull la V Conferència Internacional sobre Europa del Sud-est. Sèrbia boicoteja la reunió en protesta per la presència de responsables ministerials
kosovars.
Bòsnia i Hercegovina
• L’11 de juliol 60.000 persones commemoren els 15 anys de la matança de
Srebrenica. Amb motiu de la commemoració, sepulten 775 víctimes identificades de la matança al cementiri memorial de Potocari.
• El 19 de juliol Marko Boskic, membre
de l’exèrcit de la República Srpska, és
condemnat a 10 anys de presó per un
tribunal bosnià i es converteix en el primer ciutadà bosnianocroat condemnat
per crims contra la humanitat.

• El 6 de juliol té lloc la primera reunió
del Diàleg entre la UE i Kosovo per al
Procés d’Estabilització i Associació. La
Comissió insta Kosovo a adoptar més
mesures contra la corrupció, abordar la
reforma judicial i administrativa, i introduir procediments transparents de contractació pública.
• El 13 de juliol arresten Ilir Tolaj, assessor del ministre de Sanitat, durant
una batuda per blanqueig de diners,
evasió fiscal, abús de poder, frau, crim
organitzat i acceptació de suborns.
• El 21 de juliol el TPII ordena repetir
el judici contra l’exprimer ministre i excomandant de les milícies albanokosovars durant el conflicte de Kosovo, Ramush Haradinaj, processat per neteja
ètnica i absolt en primera instància per
manca de proves. El tribunal considera
que diversos testimonis han estat objecte d’intimidació.
• El 23 de juliol arresten el governador
del Banc Central de Kosovo, Hashim
Rexhepi, per acceptar suborns i per
abús de poder.
Antiga República Iugoslava de Macedònia

Sèrbia
• El 12 de juliol Sèrbia i Turquia signen
un acord de liberalització de visats durant una visita oficial del primer ministre

• L’1 de juliol membres de l’opositor
SDSM ataquen, al Parlament, un càmera del Ministeri de l’Interior que filmava
una trobada entre membres del partit i

Grècia
• El 8 de juliol els treballadors públics
convoquen una nova jornada de vaga
contra la reforma del sistema de pensions. El 13 de juliol té lloc una vaga
dels treballadors del Ministeri de Cultura i Turisme. El 15 de juliol, una altra
vaga de funcionaris interromp el trànsit
aeri, l’activitat a l’Administració i els serveis hospitalaris.
• El 26 de juliol els camioners grecs
inicien una aturada en protesta contra
els plans del Govern d’obrir el sector a
la competència, que afecta el subministrament de les gasolineres de tot el país.
El 31 de juliol el Govern recorre a
l’exèrcit per garantir el subministrament.
Turquia
• El 2 de juliol l’aviació bombardeja
posicions del PKK a les muntanyes
Qandil, un dia després de la mort de 12
milicians kurds i cinc soldats en diversos enfrontaments. El 3 de juliol una
explosió destrueix un segment de
l’oleoducte Kirkuk-Ceyhan, procedent
de l’Iraq. El 5 de juliol 12 membres del
PKK i tres soldats de l’exèrcit moren en
combats a Hakkari i Elazig. L’11 de juliol,
més de 5.000 persones s’enfronten a
la policia en una manifestació de suport
al PKK a Diyarbakir.
• El 7 de juliol el Tribunal Constitucional avala la constitucionalitat del programa de reformes governamental i anul·la
així un recurs de l’opositor CHP. L’apro
vació de les mesures s’ha de sotmetre
a referèndum popular al setembre.
Xipre
• El 13 de juliol el Consell d’Afers
Econòmics i Financers de la UE obre un

Síria
• L’1 de juliol les autoritats detenen
400 membres del PKK durant una sèrie
d’escorcolls efectuats en diverses ciutats sirianes.
• El 4 de juliol un tribunal militar imposa una condemna de tres anys de
presó a l’advocat Haitham Maleh per
fer campanya contra la llei d’emer
gència vigent i «danyar la moral del
país». El 27 de juliol, la UE demana
l’alliberament de Maleh i de Muhannad
al-Hassani i Ali Saleh al-Abdullah, advocats també detinguts per «atemptar
contra l’Estat».
• El 18 de juliol el ministre d’Educació,
Ali Saad, anuncia la prohibició del vel
integral a les universitats sirianes.

• L’1 de juliol, entra en vigor la decisió
del Comitè Suprem sudanès de tancar
la frontera amb Líbia perquè considera
que la seguretat de la zona està amenaçada per grups rebels a Khartum. La
decisió es produeix després que el Sudan demani a Líbia que expulsi del seu
territori Khalil Ibrahim, líder de l’insurgent
Moviment per la Justícia i la Igualtat.
Algèria
• L’1 de juliol un soldat resulta ferit en
esclatar un artefacte a Draa el-Mizan, a
Tizi-Ouzou. Al llarg del mes se succeeixen els atemptats i enfrontaments
en diferents zones del país, que causen
més d’una desena de víctimes entre
civils i forces de seguretat.
• El 5 de juliol els habitants de TiziOuzou es manifesten a la localitat de
Freha per protestar contra el segrest
d’un empresari el 3 de juliol, i per demanar-ne l’alliberament immediat i incondicional.
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 dimissió
• El 5 de juliol el PS exigeix la
del ministre d’Exteriors, Ilir Meta, després de fer-se pública la detenció d’un
tècnic del Ministeri per tràfic
d’estupefaents. Meta respon que dimitirà al cap de tres anys, quan expiri el
seu mandat.

Líbia
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Albània

expedient contra Xipre per dèficit excessiu.
• El 28 de juliol prossegueixen les negociacions de reunificació amb una
nova reunió per avançar en matèria de
dret a la propietat.

Líban
Marroc
• El 13 de juliol arresten dos empleats
d’una empresa de telecomunicacions
acusats d’espiar per a Israel.
• El 30 de juliol el president sirià,
Bashar al-Assad, i el rei d’Aràbia fan
una visita conjunta al Líban. La coincidència posa de manifest la normalització de les relacions entre els tres països. És la primera visita d’al-Assad al
Líban des de l’assassinat, el 2005, de
Rafiq Hariri.
Jordània
• El 30 de juliol els Germans Musulmans anuncien que boicotejaran les
eleccions de novembre com a protesta
contra la reforma de la llei electoral, que
consideren perjudicial per al partit que
durant l’última dècada ha dominat gairebé la meitat d’escons del Parlament
Egipte
• El 13 de juliol atraca a al-Arish el
vaixell noliejat per Líbia amb ajuda humanitària per a Gaza, després d’haver
canviat de rumb per les advertències
d’Israel de no trencar el bloqueig. El
carregament del vaixell arriba finalment
a Gaza pel pas de Rafah.

• El 16 de juliol el Tribunal d’Apel·lació
de Salé confirma la sentència a cadena
perpètua per al terrorista vinculat a
AQMI Abdelkhader Belliraj, responsable
d’una de les principals cèl·lules de suport a AQMI, desmantellada el febrer de
2008.
Mauritània
• El 25 de juliol AQMI anuncia l’exe
cució de l’ostatge francès Michel Germaneau com a represàlia per l’intent
fallit de les tropes francomauritanes
d’alliberar-lo el 22 de juliol a Mali, durant
el qual van morir sis terroristes.
Unió Europea
• L’1 de juliol Bèlgica assumeix la presidència de la UE amb les prioritats de
fomentar el creixement econòmic sostenible, reduir les emissions contaminants, dotar de més rellevància la UE
com a actor internacional i avançar en
la construcció de l’Europa social i l’Estat
de dret.
• El 7 de juliol la Comissió presenta un
informe al Consell en què recomana al
conjunt dels estats membres endarrerir
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un grup d’empleats públics que protestaven per la pèrdua dels seus llocs de
treball. El 15 de juliol el Parlament acorda obrir una comissió d’investigació.
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l’edat de jubilació gradualment per evitar el col·lapse dels sistemes de pensions.
• El 8 de juliol el Parlament Europeu
aprova una resolució a favor de mantenir en el nivell actual, almenys fins al
2020, el pressupost assignat a la
PAC.
• El 8 de juliol el Parlament Europeu
aprova la nova versió de l’acord antiterrorista amb els EUA, rebutjat al
febrer.
• El 26 de juliol el Consell Europeu
adopta la decisió que crea el SEAE,
aprovat prèviament el dia 8 a l’Euro
cambra, i autoritza l’inici de les negociacions d’adhesió amb Islàndia, aprovades el dia 7 pel Parlament.
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Lliga Àrab
• El 29 de juliol, la Lliga Àrab arriba a
un acord per donar suport a la represa
del diàleg directe amb Israel en el moment en què el president de l’Autoritat
nacional Palestina (ANP), Mahmud Abbas, consideri que es reuneixen els requisits necessaris.

Agost de 2010
El mes d’agost, la ciutat espanyola de
Ceuta és escenari d’una crisi entre
Espanya i el Marroc. A Itàlia, el Govern
de Silvio Berlusconi aconsegueix superar una moció de confiança. A Bòsnia el Consell de la UE aprova renovar
per un any el mandat de Valentin Inzko. A Grècia, l’auditoria de l’FMI i la
UE sobre els comptes grecs facilita la
concessió d’un segon tram de les ajudes internacionals a l’economia grega.
A Turquia, l’acord entre Govern i Exèrcit per nomenar dos alts comandaments militars contrasta amb la detenció d’un centenar de persones
vinculades al complot Mall de Ferro.
A Síria augmenta la pressió dels EUA
i l’OIEA perquè Damasc permeti ple
accés a al-Kibar. La tensió a l’Orient
Mitjà augmenta també al Líban, amb
un enfrontament fronterer amb Israel,
la condemna de l’exgeneral Fayez Karam per espiar per a Tel Aviv o les
preteses proves de Hezbol·lah que
implicarien Israel en la mort de Rafiq
Hariri. Líbia exigeix 5.000 milions
d’euros anuals a la UE per «contenir
la immigració il·legal».

Portugal
• El 31 d’agost el nombre d’hectàrees
consumides pels incendis forestals que
han arrasat Portugal durant l’agost es
xifra en 88.383 –el 77% del total arrasat
des del gener, que és de 106.000 hectàrees–, segons l’Autoritat Forestal Nacional.
Espanya
• El 8 d’agost la Delegació del Govern a la ciutat de Melilla rebat les
acusacions del Marroc sobre suposats
casos de brutalitat policial perpetrats
per la policia espanyola a la frontera
hispanomarroquina. De la seva banda,
els sindicats policials denuncien
agressions de ciutadans marroquins
contra dones policia, així com la manca de mitjans per controlar la frontera.
Els dies 12 i 18 d’agost, organitzacions marroquines bloquegen la frontera de Melilla amb el Marroc. El 23
d’agost, el ministre espanyol de l’Inte
rior, Alfredo Pérez Rubalcaba, viatja al
Marroc i després de reunir-se amb el
seu homòleg, Taib Cherkaoui, i amb el
monarca alauita, anuncia la «superació
dels incidents».
• El 12 d’agost es produeix una arribada massiva d’immigrants a Espanya.
En diverses operacions es rescaten
més de 180 immigrants davant de les
costes d’Alacant, Múrcia, Almeria, Melilla i Cadis.
• El 22 d’agost s’anuncia l’allibe
rament dels dos cooperants que AQMI
mantenia retinguts a Mali després de
segrestar-los a Mauritània el novembre
de 2009. L’alliberament es produeix
després del pagament d’un import que
oscil·la entre cinc i deu milions d’euros
i l’extradició del segrestador material
dels cooperants de Mauritània a Mali,
on el posen en llibertat. El pagament
als terroristes i l’alliberament del segrestador provoquen malestar a Algèria.

productors lactis i la indústria acorden
apujar un 10% el preu de referència.
Itàlia
• El 4 d’agost el Govern aconsegueix
superar per majoria simple la moció de
censura presentada per l’oposició contra el subsecretari de Justícia, Giacomo
Caliendo, en fer-se pública la seva possible implicació en una trama política
que intentava influir en el poder judicial.
Es tracta de la primera prova d’estabilitat
per a l’executiu després de l’escissió del
PDL.
• El 26 d’agost una bomba de la
‘Ndrangheta esclata al portal de la casa
del fiscal general de Reggio de Calàbria, Salvatore Di Landro.
Croàcia
• El 4 d’agost el Tribunal Suprem confirma la culpabilitat del diputat ultradretà
fugit a Bòsnia Branimir Glavas per crims
de guerra comesos a Osijek el 1991 i el
condemna a vuit anys de presó.
• El 5 d’agost la policia arresta Dragomir Casic, acusat de crims de guerra
contra oficials croats l’agost de 1991,
quan intentava entrar a Croàcia des de
Sèrbia.
Bòsnia i Hercegovina
• El 9 d’agost s’anuncia que s’ha trobat al pantà de Perucac una fossa comuna amb, com a mínim, 200 víctimes
de la guerra de Bòsnia, que podrien
formar part dels 840 desapareguts a
Visegrad durant el conflicte.
• L’11 d’agost el Consell de la UE
prorroga un any el mandat de Valentin
Inzko, alt representant de la Comunitat
Internacional per a Bòsnia.
• El 19 d’agost el Consell Federal de
Ministres adopta la normativa de coordinació entre els diferents cossos
policials del país, requisit imprescindible per a la liberalització de visats
amb la UE.

França
Montenegro
• El 2 d’agost els productors lactis es
manifesten en diverses prefectures del
país per denunciar la seva alarmant pèrdua de poder adquisitiu i reclamar a
l’Estat que apliqui l’acord assolit el
2009 per regular el preu que han de
percebre per la llet. El 20 d’agost els

• El 5 d’agost el Govern presenta a
la Comissió Europea un pla per lluitar
contra la corrupció i el crim organitzat,
una de les principals assignatures pendents del país per avançar en el procés
d’adhesió.

• El 5 d’agost es fa públic el resultat
de la primera auditoria sobre els comptes públics grecs efectuada per la UE i
l’FMI, que revela «progressos considerables». El 19 d’agost la Comissió Europea es mostra favorable al pagament
del segon tram de les ajudes aprovades.

Kosovo segons la Resolució núm. 1244
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
• El 4 d’agost el ministre d’Exteriors,
Skender Hyseni, demana formalment a
l’ONU que substitueixi la resolució
1244 per un nou document després del
dictamen de la CIJ sobre la independència de Kosovo.
• El 14 d’agost, durant una visita a
Mitrovica, el primer ministre, Hashim
Thaçi, descarta qualsevol possibilitat
d’autonomia com a solució per al nord
de Kosovo. Thaçi defensa una estratègia basada en la integració de la població sèrbia.
• El 31 d’agost s’inicien les excavacions en una fossa trobada a Zilivoda
amb les restes d’una vintena de ciutadans serbokosovars assassinats durant
el conflicte de Kosovo.
Albània
• El 16 d’agost és assassinat, a Himara, un membre de la comunitat grega
per set albanesos a qui el jove s’havia
adreçat en grec. Tant Tirana com Atenes mostren la seva preocupació per
l’augment, durant l’agost, de manifestacions xenòfobes contra la comunitat
grega.
• El 16 d’agost el president, Bamir
Topi, torna al Parlament el projecte
aprovat de la Llei de Propietat, que regula les devolucions de terres confiscades durant la dictadura, perquè considera inconstitucional que sigui l’Agència
Nacional de Devolució de Propietats, i
no els tribunals, qui dirimeixi les possibles disputes.

Turquia
• El 5 d’agost un soldat mor durant un
enfrontament entre l’exèrcit i milicians
kurds prop de Dogubayazit, Agri. El mateix dia un oficial resulta ferit en un atac
de l’organització terrorista PKK contra
una comissaria a Dicle, i tres membres
del PKK moren en un altre enfrontament
a Hakkari. El 10 d’agost, una bomba
atribuïda al PKK esclata, a la regió de
Mardin, en un oleoducte provinent de
Kirkuk, i mata dues persones.
• El 8 d’agost el president, Abdullah
Gul, aprova, després d’àrdues negociacions, un acord entre Govern i exèrcit per
nomenar el general Erdan Ceylanoglu
comandant de l’exèrcit de terra, i el general Isik Kosaner, cap de l’estat major.
• El 13 d’agost el PKK anuncia un alto
el foc unilateral mentre duri el ramadà.
A finals de setembre l’organització pror
rogarà l’alto el foc un altre mes.
• El 31 d’agost el ministre d’Exteriors,
Ahmet Davotoglu, declara que espera
que Atenes retiri les seves reclamacions
territorials sobre l’Egeu, com a resposta a la decisió turca de suprimir Grècia
de la llista d’amenaces a la seguretat
nacional, decisió adoptada pel Consell
de Seguretat Nacional Turc l’octubre de
2009.
Xipre
• Els dies 4 i 10 d’agost els presidents
grecoxipriota i turcoxipriota assisteixen
a noves reunions per a la reunificació,
sense aconseguir cap progrés sobre el
dret de propietat al nord de Xipre.
Síria
• El 2 d’agost diversos mitjans es fan
ressò de l’elecció, al juliol a Istanbul, de
Muhammad Riyadh Al-Shaqfih com a
nou guia a l’exili dels Germans Musulmans i successor d’Ali al-Bayanouni;
Al-Shaqfih va guiar el braç armat del
partit a Síria durant els anys vuitanta.

Líban
• El 3 d’agost efectius dels exèrcits
libanès i israelià mantenen un enfrontament fronterer, en el qual moren un militar israelià, dos militars libanesos i un
periodista libanès. A conseqüència de
l’incident, el 7 d’agost el president libanès, Michel Sleiman, anuncia un nou
pla de rearmament de l’exèrcit nacional
per «protegir la nació amb dignitat».
• El 9 d’agost el secretari general de
Hezbol·lah, Hassan Nasrallah, mostra
unes fotografies aèries que implicarien
Israel en l’assassinat del president libanès Rafiq Hariri el 2005. El 24
d’agost, el tribunal especial per al Líban
dictamina que les proves presentades
no estan completes i demana més informació.
• L’11 d’agost el ministre de Defensa,
Elias al-Murr, critica la decisió nordamericana de paralitzar els fons d’ajuda
a l’exèrcit libanès davant la sospita de
possibles vincles de col·laboració amb
Hezbol·lah.
• El 24 d’agost el cèntric barri beirutí
de Burj Abu Haidar, habitat per xiïtes i
sunnites, és l’escenari d’un enfrontament armat entre seguidors de Hez
bol·lah i al-Ahbash. El conflicte se salda
amb tres morts i 20 ferits i reobre el
debat sobre el compliment del desarmament pactat als Acords de Taïf per
part de les milícies libaneses, a excepció de Hezbol·lah.
• El 30 d’agost, atesa la situació de
creixent tensió, el Consell de Seguretat
de l’ONU acorda prolongar un any el
mandat de la FINUL.
Jordània
• L’1 d’agost el Front d’Acció Islàmica,
branca jordana dels Germans Musulmans, decideix en assemblea general
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• El 19 d’agost el Tribunal Constitucional dictamina que és inconstitucional
la decisió governamental, adoptada el
2003, de concedir ajudes a prop de
45.000 treballadors de les institucions
paral·leles dels enclavaments de majoria
sèrbia a Kosovo, cosa que provoca la
indignació dels serbokosovars.
• El 27 d’agost els ministres alemany
i britànic d’Exteriors, Guido Westerwelle i William Hague, fan una visita oficial
a Belgrad per estudiar la possibilitat de
presentar una resolució conjunta a les
Nacions Unides davant la decisió de la
CIJ sobre la independència kosovar.

• El 3 d’agost l’enviat dels Estats Units
davant l’OIEA anuncia que els EUA es
plantegen demanar una inspecció especial per aclarir l’existència d’instal·la
cions nuclears amb finalitats militars a
Síria. Al maig, l’agència Reuters va publicar un informe confidencial que revela que Síria continua impedint l’accés
dels inspectors a les instal·lacions d’alKibar i formula sospites sobre la possibilitat que aquest país hagi estat desenvolupant un reactor nuclear amb
tecnologia nord-coreana.
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Grècia
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Sèrbia

boicotejar les eleccions del novembre,
al·legant sospites de frau electoral.
• El 2 d’agost un coet llançat per milicians integristes des del Sinaí contra
la ciutat israeliana d’Elat es desvia i impacta a la veïna ciutat jordana d’Aqaba,
mata una persona i en fereix cinc.
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Egipte
• El 2 d’agost Magdi al-Kurdi, exopositor
al règim de Mubarak i antic membre de la
formació esquerrana al-Tagamu, anuncia
la creació d’una aliança popular per donar
suport a Gamal Mubarak, fill de l’actual
mandatari, com a pròxim president.
• El 21 d’agost Hosni Mubarak confirma que assistirà, a Washington, a la
represa de les negociacions entre palestins i israelians. L’anunci es produeix
una setmana després de reunir-se amb
Abdullah II de Jordània i Mahmud Abbas
per consensuar posicions.

llibertat sense càrrecs dos malians sospitosos de pertinença a la xarxa terrorista AQMI, capturats durant el fallit intent francomaurità d’alliberar l’ostatge
Michel Germaneau.
• El 25 d’agost tres soldats resulten
ferits en un atac suïcida a Nema, prop
de la frontera amb Mali, en irrompre en
un quarter un tot terreny carregat
d’explosius.

Setembre de 2010

• El 6 d’agost assassinen Mohamed
Idir, alcalde de Baghlia, a Bourmedes,
després que decidís permetre, a finals
de maig, manifestacions ciutadanes de
protesta contra els atemptats perpetrats
per AQMI a la regió.
• El 8 d’agost Liberté informa que
Hassan Hattab, líder fundador del
GSPC, ha estat exclòs per les Nacions
Unides de la llista negra de terroristes,
en la qual figurava des de 2001.

La crisi econòmica segueix sent el teló
de fons de les diferents agendes europees. Així, les diverses jornades de vaga
a França, Grècia, Espanya, o fins i tot
davant les institucions comunitàries,
conviuen amb les mesures adoptades
al setembre per aprovar una veritable
governança econòmica comunitària que
eviti noves fallides. A Grècia, la necessitat de redoblar esforços per salvar
l’economia provoca els primers canvis
en l’executiu de Papandreu, el mateix
mes que el país rep el segon tram de
l’ajut concedit per la UE i l’FMI. França
manté una agra disputa amb la UE a
causa de l’expulsió de gitanos en situació irregular. Es produeixen canvis
substancials en la qüestió kosovar en
consensuar-se una proposta de resolució sobre Kosovo entre la UE i el Govern serbi, cada vegada més pressionat
pel TPII, l’oposició i els serbokosovars.
A Kosovo el president Fatmir Sejdiu
dimiteix a instàncies del Tribunal Constitucional. A Turquia, el governant AKP
es felicita per la victòria obtinguda en el
referèndum popular per aconseguir
l’aprovació de les 26 esmenes a la
Constitució. A l’Orient Mitjà creix el temor d’Israel davant l’anunci rus de vendre armament a Síria. A Egipte, el cap
dels serveis secrets, Omar Suleiman,
entra en la cursa electoral.

Marroc

Portugal

• L’11 d’agost el Ministeri de l’Interior
anuncia la desarticulació d’una cèl·lula
terrorista després de detenir els seus
18 integrants, que preparaven actes de
sabotatge contra interessos estrangers
al Marroc.

• El 3 de setembre després de vuit
anys de procés i 980 testimonis, el tribunal de Lisboa dicta sentència pel cas
de pederàstia de la Casa Pia, el més
mediàtic i llarg de la història portuguesa,
i condemna sis dels set imputats a penes que van dels sis als 18 anys de
presó.
• El 30 de setembre els ministres de
Finances de l’Eurozona insten Portugal

Líbia
• El 30 d’agost Muamar al-Gaddafi
posa fi a una polèmica visita oficial a
Itàlia, durant la qual exigeix a la UE ajudes per valor de 5.000 milions d’euros
anuals per contenir la immigració il·legal,
i afirma que «l’islam s’hauria de convertir en la religió de tot Europa».
Algèria

Mauritània
• El 12 d’agost Mauritània posa en

a emprendre reformes estructurals que
completin el pla de retallades per reduir
el dèficit.
Espanya
• El 4 de setembre una pastera amb
34 immigrants subsaharians arriba al
port d’Almeria. Els dies 16, 17 i 20 de
setembre s’intercepten embarcacions
amb més de 160 immigrants.
• El 5 de setembre ETA anuncia, a
través d’un vídeo emès per la BBC, que
té la intenció de no dur a terme «accions
armades ofensives». L’anunci, que no
diu res de lliurar les armes, és acollit
amb escepticisme pel Govern i la majoria de partits.
• El 29 de setembre té lloc una jornada de vaga general convocada pels
principals sindicats en protesta contra
el pla de retallades del Govern, l’aug
ment de l’atur i la reforma del sistema
de pensions. A les principals ciutats
es produeixen manifestacions, que a
Barcelona culminen en violents aldarulls.
França
• El 4 de setembre milers de persones
es manifesten a les principals ciutats
contra la decisió governamental
d’expulsar un centenar de gitanos en
situació irregular, després que la policia
desmantellés durant l’agost diversos
campaments il·legals. El 9 de setembre,
el Parlament Europeu adverteix a França
que les expulsions violen tractats subscrits per la UE i la legislació comunitària.
El 14 de setembre, la comissària europea de Justícia, Viviane Reding, amenaça amb un procés sancionador i
compara les deportacions amb les que
feien els nazis a la Segona Guerra Mundial, cosa que provoca la indignació del
Govern gal i la reprovació de la majoria
de cancelleries europees. El 29 de setembre, la Comissió obre un procés
sancionador contra França i l’emplaça
a presentar, abans del 15 d’octubre, un
pla per adequar la seva legislació a la
directiva europea de 2004 sobre lliure
circulació de persones.
• El 7 de setembre França viu la quarta vaga general de l’any contra el pla de
retallades del Govern i l’augment de
l’edat de jubilació de 60 a 62 anys. El
10 de setembre, l’Assemblea Nacional
adopta el projecte de llei de reforma del

Montenegro

• El 5 de setembre el president de la
Cambra de Diputats, Gianfranco Fini,
anuncia la fi definitiva del PDL, tot i que
proposa un pacte per exhaurir la legislatura. El 29 de setembre, Berlusconi
supera una nova moció de censura amb
el suport dels 34 diputats escindits del
PDL amb Gianfranco Fini.
• El 6 de setembre assassinen
l’alcalde de Pollice, Angelo Vassallo,
que havia estat practicant una política
de resistència als interessos de clans
de la Camorra.
• El 14 de setembre una important
operació policial confisca béns de la
màfia valorats en més de 1.400 milions
d’euros, en gran part propietat de
l’empresari Vito Nicastri, anomenat Se
nyor del Vent per les seves importants
inversions en energia eòlica amb els
diners generats per accions delictives.
• El 22 de setembre les autoritats italianes confisquen al port calabrès de
Gioia Tauro set tones de ciclotrimetilentrinitramina. Les autoritats vinculen la
troballa a una operació de la ‘Ndranghetta per subministrar material a Hamàs
i Hezbol·lah via Síria.

• El 14 de setembre Montenegro i la
UE firmen un acord d’intercanvi
d’informació confidencial en matèria de
seguretat, defensa i política exterior.
Sèrbia
• El 4 de setembre diverses persones
resulten ferides a Novi Pazar, al districte de Raška, en incidents violents entre
la policia i manifestants de la comunitat
islàmica, arran de l’expropiació d’un solar cedit com a donació per construir-hi
una escola.
• El 8 de setembre Sèrbia i la UE presenten a l’Assemblea General de les
Nacions Unides una resolució comuna
sobre Kosovo que advoca pel diàleg
entre Belgrad i Pristina, encara que defuig reconèixer explícitament la independència kosovar. El 13 de setembre, els
ministres d’Exteriors de la UE consideren positiva l’evolució de Sèrbia i acorden incloure en la reunió d’octubre la
candidatura sèrbia a l’adhesió. De la
seva banda, el primer ministre kosovar,
Hashim Thaçi, adverteix que Kosovo
només iniciarà converses en igualtat de
condicions.

Malta
• El 5 de setembre esclata una fàbrica
pirotècnica a Xaghra, Gozo; hi moren
sis persones.
Eslovènia
• El 9 de setembre el Govern presenta el seu projecte de llei de reforma del
sistema de pensions, que preveu un
augment progressiu de l’edat de jubilació de 63 a 65 anys.
Bòsnia i Hercegovina
• El 14 de setembre el Parlament serbobosnià aprova una nova llei de Propietat de Béns de l’Estat, que estableix
que la República Srpska tindrà potes-

Kosovo segons la Resolució núm. 1244
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
• El 26 de setembre 18.000 serbis de
Kosovo es queden sense telèfon després que l’Agència Telefònica de Kosovo i agents de la policia kosovar clausurin les instal·lacions de Telekom
Srbija, operador serbi que subministra
la línia als enclavaments serbokosovars.
• El 27 de setembre Fatmir Sejdiu
dimiteix de la presidència després de
fer-se públic el dictamen del Tribunal
Constitucional, que considera que ha
violat la Constitució en acumular dos
càrrecs, el de president del país i el de
líder de la Lliga Democràtica de Kosovo (LDK).

• El 22 de setembre la policia anuncia
que incrementarà la vigilància sobre
l’islamisme radical al país, en resposta
a la crida del cap de la Comunitat Religiosa Islàmica Macedònia (IVZ), Sulejman Rexhepi, demanant l’ajuda de
l’Estat i les ambaixades occidentals per
contrarestar el preocupant augment de
les activitats d’aquests grups.
Albània
• El 6 de setembre el president Bamir
Topi signa un decret que fixa el 8 de
maig de 2011 com a data per als
pròxims comicis locals, dos dies abans
que expiri el termini per promulgar-lo i
dins del context de bloqueig parlamentari que impedeix la reforma del codi
electoral.
• El 13 de setembre el Moviment Socialista per a la Integració (LSI), soci
de la coalició governamental, anuncia
canvis de cartera entre els seus ministres. El titular d’Exteriors, Ilir Meta, passa a ocupar la cartera d’Economia.
Edmond Haxhinasto serà el nou ministre d’Exteriors.
Grècia
• El 3 de setembre la guàrdia costanera respon a un SOS enviat des d’un
vaixell de pavelló italià davant de Quios;
rescata 115 immigrants i deté un turc
i un georgià sospitosos de tràfic
d’immigrants.
• El 7 de setembre Iorgos Papandreu
anuncia la primera gran reforma de
l’executiu gairebé un any després
d’arribar al poder. Iorgos Papaconstantinou, ministre de Finances i responsable de la recuperació econòmica del
país, conserva el càrrec.
• El 14 de setembre els camioners
grecs inicien una nova protesta a les
principals ciutats gregues contra la liberalització del sector.
• El 14 de setembre Grècia rep el segon tram de l’ajuda prevista pel pla de
rescat aprovat per la UE i l’FMI.
Turquia
• L’1 de setembre Turquia assumeix la
presidència rotatòria del Consell de Seguretat de les Nacions Unides.
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tat per gestionar i disposar de totes les
propietats públiques situades al seu
territori. La llei rep les crítiques dels
parlamentaris bosnians, l’alt representant, Valentin Inzko, i el Consell
d’Implementació de la Pau, perquè
consideren que viola els acords de
Dayton.
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sistema de pensions. El 23 de setembre
França viu una nova jornada de vaga
general.
• El 14 de setembre el Senat valida,
per 246 vots a favor i un en contra, el
projecte de llei aprovat per l’Assemblea
Nacional que prohibeix el vel islàmic als
espais públics.
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• El 7 de setembre les forces de seguretat maten nou membres de l’organitza
ció terrorista PKK durant un enfrontament
a Hakkari, després d’un atac amb coets
del PKK a un post militar. El 16 de setembre, 10 persones que viatjaven en autobús moren a Geçitli en explotar una mina.
• El 10 de setembre els antiavalots
s’enfronten a una manifestació convocada pel BDP a Istanbul per denunciar
la «repressió del Govern contra el poble
kurd» i demanar el boicot al referèndum
constitucional del dia 12.
• El 12 de setembre el 58% dels votants en el referèndum per modificar la
Constitució es pronuncien a favor del
paquet de 26 esmenes presentat pel
Govern i secundat per la UE.
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Xipre
• Els dies 3, 7 i 10 de setembre tenen
lloc noves reunions entre Demetris
Christofias i Dervis Eroglu per determinar un acord sobre el dret de propietat
al nord de l’illa. El 14 de setembre, la
reunió del Consell Nacional (Parlament)
acorda la creació d’un subcomitè parlamentari que debati les propostes presentades durant les negociacions.
L’acord es produeix després que diversos partits acusin el Govern de fer excessives concessions als turcoxipriotes.

amb la fotografia del cap de la
intel·ligència egípcia, Omar Suleiman, al
costat de la frase «Omar Suleiman és
l’alternativa real al president de la República».
• El 6 de setembre, durant un iftar popular a Saida Zenab, Mohamed el-Baradei crida al boicot electoral en les
eleccions presidencials de novembre si
Mubarak no introdueix reformes democràtiques.
• El 20 de setembre Al-Ahram publica
la detenció de Mohamed Jamis Dababech, responsable de seguretat de Hamàs, en arribar a l’aeroport del Caire
procedent de Damasc, acusat
«d’implicació en activitats nocives per a
la seguretat nacional».
• El 21 de setembre centenars de persones es manifesten al Caire davant del
palau presidencial d’Abidine per protestar contra les temptatives del president,
Hosni Mubarak, de situar el seu fill Gamal en el poder. La concentració conclou amb enfrontaments amb els antiavalots i una desena de detencions.
Líbia
• L’1 de setembre el Govern allibera 37
islamistes que haurien acabat el programa de rehabilitació i diàleg religiós de la
Fundació Gaddafi, dirigida per Saif alIslam Gaddafi, fill del president libi.

Síria
Algèria
• El 17 de setembre el ministre de
Defensa rus, Anatoli Serdyukov, declara a RIA Novosti la intenció de Rússia
de complir l’acord firmat el 2007 amb
Síria per a la venda d’armament militar,
que inclou míssils supersònics de
creuer P-800 Yakhont; això suscita les
objeccions dels Estats Units i Israel, que
els consideren una amenaça per a la
seguretat de la flota israeliana perquè
poden ser transferits a Hezbol·lah.
Líban
• El 6 de setembre el primer ministre,
Saad Hariri, declara al diari Asharq alAwsat que va ser «un error» acusar Síria
d’estar al darrere de l’assassinat del seu
pare, Rafik Hariri.
Egipte
• El 2 de setembre al matí els carrers
del Caire apareixen coberts de cartells

• El 3 de setembre la policia deté tres
tunisians i quatre algerians a Bordj BouArreridj, acusats de vincles amb AQMI
i d’haver participat al juny en una emboscada en què van morir més de 20
gendarmes.
• El 6 de setembre quatre guàrdies
comunals moren en una emboscada
terrorista a la província de Skikda. L’11
de setembre un soldat mor per l’explosió
d’una bomba a prop de Bugia. El 14 de
setembre, quinze pistolers ataquen un
control policial a prop de Dhehira i maten un guàrdia comunal. El 21 de
setembre un nou atac bomba al centre
de Bordj Menaiel mata dos policies i
causa 10 ferits.
• El 8 de setembre el fundador del
GSPC, Hassan Hattab, fa una crida al
desarmament d’AQMI a través de la
ràdio pública. El 9 de setembre, Algèria
allibera el membre del GSPC Samir
Sayoud després de tres anys de presó.

El 28 d’agost, en una entrevista per a
Ràdio Quran, Sayoud i Othman Touati
insten els seguidors d’AQMI a sumar-se
al procés de reconciliació.
Mauritània
• El 14 de setembre les forces de seguretat detenen una persona sospitosa
de pertànyer a AQMI i d’haver participat
en els atemptats d’el-Ghallaouiya
(2007) i Aket Tourine (2008), en què
van morir un total de 14 soldats.
• El 17 de setembre l’exèrcit inicia una
ofensiva contra posicions d’AQMI a la
frontera oriental i al nord de Mali. El 19
de setembre els enfrontaments se salden amb la mort de 12 terroristes i sis
soldats.
Unió Europea
• El 2 de setembre la Comissió, el
Consell i el Parlament acorden la creació d’un nou Consell Europeu de Risc
Sistemàtic i de tres Autoritats Europees
de Supervisió que controlaran la solvència de bancs, mercats i assegurances
financeres. El 22 de setembre, el Parlament Europeu aprova el nou sistema
de supervisió financera presentat per la
Comissió, que entrarà en vigor l’1 de
gener de 2011.
• El 7 de setembre, en el seu primer
discurs sobre l’Estat de la Unió, el president de la Comissió, José Manuel
Durao Barroso, defineix cinc prioritats
per a Europa: reforçar la governança
econòmica; impulsar l’estratègia «Europa 2020» estimulant el creixement de
l’ocupació; construir un espai de llibertat, justícia i seguretat; proposar un
impost europeu per tal de garantir recursos propis, modernitzar el pressupost de la Unió, i afavorir una Europa
homogènia a escala internacional.
• El 29 de setembre més de 80.000
manifestants d’organitzacions de treballadors de 30 països es manifesten a
Brussel·les, durant la «Jornada Europea
d’Acció», en protesta contra els plans
d’austeritat adoptats durant els últims
mesos pels governs europeus.

Octubre de 2010
A Espanya s’anuncia una important remodelació de l’executiu i a França es
multipliquen les protestes contra la re-

Portugal
• El 12 d’octubre Portugal és elegit
membre no permanent del Consell de
Seguretat de les Nacions Unides.
• El 30 d’octubre Govern i oposició
arriben a un acord que garanteix
l’adopció dels pressupostos generals
per a 2011 després de setmanes
d’incertesa i una ruptura temporal de les
negociacions que va fer témer una crisi
financera i política.
Espanya
• L’1 d’octubre intercepten un total de
vuit pasteres amb 164 immigrants subsaharians a bord en aigües de Granada,
Almeria i Múrcia. El 3 d’octubre
n’intercepten 43 més a les costes de
Ceuta, Almeria i Múrcia.
• El 4 d’octubre tres etarres detinguts
el 29 de setembre declaren davant
l’Audiència Nacional haver rebut formació terrorista a Veneçuela el 2008 sota
la tutela de l’etarra Arturo Cubillas, que
ocupa un càrrec de responsabilitat en
el Govern d’Hugo Chávez. El 13 d’oc
tubre el ministre d’Exteriors, Miguel Ángel Moratinos, insta Veneçuela a donar

França
• El 5 d’octubre la policia arresta 12
sospitosos de pertànyer a cèl·lules islamistes radicals. L’operació es produeix en un context d’elevada inquietud
a Europa i els Estats Units per les sospites d’un possible atac contra ciutats
europees.
• El 5 d’octubre el Tribunal Correccional de París condemna a 3 anys de
presó Jérôme Kerviel, antic broker del
banc Société Générale, al qual va causar pèrdues per valor de 4.900 milions
d’euros el 2008, en el pitjor frau borsari de la història francesa.
• El 12 d’octubre té lloc una marxa a
París de més d’un milió de persones en
protesta contra l’augment de l’edat de
jubilació proposat pel Govern. La marxa
coincideix amb una nova vaga que paralitza durant més d’una setmana centres d’ensenyament, transports i refineries. El 20 d’octubre el Govern ordena
la intervenció policial per reobrir les refineries mentre les protestes continuen
succeint-se. El 27 d’octubre els diputats francesos aproven definitivament el
retard de l’edat de jubilació.
Itàlia
• El 2 d’octubre desenes de milers de
persones es manifesten a Roma contra
el cap del Govern en la segona edició
del No Berlusconi Day, una crida a la
mobilització del grup cívic Poble Violeta.
• El 5 d’octubre Gianfranco Fini presenta oficialment el Partit Futur i Llibertat per a Itàlia (FLI, conservador liberal),
que ja havia anunciat al juliol després

Eslovènia
• El 10 d’octubre el Partit Demòcrata
(SDS, conservador) s’imposa en la primera volta de les eleccions locals amb
un 18,73% dels vots, seguit del Partit
Socialdemòcrata amb un 12,05%. A
l’alcaldia de Ljubljana l’independent Zoran Jankovic obté la reelecció per majoria absoluta, i a Piran venç el socialdemòcrata d’origen ghanès Peter
Bossman.
Croàcia
• El 14 d’octubre Ivo Sanader anuncia
que vol recuperar l’escó després d’ha
ver abandonat de sobte la política el
juliol de 2009, fet que va motivar el nomenament de Jadranka Kosor com a
primera ministra. L’oposició i la mateixa
Kosor apunten a un intent de l’exprimer
ministre, investigat per un cas de cor
rupció, de garantir-se immunitat parlamentària. El 20 d’octubre Sanader és
readmès com a parlamentari.
• El 15 d’octubre condemnen l’exmi
nistre d’Economia Damir Polancec a 15
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que l’expulsessin de la coalició governamental.
• El 12 d’octubre el partit de futbol
disputat a Gènova entre Itàlia i Sèrbia
s’ha de suspendre a causa dels violents
altercats provocats per seguidors serbis
d’ultradreta.
• El 14 d’octubre el Govern aprova la
«Llei d’Estabilitat 2011-2013» per reduir el dèficit públic, un dia després que
el Banc d’Itàlia anunciï que el deute públic italià hauria arribat, a l’agost, a un
nou rècord històric d’1.843.000
d’euros.
• El 15 d’octubre la Fiscalia de Roma
obre una investigació al primer ministre
per un presumpte delicte d’evasió fiscal
i un altre d’infracció tributària el 2003 i
2004, en el marc del cas Mediaset.
• El 25 d’octubre el Govern i les autoritats provincials de Nàpols arriben a un
acord per posar fi a la crisi de les escombraries, desencadenada després
de fer-se públics els plans del Govern
d’obrir l’abocador més gran d’Europa a
Terzigno, que van provocar violents enfrontaments entre la policia i els veïns.
El Govern es compromet a suspendre
per temps indefinit l’obertura de
l’abocador i a fer estudis sanitaris i ambientals de l’abocador existent.
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una «resposta definitiva» sobre la
presència de terroristes d’ETA al seu
territori.
• El 12 d’octubre forces de seguretat
franceses i espanyoles detenen a Hendaia Urbeka Bravo Corral, presumpte
dirigent de l’aparell internacional de
Segi.
• El 20 d’octubre José Luis Rodríguez
Zapatero anuncia importants canvis en
el Govern per encarar l’última etapa de
legislatura. El titular d’Interior, Alfredo
Pérez Rubalcaba, passa a assumir també la vicepresidència primera. Miguel
Ángel Moratinos és substituït a Exteriors per Trinidad Jiménez, que al seu
torn cedeix la cartera de Sanitat a Leire Pajín.
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forma del sistema de pensions. A Itàlia
veu la llum el nou partit de Gianfranco
Fini, escindit de la coalició governamental. Una altra coalició governamental es trenca a Kosovo i sorgeix
l’amenaça d’avançament de les eleccions, previstes per al febrer de 2011.
A Bòsnia es fan unes eleccions parlamentàries i presidencials crucials per al
futur del país. A Albània s’eternitza el
bloqueig de l’activitat parlamentària
amb un enèsim abandonament de la
càmera per part dels diputats socialistes. A Turquia l’organització terrorista
PKK declara una pròrroga de l’alto el
foc. Al Líban Hezbol·lah qüestiona el
Tribunal Internacional que jutja
l’assassinat de Rafiq Hariri. Després de
mesos d’incertesa, Hosni Mubarak
anuncia que optarà a la reelecció en les
eleccions presidencials d’octubre de
2011. El Govern marroquí ordena el
desmantellament d’un campament
sahrauí a prop d’Al-Aaiun que agreuja
la tensió entre Rabat i el Polisario. La
UE accepta la proposta francoalemanya
de modificar el Tractat de Lisboa per tal
de permetre sancions preventives als
estats membres per dèficit excessiu.

mesos de presó per la seva implicació
en un cas de corrupció que afecta Podravka, principal empresa alimentària
croata.
• El 28 d’octubre Jadranka Kosor supera per 79 vots a favor i 62 en contra
la moció de confiança interposada pel
Partit Socialdemòcrata (SDP), que
acusa el Govern de la pèrdua de poder
adquisitiu i l’augment de la desocu
pació.

• El 25 d’octubre, durant la reunió del
Consell Europeu, el Govern neerlandès
aixeca el veto a l’inici de converses amb
Sèrbia per a l’adhesió d’aquest país
després que Belgrad es comprometi a
seguir cooperant plenament amb el TPII
i a assumir les negociacions per fixar
l’estatus definitiu de Kosovo.
Kosovo segons la Resolució núm. 1244
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
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Bòsnia i Hercegovina
• El 3 d’octubre es fan eleccions generals a Bòsnia. L’elecció de la presidència col·legiada tripartida atorga la
victòria per als bosnians a Bakir Izetbegovic, del Partit d’Acció Democràtica
(SDA), que s’imposa a l’actual copresident, el nacionalista musulmà Haris
Silajdzic; els copresidents serbobosnià,
Nebojsa Radmanovic, del Partit dels
Socialdemòcrates Independents
(SNSD), i croat, el socialdemòcrata Zeljko Komsic, revaliden el mandat. A la
República Srpska venç l’SNSD. A la
Federació croatomusulmana s’imposa
el Partit Socialdemòcrata, de caràcter
multiètnic. Als cantons croats el partit
més votat és l’HDZ.

• El 15 d’octubre el francès Xavier
Bout de Marnhac succeeix Yves de Kermabon al capdavant de l’EULEX.
• El 16 d’octubre l’LDK, soci minoritari de la coalició governant, fa pública la
seva sortida del Govern un dia després
que Jakup Krasniqi, president en funcions del país després de la dimissió de
Fatmir Sejdiu, anunciï eleccions anticipades per al dia 13 de febrer.
Antiga República Iugoslava de Macedònia
• L’11 d’octubre té lloc a Prilep una
manifestació multitudinària, organitzada
per l’opositora SDSM, contra la política
econòmica i de seguretat del Govern.

Montenegro

Albània

• El 27 d’octubre el viceprimer ministre, Svetozar Marovic, anuncia que Montenegro desclassificarà tots els documents relacionats amb la deportació de
refugiats bosnians el 1992. Nou expolicies estan processats per aquesta
deportació il·legal, que va causar
l’entrega a les milícies serbobosnianes
de 79 bosnians, que posteriorment van
ser assassinats.

• El 28 d’octubre el PS torna a abandonar el Parlament i posa com a condicions per tornar-hi la demolició de la
piràmide d’Enver Hoxha, la investigació
dels recents assassinats de dos militants socialistes i la fi de la immunitat
parlamentària per a casos de corrupció,
a més del recompte dels resultats electorals del juny de 2009.

augment de l’arribada d’immigrants irregulars a Grècia a través de Turquia, un
90% del total d’entrades il·legals a la
UE des de començaments d’any.
Turquia
• Els dies 22 i 27 d’octubre detenen
un total de 17 persones a Esmirna, Istanbul i Van, acusades de donar suport
financer i tècnic a Al-Qaida.
• El 26 d’octubre el Tribunal Europeu
de Drets Humans condemna Turquia a
pagar 15 milions d’euros a un grup
d’afectats per les violacions del dret a
la propietat a Xipre durant l’ocupació de
l’illa el 1974.
• El 31 d’octubre les forces de seguretat detenen 81 immigrants irregulars
a les províncies de Hakkari, Mardin, Van,
Sirnak i Edirne.
Xipre
• El 9 d’octubre el ministre de Defensa anuncia que, per tercer any consecutiu i per contribuir a l’avanç de les
negociacions de reunificació, Xipre
suspèn les maniobres militars anuals,
previstes a l’octubre, i demana que
l’RTNC faci el mateix amb les maniobres conjuntes que cada any fa amb
l’exèrcit turc.
• L’11 d’octubre, Demetris Christofias
anuncia que Xipre permetrà l’obertura
del port de Famagusta al comerç amb
la UE si l’RTNC torna a les Nacions
Unides el districte grecoxipriota ocupat
de Varosha per restituir-lo.
• El 14 d’octubre entra en funcionament el nou pas fronterer de LimnitisPirgos, al nord-oest de l’illa.
Síria

Grècia
Sèrbia
• El 10 d’octubre com a mínim 122
persones resulten ferides en enfrontaments entre la policia i grups
homòfobs durant la marxa de l’orgull
gai de Belgrad.
• L’11 d’octubre el Tribunal d’Apel·lació
posa en llibertat provisional el criminal
de guerra bosnià Ilija Jurisic, en ordenar
que es faci un nou judici contra ell, després que la seva defensa hagi recorregut la sentència a 12 anys de presó
dictada per un tribunal de Belgrad el
2009.

• L’11 d’octubre el Tribunal de Justícia d’Amfissa condemna a cadena
perpètua el policia que va matar el jove
Alexis Grigoropulos durant una manifestació a Atenes el desembre de
2008, fet que va desencadenar l’onada
d’aldarulls que va paralitzar Grècia
durant setmanes.
• El 24 d’octubre la comissària europea d’Interior, Cecilia Malmström, anuncia que a Grècia es farà un desplegament especial de patrulles de l’Agència
Europea FRONTEX, després de la petició d’ajuda d’Atenes davant l’alarmant

• El 4 d’octubre Síria dicta 33 ordres
d’arrest contra libanesos i ciutadans
d’altres nacionalitats després d’una demanda per fals testimoni en el cas de
l’assassinat de Rafiq Hariri, presentada
per l’antic cap de la Seguretat General
libanesa, l’exgeneral Yamil Sayed, empresonat al Líban durant quatre anys a
causa d’aquests testimonis.
• El 13 d’octubre els presidents sirià i
iraquià celebren una reunió a Damasc
durant la qual segellen la reconciliació
entre tots dos països, distanciats des
dels atemptats terroristes a Bagdad el
2009, després dels quals l’Iraq va acu-

Jordània
• El 26 d’octubre la IX reunió del Comitè d’Associació UE-Jordània aprova
l’estatut avançat en les relacions
d’associació amb el regne haiximita.

Marroc
Novembre de 2010
• El 22 d’octubre condemnen a 10
anys de presó Benrabeh Benaattou,
terrorista algerià relacionat amb la
cèl·lula d’AQMI d’Abdelkhader Belliraj.
• El 29 d’octubre el Ministeri de Comunicacions anuncia la suspensió
d’operacions d’Al-Jazira al Marroc per
«reiterats errors en l’exercici d’un periodisme seriós i responsable».
Mauritània
• El 17 d’octubre les autoritats de Mali
arresten a la frontera amb Mauritània
Sanda Uld Boumama, membre d’AQMI
reclamat per Mauritània per la seva implicació en un atemptat a Lemgheity el
2005 en què van morir 15 soldats.
• El 20 d’octubre condemnen a mort
tres terroristes per l’assassinat d’una
família francesa a Aleg el 2007, i per un
atac contra la policia efectuat el 2008.

Egipte
Unió Europea
• El 13 d’octubre les autoritats ordenen el tancament de quatre canals
salafistes de televisió per satèl·lit, pertanyents a la companyia saudita alBahrain, per «divulgar idees religioses
i científiques incorrectes».
• El 21 d’octubre el cap de premsa del
Partit Nacional Democràtic, Ali el-Din
Hillal, confirma que Hosni Mubarak serà
el candidat del partit a les eleccions
presidencials, previstes l’octubre de
2011.
Tunísia
• El 30 d’octubre Tunísia i Líbia acorden eliminar els obstacles a la lliure
circulació de béns i persones entre tots
dos països.
Algèria
• El 4 d’octubre un enfrontament entre
l’exèrcit i terroristes d’AQMI causa 15
víctimes prop de Zekri, a Tizi-Ouzou. El

• El 8 d’octubre es reuneix el Comitè
de Seguiment de la Iniciativa de Pau
Àrab. La reunió concedeix un termini
d’un mes a Israel per paralitzar els assentaments a Cisjordània i reprendre
així les negociacions directes.

• El 19 d’octubre la Comissió Europea proposa una sèrie d’alternatives
per crear nous recursos destinats a
reforçar el pressupost comunitari i reduir les contribucions nacionals. Una
d’aquestes propostes és crear un IVA
europeu.
• El 20 d’octubre el Parlament aprova
per àmplia majoria la regulació financera i de recursos del SEAE, de manera
que el nou òrgan responsable de la coordinació de la diplomàcia europea està
a punt per començar a funcionar. Pierre
Vimont, actual ambaixador de França a
Washington, és nomenat director de
l’SEAE.
• El 29 d’octubre França i Alemanya
obtenen el suport del Consell Europeu
a la seva proposta de revisió del Tractat
de Lisboa, que inclou la possibilitat de
sancionar de manera preventiva els països amb un dèficit superior al 3% que,
malgrat les advertències, no prenguin
mesures per rebaixar-los.

A Espanya el Govern aconsegueix
l’aprovació parlamentària dels pressupostos per a l’any 2011. A França el
novembre porta canvis a l’executiu i
l’aprovació de la reforma del sistema de
pensions. A Itàlia l’augment de la tensió
entre el PDL i l’FLI ocasiona dificultats
al Govern de Berlusconi. Croàcia tanca
tres nous capítols de les negociacions
d’adhesió, el mateix mes que entra en
vigor l’acord fronterer amb Eslovènia.
Bòsnia i Albània aconsegueixen la liberalització de visats amb la UE. Per contra, l’aprovació d’una moció de censura
contra el Govern de Hashim Thaçi a
Kosovo força la convocatòria de comicis anticipats el 12 de desembre. A
Grècia, la victòria del governant PASOK
en les eleccions municipals i regionals
contrasta amb la persistència de protestes socials i una onada de paquets
bomba en diverses delegacions diplomàtiques. També augmenta la tensió
entre els socis de la coalició governamental al Líban arran de les investigacions del Tribunal Internacional sobre
l’assassinat de Rafiq Hariri. A Jordània
els candidats monàrquics vencen en
unes eleccions parlamentàries marcades pel boicot, l’elevada abstenció i
diversos focus de violència. A Egipte
augmenta l’hostilitat entre musulmans i
cristians coptes. Continua la tensió entre el Marroc i el Polisario iniciada a
l’octubre. La UE confirma l’activació del
pla de rescat per a Irlanda.
Portugal
• El 24 de novembre una vaga general
contra les mesures d’austeritat del Govern paralitza els serveis públics.
Espanya
• El 7 de novembre intercepten 40
immigrants subsaharians davant de les
costes de Tarifa. El 13 de novembre una
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• El 13 d’octubre milers de libanesos
aclamen el president iranià, Mahmud
Ahmadinejad, durant una visita oficial
que Israel considera una «provocació»
però que reafirma la bona relació entre
Teheran i Beirut. Durant la visita, Ahmadinejad es reuneix amb el líder de Hez
bol·lah, Hassan Nasrallah.
• El 20 d’octubre, Hillary Clinton comunica al primer ministre, Saad Hariri,
que els EUA no toleraran cap intent per
desacreditar la tasca del tribunal de les
Nacions Unides que investiga
l’assassinat de Rafiq Hariri després de
saber-se que el tribunal jutjarà membres
de Hezbol·lah. El 28 d’octubre, el líder
de Hezbol·lah fa una crida als libanesos
a boicotejar el tribunal. El mateix dia els
EUA acusen Hezbol·lah, Síria i l’Iran de
desestabilitzar el Líban.

Lliga Àrab

Med.2011

Líban

12 d’octubre una bomba esclata a Tebesa i mata cinc civils. El 25 d’octubre
un soldat mor en esclatar una bomba
d’AQMI a la província de Bourmedes.
El 30 d’octubre, les forces de seguretat
arresten quatre persones a Seraïdi i
frustren un atac terrorista planejat per a
l’1 de novembre.
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pastera amb 38 subsaharians és interceptada i escortada fins al port
d’Almeria.
• El 20 de novembre el Govern aconsegueix aprovar els pressupostos de
2011, els més restrictius de la democràcia espanyola, gràcies al suport dels
nacionalistes bascos i canaris, que a
canvi reben la transferència de les polítiques actives d’ocupació.
• El 28 de novembre els comicis autonòmics catalans donen la victòria a
Convergència i Unió (CiU, nacionalistes), que passa de 48 a 62 dels 135
escons.
França
• El 2 de novembre comença una
nova vaga general que afecta els transports públics i dura fins al dia 6, quan
es produeix una manifestació de
140.000 persones a París contra la
decisió de Nicolas Sarkozy de tirar endavant la reforma del sistema de pensions. El 9 de novembre es promulga
finalment la llei de reforma del sistema
de pensions. El 23 de novembre, una
nova jornada de vaga convocada pels
sindicats convoca 23.000 manifestants
a tot França.
• El 4 de novembre la policia deté
dues persones sospitoses d’estar vinculades a grups terroristes islàmics. El
ministre de l’Interior, Brice Hortefeux,
confirma que des de principis d’any
s’han detingut 85 persones per aquests
càrrecs.
• El 15 de novembre Nicolas Sarkozy
renova en el càrrec de primer ministre
François Fillon, d’acord amb l’anunci
d’una remodelació de l’executiu, criticada per l’oposició socialista com un
clar «gir a la dreta» que persegueix
recuperar els índexs de popularitat.
Alain Juppé torna al Govern ocupant
la cartera de Defensa, que deixa Michèle Alliot-Marie per passar a Exteriors i substituir el socialista Bernard
Kouchner.
Itàlia
• El 3 de novembre detenen 47 persones vinculades a tres clans mafiosos
de Catània i 50 persones relacionades
amb la Camorra, entre elles quatre
agents de policia local. El 5 de novembre detenen 92 persones connectades
amb dos clans de la Sacra Corona

Unita enfrontats pel control del narcotràfic a la província de Bari. El 17 de
novembre arresten, després de 15
anys de recerca, el capo camorrista
Antonio Iovine. El 30 de novembre la
policia deté 23 presumptes membres
de la Cosa Nostra, entre ells el capo
Giovanni Vitale.
• El 7 de novembre Gianfranco Fini
exigeix la dimissió de Silvio Berlusconi
com a primer ministre sota l’amenaça
de retirar del Govern els quatre ministres i els subsecretaris d’Estat pertanyents a l’FLI, la nova formació escindida del PDL que dirigeix. El 9 de
novembre els parlamentaris de l’FLI se
sumen a l’oposició per votar tres esmenes a l’acord d’amistat italianolibi
secundat pel Govern de Berlusconi.
• El 30 de novembre milers d’es
tudiants es manifesten contra l’aprovació
al Parlament de la Llei de reforma del
sector universitari. A Roma es produeixen aldarulls davant del Parlament.
Malta
• El 17 de novembre, la Comissió Europea anuncia l’obertura d’una investigació sobre les ajudes estatals concedides per Malta a la central energètica
de Delimara, perquè considera que
aquest país podria estar violant la legislació del Mercat Únic.

Croàcia
• El 3 de novembre un tribunal de
Zagreb condemna sis persones a un
total de 150 anys de presó per
l’assassinat de l’editor Ivo Pukanic el
2008, quan investigava els vincles existents entre les màfies balcàniques.
• El 5 de novembre Croàcia tanca els
capítols corresponents a lliure circulació de persones, política de transports
i institucions de les negociacions
d’adhesió.
• El 24 de novembre els presidents
croat i serbi es comprometen a Zagreb
a resoldre la qüestió dels desapareguts
durant el conflicte de 1991-1995, en
un nou pas del procés de reconciliació.
Bòsnia i Hercegovina
• El 18 de novembre el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides aprova prorrogar un any el mandat de
l’EUFOR i recorda a les autoritats bosnianes que és seva la responsabilitat
d’aprofundir en l’aplicació dels Acords
de Dayton.
• El 23 de novembre Aleksandar
Dzombic és nomenat primer ministre de
la República Srpska i succeeix Milorad
Dodik, nou president de l’entitat serbobosniana.
Montenegro

Eslovènia
• El 15 de novembre el Banc de Pagaments Internacionals (BPI) rebutja la
petició d’Eslovènia i Croàcia perquè faci
de mediador en la disputa oberta pels
impagaments de la fallida Ljubljanska
Banka (LB) a ciutadans croats. Aquesta disputa constitueix l’últim obstacle
per a l’adhesió croata a la UE, perquè
Zagreb es nega a obrir el seu mercat al
principal banc eslovè, sorgit de la fallida
de l’LB, fins que no torni els 172 milions
d’euros dipositats per ciutadans croats
abans de l’esfondrament de Iugoslàvia.
• El 23 de novembre el Parlament nomena Branko Maslesa nou president del
Tribunal Constitucional, un nomenament
polèmic perquè certs sectors acusen
Maslesa d’haver estat un actiu comunista i opositor a la independència eslovena de Iugoslàvia.
• El 29 de novembre entra en vigor el
tractat de mediació fronterera entre Eslovènia i Croàcia.

• El 7 de novembre el Govern suspèn
el controvertit programa de «ciutadania
econòmica», que ofereix la ciutadania
montenegrina a qualsevol inversor que
destini més de 500.000 euros a fer inversions al país, perquè no s’adequa a
la legislació comunitària.
• El 30 de novembre el president del
Parlament, Ranko Krivokepic, supera la
moció de confiança presentada pel Moviment pel Canvi (PzP, liberal conservador) i Nova Democràcia Sèrbia (NOVA,
conservador unionista), que l’acusen
d’abús de poder.
Sèrbia
• El 2 de novembre un terratrèmol de
5,4 graus en l’escala de Richter sacseja la ciutat de Kraljevo, i causa la mort
de dues persones i una cinquantena de
ferits.
• El 4 de novembre el president serbi,
Boris Tadic, fa una visita oficial a la lo-

Albània

Turquia

Líban

• L’1 de novembre el Govern rebutja
una petició de l’oposició per dur a terme una investigació «il·limitada» sobre
els resultats electorals de juny de
2009. El 26 de novembre l’oposició
reprèn les protestes amb una manifestació a Elbasan.

• El 2 de novembre el governador
d’Istanbul declara que Vedat Acar, autor
d’un atemptat suïcida el 31 d’octubre a
Istanbul en què van resultar ferides 32
persones, pertanyia als Falcons de la
Llibertat del Kurdistan, una cèl·lula escindida del PKK. L’atemptat es va produir coincidint amb la fi dels dos mesos
d’alto el foc unilateral declarat pel PKK,
que va negar qualsevol implicació en el
crim i va anunciar una pròrroga de la
treva fins al final de les eleccions de
2011.

• El 2 de novembre la premsa libanesa
informa de la condemna a mort per part
d’un tribunal libanès de tres persones,
dues en rebel·lia, per col·laborar amb
Israel.
• El 7 de novembre el tribunal de les
Nacions Unides que investiga l’as
sassinat de Rafiq Hariri inculpa Imad
Mugniyah, dirigent de Hezbol·lah assassinat en un atemptat bomba a Damasc
el 2008, com a responsable de la mort
del primer ministre libanès. L’11 de novembre el líder de Hezbol·lah, Hassan

Antiga República Iugoslava de Macedònia

Grècia
• L’1 de novembre la policia anuncia la
intercepció d’un paquet bomba adreçat
a l’ambaixada de França i destinat a Ni-

Xipre
• L’1 de novembre els líders grecoxipriota i turcoxipriota decideixen crear un
comitè conjunt que estudiï la possibilitat
d’obrir més passos fronterers entre totes dues comunitats.
• El 18 de novembre es reuneixen a
Nova York els líders de les comunitats
grecoxipriota i turcoxipriota amb el secretari general de l’ONU; acorden intensificar els esforços per a la reunificació sota la fórmula d’una federació
bicomunal en peu d’igualtat.
Síria
• El 19 de novembre Síria adopta el
seu onzè pla quinquennal, orientat a
fomentar la transició cap a un model
econòmic social de mercat, moderar el
creixement demogràfic, incrementar les
polítiques de formació i prestació social,
i doblar les inversions respecte al pla
anterior.

Med.2011

• El 2 de novembre el Parlament kosovar vota a favor de la moció de censura contra el Govern en minoria de Hashim Thaçi i força el president, Jakup
Krasniqi, a convocar eleccions anticipades per al 12 de desembre.
• El 12 de novembre l’EULEX presenta una acusació formal contra set individus, entre ells un alt càrrec del Ministeri de Sanitat, sospitosos d’integrar una
xarxa internacional de tràfic d’òrgans de
ciutadans en situacions d’extrema pobresa.
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• El 7 de novembre detenen el general
Zeki Es per l’atemptat que va costar la
vida a sis soldats a Hakkari el maig de
2009, atribuït inicialment al PKK, després que al setembre es filtrés una conversa telefònica entre Es i el general
Gürbüz Kaya en la qual el primer es
confessa responsable d’haver ordenat
la col·locació de les mines «per raons
de seguretat».
• El 24 de novembre el ministre de
Defensa, Vecdi Gönül, anuncia que suspèn de les seves funcions tres alts comandaments de l’exèrcit per la seva
presumpta participació en plans colpistes. Per primera vegada en la història
de la Turquia moderna una autoritat civil
suspèn comandaments militars.

• El 12 de novembre, en aplicació de
la Llei de Lustració, aprovada el 2008,
el Tribunal Administratiu considera Trendafil Ivanovski, expresident i actual jutge
del Tribunal Constitucional, culpable
d’haver espiat per a la UDBA, els serveis secrets de la Iugoslàvia socialista.
Ivanovski nega l’acusació i anuncia que
recorrerà al Tribunal Suprem.

colas Sarkozy, hores després d’haver-ne
interceptat dos més que anaven
adreçats a les ambaixades de Bèlgica i
dels Països Baixos i que esclatés, en
una oficina postal atenesa, un paquet
dirigit a l’ambaixada de Mèxic. El 2 de
novembre esclaten un paquet bomba a
l’ambaixada de Suïssa i un altre a la de
Rússia. S’intercepten i es fan detonar
altres paquets sospitosos. El mateix dia
s’intercepta un altre paquet bomba a
l’aeroport de Bolonya procedent de
Grècia i adreçat a Silvio Berlusconi. El
3 de novembre, Grècia suspèn durant
48 hores tots els serveis postals a
l’exterior, poc després que la policia alemanya desactivi un artefacte enviat des
de Grècia i dirigit a Angela Merkel. La
policia intercepta paquets sospitosos
adreçats a Europol, al Tribunal Europeu
de Justícia i a l’ambaixada de França.
Totes les accions són reivindicades per
Conspiració de Nuclis de Foc.
• El 14 de novembre Grècia celebra
la segona ronda de les eleccions municipals i regionals, amb la victòria del
governant PASOK, que s’imposa en les
alcaldies d’Atenes i Salònica i en vuit de
les tretze regions.
• El 15 de novembre tenen lloc protestes a Atenes i Salònica contra el pla
de rescat de la UE i l’FMI per a l’eco
nomia grega, que acaben amb enfrontaments amb la policia.
• El 27 de novembre els mariners
grecs decideixen prorrogar la vaga que
mantenen des del 23 de novembre si
no aconsegueixen un nou conveni
col·lectiu. El 29 de novembre el Govern
dicta una ordre d’emergència per obligar els transbordadors a prestar serveis
mínims a les illes que depenen en exclusiva de les comunicacions per via
marítima.

calitat croata de Vukovar com a homenatge als 200 civils croats executats per
l’exèrcit serbi.
• El 15 de novembre el fiscal en cap
del TPII declara que Sèrbia no coopera
prou amb el tribunal per capturar els
pròfugs Ratko Mladic i Goran Hadzic.
El 17 de novembre Sèrbia demana la
col·laboració d’Interpol per trobar-los.
• El 29 de novembre el Banc Europeu
d’Inversions obre a Belgrad la nova oficina de representació per als Balcans
Occidentals.
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Nasrallah, amenaça a qui pretengui detenir membres del seu partit. El mateix
dia, el primer ministre, Saad Hariri, afirma que no permetrà que les amenaces
de Hezbol·lah enterboleixin l’estabilitat
del Líban ni les excel·lents relacions amb
Síria. El 21 de novembre la televisió
pública canadenca, CBC, revela dades
d’un informe elaborat per investigadors
de l’ONU en què es demostra el vincle
entre Hezbol·lah i l’assassinat de Rafiq
Hariri. Les Nacions Unides reconeixen
l’existència de l’informe, mentre que a
Beirut es tem una crisi definitiva de
l’executiu de coalició, que fa quinze dies
que no es reuneix, i un retorn de la violència al Líban.
• El 14 de novembre detenen a Trípoli el clergue musulmà sirianolibanès
Omar Bakri Muhamad, sentenciat in
absentia dos dies abans a cadena perpètua per un tribunal militar, juntament
amb 53 persones, per diversos càrrecs
de terrorisme.
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Jordània
• El 9 de novembre tenen lloc a Jordània eleccions parlamentàries boicotejades per l’oposició islamista. Malgrat
l’ampli dispositiu policial, sorgeixen focus de violència, que causen un mort.
Els comicis atorguen la victòria als candidats partidaris del rei o de tribus estretament vinculades a la casa reial, tot
i que l’elevat índex d’abstenció denota
un creixent descontentament entre la
ciutadania.
• El 24 de novembre el ministre
d’Exteriors, Nasser Judeh, convoca
l’ambaixador israelià per demanar-li explicacions i condemnar l’assalt de la
policia el dia anterior a dos empleats de
l’ambaixada jordana a Israel després
que aquests es neguessin a identificarse en un control rutinari.

• El 24 de novembre mor un manifestant durant uns enfrontaments a Gizeh,
al Caire, entre la policia i cristians coptes que protestaven per la paralització
de la construcció d’una església. El 25
de novembre, la fiscalia general demana
presó preventiva per a 156 persones
detingudes durant els aldarulls.
• El 28 de novembre Egipte celebra la
primera ronda de les eleccions parlamentàries en què queden adjudicats un
95% dels escons del Consell de la Shura (Parlament); el governant NDP obté
209 dels 221 escons. Els resultats provoquen acusacions de frau electoral des
de l’oposició i aldarulls en diverses ciutats, que deixen 16 morts i un centenar
de ferits.
Líbia
• El 4 de novembre les autoritats líbies
segresten l’edició impresa del diari Oea,
propietat de Saif al-Islam al-Gaddafi, fill
del president libi. El 8 de novembre Líbia anuncia l’alliberament de 20 periodistes de nacionalitat estrangera que
han estat tres dies detinguts. Tots ells
treballen per a l’agència Libya Press,
també propietat del fill de Gaddafi. Segons diversos analistes internacionals,
les detencions són part d’una lluita pel
poder entre el sector conservador i el
reformista.
• Els dies 29 i 30 de novembre Trípoli acull la cimera UE-Àfrica, amb les
migracions i el comerç com a temes
centrals. Gaddafi torna a demanar a
Europa que augmenti els fons destinats
a Líbia per lluitar contra la immigració
il·legal si «l’Europa cristiana i blanca no
vol tornar-se negra», i critica que la UE
vinculi les seves ajudes al compliment
d’objectius en matèria de bona governança i drets humans.
Algèria

Egipte
• El 9 de novembre la policia dispara
a Alexandria contra manifestants partidaris del candidat dels Germans Musulmans, Mahmud Attiya. El 13 de
novembre es produeixen nous enfrontaments.
• El 17 de novembre posen en llibertat
el bloguer Abdul Kareem Nabeel Suleiman, empresonat des del febrer de
2007 per «insultar l’islam, incitar a la
sedició i insultar el president egipci».

• El 7 de novembre tres membres
d’AQMI moren en un enfrontament amb
tropes algerianes entre M’Sila i Djelfa.
Al llarg del mes se succeeixen els
atemptats i enfrontaments entre terroristes i les forces de seguretat i l’exèrcit
amb més de 15 víctimes mortals i nombrosos ferits. El 20 de novembre té lloc
una jornada de vaga general a Freha per
protestar contra l’augment de les accions terroristes a la província de TiziOuzou i reclamar l’alliberament de

Oman Slimane, ciutadà segrestat el 15
de novembre a Aghribs, que finalment
és alliberat sense el pagament de cap
rescat.
Marroc
• El 5 de novembre dos periodistes
espanyols que cobrien un judici contra
activistes sahrauís a Casablanca són
agredits per partidaris de la marroquinitat del Sàhara. Els aldarulls produïts
obliguen el tribunal a ajornar el judici fins
al desembre. El 6 de novembre el Mar
roc reté tres diputats espanyols desplaçats al Marroc per visitar el campament de protesta situat a 15 quilòmetres
d’Al-Aaiun. Els dies 7 i 8 es produeix la
mateixa situació amb un altre parlamentari espanyol i un parlamentari francès
respectivament.
• El 7 de novembre Mohamed VI dirigeix un
 discurs a la nació amb motiu del
trenta-cinquè aniversari de la Marxa Verda, en què assegura que el Marroc «no
permetrà cap violació o qüestionament
de la marroquinitat» de la zona del
Sàhara Occidental que es troba a l’est
del mur militar marroquí de més de
2.700 quilòmetres, àrea amb presència
militar del Front Polisario.
• El 9 de novembre la premsa es fa
ressò de les manifestacions de joves
davant el Parlament com a reacció a
l’anunci, el mes d’octubre, d’una retallada d’uns 6.000 llocs de treball públics
en el marc del pla de lluita contra la
crisi.
Mauritània
• El 6 de novembre l’Agència Mauritana d’Informació comunica que han començat a funcionar les primeres patrulles conjuntes entre Mauritània i Mali per
controlar l’activitat d’AQMI a la frontera
entre tots dos països.
• El 21 de novembre, France-Presse
informa de la rendició a les autoritats
mauritanes de 28 joves reclutes fugits
de camps d’ensinistrament d’AQMI, que
se sumen als sis membres que es van
rendir a principis de novembre.
Unió Europea
• El 8 de novembre el Consell de ministres d’Interior aprova la liberalització
de visats per a Bòsnia i Albània, malgrat
les reserves de França i els Països

Lliga Àrab
• El 24 de novembre el secretari general de la Lliga Àrab, Amr Mussa, amenaça de portar davant el Consell de
Seguretat de les Nacions Unides les
negociacions entre palestins i israelians,
com a protesta davant el fet que no
s’hagin paralitzat els assentaments a
Cisjordània i Jerusalem Est i que al Parlament israelià s’hagi aprovat la llei que
condiciona la retirada dels territoris ocupats a l’aprovació prèvia en referèndum
popular o per majoria parlamentària de
dos terços.
• El 28 de novembre la Lliga Àrab
anuncia que té la intenció de fer de mediadora entre els països de la conca del
Nil i fa pública la seva preocupació per
les declaracions del premier etíop, Meles Zenawi, que amenaça de trencar
relacions amb Egipte si no s’assoleix un
acord més equitatiu sobre l’explotació
del riu.

Desembre de 2010
Espanya afronta una aturada laboral
dels controladors aeris que paralitza els
aeroports del país i que s’acaba gràcies
al decret de l’estat d’alarma, el primer
de la democràcia espanyola. A Itàlia, el
Govern aconsegueix superar amb difi-

Espanya
• L’1 de desembre el Govern anuncia
un nou paquet de mesures per reduir el
dèficit públic el 2011 de 45.000 a
31.000 milions d’euros.
• El 3 de desembre el Consell de
Ministres aprova un nou decret que
regula el nou model aeroportuari i inclou la regulació de la jornada laboral
dels controladors aeris, a qui obliga a
recuperar les baixes i els dies de permís. Hores més tard, l’organisme de
gestió dels aeroports i l’espai aeri,
AENA, anuncia el tancament de l’espai
aeri espanyol després que els controladors abandonin massivament els
llocs de treball. Davant el caos imprevist, el president del Govern signa un
reial decret pel qual es traspassa el
control aeri al Ministeri de Defensa i
es militaritzen els controladors.
Paral·lelament el sindicat de controladors, USCA, reitera la crida als treba-

França
• El 16 de desembre l’Assemblea Nacional aprova definitivament el projecte
de llei de finances per a l’any 2011, que
preveu reduir el dèficit públic del 7,7%
al 6% del PIB a finals de 2011 i al 3%
a finals de 2013.
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lladors a tornar als seus llocs. A Madrid i Balears els controladors es
neguen a sotmetre’s al Govern, que
respon decretant, el 4 de desembre,
l’estat d’alarma per primera vegada en
la història de la democràcia. Gradualment els controladors tornen als seus
llocs en tot el país, cosa que permet
reobrir l’espai aeri. La crisi deixa
600.000 afectats per les cancel·lacions
a Espanya i prop de 4 milions a tot
Europa. El 5 de desembre, el Govern
anuncia l’obertura de 442 expedients
disciplinaris i la possibilitat de demanar penes de presó per sedició. El 14
de desembre, el Govern prorroga
l’estat d’alarma 15 dies més. El 29 de
desembre la fiscalia de Madrid presenta càrrecs per sedició contra els controladors.
• El 9 de desembre l’Audiència Nacional absol l’exportaveu de Batasuna,
Arnaldo Otegi, i altres líders de la formació il·legalitzada del delicte
d’enaltiment del terrorisme perquè no
considera provat que els acusats fossin
responsables de l’exhibició d’imatges i
de distribució de propaganda proetarra
durant un míting.
• El 21 de desembre el Congrés dels
Diputats aprova definitivament els pressupostos per al 2011, els més austers
de les últimes dècades a Espanya, que
preveuen una retallada d’un 7,9% de la
despesa pública pel que fa a l’any 2010,
la congelació de pensions i salaris dels
funcionaris, l’augment de la tributació
de les rendes més altes i l’eliminació de
les desgravacions per compra
d’habitatge.
• El 28 de desembre l’Audiència Nacional condemna a 515 anys de presó
els etarres Aitor Cotano i Arkaitz
Goikoetxea, per l’atemptat contra la caserna de la Guàrdia Civil de Legutiano,
Àlaba, el maig de 2008.
• Els dies 29, 30 i 31 de desembre
intercepten un total de 97 immigrants
subsaharians i algerians a bord de quatre pasteres a les costes d’Alboran,
Almeria i Múrcia.
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cultat una moció de censura mentre es
desencadenen avalots a les principals
ciutats. Croàcia tanca tres nous capítols de les negociacions d’adhesió. A
Montenegro, Igor Luksic succeeix el
dimitit Milo Djukanovic, el mateix mes
que el país esdevé candidat oficial a
l’adhesió a la UE. Kosovo viu un mes
problemàtic amb la celebració d’unes
eleccions titllades d’irregulars i amb la
publicació d’un informe del Consell
d’Europa en què s’acusa el primer ministre, Hashim Thaçi, d’estar implicat
en una xarxa de tràfic d’òrgans, estupefaents i armes. Albània sofreix les
pitjors inundacions en cent anys, mentre Govern i oposició acaben l’any sense aconseguir cap acord sobre els resultats de les eleccions del juny de
2009. A Grècia augmenta la tensió
social amb diverses manifestacions
contra les retallades econòmiques i la
vuitena vaga general de l’any, el mateix
mes que l’FMI aprova el desbloqueig
de 2.500 milions d’euros més del pla
de rescat. A Turquia s’inicia el principal
judici celebrat fins ara contra membres
de l’exèrcit pel cas Balyoz. El Partit
Nacional Democràtic (PND) venç en
les eleccions parlamentàries egípcies
boicotejades pels Germans Musulmans i titllades de fraudulentes. Tunísia
tanca l’any amb el començament d’una
onada de protestes contra el règim de
Ben Ali.
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Baixos. Aquesta liberalització no s’estén
a Kosovo a causa de la insuficiència
dels compromisos de readmissió.
• El 16 de novembre els ministres
europeus d’Economia es reuneixen a
Brussel·les per debatre un possible rescat de l’economia irlandesa, que es
troba prop d’una fallida que es podria
contagiar a Portugal, Espanya, Itàlia i
fins i tot al Regne Unit. Malgrat els temors, el Consell Europeu no imposa a
Dublín acceptar l’ajuda, cosa que Irlanda vol evitar per por d’una pèrdua de
sobirania o de veure’s obligada a apujar
l’impost de societats. Amb tot, s’envia
una missió tècnica conjunta amb l’FMI
i el Banc Central Europeu per intensificar els treballs preparatoris d’un eventual rescat al sector bancari irlandès. El
21 de novembre, el Consell Europeu
accepta la petició d’Irlanda de dotar-se
d’una línia de crèdit de 85.000 milions
d’euros de la UE i l’FMI per reestructurar el seu sistema financer i fer front al
deute extern.
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• El 21 de desembre un vehicle de la
companyia Électricité de France resulta
danyat en un atemptat bomba no reivindicat a Ghisonaccia, l’Alta Còrsega.
Altres artefactes esclaten a l’Alta Còrsega el 22 i el 29 de desembre, i causen importants danys.
• El 21 de desembre l’Assemblea Nacional aprova la nova llei sobre seguretat interior coneguda com a Loppsi-2,
que afecta àmbits tan diversos i polèmics com la cibercriminalitat, els fitxers
policials, la videovigilància o els desnonaments. La llei rep les crítiques de
l’esquerra, que la considera com una de
les més repressives de les últimes dècades.
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Itàlia
• L’1 de desembre el Parlament acorda suspendre, amb els vots favorables
del PDL i la Lliga Nord (nacionalisme
padano, conservador), la seva activitat
fins que tingui lloc la moció de censura
interposada per l’oposició contra el Govern. El 14 de desembre el Govern supera, durant una tensa votació, la moció
de censura per 314 vots contra 311,
gràcies al suport de dos diputats de
l’FLI, mentre al carrer les protestes desemboquen, en diverses ciutats, en enfrontaments amb la policia, que a Roma
se salden amb 41 detinguts i més de
100 ferits.
• El 15 de desembre els tres líders de
les principals formacions de centredreta, Gianfranco Fini (FLI), Pier Casini
(Unió Democristiana i de Centre, UDC)
i Francesco Rutelli (Partit Democràtic,
PD), acorden unir-se en una nova coalició, el Pol de la Nació, que representi
una alternativa al PDL.
• El 21 de desembre la policia deté a
la província de Reggio de Calàbria 12
persones per suposada corrupció electoral en associació amb la ‘Ndrangheta
als comicis regionals i municipals del
mes de març.
• El 22 de desembre a les principals
ciutats italianes tenen lloc massives
manifestacions estudiantils contra la
reforma del sector universitari. La reforma preveu la fusió d’universitats
petites, la reducció d’especialitats, un
major pes del sector privat en l’en
senyament superior i retallades en els
fons destinats a recerca. El 23 de de
sembre el Senat aprova definitivament
la reforma.

• El 23 de desembre esclaten dos
paquets bomba del grup Federació
Anarquista Informal a les ambaixades
suïssa i xilena a Roma, que causen diversos ferits. El 27 de desembre desactiven un altre paquet bomba a
l’ambaixada grega.
• El 26 de desembre, l’exèrcit retira
1.200 tones d’escombraries dels car
rers de Nàpols, la meitat de les acumulades des que al setembre els veïns es
neguessin a la recollida en protesta per
l’intent de reobrir l’abocador més gran
d’Europa.
Malta
• El 2 de desembre esclata un paquet
bomba a Pietà, davant de les oficines
de Transport Malta, i fereix dos treballadors de la companyia.
Croàcia
• El 10 de desembre detenen
l’exprimer ministre Ivo Sanader a Salzburg l’endemà de fugir de Croàcia, poc
després que la fiscalia demanés que el
Parlament li retirés la immunitat i que la
policia el detingués per les acusacions
de corrupció.
• El 22 de desembre Croàcia tanca
tres capítols de les negociacions
d’adhesió, els corresponents a justícia,
llibertat i seguretat, medi ambient i seguretat exterior, i política de defensa.
• El 28 de desembre Jadranka Kosor
anuncia canvis a l’executiu que afecten
les carteres de Defensa, Finances, Cultura i Medi Ambient, per encarar la recta final de les negociacions d’adhesió a
la UE.
Bòsnia i Hercegovina
• El 12 de desembre els familiars de
les víctimes de Srebrenica anuncien,
després de recollir 4.000 signatures, la
interposició d’una demanda contra la
fiscal en cap del TPII, Carla del Ponte,
per haver permès la destrucció de prop
de mil efectes personals de les víctimes.
• El 15 de desembre detenen dos
membres de l’Agència Estatal d’Inves
tigació i Protecció, Nedjo Trifkovic i Mitar Milinkovic, acusats d’haver participat
en 11 assassinats de civils bosnians a
Sanski Most durant la guerra de Bòsnia.
• El 21 de desembre condemnen quatre expolicies serbobosnians a penes

que oscil·len entre 22 i 27 anys de presó per la mort de més de 150 bosnians
i croats, als quals van fer estimbar per
un penya-segat a prop de Banja Luka
al començament de la guerra de Bòsnia.
Montenegro
• El 17 de desembre el Consell Europeu concedeix a Montenegro l’estatus
de país candidat a l’adhesió.
• El 21 de desembre el primer ministre, Milo Djukanovic, anuncia la seva
dimissió per motius personals. Igor Luksic (DPS) és elegit nou primer ministre.
El 29 de desembre el Parlament aprova
el nou executiu presentat per Luksic.
Entre els canvis destaca la fusió dels
ministeris d’Exteriors i d’Integració Europea, tots dos a càrrec de Gordana
Djurovic.
• El 28 de desembre la policia arresta,
a petició de Sèrbia, Milojko Nikolic, antic membre d’un grup paramilitar serbi,
acusat d’haver participat en l’assassinat
de 44 civils albanokosovars a Cuska
durant el conflicte de Kosovo.
Sèrbia
• L’1 de desembre Sèrbia fa oficial la
seva decisió d’abolir el requisit de visat
per a ciutadans albanesos.
• El 15 de desembre el Parlament vota
a favor de l’abolició del servei militar
obligatori.
• El 27 de desembre condemnen a sis
anys i vuit mesos de presó Mihalj Kertes,
excap de l’Agència Iugoslava de Duanes
i home de confiança de Slobodan Milosevic, per abús de poder i evasió de 60
milions d’euros de capital públic per a
fins privats i finançament il·legal del Partit Socialista de Iugoslàvia. A aquesta
pena el tribunal de Belgrad n’hi afegeix
una altra d’un any i mig per haver ajudat
els autors de l’assassinat, el 1999, de
quatre opositors al règim de Milosevic.
Kosovo segons la Resolució núm. 1244
del Consell de Seguretat de les Nacions Unides
• El 8 de desembre assassinen, a Leposavic, Sefko Salkovic, líder polític de
la minoria bosniana al nord de Kosovo i
membre del partit Vakat i de la Comissió
Electoral Central. Salkovic era un ferm
defensor de la lleialtat a les institucions
kosovars.

Antiga República Iugoslava de Macedònia
• El 5 de desembre, milers de persones es manifesten a Skopje contra el
Govern i per demanar la convocatòria
d’eleccions anticipades.
• El 14 de desembre el Govern macedoni supera per 64 vots en contra i 29
a favor la moció de censura interposada
pels socialdemòcrates i els liberals.
• El 23 de desembre el Ministeri de
l’Interior informa de la detenció de 98
persones vinculades a una xarxa de
tràfic internacional d’heroïna en una
operació conjunta amb Àustria.
Albània
• El 4 de desembre Albània demana
ajuda a l’OTAN per fer front a les greus
inundacions que pateix el país. El 6 de
desembre, 13.000 persones són eavacuades al nord d’Albània pel desbordament del llac Escutari en les pitjors
inundacions de l’últim segle als Balcans.

• El 2 de desembre es produeixen enfrontaments entre la policia i estudiants
universitaris durant una manifestació a
Atenes contra la reforma del sector educatiu.
• El 6 de desembre detenen 44 persones a Atenes després dels aldarulls
produïts durant una manifestació per la
mort d’un jove a causa d’un tret de la
policia el desembre de 2008, que va
desencadenar una onada de violència
al país. La manifestació també denuncia
les mesures d’austeritat del Govern.
• El 9 de desembre el Consell de Ministres aprova una sèrie de mesures per
retallar les despeses en les empreses
públiques, amb una reducció de sous
de fins al 25 per cent i un límit en les
contractacions d’una per cada cinc jubilacions. En protesta contra aquestes
mesures, els sindicats convoquen diverses jornades d’aturades i la vuitena vaga
general de l’any. A Atenes i Salònica es
manifesten un total de 23.000 persones, i es produeixen violents enfrontaments amb la policia. Els periodistes se
sumen a les protestes durant aquest
mes amb una apagada informativa contra els recents acomiadaments. El 17
de desembre l’FMI aprova el desbloqueig de 2.500 milions d’euros més
dintre del pla d’ajuda a Grècia. El 18 de
desembre el Govern anuncia un pla de
privatitzacions per ingressar prop de
7.000 milions d’euros destinats a reduir
el dèficit públic.
• El 22 de desembre els principals
sindicats convoquen una aturada de
tres hores a Atenes i una manifestació
davant del Parlament per protestar contra l’aprovació dels restrictius pressupostos per a l’any 2011.
• El 29 de desembre la policia anuncia
la detenció a Patras de 74 immigrants
il·legals amagats en un comboi de vehicles en espera d’embarcar cap a Itàlia.
Arresten dos conductors dels vehicles,

Turquia
• L’11 de desembre un membre de
l’organització terrorista PKK mor en un
enfrontament amb la policia a la província de Batman. L’incident es produeix
en el context de la treva unilateral decretada pel PKK fins a les eleccions del
juny de 2011. El 29 de desembre tres
milicians del PKK moren durant una
operació antiterrorista a la província de
Mardin.
• El 16 de desembre s’inicia a Silivri el
judici pel cas Balyoz contra 192 membres de l’exèrcit acusats de conspirar
en el fallit complot de cop d’Estat de
2003. Entre els acusats es troben l’antic
comandant de les forces aèries, el de
la força naval i el del Primer Exèrcit de
Terra; es tracta del procés més important incoat fins ara a Turquia contra
membres de les forces armades.
Xipre
• Els dies 6 i 15 de desembre els dirigents grecoxipriota i turcoxipriota Dimitris Christofias i Dervis Eroglu es reuneixen en el marc de les converses de
reunificació sense que es produeixin
avenços destacables; el 19 de desembre, però, l’enviat especial de l’ONU,
Alexander Downer, declara que les negociacions s’estan accelerant i espera
progressos importants abans de la reunió prevista a Ginebra el 26 de gener
de 2011.
• El 14 de desembre el Consell de
Seguretat vota a favor de prorrogar fins
al 15 de juny de 2011 el mandat de la
missió de pau de les Nacions Unides a
l’illa, la UNFICYP, amb l’únic vot en contra de Turquia.
• El 16 de desembre, després d’un
intens debat, el Parlament aprova els
pressupostos més severs de la història del país, amb fortes reduccions
de la despesa pública per tal de reduir
el dèficit públic per sota del 4,5% del
PIB.
• El 17 de desembre Xipre firma amb
Israel un acord que fixa el límit entre les
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Grècia

sospitosos de pertinença a una xarxa
internacional de tràfic de persones.
• El 30 de desembre es produeix una
explosió de gran magnitud, atribuïda a
Conspiració de Nuclis de Foc, en un
aparcament davant dels tribunals d’afers
administratius d’Atenes.
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• El 27 de desembre la majoria parlamentària del PDS rebutja una proposta
del PS per crear una comissió
d’investigació sobre els resultats electorals del juny de 2009, en l’última sessió parlamentària de 2010. Davant la
persistència del bloqueig polític, Sali
Berisha adverteix que les eleccions municipals del 8 de maig de 2011 es faran
«amb l’oposició o sense».

367

• El 12 de desembre Kosovo celebra
eleccions anticipades en què s’imposa
el governant Partit Democràtic de Ko
sovo (PDK) per un 33,5% dels vots,
seguit del seu antic soci de coalició,
l’LDK, amb un 23,6%. El moviment independentista Vetevendosje! aconsegueix entrar al Parlament com a tercera
força més votada, amb un 12% dels
sufragis. Les sospites de frau electoral
enterboleixen els comicis. El 16 de de
sembre, davant les evidències d’irregu
laritats, la Comissió Electoral Central
decideix repetir les votacions en cinc
municipis el 9 de gener de 2011.
• El 16 de desembre el Consell
d’Europa adopta per unanimitat l’informe
presentat pel diputat suís Dick Marty,
que acusa el primer ministre, Hashim
Thaçi, d’haver liderat un grup mafiós
responsable de tràfic d’armes, drogues
i òrgans humans a l’Europa de l’Est durant el conflicte de Kosovo; Pristina i
Tirana neguen les acusacions. El 20 de
desembre Thaçi anuncia que emprendrà
accions legals contra Marty per «difamació». El 26 de desembre Rasim Ljajic,
ministre serbi de Cooperació amb el
TPII, formalitza una petició perquè s’obri
una investigació sobre la possible ocultació de proves per part de Soren Jessen Petersen, cap de la UNMIK entre el
2004 i el 2006.

aigües territorials de tots dos estats, un
pas important per a l’explotació de jaciments de cru i gas a la zona. El 19 de
desembre Turquia critica l’acord i afirma
que pot posar en perill les converses de
reunificació de l’illa.
Síria
• El 2 de desembre l’OIEA torna a demanar a Síria i l’Iran que cooperin en les
tasques dels seus inspectors.
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Líban
• L’1 de desembre Saleh Ben Abdallah
al-Qaraawi, comandant suprem de les
brigades d’Abdallah Azzam, vinculades
a Al-Qaida, fa una crida als sunnites
libanesos perquè s’aixequin contra el
Govern i contra Hezbol·lah.
• El 4 de desembre es declaren 120
incendis al Líban, un dels quals obliga
a evacuar el llogaret de Fitri, 45 quilòmetres al nord de Beirut. El Ministeri de
Defensa sospita que poden haver estat
provocats.
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Jordània
• El 10 de desembre, 150 persones
resulten ferides a Amman durant els
aldarulls entre seguidors després d’un
partit de futbol entre dos dels principals
equips del país, el Wihdat i el Faisali;
l’afició del segon és majoritàriament
d’origen palestí.
• El 21 de desembre dos egipcis i un
jordà són abatuts per la guàrdia de fronteres jordana quan intentaven creuar-la
il·legalment cap a Síria. Arresten 10 persones més.
Egipte
• El 5 de desembre Egipte celebra la
segona ronda de les eleccions parlamentàries, boicotejada pels Germans
Musulmans i pel partit al-Wadf, que
denuncien frau electoral. L’NDP obté
la victòria, en una jornada marcada pel
baix índex de participació i 19 detencions en aldarulls en diversos punts
del país.
• El 7 de desembre els Germans Musulmans comuniquen que tenen la intenció de fer oposició comuna al Govern juntament amb l’Assemblea
Nacional per al Canvi de Mohamed elBaradei.

• El 10 de desembre HRW denuncia
l’existència al Sinaí d’una xarxa dedicada a introduir il·legalment emigrants
subsaharians a Israel a través d’Egipte,
que podria tenir centenars d’emigrants
subsaharians retinguts, i demana la intervenció del Govern egipci.
• El 14 de desembre el Ministeri de
Transports i els camioners egipcis arriben a un acord per desconvocar la vaga
iniciada el 10 de desembre en protesta
per l’augment de les taxes del transport
per carretera.
• El 20 de desembre una vintena d’ex
parlamentaris protesten davant la Cort
del Consell d’Estat i demanen la creació
d’un «parlament popular», paral·lel al sorgit de les recents eleccions.
Líbia
• El 28 de desembre Líbia aprova aixecar les restriccions a l’entrada de ciutadans tunisians en territori libi.
Tunísia
• El 17 de desembre es produeixen
enfrontaments entre la policia i habitants
de la governació de Sidi Bouzid, que
intenten entrar per la força a la seu del
governador durant una protesta per
l’atur i la corrupció; la protesta sorgeix
després que un jove, embargat per les
autoritats, s’hagi cremat davant de la
seu del govern. El 24 de desembre continuen els enfrontaments amb la policia,
i mor un manifestant. El 25 de desembre
les protestes s’estenen a la capital i es
produeixen nous enfrontaments a alRagab i Maknasi. El 27 de desembre,
milers de manifestants van a la capital
en una protesta que desemboca en aldarulls amb la policia. El 28 de desembre la policia reprimeix una nova manifestació a Gafsa, el mateix dia que el
president, Zine al-Abidine Ben Ali, compareix davant els mitjans per demanar
que es posi fi a les queixes, que «perjudiquen greument l’economia tunisiana».
• Els dies 22 i 23 de desembre té lloc
una vaga de treballadors del sector públic sanitari per denunciar els baixos
salaris que cobren en comparació dels
professionals del sector privat.
Algèria
• El 5 de desembre Habib Mourad i
Abdeslam Samir, dos dirigents de la

brigada el-Arkam, vinculada a AQMI,
cauen abatuts per les forces de seguretat a Bordj Menaiel. El 9 de desembre
s’inicia una operació antiterrorista de
més de 7.000 efectius a la Cabília, durant la qual es desmantella una cèl·lula
de suport logístic a AQMI i almenys 16
militants de la xarxa terrorista resulten
morts. El 25 de desembre, en una altra
operació antiterrorista, mor un soldat i
cinc resulten ferits.
• El 22 de desembre dos membres
d’AQMI es lliuren a les autoritats a Tamanrasset, en resposta a la crida feta el
2009 per Abderrazak el-Para, exdirigent
del GSPC, a favor de la reconciliació
nacional.
• El 29 desembre 52 policies i un civil
resulten ferits i es produeixen 29 detencions durant enfrontaments entre la
policia i els veïns de Les Palmiers, Alger,
que denunciaven les deficients condicions de vida al veïnat. Els aldarulls són
la conseqüència d’una escalada de violència iniciada set dies abans, després
de fer-se públic que no tots els veïns
serien reallotjats als «nous» habitatges,
que es van començar a construir el
1984.
Marroc
• El 2 de desembre el Marroc amenaça de «tornar a avaluar el conjunt de
les seves relacions amb Espanya en tots
els àmbits», hores després que el Parlament espanyol demani al Govern que
condemni «els incidents violents» esdevinguts durant el desmantellament, el
novembre, del campament de protesta
sahrauí de Gdaim Iziko.
• El 10 de desembre desarticulen una
cèl·lula terrorista amb la detenció dels
seus sis membres a Casablanca, Nador
i Oujda. Segons les autoritats, la cèl·lula
planejava també atacs amb cotxes bomba al Marroc.
• El 27 de desembre el Ministeri de
l’Interior comunica la detenció de sis
experts en fabricació d’explosius sospitosos de planejar atacs al Marroc i
l’estranger.
Mauritània
• El 22 de desembre Mauritània anuncia la desarticulació d’una de les principals xarxes de tràfic d’estupefaents
amb destinació a Europa, en una operació conjunta amb Mali en què dos

Lliga Àrab
• El 16 de desembre la Lliga Àrab decideix supeditar la represa del diàleg
entre israelians i palestins a «una resposta seriosa» que garanteixi avenços
en el procés de pau, atès el «fracàs de
la mediació nord-americana».

Sàhara Occidental
• El 10 de febrer el Marroc i el Polisario mantenen a Nova York una reunió
informal, auspiciada per l’ONU, per
reprendre les negociacions sobre el
Sàhara Occidental. La reunió conclou
sense avenços notoris però amb el
compromís de continuar les converses. Es tracta de la primera trobada de
les parts des de l’agost de 2009.
• El 7 de març Mohamed VI declara
que aposta per un «acord polític» que
doti «d’autonomia» el Sàhara, però
sempre dintre del regne del Marroc, a
través d’una carta adreçada als líders
europeus participants en la Cimera
UE-Marroc, celebrada a Granada, durant la qual la UE demana al Marroc
més respecte pels drets humans al
Sàhara Occidental.
• El 9 de març la policia marroquina
carrega contra diversos veïns del barri
de Matala, a Al-Aaiun, que celebraven
el retorn, autoritzat pel Marroc, d’un
grup d’activistes sahrauís dels camps
de Tinduf.
• El 30 d’abril el Consell de Seguretat aprova ampliar el mandat de la Missió de les Nacions Unides per al Referèndum del Sàhara Occidental
(MINURSO) fins al 30 d’abril de 2011,
perquè considera que la seva presència és indispensable per mantenir l’alto
el foc.
• El 5 de maig el Govern marroquí
acull amb satisfacció la resolució 1920
del Consell de Seguretat de l’ONU,
que confirma que les negociacions
sobre el Sàhara Occidental s’haurien
d’enfocar cap a l’autonomia més que
no pas cap a la independència.
• El 13 de setembre els activistes
sahrauís Ali Salem Tamek, Brahim Dahan i Hamadi Naciri, confinats a la presó de Salé en espera de judici, inicien
una vaga de fam de 48 hores per reivindicar l’alliberament o un judici just.
Els activistes van ser detinguts l’octubre
de 2009 a l’aeroport de Casablanca
quan tornaven de visitar els campaments de Tinduf.
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• L’1 de desembre el responsable del
Fons Europeu d’Estabilitat Financera,
Klaus Regling, anuncia la primera operació del fons de rescats creat per
l’Eurozona al maig per ajudar els països
membres, en virtut de la qual el Fons
emetrà els seus propis bons de deute
a partir del gener de 2011.
• El 7 de desembre els ministres
d’Economia i Finances aproven 85.000
milions d’euros d’ajuda financera per a
Irlanda. La mesura comporta una reestructuració del sistema bancari irlandès
i el compromís d’haver corregit el dèficit
pressupostari l’any 2015.
• El 10 de desembre el Consell de la
UE aprova finalment el nou projecte de
pressupost per a 2011 presentat per
la Comissió. El 15 de desembre el Parlament Europeu dóna llum verda al
pressupost i accepta una pujada
pressupostària moderada del 2,91%,
però aconsegueix un paper més destacat del Parlament en les negociacions de les futures perspectives financeres per al període 2014-2020 i la
celebració d’un debat el 2011 sobre
l’oportunitat de crear nous recursos
propis.
• El 16 de desembre, davant l’augment
de la volatilitat en els tipus de canvi, les
taxes d’interès i els preus de l’euro, així
com els riscos de crèdit, el Banc Central Europeu aprova per primera vegada
des de la seva creació, el 1998, ampliar
el seu capital social en 5.000 milions
d’euros.
• El 16 de desembre el Banc Central
Europeu (BCE) anuncia l’entrada en
funcionament del Consell Europeu de
Risc Sistèmic, organisme independent
amb seu a Frankfurt i presidit per JeanClaude Trichet, president del BCE, que
s’encarregarà de la supervisió macroeconòmica del sistema financer de
la UE.

• El 6 d’octubre el Polisario allibera
Mustafa Uld Sidi Moulud, exalt càrrec
de la policia als campaments de Tinduf,
detingut el 21 de setembre sota
l’acusació d’espiar per al Marroc.
Mouloud havia declarat públicament, el
9 d’agost, la seva adhesió al pla
d’autonomia dissenyat per Rabat.
• El 24 d’octubre un sahrauí mor i set
resulten ferits per trets de policies mar
roquins que controlaven l’accés a
Gdaim Izik, un campament a 13 quilòmetres d’Al-Aaiun, en la concentració
de protesta més gran des de la descolonització del Sàhara. El 28 d’octubre el
ministre de l’Interior, Taieb Cherkaui, es
reuneix amb els principals dirigents
sahrauís per trobar solucions a les peticions socioeconòmiques dels milers
de concentrats. El 8 de novembre,
l’exèrcit marroquí desmantella el campament, es produeixen violents enfrontaments entre sahrauís i l’exèrcit i colons
marroquins que arriben fins a Al-Aaiun,
i s’inicia una revolta. El balanç dels incidents se salda amb cinc agents mar
roquins i un membre del Polisario
morts, desenes de ferits, més de 130
detinguts i el decret de toc de queda.
El president de la República Àrab
Sahrauí Democràtica (RASD), Mohamed Abdelaziz, demana que s’enviïn
tropes de l’ONU, mentre que diverses
ONG denuncien una situació de «genocidi». El 24 de novembre, el Parlament
Europeu aprova una resolució en què
demana al Marroc que accepti una investigació internacional de les Nacions
Unides. El 29 de novembre, en el context dels enfrontaments, ja generalitzats
a tot el Sàhara Occidental, sorgeix un
nou focus de violència a Smara entre
estudiants sahrauís i marroquins. El 16
de desembre, el Parlament Europeu
dóna el seu vistiplau a un informe que
«condemna la repressió i detenció de
defensors dels drets humans dels
sahrauís als territoris del Sàhara Occidental controlats pel Marroc», i insta
l’ONU a incloure l’observança dels drets
humans en el mandat de la missió de la
MINURSO.
• El 8 de novembre comencen a Manhasset, Nova York, unes noves converses entre el Marroc i el Polisario, promogudes per les Nacions Unides en un
tens ambient provocat pels enfrontaments al Sàhara Occidental.
• El 16 de desembre tenen lloc noves
converses entre el Marroc i el Polisario
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• El 21 de desembre els ministres
àrabs de Justícia i Interior aproven reprendre els plans de creació de la
Convenció Àrab per a la Supressió del
Terrorisme, i firmen cinc acords de cooperació.
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traficants resulten morts i set són
arrestats.

a Manhasset; finalitzen el 18 de desembre sense cap acord concret però amb
una aproximació de posicions per continuar les negociacions el mes de gener
de 2011.

370

Med.2011

Annexos

Gibraltar
• El 2 de juny una patrullera de la
Guàrdia Civil espanyola és acorralada,
en aigües espanyoles de la badia
d’Algesires, per una embarcació de
l’armada britànica i dues de la policia
gibraltarenya, que l’obliguen a abandonar la zona.
• El 28 de setembre embarcacions de
la policia gibraltarenya intercepten una
patrullera de la Guàrdia Civil quan perseguia un narcotraficant en aigües espanyoles de la badia d’Algesires. Aquest
incident motiva una queixa del Govern
espanyol al del Regne Unit. Arran
d’aquest incident, el 13 d’octubre el
ministre principal de la colònia, Peter
Caruana, afirma que la sobirania sobre
les aigües que circumden el penyal és
una prioritat per al seu Govern, insta
Londres a defensar la sobirania i repta
Madrid a portar l’afer davant el Tribunal
de l’Haia. El 14 d’octubre, la premsa
informa de la decisió de Caruana de
suspendre les reunions tècniques del
Fòrum Tripartit previstes a Algesires i
Madrid. El 15 d’octubre la vicepresidenta espanyola, María Teresa Fernández
de la Vega, respon a les pretensions de

Caruana afirmant que qualsevol afer de
sobirania «s’aborda exclusivament en
l’àmbit bilateral» entre Espanya i el Regne Unit. El 21 d’octubre, Espanya, el
Regne Unit i Gibraltar acorden reprendre les reunions tècniques del Fòrum
Tripartit, tot i que exclouen de la negociació la cooperació policial, judicial i
duanera.
• El 2 de novembre el ministre de Justícia gibraltareny, Daniel Feetham, és
apunyalat al mig del carrer per un individu que poc després és detingut per
la policia.
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Cronologies

Gener de 2010
Israel
• El 4 de gener la premsa recull la decisió d’Israel de reduir de quatre a tres
els passos fronterers amb Gaza, tancant
el pas de Nahal Oz «per motius de seguretat».
• El 22 de gener Nacions Unides
informa que Israel ha procedit al pagament de 10,5 milions de dòlars a
l’organisme internacional en compensació pels danys causats a béns de
l’ONU durant l’operació Plom Sòlid,
en virtut d’un acord assolit a principis
de mes.

• El 10 de gener Israel aprova la construcció d’un mur de seguretat al llarg de
la frontera amb Egipte per impedir
l’entrada de terroristes i immigrants
il·legals.
• El 13 de gener Israel presenta una
excusa oficial davant Turquia pel tracte
donat a l’ambaixador turc a Israel, Ahmet Oguz Celikkol, a qui l’11 de gener
el viceministre d’Afers Exteriors israelià,
David Ayalon, havia rebutjat donar la mà
davant la premsa en protesta per
l’emissió a Turquia d’una sèrie de televisió titllada d’antisemita per Israel.
Ankara accepta la disculpa israeliana
posant així fi a un nou capítol de tensió
en les relacions bilaterals.
• El 18 de gener Israel i Alemanya celebren a Berlín la seva segona cimera
bilateral. La cancellera Angela Merkel
mostra el seu suport a la postura israeliana sobre el programa nuclear iranià.
Palestina
• L’11 de gener dos milicians palestins
moren en una explosió a Beit Hanun,
nord de Gaza. Segons les Brigades
Ezzedin al-Qassam, braç armat de Hamàs, les morts es deuen a un accident
mentre complien «una missió de la Jihad». El ministre de Defensa israelià,
Ehud Barak, urgeix Hamàs a controlar
l’activitat terrorista a Gaza.
• El 25 de gener Mahmoud Abbas nomena per primera vegada una dona per
a l’alcaldia de Ramala. Leila Ghannam
havia estat directora general del Ministeri de Benestar Social i va dirigir el centre d’igualtat i drets femenins Watan.
Negociacions de pau
• El 4 de gener el president palestí
Mahmoud Abbas anuncia, després de
reunir-se amb el president egipci Hosni
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única i indivisible d’Israel». La negativa
israeliana sobre aquest punt força la
retirada palestina de les negociacions
amb el suport, el mes d’octubre, de la
Lliga Àrab. El 8 de novembre, l’anunci
israelià d’edificació de 1.300 habitatges
a Jerusalem Est suposa la confirmació
de la impossibilitat d’arribar a un acord
i posa en greu perill les converses de
pau. En un nou intent de salvar el procés, la secretària d’Estat nord-americana, Hillary Clinton, fa un nou oferiment
a Benjamin Netanyahu el novembre
amb importants concessions en matèria
de seguretat, defensa i integritat de
l’Estat d’Israel. L’any finalitza d’aquesta
manera, amb la incertesa sobre el futur
del procés de pau malgrat els molts
esforços nord-americans, la creixent
possibilitat de la declaració unilateral
d’un Estat palestí i l’anunci, el 29 de
desembre, per part del negociador palestí, Saeb Erekat, de la presentació
d’una resolució davant Nacions Unides
que, en cas que sigui aprovada, exigiria
a Israel la paralització immediata dels
seus assentaments.
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L’any 2010 comença a Israel i Palestina
amb els esforços endegats pels EUA
per reactivar les converses de pau entre
palestins i israelians i amb els avenços
de la mediació egípcia per assolir la
reconciliació entre les diferents faccions palestines. El 2 de setembre
s’aconsegueix reprendre les negociacions directes entre l’Autoritat Nacional
Palestina (ANP) i el Govern israelià
després de set mesos de converses
indirectes. Tanmateix, la reactivació del
procés de pau es veu dificultada i amenaçada principalment per les diferències irreconciliables respecte a l’estatus
de Jerusalem Est, la negativa israeliana
a aturar la construcció d’assentaments
en aquest sector de la capital i a Cisjordània, i per un episodi de crisi que té
lloc l’1 de juny, quan l’exèrcit israelià
obre foc contra una flotilla d’embar
cacions amb activistes i ajut humanitari que intentava trencar l’embargament
imposat unilateralment sobre Gaza. La
mort d’activistes turcs a l’incident afegeix tensió a les relacions entre Israel i
Turquia, ja malmeses des de l’operació
Plom Sòlid. D’altra banda, el 29 de setembre, el Comitè de Drets Humans de
l’ONU vota a favor de l’informe de la
comissió independent que considera
l’atac desproporcionat i que Israel hauria amagat proves. Quant a l’espinosa
qüestió de Jerusalem Est i les colònies
jueves, intensificada greument des de
principis de març arran de l’anunci de
l’enderroc d’un conjunt d’habitatges
palestins al districte de Silwan i la publicació d’importants projectes d’ex
pansió dels assentaments, Israel posa
la mediació nord-americana entre l’es
pasa i la paret en negar-se a ampliar la
moratòria de 10 mesos sobre la construcció d’assentaments que expira el 26
de setembre i afirmar Benjamin Ne
tanyahu que «Jerusalem és la capital
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Mubarak, la seva voluntat de reprendre
sense condicions prèvies les negociacions de pau interrompudes el desembre de 2008 en esclatar l’operació Plom
Sòlid, però reclama que Israel compleixi
les exigències del full de ruta i aturi els
assentaments de Cisjordània.
• El 20 de gener el primer ministre
israelià, Benjamin Netanyahu, parla en
una roda de premsa de la perspectiva
d’un Estat palestí, però amb presència
israeliana per garantir la seguretat de
l’Estat jueu. Els dies 21 i 22 de gener
l’enviat dels EUA per a l’Orient Mitjà,
George Mitchell, manté reunions amb
Netanyahu i amb el president de l’ANP,
Mahmoud Abbas, per tractar de reiniciar les converses de pau, el principal
punt de desacord de les quals és la
situació de Jerusalem Est, atès que
Israel es nega a incloure’n l’estatut en
la mesa de negociació. El 24 de gener
Benjamin Netanyahu declara, durant un
acte públic als assentaments jueus de
Cisjordània, que Israel no abandonarà
mai les zones colonitzades, tot just
unes hores després d’haver-se reunit
amb l’enviat especial dels EUA, George Mitchell.
Conflictes entre les parts
• El 8 de gener el Tsahal (exèrcit israelià) causa 14 víctimes en bombardejar
fàbriques de coets i túnels de subministrament a Gaza, en resposta als llançaments de coets des de la Franja produïts els dies anteriors. El 10 de gener
el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, llança un ultimàtum a l’Autoritat
Nacional Palestina (ANP) i al Govern de
Hamàs a Gaza perquè cessin els atacs
contra territori israelià.
• El 20 de gener Mahmoud al-Mabhouh, responsable de la planificació
de segrests de soldats hebreus a mans
de les brigades d’al-Qassam durant la
dècada de 1980, és assassinat a Dubai.
Hamàs acusa el Mossad de la seva
mort.

Febrer de 2010
Israel
• L’1 de febrer, el rotatiu israelià Haaretz fa públic que l’exèrcit hebreu hauria
sancionat dos alts càrrecs per haver
autoritzat l’ús de fòsfor blanc contra

objectius civils durant l’operació Plom
Sòlid.
• L’1 de febrer el secretari general de
l’ONU, Ban Ki-Moon, nomena el general filipí Natalio Ecarma nou cap de la
Missió de Nacions Unides d’Observació
de la Separació als Alts del Golan
(FNUO), en substitució de l’austríac
Wolfgang Jilke.
• El 10 de febrer la premsa recull el
clima de preocupació existent entre els
sectors pacifistes israelians arran de la
política qualificada per alguns de «caça
de bruixes» empresa pel moviment de
defensa dels valors sionistes Im Tirtzu
contra el New Israel Fund i altres associacions de defensa dels drets humans, als quals acusa de traïció i de
danyar la imatge exterior d’Israel per la
seva col·laboració amb la comissió
Goldstone.
• El 14 de febrer Benjamin Netanyahu
viatja en visita oficial a Moscou. Un dels
principals punts de les seves entrevistes
amb el primer ministre rus Vladimir Putin i el president Dimitri Medvedev és
aconseguir el suport de Rússia per
adoptar sancions contra l’Iran per la
seva decisió d’enriquir urani al 20%. La
visita es produeix en un context
d’enduriment de la política de Moscou
envers Teheran.
Palestina
• El 2 de febrer un dirigent de Hamàs
a Jan Yunis, Youssef Sarsour, surt il·lès
de l’explosió d’una bomba col·locada
sota el seu vehicle.
• El 8 de gener l’ANP anuncia la convocatòria d’eleccions locals a Cisjordània per al 17 de juliol de 2010.
• El 14 de febrer Mahmoud Abbas
destitueix el seu cap de gabinet, Rafik
al-Husseini, arran de l’emissió al canal
israelià Channel-10 d’un vídeo en què
al-Husseini proposa favors sexuals a
una dona que sol·licita feina.
• El 14 de febrer representants de les
13 faccions palestines, incloses Fatah
i Hamàs, es reuneixen a la ciutat de
Gaza per primera vegada des de l’any
2007 per avançar envers la signatura
de la proposta egípcia de reconciliació
interpalestina.
Negociacions de pau
• El 7 de febrer Benjamin Netanyahu
anuncia que Israel està «en disposició

de negociar amb els palestins i Síria
sense condicions prèvies», però afegeix
que tot acord haurà de respectar els
interessos fonamentals d’Israel. El 8 de
febrer el candidat a la presidència de
Fatah a les eleccions palestines de juliol
de 2010, Nasser al-Kidwa, sol·licita als
EUA que clarifiquin si la seva proposta
per reprendre les negociacions de pau
inclou l’estatus de Jerusalem Est, els
assentaments de Cisjordània i la definició de fronteres. Per la seva banda, el
president de l’ANP, Mahmoud Abbas,
accepta la proposta nord-americana, tot
i que exigeix la garantia que els temes
prioritaris per als palestins seran sobre
la mesa de negociacions.
Conflictes entre les parts
• El 2 de febrer Israel llança un atac
aeri contra Gaza i destrueix alguns túnels de subministrament de la frontera
amb Egipte, en resposta als dos artefactes explosius trobats el dia anterior
a les platges d’Ashquelon i Ashdod, i al
llançament d’un coet contra el sud
d’Israel el mateix dia 2.
• Els dies 7 i 8 de febrer dos coets
llançats des de Gaza impacten sobre el
nord-est del Nègueb. Israel respon a
primera hora del 10 de febrer amb un
atac al sud de la Franja i responsabilitza
Hamàs de no ser capaç de controlar els
seus territoris.
• El 10 de febrer un soldat israelià mor
per les ganivetades rebudes d’un policia
palestí prop de Nabulus, poc després
que els palestins denunciessin a la mateixa ciutat l’atac d’un colon a un adolescent palestí.
• L’11 de febrer un atac aeri israelià
mata un milicià de la Jihad Islàmica i
fereix dues persones més, després que
una patrulla fronterera israeliana fos tirotejada des de la Franja.
• El 12 de febrer, Israel inicia les obres
de modificació del traçat del mur de
separació al seu pas per la localitat palestina de Bilin, d’acord amb una resolució del Tribunal Suprem israelià.
• Els dies 15 i 17 de febrer les autoritats de Dubai difonen les identitats d’un
total de 17 persones acusades de
l’assassinat del dirigent de Hamàs Mahmoud al-Mabhouh. Segons els seus
passaports, alguns dels sospitosos serien ciutadans de nacionalitat alemanya,
anglesa, irlandesa o francesa. Londres
i Dublín afirmen que els passaports són

Març de 2010
Israel
• El 2 de març el ministre d’Afers Exteriors, Avigdor Lieberman, insta els
EUA a imposar sancions unilaterals a
l’Iran en resposta al desenvolupament
del seu programa nuclear. Lieberman
suggereix un embargament que segueixi
el model del que s’aplica a Cuba des
de l’any 1959.
• El 8 de març el Govern israelià anuncia en un comunicat que permetrà a
l’alta representant de la UE, Catherine
Ashton, i al secretari de l’ONU, Ban KiMoon, accedir a Gaza a través del territori israelià, amb motiu de les visites
d’ambdós dirigents a la regió, els dies
17 i 27 de març respectivament.
• El 28 de març Israel tanca les fronteres de Gaza durant 48 hores amb
motiu de la celebració de la Pésaj (Pas-

• L’11 de març Hamàs allibera el periodista britànic Paul Martin, a qui mantenia retingut des del 14 de febrer acusat d’atemptar contra la seguretat de
Palestina.
Negociacions de pau
• El 2 de març l’anunci de l’alcalde de
Jerusalem, Nir Barkat, d’enderrocar un
grup d’uns 44 habitatges del barri de
Silwan, construïdes il·legalment per ciutadans palestins per fer un parc arqueològic, provoca protestes dels residents,
que no confien en les promeses de reallotjament de Barkat i veuen en aquesta
mesura una maniobra per expulsar-los
de Jerusalem Est. El pla desperta el
malestar de Nacions Unides i també
dels EUA, que alhora manifesten la seva
preocupació per un projecte de construcció d’entre 900 i 1.100 nous habitatges al barri de Pisgat Zeev, també a
Jerusalem Est.
• El 7 de març, malgrat els anuncis
israelians d’ampliació dels assentaments, el Govern palestí de Fatah dóna
llum verda a la proposta de represa de
les negociacions indirectes amb Israel,
llançada per l’enviat especial nord-americà, George Mitchell, que es troba fent
una nova gira per la regió.
• El 8 de març el Govern israelià aprova la construcció de 112 nous habitatges a la colònia cisjordana de Beitar Illit,
hores després que l’OAP anunciï la
seva voluntat de reprendre les negociacions de pau. El 9 de març Israel anuncia l’aprovació de 1.600 habitatges més
al barri de Ramat Shlomo, a Jerusalem
Est, i motiva la condemna del vicepresident nord-americà, Joe Biden, durant
la seva visita oficial a la regió, així com
la de la UE, Nacions Unides i l’OAP, que
acusen Israel de posar en perill els intents de rellançar les converses de pau.
El 10 de març el ministre de l’Interior
israelià, Eli Yishai, demana disculpes per
«l’angoixa causada tant a l’interior del
país com a nivell internacional». El mateix dia, la Lliga Àrab, reunida d’urgència,
retira el seu suport al reinici de les converses.
• L’11 de març Saeb Erekat, negociador palestí en el procés de pau, anun-

Conflictes entre les parts
• El 14 de març el Govern israelià informa de la captura a Ramala de Mahar
Uda, un dels líders de Hamàs i fundador
de les brigades d’al-Qassam, després
de més de 10 anys cercant-lo. Hamàs
acusa Fatah de col·laborar en l’arrest.
• El 15 de març la sinagoga de Beis
Yaakov, coneguda popularment com
sinagoga de la Hurva, situada al sector
jueu de la ciutat vella de Jerusalem i un
dels llocs més sagrats del judaisme,
obre les portes després d’haver estat
62 anys tancada. La reobertura provo-
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Palestina

cia la decisió del Govern palestí de
cancel·lar el diàleg indirecte. Per la
seva banda, Joe Biden accepta les disculpes de Yishai i fa una crida a reprendre el diàleg. El mateix dia, l’Ajuntament
de Jerusalem confirma la notícia publicada pel diari Haaretz sobre un pla per
a la construcció de 50.000 habitatges
més a Jerusalem Est. Per la seva part,
el ministre israelià de Defensa, Ehud
Barak, ordena el tancament de les fronteres de Cisjordània durant 48 hores
arran de l’advertència de la policia israeliana de possibles disturbis a causa
dels anuncis.
• El 15 de març Netanyahu declara
que Israel no suspendrà la construcció
d’habitatges a Jerusalem Est i crida a la
calma l’ANP i els EUA assegurant que
els plans de construcció no suposen
una amenaça per als palestins. El mateix
dia, l’enviat especial nord-americà,
George Mitchell, suspèn la gira que tenia prevista per la regió, una decisió que
mostra que les relacions entre els EUA
i Israel viuen una crisi sense precedents
en 35 anys, des de la confrontació entre
Henry Kissinger i Isaac Rabin l’any 1975
per la presència israeliana al Sinaí. El
23 de març, en un discurs a la reunió
anual d’AIPAC, principal lobby jueu als
EUA, Netanyahu desafia les peticions
de Washington afirmant que «el poble
jueu construïa Jerusalem fa 3.000 anys
i el poble jueu construeix Jerusalem avui.
Jerusalem no és un assentament. És la
nostra capital». Després de reunir-se a
porta tancada amb Barack Obama, Netanyahu anuncia que les negociacions
de pau «podrien retardar-se».
• El 24 de març, l’Ajuntament de Jerusalem confirma un nou pla de construcció d’entre 20 i 100 habitatges a Sheikh
Jarrah, Jerusalem Est.
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falsos. Entre els detinguts hi ha un antic
responsable dels serveis de seguretat
de l’ANP, la qual cosa fa que Hamàs
acusi Fatah de ser al darrere de
l’assassinat d’al-Mabhouh. Per la seva
banda, el portaveu de les forces seguretat de l’ANP, Adnan al-Dumairi, assegura que els serveis secrets israelians
van ordir l’assassinat infiltrant-se en
l’aparell de seguretat de Hamàs.
• El 22 de febrer s’enregistren violents
enfrontaments a Hebron entre palestins
i colons jueus en resposta a la decisió
del Govern hebreu, el dia anterior, de
declarar patrimoni nacional la Tomba de
Raquel, a prop de Betlem, i la dels Patriarques, a Hebron. El 24 de febrer el
cap del Govern de Hamàs a Gaza, Ismail Haniya, crida la població de Cisjordània a iniciar la tercera Intifada.
• El 26 de febrer l’Assemblea General
de Nacions Unides vota, per 98 vots a
favor, set en contra i 31 abstencions,
una resolució que amplia en cinc mesos
el termini donat a Israel i als palestins
per presentar investigacions sobre els
crims de guerra comesos durant
l’operació Plom Sòlid.
• El 28 de febrer sis manifestants palestins resulten ferits en un enfrontament amb la policia israeliana al recinte
de la mesquita d’al-Aqsa, a Jerusalem,
després que un grup de turistes hebreus fos apedregat per un grup de
musulmans en internar-se en el recinte.
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ca, el 16 de març, violents enfrontaments entre la policia israeliana i manifestants palestins, cridats a una
«jornada d’ira» per Hamàs i altres faccions radicals.
• El 18 de març un míssil llançat des
de Gaza impacta al sud d’Israel i mata
un emigrant tailandès que treballava en
un kibbuts, en plena visita de Catherine Ashton a la Franja. L’atac és reivindicat per la milícia salafista Ansar alSunna, la qual cosa fa sospitar que
Al-Qaida estaria tractant de soscavar
el control de Hamàs sobre la Franja. El
19 de març Israel respon bombardejant
un túnel clandestí a la frontera egípcia,
una foneria i dues àrees de KhanYounis. El 22 de març Israel llança un
nou atac bombardejant un altre túnel
clandestí a Rafah, un dia després d’una
visita de Ban Ki-Moon a la Franja. El
24 de març l’aviació israeliana bombardeja un hangar proper a Jabalia, nord
de Gaza, des del qual les autoritats
israelianes consideren que es va
llançar l’atac del 18 de març.
• El 20 de març l’exèrcit israelià entra
en la població cisjordana de Burin, prop
de Nabulus, per sufocar els enfrontaments entre palestins i colons jueus de
la veïna colònia de Bracha, amb el resultat de dos manifestants palestins
morts. El 21 de març les tropes israelianes abaten dos altres palestins que
intentaven matar a ganivetades un soldat hebreu a Hawara.
• El 22 de març l’ambaixador israelià
al Regne Unit, Ron Proser, és convocat
pel Ministeri d’Afers Exteriors per ser
informat de la decisió de Londres
d’expulsar un diplomàtic israelià per estar relacionat amb l’ús de passaports
britànics falsos en l’assassinat del líder
de Hamàs, Mahmoud al-Mabhuh.
• El 25 de març, el Consell de Drets
Humans de l’ONU acorda la creació
d’un comitè independent que, seguint
les recomanacions de l’informe Goldstone, avaluï les investigacions israelianes i palestines referents als suposats
crims de guerra i altres abusos comesos
durant l’operació Plom Sòlid.
• El 26 de març dos soldats israelians
moren en una explosió a Khan-Younis.
Arran de la deflagració, dos milicians
palestins moren pel foc creuat amb
l’exèrcit hebreu. El 27 de març Israel
respon amb una incursió del Tsahal en
el sector d’Abbassan, causant un mort
i set ferits.

• El 28 de març la policia israeliana
arresta Abbas Zaki, membre històric de
Fatah, junt amb 12 militants del partit,
quan participaven en una manifestació
a Betlem durant el Diumenge de Rams.
El 31 de març, Zaki i la resta de detinguts es neguen a comparèixer davant
del tribunal militar israelià al·legant no
reconèixer-ne la legitimitat. A l’exterior
del tribunal esclaten enfrontaments entre la policia i manifestants palestins que
exigeixen l’alliberament dels detinguts.

Abril de 2010
Israel
• El 4 d’abril Israel permet, per primera vegada des que Hamàs va prendre el poder fa tres anys, que entrin a
Gaza una desena de camions amb
roba i calçat a través del pas de Kerem
Shalom.
• El 6 d’abril el tribunal de Petah
Tikva condemna a cinc anys i vuit
mesos de presó Rawi Sultani, un jove
palestí amb ciutadania israeliana detingut l’agost de 2009 per haver facilitat a un agent de Hezbol·lah (identificat com Salman Hareb) informació
sobre el cap de l’exèrcit israelià, el
general Gabi Ashkenazi.
• El 7 d’abril la premsa informa de la
decisió de Benjamin Netanyahu de
cancel·lar la seva participació en la cimera de Washington sobre seguretat
nuclear, que s’inicia el 12 d’abril, després de conèixer la intenció d’alguns
països, encapçalats per Egipte i Turquia, d’expressar una petició formal
perquè Israel subscrigui l’acord de noproliferació d’armament nuclear.
• El 7 d’abril el ministre d’Afers Exteriors israelià, Avigdor Lieberman, adverteix de la possibilitat d’anul·lar els
acords assolits en el passat amb l’OAP
i realitzar noves annexions a Cisjòrdania si Ramala segueix endavant amb
els plans de declarar unilateralment un
Estat palestí l’any 2011.
• El 13 d’abril entra en vigor una nova
llei que autoritza l’exèrcit a deportar
residents de Cisjordània en situació
irregular als seus països d’origen, així
com a transferir ciutadans palestins de
Cisjordània a la Franja de Gaza. La llei,
que passa a considerar com a delicte
penat amb fins a set anys de presó la
permanència il·legal en territori dominat

per Israel, és una esmena a l’Ordre de
Prevenció de les Infiltracions promulgada l’any 1969 per evitar l’entrada
d’il·legals des de Síria, el Líban, Jordània i Egipte.
• El 15 d’abril l’exprimer ministre israelià, Ehud Olmert, és encausat com
a principal sospitós en un cas de suborn per l’autorització del projecte de
construcció del complex urbanístic Holyland, pel qual hauria rebut gairebé un
milió de dòlars entre 1993 i 2003,
quan era alcalde de Jerusalem. La notícia es produeix un dia després de la
detenció d’un altre antic alcalde de
Jerusalem, Uri Lupolianski, per la seva
possible implicació en l’escàndol.
• El 22 d’abril l’enviat especial nordamericà per a l’Orient Mitjà, George
Mitchell, arriba al país en la primera gira
que fa des que s’iniciés la crisi diplomàtica entre Israel i els EUA el març
a conseqüència de l’ampliació d’as
sentaments a Jerusalem Est. El mateix
dia, Benjamin Netanyahu declara que
manté la seva ferma oposició a aturarne la construcció.
Palestina
• El 15 d’abril Hamàs confirma
l’execució de dos palestins condemnats per col·laboracionisme amb Israel.
Es tracta de la primera execució aplicada per Hamàs des que va prendre
el poder a la Franja de Gaza fa tres
anys. El 16 d’abril, la comissionada de
l’ONU per als Drets Humans, Navi Pillay, insta les autoritats de Gaza a posar fi a l’aplicació de la pena de mort.
El 19 d’abril Hamàs declara que continuarà ajusticiant els col·laboradors
amb Israel.
• El 20 d’abril les faccions palestines
es reuneixen al nord de Gaza per discutir la darrera mesura d’Israel de donar llum verda a les deportacions de
milers de palestins de Cisjordània;
acorden convocar una marxa de protesta, el 21 d’abril, entre Gaza i el pas
d’Erez.
• El 29 d’abril Hamàs acusa Egipte de
provocar la mort de cinc palestins en
introduir gas en un túnel de contraban
a Rafah la nit del 28 d’abril.
Negociacions de pau
• El 23 d’abril Benjamin Netanyahu
llança una proposta per a l’establiment

• El 10 de maig Israel és convidat formalment a entrar a l’OCDE junt amb
Eslovènia, Estònia i Xile, malgrat l’opo
sició palestina.
• El 24 de maig, els mitjans britànics
es fan ressò d’un informe secret desclassificat pel portal WikiLeaks per a
The Guardian segons el qual Sudàfrica hauria expressat interès, a mitjans dels anys setanta, en un sistema
israelià per desenvolupar armes nuclears. El president israelià, Simon Peres, assegura que les informacions «no
tenen fonament».
• El 27 de maig una visita a Gaza no
autoritzada per Israel d’una delegació
del Parlament Europeu, que es troba a
la regió des del 24 de maig, motiva la
cancel·lació de diverses reunions amb
els principals dignataris israelians.
• El 28 de maig, com a conseqüència
d’una sentència del Tribunal Suprem,
Israel obre al tràfic palestí, per primera
vegada des de l’any 2002, la carretera
443, que uneix Jerusalem i Tel-Aviv. Els
usuaris palestins disposaran, «per motius de seguretat», de dos accessos i
quatre punts de sortida i no podran
utilitzar-la per arribar directament a
Ramala.
• El 28 de maig Israel anuncia que es
prepara per detenir els 800 activistes
que, a bord de nou embarcacions amb
10.000 tones d’ajut humanitari, integren l’anomenada Flotilla de la Llibertat, que va salpar el dia anterior de
Xipre, Grècia i Turquia, i que pretén
trencar el bloqueig israelià sobre Gaza.
El 31 de maig l’exèrcit israelià obre foc
contra la flotilla i mata almenys 15 activistes i n’intercepta el carregament en
aigües internacionals, a 65 km de la
costa de Gaza. Turquia i Grècia criden
els seus ambaixadors a consultes, i
Síria demana que la Lliga Àrab convoqui una reunió d’urgència. A Istanbul
centenars de manifestants tracten
d’assaltar el consolat israelià.
Palestina
• El 9 de maig la premsa recull la confirmació de Hamàs d’haver enviat a Barack Obama dues cartes les darreres
setmanes sol·licitant la fi del bloqueig
de Gaza i el respecte pels resultats de

Negociacions de pau
• El 7 de maig el cap negociador palestí, Saeb Erekat, confirma als mitjans
de comunicació, després de la trobada
de Mahmoud Abbas amb l’enviat nordamericà, George Mitchell, que les noves
negociacions indirectes de pau han començat oficialment. Erekat afegeix que
tan aviat com Israel aturi el seu programa d’assentaments podrien iniciar-se
les converses directes.
Conflictes entre les parts
• El 13 de maig un grup de colons
israelians mor a trets, a Mazra e-Sharqie, Cisjordània, un palestí que, junt
amb altres joves, havia apedregat el
seu cotxe.
• El 21 de maig l’exèrcit israelià bombardeja dos túnels al sud de Gaza i un
altre al nord, sense causar víctimes.
• El 21 de maig l’exèrcit israelià mor
dos palestins armats que havien creuat
il·legalment la frontera entre Gaza i Israel
al pas de Kissufim.
• El 23 de maig Israel aprova un projecte de llei conegut com a Llei Shalit
que preveu endurir les condicions dels
presos de Hamàs i Jihad Islàmica en
resposta a la persistència del segrest
del soldat Gilad Shalit. Hamàs assegura que no cedirà i els seus presos amenacen amb amotinar-se.
• El 26 de maig l’aviació israeliana
bombardeja l’aeroport abandonat de
Rafah i un camp d’entrenament de Ha-
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• El 2 d’abril Israel llança un atac aeri
sobre Gaza en resposta a un llançament de coets des de la Franja contra
el sud d’Israel.
• El 13 d’abril quatre milicians palestins moren en un tiroteig amb militars
israelians a la frontera entre Gaza i
Israel, mentre l’exèrcit israelià repel·lia
un intent d’atac. El grup terrorista Jihad
Islàmica confirma la implicació d’al
guns dels seus membres en uns enfrontaments que es produeixen hores
després que l’aviació israeliana bombardegi diversos objectius de Hamàs
a Gaza. El 16 d’abril un nou tiroteig a
la frontera entre Gaza i Israel acaba
amb la mort d’un palestí.
• El 21 d’abril es produeixen enfrontaments a Cisjordània entre l’exèrcit
israelià i ciutadans palestins als quals
no permeten entrar en un llogaret proper a Nabulus.
• El 25 d’abril diversos mitjans retransmeten un curt d’animació realitzat
per les brigades Ezzedine al-Qassam,
braç armat de Hamàs, sobre el segrest
del sergent israelià Gilad Shalit. El
llenguatge ambigu del vídeo en relació
a la possible mort de Shalit, en poder
de Hamàs des de juny de 2006, motiva un desmarcament de Hamàs, que
a través de Mahmoud Zahar, dirigent
del partit, assegura al Jerusalem Post
el 27 d’abril que Hamàs «mai no mataria un soldat israelià capturat» i que
el vídeo «no reflecteix la posició oficial
de Hamàs».
• El 26 d’abril soldats israelians es
cobren la vida d’Alí Sweiti, alt càrrec
de Hamàs, durant una batuda a Cisjordània. Sweiti feia sis anys que estava
en cerca i captura per l’assassinat d’un
policia de fronteres israelià.
• El 28 d’abril un palestí mor després
de ser ferit per trets de l’exèrcit israelià durant una protesta a Gaza contra
la «zona d’amortiment», una àrea de
seguretat de 150 metres al voltant de
la frontera.

Israel

les eleccions de 2006, que van donar
a Hamàs la victòria a la Franja.
• El 24 de maig Fathi Hamad, titular
d’Interior a la Franja de Gaza, anuncia
la detenció i expulsió d’un alt funcionari egipci acusat d’espionatge.
• El 24 de maig Hamàs anuncia que
boicotejarà les eleccions municipals
cisjordanes previstes per al 17 de juliol
de 2010 exigint que els comicis a
Cisjordània i Gaza tinguin lloc de manera simultània i un cop s’hagi assolit la
reconciliació nacional palestina. Per la
seva banda, Jihad Islàmica també anuncia que no participarà en les eleccions
per considerar que han estat imposades
per Fatah sense consens.
• El 29 de maig sis palestins moren a
conseqüència de l’explosió d’una bombona de gas en un dels túnels de contraban de Rafah.
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d’un Estat palestí que no tindria Jerusalem Est com a capital i amb unes
fronteres temporals al 60% de Cisjordània com a pas previ a la independència. El 24 d’abril, en un discurs
davant el Consell Revolucionari de
Fatah, Mahmoud Abbas rebutja la proposta.

màs a Beit Hanoun en resposta a trets
disparats des de la Franja contra patrulles israelianes.

Juny de 2010
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Israel
• L’1 de juny Israel deté prop de 600
activistes de la Flotilla de la Llibertat a
la seva arribada a Ashdod, 16 hores
després de l’atac de l’exèrcit israelià
sobre el comboi. El mateix dia, el Consell de Seguretat de l’ONU, després
d’una reunió d’urgència, sol·licita una
investigació imparcial sobre l’atac i demana l’alliberament dels vaixells retinguts però no adopta una resolució de
condemna contra Jerusalem. El viceambaixador hebreu davant l’ONU,
David Carmon, defensa el bloqueig
sobre Gaza i qualifica l’atac de «mesura preventiva». Israel anuncia l’inici de
les deportacions dels activistes detinguts i que impedirà l’arribada a Gaza
del vaixell irlandès Rachel Corrie que,
per problemes tècnics, va quedar enrere del gruix de la flotilla. El 6 de juny,
el secretari general de Nacions Unides,
Ban Ki-Moon, proposa una investigació
sobre l’atac a càrrec d’una comissió
que inclouria representants de Turquia
–d’on procedia la majoria dels integrants de la flotilla–, Israel i els EUA.
El 7 de juny Israel anuncia que durà a
terme una investigació pròpia. El 16 de
juny l’ONU anuncia que s’encarregarà
de distribuir l’ajut que transportava la
Flotilla de la Llibertat. El 20 de juny el
Govern israelià aprova, arran de les
pressions internacionals, una relaxació
de l’embargament imposat a Gaza. El
21 de juny el ministre de Defensa israelià, Ehud Barak, insta Ban Ki-Moon
a renunciar als seus plans d’obrir una
investigació independent sota els auspicis de l’ONU en tenir constància que
una nova flotilla composta per dos
vaixells, el Julia i el Mariam, s’està preparant al Líban.
• El 17 de juny uns 100.000 jueus
ortodoxos es manifesten a Jerusalem
per denunciar la ingerència del Tribunal
Suprem israelià en els seus afers i per
afirmar la supremacia de la Torà sobre
la llei civil. Les protestes es produeixen
com a reacció a un acte de la Cort Suprema que prohibeix la discriminació
entre nens asquenazites i sefardites en

un col·legi religiós a la colònia cisjordana d’Immanuel.
• El 21 de juny, malgrat la pressió dels
EUA i del propi Benjamin Netanyahu, el
Consell d’Ordenament Municipal de Jerusalem rellança el pla urbanístic Jardí
del Rei. Es tracta de la construcció de
1.000 nous habitatges a Silwan, Jerusalem Est, un cop enderrocats 20 habitatges palestins construïts il·legalment.
• El 22 de juny Israel llança des de la
base de Palmahim un nou satèl·lit fabricat per la Indústria Aeroespacial Israeliana (IAI), dotat d’avançats sistemes de
fotografia. L’Ofek-9 pertany a una sèrie
de coets de baixa altitud que Israel va
començar a utilitzar a finals dels anys
vuitanta per incrementar la seva informació sobre la resta de l’Orient Mitjà.
• El 27 de juny els familiars del sergent
Gilad Shalit, en poder de Hamàs des
de l’any 2006, inicien una marxa de protesta envers Jerusalem per exigir al Govern israelià que negociï un tracte per
al seu alliberament.
• El 30 de juny diversos mitjans israelians i turcs desvelen la celebració d’una
reunió secreta entre el ministre d’Indústria
i Comerç, el laborista Benjamin Ben Eliezer, i el ministre d’Afers Exteriors turc,
Ahmet Davutoglu, per superar la crisi
oberta entre ambdós països arran de
l’atac a la Flotilla de la Llibertat. La reunió
hauria estat autoritzada pel primer ministre Netanyahu a esquenes del titular
d’Exteriors, Avigdor Lieberman, el qual
declara que la decisió ha estat una humiliació per al seu partit, Israel Beitenu,
i per a la diplomàcia israeliana.
Palestina
• L’1 de juny, Egipte obre el pas de
Rafah per permetre l’entrada d’ajut humanitari a Gaza i la sortida de ciutadans
palestins cap a Egipte, en resposta a
l’atac a la Flotilla de la Llibertat.
• El 9 de juny, el president de l’ANP,
Mahmoud Abbas, s’entrevista a Washington amb Barack Obama per estudiar vies de rellançament de les negociacions indirectes entre àrabs i
israelians després de l’atac a la flotilla
humanitària a Gaza. Obama anuncia
ajudes als territoris palestins per valor
de 320 milions d’euros.
• El 10 de juny el Consell de Ministres
palestí ajorna fins a nou avís les eleccions municipals previstes per al 17 de
juliol a Cisjordània al·legant la necessi-

tat de donar prioritat al procés de reconciliació palestí. Per la seva banda,
Hamàs declara a través del seu portaveu, Fawzi Bahrum, que la suspensió
dels comicis es deu únicament als conflictes interns de Fatah.
• El 13 de juny un vaixell iranià amb
voluntaris i ajut humanitari salpa del
port de Bandar Abbas amb destí a
Gaza, malgrat les advertències israelianes. El 18 de juny surt de l’Iran un
segon vaixell, el Towards Gaza. El 28
de juny es dóna a conèixer la decisió
de la Mitja Lluna Roja iraniana de
cancel·lar l’enviament dels vaixells
al·legant que no els permeten creuar el
canal de Suez, un extrem desmentit per
l’autoritat gestora del canal.
• El 28 de juny un grup de 25 extremistes armats incendien les instal·lacions
d’un camp d’estiu de l’ONU a Nuseirat,
al sud de la Franja de Gaza. Es tracta
del segon incident d’aquest tipus, després del que va ocórrer el 23 de maig.
Negociacions de pau
• El 30 de juny l’enviat especial dels
EUA per a l’Orient Mitjà, George Mitchell, inicia a Jerusalem la seva quarta
ronda de contactes entre israelians i
palestins.
Conflictes entre les parts
• L’1 de juny tres simpatitzants de Hamàs sospitosos d’haver disparat dos
coets contra Ashquelon, moren durant
un bombardeig de l’aviació israeliana
sobre Beit Lahiya. El 4 de juny almenys
quatre coets Qassam llançats des de
Gaza impacten sobre el sud d’Israel.
• El 7 de juny cinc membres de la Brigada dels Màrtirs d’al-Aqsa, braç armat
de Fatah, moren a Nuseirat, Gaza, en
un atac de la marina israeliana mentre
feien maniobres subaquàtiques, destinades, segons l’exèrcit israelià, a perpetrar un atemptat.
• El 14 de juny un ciutadà palestí mor
un policia israelià i en fereix dos més
prop d’Hebron.

Juliol de 2010
Israel
• L’1 de juliol Benjamin Netanyahu declara en un discurs televisat que està

Palestina
• El 14 de juliol representants de Fatah
i Hamàs mantenen una reunió a Beirut
per avançar en el procés de reconciliació palestí. Les converses, dirigides per
Azzam Al-Ahmad, cap de Fatah al Consell Legislatiu Palestí (Parlament), i per
Osama Hamdan, líder de Hamàs exiliat
al Líban, finalitzen amb el compromís de
mantenir un diàleg estable per ratificar
la proposta egípcia de reconciliació i
fixar una data definitiva per a les eleccions palestines.
Negociacions de pau
• El 5 de juliol el ministre de Defensa
israelià, Ehud Barak, es reuneix amb el
primer ministre palestí, Salam Fayyed,

Conflictes entre les parts

Palestina

• El 12 de juliol l’exèrcit israelià reconeix en un informe que l’atac contra la
Flotilla de la Llibertat va estar marcat per
errades de planificació i execució, tot i
que no troba motius suficients per procedir judicialment contra els comandaments militars implicats.
• El 13 de juliol una persona mor i cinc
resulten ferides per trets del Tsahal a la
frontera amb Gaza.
• El 21 de juliol un militant de Jihad
Islàmica mor i set persones resulten
ferides per trets israelians a la frontera
de Gaza.
• El 22 de juliol l’exèrcit israelià abat
un palestí que intentava accedir sense
autorització a un assentament jueu a
Cisjordània.
• El 30 de juliol un atac aeri israelià
sobre Gaza, en resposta a un coet
llançat contra Ashquelon, mata un milicià de Hamàs i fereix 11 persones.

• El 7 d’agost deixa de funcionar l’única
planta elèctrica de Gaza, que cobreix un
terç del consum elèctric de la Franja. El
tancament es deu a una disputa administrativa entre els governs de l’ANP i
Hamàs, que s’acusen mútuament de no
pagar el combustible necessari per al
funcionament de la central.

Agost de 2010

Conflictes entre les parts

Israel

• El 17 d’agost dos soldats israelians
són ferits per foc de morter disparat des
de Gaza. El 18 d’agost l’aviació israeliana bombardeja tres túnels clandestins s
Rafah i una suposada fàbrica d’armament.
• El 31 d’agost quatre israelians són
assassinats a trets per les Brigades
d’al-Qassam, braç armat de Hamàs, a
Kyriat Arba, Cisjordània, mentre circulaven per l’autopista 60.

• El 2 d’agost el secretari general de
Nacions Unides anuncia la creació
d’una comissió que investigui l’atac israelià contra la Flotilla de la Llibertat,
presidida por l’exprimer ministre de
Nova Zelanda, Geoffrey Palmer. El 3
d’agost Israel es mostra favorable a
l’obertura de la comissió, que inclourà

Negociacions de pau
• El 20 d’agost Benjamin Netanyahu i
Mahmoud Abbas acorden iniciar el setembre a Washington les primeres converses de pau directes en dos anys. El
cap de la delegació palestina per a les
negociacions, Saeb Erekat, adverteix
que els palestins es retiraran de la mesa
de negociacions si es reactiva la construcció d’assentaments després del 26
de setembre, data en què expira la moratòria decretada per Israel el novembre
de 2009.
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també un membre turc i un altre
d’israelià.
• El 3 d’agost efectius dels exèrcits
israelià i libanès mantenen un enfrontament fronterer en què moren quatre persones, quan una patrulla israeliana de
manteniment de la tanca fronterera intentava podar un arbre en terra de ningú.
• El 5 d’agost Israel torna a Turquia
tres vaixells integrants de la Flotilla de
la Llibertat.
• El 5 d’agost un tribunal de Natzaret
condemna a presó un ciutadà araboisraelià i dos ciutadans drusos residents
als Alts del Golan, per haver espiat per
a Síria. Se’ls acusa també de planejar
el segrest d’un pilot sirià que l’any 1989
va desertar a Israel.
• El 7 d’agost la marina israeliana dispara contra un pesquer libanès que
havia envaït aigües restringides.
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en la que és la primera reunió des de
febrer de les converses de pau sota els
auspicis dels EUA. El 6 de juliol, Benjamin Netanyahu i Barack Obama mantenen una reunió a Washington després
de la qual Netanyahu assegura que «és
el moment d’assumir el diàleg directe»
amb els palestins.
• El 18 de juliol el president egipci,
Hosni Mubarak, es reuneix al Caire, per
separat, amb Mahmoud Abbas, Benjamin Netanyahu i George Mitchell, per
avançar en el procés d’acostament entre palestins i israelians.
• El 19 de juliol l’alta representant de
la UE, Catherine Ashton, demana, durant la seva visita oficial a Israel i Palestina, que Jerusalem posi fi a l’embar
gament sobre Gaza i a Hamàs que posi
en llibertat el sergent Shalit, per rellançar el procés de pau.
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disposat a excarcerar amb condicions
1.000 presos palestins a canvi del soldat israelià Gilad Shalit.
• El 7 de juliol el Govern desclassifica
fotografies aèries de diverses localitats
del sud del Líban, que mostren evidències que Hezbol·lah hi emmagatzema
armament.
• El 10 de juliol salpa des de Grècia
un vaixell amb pavelló de Moldàvia noliejat per l’organització humanitària líbia
presidida pel fill de Muamar al-Gaddafi,
amb destí a Gaza. El Govern israelià
adverteix que interceptarà l’Amalthea,
rebatejat com al-Amal (esperança en
àrab), carregat amb 2.000 tones
d’aliments i medecines. El 13 de juliol
l’al-Amal surt cap al port d’el-Arish, al
Sinaí, sota la vigilància de les patrulleres
israelianes, després que Egipte anuncia
la seva col·laboració per traslladar l’ajut
humanitari per via terrestre.
• El 13 de juliol el president armeni,
Serzh Sarkisian, anuncia l’interès del
seu país a reforçar la cooperació amb
Israel. L’anunci de Sarkisian representa
una novetat en les relacions distants
entre dos països que no tenen delegacions diplomàtiques directes mútues.
L’empitjorament de les relacions d’Israel
amb Turquia, tradicionalment enemistada amb Armènia, seria la clau d’un canvi
en les prioritats de Jerusalem al Caucas
i d’Erevan a l’Orient Mitjà.
• El 23 de juliol el Consell de Drets
Humans de l’ONU nomena, malgrat
l’oposició d’Israel, un comitè independent per investigar l’atac a la Flotilla de
la Llibertat.
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Setembre de 2010

Negociacions de pau

Israel

• El 2 de setembre israelians i palestins inicien a Washington les primeres
converses de pau directes en dos anys.
Benjamin Netanyahu i Mahmoud Abbas
acorden mantenir reunions estables
cada dues setmanes. El mateix dia, Hamàs, exclòs de les converses, i altres
12 formacions de Gaza amenacen amb
atemptats contra Israel. El 14 de setem
bre Netanyahu i Abbas celebren una
segona reunió junt amb Hillary Clinton
a Sharm el-Sheikh.
• El 16 de setembre Clinton culmina
la seva visita a l’Orient Mitjà sense que
de moment s’hagin produït canvis en les
posicions sobre els assentaments jueus
a Cisjordània.
• El 26 de setembre expira la moratòria que durant 10 mesos ha mantingut paralitzada la construcció d’as
sentaments a Cisjordània sense que
Israel n’anunciï la renovació. Benjamin
Netanyahu demana a Mahmoud Abbas
que no es retiri de la mesa de negociació. Abbas insisteix en la necessitat
d’ampliar la moratòria i ajorna una resposta fins a conèixer el pronunciament
de la Lliga Àrab. El 29 de setembre
George Mitchell es reuneix amb Netanyahu i el seu ministre de Defensa,
Ehud Barak, per oferir a Israel «garanties» a canvi d’una ampliació per dos
mesos de la moratòria: donar suport a
la presència militar israeliana a la Vall
del Jordà un cop assolit un acord de
pau amb els palestins i satisfer les necessitats de seguretat israelianes. La
reunió finalitza sense avenços. El 30
de setembre, l’alta representant de la
UE, Catherine Ashton, arriba a Tel-Aviv
per donar suport als esforços de Mitchell després d’haver-se reunit a Washington amb Hillary Clinton. El 30 de
setembre Mitchell manté una reunió
amb Mahmoud Abbas en què no aconsegueix persuadir el president palestí
de continuar en la mesa de negociació
malgrat l’oferiment de donar suport a
una demarcació fronterera definitiva i
a un paraigua econòmic i polític per a
l’ANP.

• El 6 de setembre el ministre de Defensa rus, Anatoli Serdiukov, i el seu
homòleg israelià, Ehud Barak, signen a
Moscou un acord de cooperació militar
amb què ambdós països pretenen enfortir les relacions després d’anys de
distanciament per la decisió de Moscou
de vendre armament a Síria i l’Iran.
• El 19 de setembre l’exèrcit israelià
comunica la decisió d’autoritzar la importació de vehicles d’ús privat a Gaza.
• El 22 de setembre l’informe del comitè independent nomenat pel Consell
de Drets Humans de l’ONU per investigar l’atac a la Flotilla de la Llibertat de
forma paral·lela al nomenat l’agost pel
secretari general Ban Ki-Moon, conclou
que l’atac va constituir «una greu violació de les lleis de drets humans i la llei
humanitària internacional» i acusa Israel
de no cooperar amb la investigació i
d’ocultar proves. La representació israeliana davant l’ONU declara que
l’informe no és imparcial. El 29 de se
tembre el Comitè de Drets Humans
aprova l’informe per 30 vots a favor, 15
abstencions i el vot en contra dels EUA.
• El 24 de setembre l’Organisme Internacional de l’Energia Atòmica es
pronuncia en contra, per 51 vots a favor
i 46 vots en contra, de la resolució presentada pels països àrabs per obligar
Israel a adherir-se al Tractat de NoProliferació Nuclear (NPT).
• El 29 de setembre la marina israeliana informa de la detenció de l’Irene, un
catamarà amb nou activistes jueus procedent de Famagusta i amb destí a
Gaza.
Palestina
• El 6 de setembre Hamàs afirma que
l’ANP ha detingut 35 dels seus membres a Cisjordània, després de l’atac
perpetrat a Kyriat Arba, Cisjordània, el
31 d’agost.
• El 24 de setembre, tres dies després
d’una reunió de totes les faccions palestines convocada per Jihad Islàmica a
Gaza, representants de Fatah i Hamàs
es reuneixen a Damasc en el marc del
procés de diàleg entre faccions palestines. Un cop finalitzada la reunió, ambdues parts comuniquen un acostament
en les seves posicions.

Conflictes entre les parts
• El 10 de setembre Israel bombardeja els túnels de Rafah ferint dos milicians
de Hamàs en resposta a un atac previ
des de Gaza.

• El 12 de setembre un atac aeri sobre
Gaza mor tres palestins a Beit Hanoun
després que l’exèrcit israelià informés
de l’impacte d’un coet llançat des de
Gaza sobre el sud d’Israel a primeres
hores del matí.
• El 15 de setembre un palestí mor i
sis són ferits en una ofensiva contra els
túnels de Rafah, en resposta a un atac
amb coets i foc de morter llançat des
de Gaza contra Ashquelon.
• El 17 de setembre l’exèrcit israelià
mor Iyad Shilbayeh, un dels responsables del braç armat de Hamàs a Cisjordània, durant una operació militar al
camp de refugiats de Nour Shams, a
prop de Tulkarem. El 21 de setembre,
un coet llançat des de Gaza impacta
sobre la zona de Shaar Haneguev com
a resposta a l’ofensiva.
• El 21 de setembre el comitè d’ex
perts nomenat pel Comitè de Drets
Humans de l’ONU encarregat de verificar, a instància de l’informe Goldstone, les inspeccions obertes per Israel
i Hamàs sobre la comissió de crims
contra la humanitat durant l’operació
Plom Sòlid, conclou que cap de les
parts ha dut a terme una investigació
satisfactòria.
• El 22 de setembre es produeixen
enfrontaments entre la policia israeliana
i ciutadans palestins a Silwan, Jerusalem Est, després que un ciutadà àrab
de nacionalitat israeliana morís pels
trets d’un guàrdia de seguretat.
L’incident s’hauria originat quan un grup
de palestins van sacsejar violentament
el cotxe en què patrullava. La mort del
jove provoca hores més tard, com a
resposta, el llançament de pedres contra el Mur de les Lamentacions i
l’entrada de la policia israeliana a
l’adjacent Esplanada de les Mesquites.

Octubre de 2010
Israel
• El 3 d’octubre un tribunal militar israelià condemna tres soldats a tres anys
de presó per haver utilitzat un nen palestí com a escut humà durant l’operació
Plom Sòlid.
• El 10 d’octubre el Consell de Ministres aprova una polèmica esmena a la
Llei de Ciutadania que obliga a tothom
que vulgui obtenir la nacionalitat israeliana sense ser jueu a jurar lleialtat a

Palestina
• El 13 d’octubre, Egipte permet al
comboi d’ajut humanitari Viva Palestina
atracar al port d’al-Arish per poder arribar a Gaza.
• El 29 d’octubre, milers de simpatitzants de Jihad Islàmica es manifesten
a Gaza per celebrar el vint-i-tresè aniversari del moviment, corejant consignes de «mort a Amèrica i Israel» i en
defensa de la lluita armada i de
l’eliminació de l’Estat d’Israel. Abdullah
Shallah, líder del moviment, s’adreça
als congregats per telèfon des de Damasc i llança atacs contra l’ANP i les
converses de pau.
Negociacions de pau
• L’1 d’octubre, George Mitchell i Catherine Ashton es reuneixen respectivament amb Mahmoud Abbas i Benjamin
Netanyahu en un darrer esforç per mantenir actiu el procés de pau. Paral·le
lament, la negativa de Netanyahu, pressionat per alguns sectors del Likud i
pels seus socis de coalició, a ampliar la
moratòria sobre els assentaments, motiva l’advertència de Barack Obama
sobre el possible aixecament del veto
nord-americà en el Consell de Seguretat de Nacions Unides davant una resolució per a la creació unilateral d’un
Estat palestí.

Conflictes entre les parts
• El 4 d’octubre un grup de colons
israelians incendien una mesquita a Beit
Fajar, al sud de Betlem.
• El 8 d’octubre alguns menors són
ferits al barri Silwan, Jerusalem Est,
quan David Be’eri, líder d’una organització d’ultradreta israeliana, els atropella amb el seu vehicle quan llançaven
pedres.
• El 17 d’octubre dos milicians palestins moren a Gaza durant un bombardeig de l’aviació israeliana contra terroristes que preparaven el llançament de
coets des d’as-Sudaniya.
• El 27 d’octubre es produeixen enfrontaments entre la policia israeliana i
ciutadans palestins que protestaven
contra una manifestació de jueus ultraortodoxos a Umm el-Fahm, a Haifa.

Novembre de 2010
Israel
• El 3 de novembre el ministre d’Afers
Exteriors britànic, Willian Hague, es
compromet amb el seu homòleg Avig-
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dor Lieberman, durant la seva visita
oficial a Israel, a rectificar la llei de jurisdicció universal britànica, que suposa
una amenaça per a dirigents israelians
acusats de participar en crims de guerra
i que podrien ser detinguts en trepitjar
terra britànica. El compromís es produeix coincidint amb la decisió presa
per diversos polítics, militars i diplomàtics israelians de no assistir a la
reunió anual d’alt nivell entre ambdós
països com a protesta contra la llei promulgada per l’anterior Govern laborista
de Gordon Brown.
• El 3 de novembre el Govern israelià
decideix suspendre la cooperació amb
la UNESCO en protesta contra la decisió de l’organisme de considerar que la
Tomba de Raquel i la Tomba dels Patriarques, llocs sants jueus, són també
mesquites, amb la conseqüent proposta de retirar ambdós emplaçaments de
la llista de monuments israelians.
• El 8 de novembre Israel anuncia la
construcció de 1.300 habitatges jueus
a Har Homa, sector majoritàriament
àrab de Jerusalem Est. La decisió augmenta el rebuig dels palestins i els països mediadors.
• El 10 de novembre Israel deté a elBireh, Ramala, Mahmoud Ramadi, vicepresident del Consell Legislatiu Palestí
i membre de Hamàs. Ramadi va ser detingut l’any 2006 en relació al segrest
de Gilad Shalit i, després de passar 32
mesos a la presó, va ser alliberat el maig
de 2009. El nou arrest es produeix set
manes després de la detenció a Hebron
de Hatem Qafaish, un altre membre de
Hamàs. Les detencions són denunciades per Hamàs com un intent de boicotejar les converses de reconciliació
palestines.
• El 14 de novembre Israel aprova
l’absorció de 8.000 falashmuras, etíops
cristians d’ascendència jueva, que es
troben en un campament a Gundar, al
nord-est d’Israel.
• El 14 de novembre Benjamin Netanyahu anuncia que Israel construirà un
mur a la frontera entre Israel i Egipte i
un centre de retenció per evitar el pas
de traficants i infiltrats, i acusa Egipte
de no fer prou per controlar la frontera.
• El 17 de novembre el Consell de
Ministres aprova la retirada de les tropes israelianes de Ghajar, localitat situada a la frontera entre Israel, el Líban
i Síria, per transferir-ne el control a la
FINUL.
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• El 9 d’octubre la Lliga Àrab, reunida
a Sirte, dóna suport a la proposta de
Mahmoud Abbas de sol·licitar que els
EUA es mostrin a favor de la creació
unilateral d’un Estat palestí que inclogui
tota Cisjordània. D’altra banda, dóna
suport a la retirada de Palestina de la
mesa de negociació tot i que atorga un
mes de termini als EUA per aconseguir
que Israel aturi els assentaments.
• El 13 d’octubre Yaser Abed Rabo,
secretari del Consell Executiu de l’OAP,
declara a Haretz que l’organització estaria disposada a reconèixer un Estat
jueu si la mediació nord-americana presenta un mapa basat en les fronteres de
1967. Aquest oferiment compliria una
de les exigències de Benjamin Netanyahu per ampliar la moratòria sobre els
assentaments jueus, però entra en contradicció amb les declaracions del cap
negociador palestí, Saeb Erekat, que un
dia abans havia declarat que els palestins «mai no reconeixerien un Estat
jueu».
• El 17 d’octubre, Benjamin Netanyahu anuncia la represa de les negociacions amb Hamàs per aconseguir
l’alliberament de Gilad Shalit.
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Israel com a «Estat jueu i democràtic».
Com a reacció, prop de 6.000 israelians
protesten a Tel-Aviv. El 18 d’octubre
Benjamin Netanyahu dóna instruccions
perquè es reformi la llei, incloent-hi també aspirants jueus.
• El 15 d’octubre Israel treu a concurs
la construcció de 238 habitatges a Ramot i a Pisgat Zeev, Jerusalem Est, més
enllà de la Línia Verda de 1967.
• El 22 d’octubre el Jerusalem Post
informa del rebuig del Govern israelià a
la sol·licitud de Nacions Unides de
construir noves escoles a Tel al-Hawa,
al sud de Gaza, al·legant que s’aixecarien
en terrenys cedits per Hamàs propers
a una instal·lació militar del moviment
islamista.
• El 27 d’octubre davant un tribunal de
Haifa l’escriptor araboisraelià Emir Majul es confessa culpable d’haver espiat
per a Hezbol·lah. Majul va ser detingut
el maig per la Shabak, el servei secret
intern d’Israel.
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• El 22 de novembre, la Knesset
(Parlament) aprova per 65 vots a favor
i 33 en contra la llei que obliga a ratificar per majoria parlamentària de dos
terços o mitjançant la convocatòria de
referèndum popular, qualsevol acord
signat entre el Govern i un país veí
que suposi el bescanvi de pau per
territoris.
• El 29 de novembre Tamir Pardo és
nomenat nou director del Mossad en
substitució de Meir Dagan.
• El 30 de novembre tropes israelianes
detenen junt amb altres set persones a
Doura, al sud d’Hebron, Nayef Rajoub,
exministre palestí d’Afers Religiosos,
diputat de Hamàs i germà del dirigent
de Fatah Jibril Rajoub.
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Palestina
• Els dies 9 i 10 de novembre, representants de Fatah i Hamàs es reuneixen
a Damasc per prosseguir les converses
de reconciliació. La trobada finalitza
sense aconseguir el seu propòsit principal, la unificació dels aparells de seguretat, un controlat per Hamàs a Gaza
i un altre per Fatah a Cisjordània.
Negociacions de pau
• L’11 de novembre, Hillary Clinton
proposa a Benjamin Netanyahu, a canvi
que Israel estengui la moratòria a la
construcció d’assentaments, una sèrie
de garanties que incloguin el lliurament
de 20 caces F-35, un ampli acord de
seguretat bilateral en cas d’acord de
pau amb els palestins, el veto nordamericà en el Consell de Seguretat a
resolucions antiisraelianes i la pressió
sobre l’Iran per evitar el seu pla nuclear. El 14 de novembre Netanyahu
exposa la proposta de Washington al
Consell de Ministres. El 17 de novembre Benjamin Netanyahu ajorna la votació prevista en el Gabinet de Seguretat israelià sobre una nova proposta
de moratòria de 90 dies a la construcció d’assentaments jueus a Cisjordània
en constatar que la carta de garanties
de Washington no inclou l’exigència
israeliana d’excloure Jerusalem Est de
la moratòria, un punt que Netanyahu i
Clinton haurien emparaulat a la reunió
de l’11 de novembre. El 21 de novembre 4.000 colons es manifesten per
exigir que Netanyahu no decreti una
nova moratòria.

Conflictes entre les parts
• El 3 de novembre mor un dirigent
de l’Exèrcit de l’Islam, grup terrorista
vinculat a Al-Qaida i rival de Hamàs,
durant un atac aeri sobre Gaza. Mohammed Jamal al-Nimnim hauria orquestrat diversos atacs contra Israel els
darrers anys. El 17 de novembre, Islam
Yassim, un altre militant destacat de
l’Exèrcit de l’Islam, i el seu germà moren en un atac de l’aviació israeliana a
Gaza. Segons fonts hebrees, tant alNimnim com Islam estarien implicats
en un pla per segrestar ciutadans israelians al Sinaí.
• El 7 de novembre, els beduïns de la
localitat de Rahat s’enfronten a la policia
israeliana a pedrades en protesta per
l’enderroc d’una mesquita il·legal.

Leaks, Julian Assange, desvela que el
seu portal publicarà pròximament
3.700 cables amb documentació secreta i polèmica que afecta Israel, especialment en relació amb el conflicte
amb Hezbol·lah de l’any 2006 o amb
l’assassinat del dirigent de Hamàs,
Mahmoud al Mabhuh, el gener a Dubai.
Els darrers mesos WikiLeaks ha filtrat
més de 250.000 cables que han posat
en un compromís diversos governs
mundials, principalment el dels EUA,
però fins al moment poques filtracions
havien afectat Israel.
• El 30 de desembre, l’expresident
Moshe Katsav és condemnat pel Tribunal de Tel-Aviv a 16 anys de presó per
dos casos de violació i altres delictes
sexuals contra diverses treballadores
de la Presidència i el Ministeri de Turisme, en una sentència sense precedents.

Desembre de 2010
Palestina
Israel
• L’1 de desembre, Israel autoritza la
construcció de 625 nous habitatges a
Pisgat Zeev, Jerusalem Est, dos dies
després d’haver autoritzat 130 nous
habitatges al barri veí de Gilo.
• El 2 de desembre, almenys 40 funcionaris de presons moren en bolcar
l’autobús en què eren evacuats d’un
incendi al Mont Carmel que arrasa més
de 50 Km, i que és considerat un dels
pitjors de la història d’Israel. Benjamín
Netanyahu sol·licita la cooperació internacional per atallar l’incendi que,
totalment fora de control, arrasa per
complet el kibbuts de Beit Oren, obliga
a evacuar 17.000 persones i a tallar
diverses carreteres, i assetja Haifa. El
5 de desembre el foc comença a remetre. L’oposició culpa el Govern de la
manca de mitjans i de preparació del
país per fer front a aquest tipus de catàstrofes. El 6 de desembre, un jove
d’Issafiya confessa haver provocat
l’incendi en deixar carbonet d’un narguil al bosc.
• El 8 de desembre Israel anuncia una
flexibilització del bloqueig a Gaza, permetent les exportacions de productes
manufacturats i agrícoles. Hamàs considera que la mesura, saludada pel
Quartet Internacional, és només un rentat d’imatge.
• El 23 de desembre, en una entrevista a al-Jazira, el fundador de Wiki-

• El 27 de desembre Fatah exhorta
Hamàs a accelerar els esforços per
aconseguir la reconciliació palestina i
evitar així una nova ofensiva sobre Gaza
coincidint amb el segon aniversari de
l’operació Plom Sòlid.
• El 28 de desembre es dóna a
conèixer la decisió de Fatah de suspendre de tota activitat política l’excap de
seguretat per a Gaza, Muhhammad
Dahlan, un dels homes forts de la formació, fins que no acabi la investigació
interna que s’ha iniciat per determinar
el possible origen il·legal de la fortuna
de Dahlan així com un possible intent
de cop militar contra l’ANP.
• El 29 de desembre la premsa recull
la decisió anunciada per Saeb Erekat,
cap negociador palestí per al procés
de pau, de presentar una resolució
davant el Consell de Seguretat de
l’ONU que exigeixi la fi immediata dels
assentaments israelians a territori palestí.
• El 31 de desembre Mahmoud Abbas i el seu homòleg brasiler, Luiz Inácio Lula da Silva, anuncien a Brasília
l’obertura d’una ambaixada palestina al
Brasil, la primera de l’hemisferi occidental.
Negociacions de pau
• L’1 de desembre Ismail Haniyeh declara que Hamàs estaria disposat a

• El 2 de desembre l’exèrcit informa
de la mort de dos milicians de Jihad
Islàmica que intentaven col·locar artefactes explosius a la tanca divisòria
entre Israel i Gaza.
• El 3 de desembre es produeixen
enfrontaments a Issawiya, Jerusalem
Est, entre la policia israeliana i manifestants convocats per Solidaritat amb
Sheikh Jarrah, veïnat majoritàriament
àrab de Jerusalem Est, quan protestaven per les deficients condicions que

Fonts
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Al-Jazira
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Conflictes entre les parts

pateixen els seus veïns, els creixents
desallotjaments i l’augment dels assentaments jueus.
• L’11 de desembre dos palestins
moren i un soldat israelià és ferit durant
un tiroteig a la frontera entre Israel i
Gaza.
• El 21 de desembre dos milicians de
les Brigades d’Ezzedin al-Qassam són
ferits durant un atac de l’exèrcit israelià
contra Khan-Younis. Aquest atac i cinc
més sobre Jabalya, Beit Lahya, Beit
Hanoun, Zeitoun i un túnel clandestí a
Rafah són una resposta a nou bombes
de morter llançades el dia 20 des de
Gaza contra el sud d’Israel.
• El 24 de desembre 80 palestins
vestits de Pare Noel s’enfronten a Bilin
a soldats israelians en protesta contra
el mur divisori a Cisjordània.
• El 26 de desembre dos membres
de les Brigades d’al-Quds, vinculades
a Jihad Islàmica, moren en un tiroteig
amb soldats israelians a Khauza, a
Gaza, quan intentaven col·locar explosius prop de la tanca divisòria.
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acceptar un acord de pau amb Israel
si aquest fos aprovat en referèndum
pels palestins de Gaza, Cisjordània i la
diàspora.
• El 9 de desembre el cap de la delegació negociadora israeliana, Isaac
Molho, manté reunions a Washington
amb Hillary Clinton i George Mitchell
per intentar rellançar les negociacions
de pau. El 10 de desembre Clinton
manté una altra reunió amb Saeb Erekat, així com contactes previs amb el
president palestí Mahmoud Abbas, el
qual per la seva banda es reuneix al
Caire amb Hosni Mubarak i el Comitè
de Seguiment de la Iniciativa Àrab de
Pau els dies 8 i 11 de desembre, respectivament.

Cronologies
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Cronologia del Procés de Barcelona

Gener
1 de gener de 2010
Presidència espanyola de la UE
Brussel·les: Espanya assumeix la presidència en un moment clau per a Europa,
atesa la imminent aplicació del Tractat
de Lisboa. La prioritat del nou Executiu
és garantir una entrada en vigor àgil i
integral del Tractat, donant suport a les
noves institucions a l’hora de posar en
pràctica el Servei d’Acció Exterior i la
clàusula de solidaritat. El programa de
la presidència espanyola aborda el procés de recuperació de la crisi econòmica i la consecució d’un creixement sostenible i equilibrat, la consolidació del
paper de la institució com a actor responsable i solidari en l’ordre internacional, el desenvolupament d’una «Europa
de drets i llibertats» i el foment de la
participació ciutadana en la vida de la
Comunitat.
www.eu2010.es
12 de gener de 2010
UpM
Brussel·les: A la reunió d’alts funcionaris de la Unió per la Mediterrània (UpM),
l’ambaixador jordà, Ahmad Masadeh, és
designat secretari general de la Secretaria Permanent de la UpM. La secretaria s’ubicarà al Palau Reial de Pedralbes
a Barcelona. L’agenda de la reunió de
la UpM inclou un debat sobre l’adopció
dels estatuts de la Secretaria Permanent i el programa de treball per al
2010.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/
en/10/cm01/cm01052.en10.pdf
20-21 de gener de 2010
ARLEM
Barcelona: La primera reunió oficial de
l’Assemblea Regional i Local Euromediterrània (ARLEM) aplega represen-

tants de la UpM, les institucions europees i les autoritats locals i regionals
de les tres ribes de la Mediterrània.
L’ARLEM impulsarà encara més el
diàleg euromediterrani com a instrument per potenciar la democràcia local
a la regió i com a eina per fomentar
l’intercanvi de millors pràctiques. L’as
semblea està constituïda pel mateix
nombre de representants locals i regionals dels estats membres de la UE i
països de la conca mediterrània, a més
de membres del Comitè de les Regions
(CdR). El programa de l’ARLEM per al
2010 inclou el desenvolupament urbà
i territorial, la descentralització, la societat de la informació i el suport a la
petita i mitjana empresa.
www.cor.europa.ue
22 de gener de 2010
APEM
Rabat: Sota la presidència del senat
jordà, representants de l’Assemblea
Parlamentària Euromediterrània (APEM)
celebren oficialment el nomenament
d’Ahmad Masadeh com a secretari general de la UpM. L’assemblea destaca
la urgència de l’adopció dels estatuts
de la Secretaria de la UpM per part de
tots els socis. A més, insisteix que
l’APEM és una eina essencial per refor
çar la democràcia i que estarà pendent
de l’aplicació del programa de treball i
els projectes de la UpM en qualitat
d’institució parlamentària legítima
d’aquest organisme.
27 de gener de 2010
Drets humans
Amman: En la cinquena ronda del Subcomitè sobre Drets Humans, Democràcia i Bona Governança entre Jordània i
la UE, els participants avaluen els
avenços del Pla d’Acció sobre Drets
Humans. Jordània és el primer de 40

països que entaula converses sobre
drets humans amb la UE en el context
de la PEV. El diàleg sobre drets humans
amb Jordània aborda les novetats del
país, com ara la reforma del marc electoral, la llibertat dels mitjans de comunicació, la llibertat d’expressió i els drets
de la dona.
http://eeas.europa.eu/jordan/
docs/2010_2701__human_rights_subcom_en.pdf
27 de gener de 2010
UE-Jordània
Madrid: El president espanyol, Rodríguez Zapatero, i el rei Abdullah de Jordània es reuneixen per debatre la possibilitat d’incloure un estatut avançat en
el nou Pla d’Acció entre Jordània i la UE,
un cop finalitzat l’actual, el juny de
2010.

Febrer
4 de febrer de 2010
Afers exteriors
Brussel·les: A la Comissió d’Afers Exteriors del Parlament Europeu, el ministre espanyol d’Exteriors, Moratinos,
anuncia les prioritats de la presidència
espanyola pel que fa a les relacions
d’Europa amb els seus veïns de l’est i
el sud: el desenvolupament de l’estatut
avançat del Marroc i unes millors relacions amb Egipte i el nord d’Àfrica, així
com el procés de pau, en col·laboració
amb Catherine Ashton, a l’Orient Mitjà.
10-11 de febrer de 2010
Empresa
Brussel·les: El Grup de Treball de Cooperació Industrial Euromediterrània es
reuneix per avaluar els avenços en
l’execució del programa de treball
2009-2010 i planejar-ne les fases se-

20-22 de febrer de 2010
Pime
Damasc: La Conferència euroàrab de
Suport a la Petita i Mitjana Empresa
(pime) es du a terme amb la col·laboració
de la Lliga Àrab i la UE. La finalitat de la
trobada és consolidar la col·laboració i
els partenariats existents entre nacions
europees i àrabs en el sector de les
pimes. Es volen maximitzar els beneficis
dels programes i fons creats pels governs de totes dues parts i destinats a
ajudar les pimes a desenvolupar-se i
rehabilitar-se. En les conclusions finals
de la conferència, es recomana la creació del Consell Empresarial Euroàrab
per a Petites i Mitjanes Empreses.

17-18 de febrer de 2010
CESE
Brussel·les: El CESE i els responsables
dels Consells Econòmics i Socials
(CES) de la regió euromediterrània debaten els fonaments per a una participació més sòlida de les organitzacions
de la societat civil en la UpM. Durant la
trobada, els presidents de consells de
països del Magreb i el Maixreq, inclosos
Palestina i Israel, subratllen la necessitat
urgent d’abordar la contaminació, els
problemes migratoris i la importància de
millorar la cooperació comercial entre la
UE i la regió.

22 de febrer de 2010
Medi ambient
Brussel·les: Gràcies a l’èxit del Programa d’Inversions per als Punts Negres
de la Mediterrània –que es concreta en
el Mecanisme de Preparació i Implemen
tació de Projectes (MeHSIP PPIF)–, la
UE aprova la segona fase del programa.
Amb compromisos de préstec del Banc
Europeu d’Inversions (BEI), la CE aportarà 6,2 milions d’euros per ajudar els
països socis a planificar infraestructures
de reducció de la contaminació que
compleixin els estàndards requerits per
a la intervenció financera internacional.
El mecanisme del pressupost d’assis
tència tècnica és una contribució concreta de la iniciativa de descontaminació Horitzó 2020.

17-18 de febrer de 2010
Acord d’Agadir
Rabat: Els ministres de comerç de
l’Acord d’Agadir es reuneixen per sego-

24-25 de febrer de 2010
Dones
Tunísia: En el marc del projecte Invest
in Med, finançat per la UE, la UMCE-

24-25 de febrer de 2010
Patrimoni
Palerm: Euromed Heritage presenta un
taller de formació i la conferència regional del programa Euromed Heritafe IV.
Es tracta d’una plataforma en què
aproximadament un centenar d’actors
de la societat civil, les autoritats nacionals i professionals del patrimoni cultural, la joventut, l’educació i el turisme
tenen l’oportunitat de presentar les seves últimes teories, metodologies i bones pràctiques a l’hora de mobilitzar la
societat pel patrimoni cultural, alhora
que poden explicar l’impacte que han
tingut en el bon desenvolupament del
patrimoni a la regió euromediterrània.
www.euromedheritage.net

Març
2 de març de 2010
Veïnatge
Brussel·les: La UE assigna 3.000 milions d’euros al període 2011-2013,
amb l’objectiu de reforçar la cooperació
regional i transfronterera entre la Unió i
els seus veïns i donar suport a les reformes polítiques i econòmiques. També
aporta finançament per promoure projectes en àmbits com el canvi climàtic,
el transport, l’energia i el medi ambient
en el marc de la PEV.
2-3 de març de 2010
Autoritats locals
Còrdova: Té lloc el primer Fòrum
d’Autoritats Locals UE-Marroc, organitzat pel Fons Andalús de Municipis per
a la Solidaritat Internacional (FAMSI).
Entre altres coses, el fòrum pretén contribuir a fixar el contingut de la cimera
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BusinessMed organitza, en col·la
boració amb GTZ i CNFCE-UTICA, un
fòrum titulat «Com generar noves oportunitats per a les dones a la Mediter
rània», encaminat a potenciar la par
ticipació de les dones en el món
empresarial. El fòrum es divideix en tres
sessions: creació de xarxes i programes regionals que obrin nous horitzons
a les pimes; instruments apropiats i
noves oportunitats que afavoreixin un
millor accés als mercats i al finançament de pimes; resum dels resultats
finals del fòrum i possibilitats de generar oportunitats empresarials.
www.invest-in-med.eu
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10-11 de febrer de 2010
Protecció civil
El Caire: el Programa Euromediterrani
de Prevenció, Preparació i Resposta a
Desastres Naturals i Artificials (PPRD
Sud) organitza un taller de formació
amb la CE titulat «La reducció del risc
natural: mecanismes i metodologies de
protecció civil». El taller està adreçat a
funcionaris d’alt nivell de les autoritats
de protecció civil dels països socis, amb
el propòsit de millorar la reducció del
risc de desastres en el context regional
i local. Durant la trobada, els participants analitzen les circumstàncies que
vinculen el risc al desastre, i el concepte de mitigació del risc, centrant-se en
la prevenció i no en la resposta.
www.unisdr.org/preventionweb/files/12579_DRRWSAgendaENG.pdf

na vegada per parlar de cooperació
comercial. S’aproven una sèrie de resolucions destinades a impulsar el projecte finançat per la UE per tal que pugui
aconseguir els seus objectius, i també
a estimular el sector privat perquè aprofiti les oportunitats i avantatges de la
zona Euromed. Les resolucions inclouen
facilitar els intercanvis i les inversions;
promoure la integració industrial i comercial en virtut de l’Acord d’Agadir;
fixar una agenda amb indicadors de resultats per coordinar la normativa i la
legislació comercial, i aplicar les regles
d’origen euromediterrànies segons
aquest acord.
www.agadiragreement.org
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güents. La trobada aplega delegacions
de tots els països socis mediterranis,
els estats membres de la UE i altres
membres de la UpM. Hi estan representats el sector públic i privat, com ara
associacions comercials i organitzacions internacionals. Els participants
intercanvien informació i prenen decisions sobre els pròxims avenços en els
sis apartats inclosos en el programa de
treball, és a dir: la Carta euromediterrània de les empreses, el foment de les
inversions, l’accés al mercat, la innovació, el sector tèxtil i de la confecció, i el
desenvolupament industrial sostenible.
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/
international/files/2010_02_10_11_final_report_en.pdf

384

Med.2011

Annexos

UE-Marroc pel que fa a temes essencials per a les administracions locals
d’aquests territoris, així com augmentar
la cooperació descentralitzada i desenvolupar una agenda amb la participació
de governs locals de la UE i el Marroc.
www.commed-cglu.org
4 de març de 2010
UpM
Barcelona: Els ministres d’Exteriors
d’Espanya, França, Egipte i Jordània; el
secretari general de la Lliga Àrab, Amr
Moussa; el comissari europeu
d’Ampliació i Política de Veïnatge, Stefan Fule, així com altres autoritats locals,
assisteixen a la inauguració oficial de la
Secretaria Permanent de la UpM i la
presentació del seu secretari general,
Ahmad Masadeh. El 3 de març, en una
reunió d’alts funcionaris, s’aproven els
estatuts de la Secretaria Permanent.
4-7 de març de 2010
FAL
Barcelona: Més de mil organitzacions
de la societat civil dels 43 països de la
UpM comparteixen bones pràctiques
sobre diàleg intercultural durant el
fòrum organitzat per la FAL. Per primera vegada, les xarxes nacionals de societat civil de la FAL comparteixen espai
i poden, per tant, intercanviar idees i
desenvolupar noves col·laboracions i
projectes. El debat, les sessions ple
nàries i els tallers giren entorn d’aquests
temes principals: educació, col·la
boració artística, coexistència, emigració i religió. Els participants acorden un
pla de treball per recuperar la confiança
en valors compartits.
www.euromedalex.org
6 de març de 2010
Empresa
Granada: Per primera vegada, empresaris europeus i marroquins es reuneixen en una cimera per debatre les
relacions econòmiques entre la UE i el
Marroc. Els protagonistes de la trobada
són les energies renovables, el transport
i les infraestructures. En la declaració
final, els organitzadors subratllen el valor afegit que poden aportar a la nova
fase de les relacions entre la Unió i el
regne alauita. D’altra banda, demanen
una major implicació de les entitats financeres, inclòs el BEI, per finançar
projectes en els sectors industrial i tecnològic.

7 de març de 2010
UE-Marroc
Granada: La cimera UE-Marroc dibuixa
un full de ruta per a la col·laboració
futura després de l’adopció de l’estatut
avançat. Totes dues parts es comprometen a tractar els aspectes següents:
creació d’una comissió parlamentària
mixta UE-Marroc; participació del Mar
roc en programes de la UE; disponibilitat de fons addicionals importants per
al Marroc en virtut de l’ENPI per al període 2011-2013; restriccions als
intercanvis de serveis i dret d’esta
bliment; desenvolupament d’energies
netes i renovables, començant pel pla
solar nacional, que pretén cobrir el
42% de les necessitats energètiques
del país; millora de les connexions amb
el transport i les xarxes energètiques
transeuropees. Atès que l’actual pla
d’actuació finalitza el 2010, acorden
dotar el nou document de contingut
operatiu amb vista als objectius de
l’estatut avançat. Els participants també debaten diverses qüestions polítiques: el problema de l’Orient Mitjà, la
UpM, la situació al Sahel, la immigració
i el Sàhara.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/fr/
er/113200.pdf
8 de març de 2010
Agricultura
Istanbul: Al llarg de la seva 8a reunió,
els ministres d’Agricultura dels països
membres del CIHEAM debaten els
efectes del canvi climàtic en la producció agrícola de la Mediterrània. Entre les
accions que cal emprendre, destaquen
la importància de la disponibilitat de
recursos hídrics per als agricultors per
tal de millorar la seguretat i salubritat
alimentàries, augmentar la producció
dels cultius i el bestiar, i fomentar el
desenvolupament econòmic de les
àrees rurals.
www.ciheam.org
10-11 de març de 2010
Drets humans
Brussel·les: Durant la tercera reunió
anual per al diàleg polític, representants
d’Egipte i la UE parlen sobre els drets
humans i la democràcia, la llibertat
d’expressió i associació, i també sobre
les mesures preses a la Unió i el país
africà per fer front a la intolerància i la
discriminació per motius de creences o

de pertinença a una minoria. El diàleg
polític va arrencar després que Egipte i
la UE pactessin el 2007 un pla d’acció
en el context de la Política de Veïnatge
com a marc polític per cooperar en diversos àmbits, des de la investigació
científica fins a activitats comunes
econòmiques, industrials, energètiques
i ambientals.
13-14 de març de 2010
APEM
Amman: La 6a sessió plenària de
l’APEM gira entorn del Procés de Pau
a l’Orient Mitjà; condemna els nous projectes d’habitatges israelians a Jerusalem Oriental pel fet de tractar-se d’una
política perillosa de construcció
d’assentaments que perjudica la solució
de dos estats. D’altra banda, l’assemblea
aprova el seu primer pressupost de funcionament i funda una secretaria permanent. La proposta de transformar el
Mecanisme Euromediterrani d’Inversió i
Cooperació (FEMIP) en la branca mediterrània del BEI no aconsegueix el
consens. Jordània trasllada la presidència de l’APEM a Itàlia fins al març de
2011. Les prioritats de la futura presidència són promoure la democràcia i
els drets humans, i abordar qüestions
ambientals i de fluxos migratoris. Croàcia i Montenegro, com a membres de la
UpM, assisteixen per primera vegada a
l’assemblea. En aquesta ocasió, l’APEM
passa a denominar-se Assemblea Parlamentària de la Unió per la Mediterrània
(AP-UpM).
15-17 de març de 2010
Dones
Brussel·les: En el marc del programa
«Millorar la igualtat entre homes i dones
a la regió euromediterrània», finançat
per la UE, representants de països meridionals i septentrionals de la regió
duen a terme una taula rodona per comprovar i validar els resultats de les anàlisis efectuades sobre la situació de la
dona en cada un dels estats socis. Els
nou informes nacionals presentats permeten avaluar el marc legal i judicial de
cada país, així com les mesures preses
per cadascun d’ells per consolidar els
drets humans en general i els de les
dones en particular. També inclouen un
apartat dedicat a impulsar la CEDAW i
garantir el seguiment del Procés
d’Istanbul. Es fixen les prioritats per millorar els drets humans, garantir la igual-

30 de març de 2010
UE-Tunísia
Tunísia: En la seva primera visita a Tunísia, el comissari d’Ampliació i PEV de la
UE, Stefan Fule, firma un memoràndum
d’acord sobre el nou Programa Indicatiu
Nacional (PIN). El pressupost de 240
milions d’euros per al període 20112013 es destinarà a quatre àrees prioritàries: ocupació, integració, empreses
i justícia. Es debaten els temes següents: l’estatut avançat, proposat anteriorment per Tunísia; la cooperació
financera i tècnica; la seguretat a la regió, i qüestions relacionades amb la
UpM.
30-31 de març de 2010
TAIEX
El Caire: L’Oficina d’Assistència Tècnica i Intercanvi d’Informació (TAIEX) organitza un taller sobre la lluita contra la
ciberdelinqüència, on es comentaran les
eines legals dels països meridionals de
l’ENPI. Hi assisteixen 245 participants
designats pel corresponent ministeri o
autoritat nacional del país beneficiari. Es
pretén presentar el fenomen de la ciberdelinqüència, debatre’n el marc legal i
centrar-se en les responsabilitats dels
organismes competents i els proveïdors
de serveis d’Internet.
http://ec.europa.eu/enlargement/taiex
31 de març de 2010
ICT
Brussel·les: Durant la tercera trobada
de política d’alt nivell, destinada a contribuir al desenvolupament d’infraestruc
tures electròniques sostenibles en el
món àrab, neix la Xarxa Àrab de Recerca Científica i Educació (ASREN).
L’objectiu de l’ens és generar inversions

7 d’abril de 2010
Aviació
Amman: Els participants en el I Taller de
l’Autoritat d’Aviació Conjunta MEDA
arriben a un acord sobre la creació de
les Autoritats Aeronàutiques Conjuntes
Mediterrànies (JMAA) proposades pel
Projecte Euromed Aviation. Segons les
conclusions del taller, es considera que
el suport i la implicació de la CE i
l’Agència Europea de Seguretat Aèria
són essencials perquè la JMAA tiri endavant i perduri. N’hi ha que opinen, en
concret, que l’AESA hauria de participar
directament en els processos de disseny de normatives i estandardització,
a més d’aportar-hi el seu saber fer.
www.euromedtransport.org
13 d’abril de 2010
Aigua
Barcelona: La 4a Conferència Euromediterrània sobre l’Aigua agrupa ministres
dels 43 països de la UpM, representants de la CE i la Lliga Àrab, a més
d’institucions financeres i de la societat
civil, per tal d’aprovar l’Estratègia de
l’Aigua per a la Mediterrània (EAM). No
obstant això, un desacord entre el bloc
àrab i l’israelià respecte a una referència
als «territoris ocupats» palestins impedeix la redacció d’un document comú
sobre gestió de l’aigua. La trobada és
també una oportunitat per debatre solucions a problemes comuns relacionats
amb l’aigua, com ara el canvi climàtic i
fenòmens extrems, per exemple sequeres i inundacions.
www.medaquaministerial2010.net/
21-23 d’abril de 2010
Salut
Roma: Al voltant de dues-centes persones –experts i representants d’or
ganitzacions internacionals, membres
d’instituts nacionals de salut pública i
ministeris de sanitat de països de la
xarxa EpiSouth, cofinançada per la UE–

23-26 d’abril de 2010
Política i seguretat
La Valletta: El 28è Seminari de Malta
per a Diplomàtics Euromediterranis, organitzat per l’Acadèmia Mediterrània
d’Estudis Diplomàtics i la CE, aborda
diversos temes, com ara la globalització,
el comerç i la inversió, la seguretat energètica, i la contribució de la societat
civil i els mitjans de comunicació a la
cooperació a la Mediterrània. Les conclusions de les jornades destaquen la
importància de la contribució de la societat civil a la cooperació regional.
www.euromed-seminars.org.mt/
27 d’abril de 2010
UE-Egipte
Luxemburg: En la 6a Reunió del Consell d’Associació UE-Egipte, el ministre
espanyol d’Exteriors, Moratinos, el comissari d’Ampliació i Veïnatge, Fule, i
el ministre d’Exteriors egipci, Abul
Gheit, comenten els progressos aconseguits per Egipte en els seus programes socials, econòmics i polítics.
D’altra banda, parlen del paper del país
africà en el procés de pau al Pròxim
Orient i la futura cimera de la UpM,
prevista per al mes de juny, després
traslladada al novembre i finalment
anul·lada. Els altres àmbits d’interès
comú debatuts són: el Sudan, Somàlia,
el Iemen i l’Iraq. També comenten la
implicació del Caire en la dimensió exterior del programa Europa 2020, que
orientarà el creixement econòmic de la
Unió en la propera dècada.
30 d’abril de 2010
UpM
Brussel·les: El Comitè d’Afers Exteriors
del Parlament Europeu ha aprovat una
resolució de suport a la UpM. Els membres subratllen que els conflictes re-
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Abril

assisteixen a la Conferència EpiSouth
sobre Malalties Contagioses i Salut Pública a la Mediterrània i els Balcans. La
conferència aborda el paper que representen i el valor afegit que aporten les
xarxes de salut pública, des del punt de
vista de formació sobre el terreny, la
epidemiologia aplicada, intel·ligència
epidemiològica transfronterera, malalties que es poden combatre amb vacunes en poblacions migratòries i zoonosis emergents transfrontereres.
www.episouth.org/doc/Agenda_final.
pdf
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16 de març de 2010
UE-Síria
Damasc: L’Alta Representant de la UE,
Catherine Ashton, es reuneix amb el
president Al-Assad per potenciar la
influència de la UE a la regió i reprendre les negociacions UE-Síria sobre
l’Acord d’Associació. D’altra banda, fa
una crida a Síria i Israel perquè reprenguin les converses indirectes de pau i
expressa la inquietud de la Unió pels
drets humans.

en investigació científica i desenvolu
pament a les universitats. És un pas
important a favor d’una sostenibilitat
prolongada de les infraestructures elec
tròniques a la Mediterrània i al Golf, que
podrien prestar servei a més de 250
milions d’habitants.
www.eumedconnect2.net
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tat entre homes i dones, i lluitar contra
la violència de gènere.
www.euromedgenderequality.org
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gionals, com els de l’Orient Mitjà, Xipre
i el Sàhara Occidental, no han de limitar la cooperació sectorial i multilateral.
El Comitè admet que el desenvolupament de la Política de Veïnatge a la
Mediterrània a partir de les relacions
bilaterals, en lloc de basar-se en una
orientació global, ha endarrerit els progressos pel que fa a integració i reforma democràtica. D’acord amb la resolució, la majoria dels projectes de la
UpM s’han de centrar en l’educació,
els intercanvis escolars i universitaris,
i la investigació, inclosos els programes Erasmus Mundus per a la Mediterrània. L’arquitectura institucional de la
UpM no estarà completa sense un escrutini parlamentari del procés, que
segons la resolució ha de recaure en
l’APEM, la qual ha de convertir-se, al
seu torn, en l’assemblea parlamentària
de la UpM.

Maig
2-3 de maig de 2010
Autoritats locals
Barcelona: El 2n Fòrum d’Autoritats
Locals i Regionals de la Mediterrània
aspira a garantir la contribució de les
autoritats territorials a la construcció
d’una zona euromediterrània més equilibrada i pròspera. La trobada permetrà
a les autoritats locals i regionals posar
en comú les seves perspectives abans
de la 2a Cimera de Caps d’Estat i de
Govern de la UpM, que tindrà lloc a
Barcelona al juny, contactar amb el nou
secretari general de la UpM, i avançar
en l’elaboració d’una agenda mediterrània regional que determini les demandes
i accions futures del fòrum.
www.commed-cglu.org/spip.
php?article494
5-6 de maig de 2010
UE-Marroc
Brussel·les: El comissari assisteix a la
inauguració oficial de la Comissió Parlamentària Mixta UE-Marroc (CPM). Els
temes essencials tractats en el debat
posterior són l’aplicació de l’estatut
avançat del Marroc amb la UE, els progressos en la democratització i la regionalització del regne alauita, i la gestió de la immigració entre aquest últim
i la UE. Amb el nou ens creat, es pretenen estrènyer els llaços entre el PE i
la seva contrapart marroquina (la Cam-

bra de Representants i la Cambra de
Consellers).
6 de maig de 2010
UE-Israel
Brussel·les: La UE i Israel signen un
acord d’Avaluació de Conformitat i Acceptació de Productes Industrials
(CAA). L’eliminació de les barreres
arran de l’acord facilitarà l’accés de
productes industrials al mercat. L’acord
també ofereix a Israel determinats
avantatges del mercat interior, alhora
que facilita als exportadors de la UE
procediments més senzills per exportar
a Israel. Es tracta del primer acord
d’aquestes característiques signat amb
un país no candidat.
10 de maig de 2010
FEMIP
València: El tema central de la 8a Conferència del FEMIP és l’energia a la
Mediterrània. L’esdeveniment aplega
representants del sector privat, gestors
de fons, alts funcionaris d’institucions
financeres internacionals, experts del
sector de l’energia i operadors de xarxes. Les sessions de la conferència giren entorn de les diferents facetes del
repte energètic a la Mediterrània i la
importància dels factors següents: un
marc institucional, regulador i econòmic;
projectes innovadors per estimular
l’eficàcia energètica, i el desenvolupament i integració de l’electricitat generada a partir de fonts d’energia renovables de les xarxes existents.
www.eib.org
10 de maig de 2010
UE-Turquia
Brussel·les: La 48a reunió del Consell
d’Associació UE-Turquia és una bona
ocasió per revisar les relacions entre la
Unió i Ankara. La UE assenyala l’avanç
dels preparatius turcs en el marc del
procés de negociació. En aquests moments, d’un total de 35 capítols se n’han
obert 12 i un està provisionalment tancat. La UE destaca la necessitat encara
pendent de reformes i esforços considerables en diversos àmbits, com el
judicial i l’administració pública, la lluita
contra la corrupció, la protecció eficaç
dels drets de la ciutadania, la llibertat
d’expressió i credo, el respecte als drets
de propietat, el respecte i la protecció
de les minories, i la consolidació dels
drets culturals i els de les dones. La UE

reitera l’obligació de Turquia de posar
en pràctica en la seva totalitat i sense
discriminacions el protocol addicional a
l’Acord d’Associació, així com la importància d’avançar en la normalització de
les relacions bilaterals entre Turquia i
tots els estats membres, inclosa la República de Xipre.
www.consilium.europa.eu/uedocs/
cms_Data/docs/pressdata/en/
er/114363.pdf
11-12 de maig de 2010
Energia
València: Durant la reunió ministerial
sobre el Pla Solar Mediterrani, el comissari europeu d’Energia, Oettinger, afirma que els països del sud de la Mediterrània necessiten energia neta per
desenvolupar-se socialment i econòmicament; destaca, en aquest sentit, el
suport de la CE al pla, així com «l’em
blema de la cooperació» amb la riba
meridional. El Pla Solar Mediterrani és
un pas important cap a una major cooperació en l’àmbit de les energies renovables. Aquest pla ha de desenvolupar 20 GW de capacitat de producció
d’energia renovable, a més d’aconseguir
importants estalvis d’energia a la Mediterrània de cara a l’any 2020, per la qual
cosa abordarà tant l’oferta com la demanda.
11 de maig de 2010
UE-Tunísia
Brussel·les: La UE i Tunísia duen a terme la primera reunió del Consell
d’Associació a Brussel·les. Hi participen
els representants de la presidència espanyola de la Unió, el comissari de Veïnatge i el ministre d’Exteriors tunisià. Per
reforçar les relacions entre la UE i Tunísia mitjançant un estatut avançat, totes
dues parts acorden crear un grup de
treball ad hoc, que exercirà la seva tasca segons un full de ruta. L’estatut
avançat es basarà en un diàleg polític
més intensiu, així com en l’aproximació
legislativa i un acord comercial exhaustiu i detallat.
13 de maig de 2010
Universitat
Portoroz: El president de la Universitat
Euromediterrània (EMUNI) –J. Mifsud–
i el secretari general de l’Associació
d’Universitats Àrabs –S. Hachem– signen un memoràndum d’acord per preparar la col·laboració entre universitats

17-18 de maig de 2010
Fòrum de la UpM
Barcelona: Un seminari d’alt nivell, organitzat per l’IEMed en col·laboració
amb l’EUISS en el marc del programa
ENPI per al sud d’Europa, reuneix experts, acadèmics i funcionaris dels països euromediterranis per dialogar al
voltant de «La Unió per la Mediterrània:
perspectives de desenvolupament en
un món multipolar». El fòrum aspira a
encoratjar un debat productiu sobre els
mecanismes de coordinació i cooperació entre la dinàmica bilateral, la PEV i
la dinàmica multilateral, així com sobre
la UpM. En la trobada s’elaboren propostes per a quatre projectes principals:
descontaminació de la Mediterrània,
autopistes marítimes i terrestres, energies alternatives, Pla Solar Mediterrani
i la Iniciativa de Desenvolupament Empresarial Mediterrani.

25 de maig de 2010
Cimera de la UpM
Barcelona: La cimera de la UpM prevista per al 7 de juny s’ajorna fins al novem
bre, a causa de la pressió d’Espanya,
que presideix la UE aquest semestre, i
de les copresidències egípcia i francesa, per assegurar l’èxit absolut de la
trobada. Es considera que és «massa
aviat» per fer la conferència, en un moment en què les negociacions indirectes
entre palestins i israelians acaben de
començar. En aquests moments als països àrabs els costaria seure a la mateixa
taula que el ministre d’Exteriors israelià
Lieberman.
26 de maig de 2010
Infraestructures
París: Diverses de les principals institucions financeres, com ara el BEI, signen
un partenariat que inaugura el fons
d’infraestructures InfraMed, el primer
mecanisme de finançament de la UpM.
Serà el principal fons dedicat a inversions per a infraestructures al sud i l’est

27 de maig de 2010
Inversió
Marsella: En el marc de la copresidència francoegípcia de la UpM, diverses
institucions organitzen un «For’Um»
destinat a familiaritzar financers, bancs
de desenvolupament, actors i recursos
del sector privat amb el progrés de la
UpM. El «For’Um» està obert a la participació de funcionaris dels 43 països
de la UpM, en especial delegacions de
ministeris de finances, inversions i pressupostos. S’hi presentaran els progressos més recents en matèria d’acords
institucionals i de la creació de la Secretaria.
www.for-um.org/
31 de maig – 4 de juny de 2010
Joventut
Sharm al-Sheikh: Organització d’un
seminari formatiu sobre cooperació
euroàrab en matèria de polítiques de
joventut en el context més ampli de la
Mediterrània. Té lloc en el marc del partenariat entre la CE i el Consell d’Europa
per a l’àrea de joventut, i en col·laboració
amb la Lliga Àrab. El propòsit del seminari és aconseguir un intercanvi mutu
de coneixements i informació sobre
avenços en polítiques de joventut, mitjançant una avaluació i un aprenentatge
conjunts sobre les bases de la política
de joventut i com s’apliquen o es podrien aplicar als països europeus i mediterranis. Hi participen funcionaris,
responsables d’organitzacions no governamentals juvenils i investigadors de
l’àmbit de la joventut.

Juny
10 de juny de 2010
UE-Palestina
Brussel·les: El delegat comercial de la
UE, Karel de Gucht, i el ministre pales-
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20 de maig de 2010
UpM
Estrasburg: El PE aprova una resolució
per la qual es concediran més recursos
a la UpM per ajudar-la a afrontar l’etapa
d’estancament polític posterior al conflicte de desembre de 2008 a Gaza.
Segons la resolució, el nou ímpetu requerit per la UpM exigirà un compromís
històric per part dels caps d’Estat i de
Govern, amb l’objectiu d’aportar els recursos apropiats per a projectes importants i consolidar les institucions que
sostenen el procés. Caldrà dedicar més
recursos a les àrees següents: educació, escola, investigació i promoció
d’intercanvis culturals entre les universitats dels estats membres.

de la Mediterrània, amb uns compromisos inicials per valor de 385 milions
d’euros. El fons invertirà sobretot en
projectes totalment nous per a la construcció d’infraestructures urbanes, energètiques i de transport. Aquestes infraestructures han de complir els requisits
mínims pel que fa a protecció ambiental,
impacte social, transparència i aprovisionament.
www.eib.org/attachments/inframednote-de-presentation-en_fin.pdf
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14-16 de maig de 2010
Fòrum Civil Euromed
Alacant: El Fòrum Civil Euromediterrani
agrupa unes 250 persones d’orga
nitzacions independents i representants
de la societat civil de diversos països
de la conca mediterrània. El document
final del fòrum conté recomanacions
que animen a promoure la igualtat entre
els individus –en especial entre homes
i dones– i entre els estats de les regions. D’altra banda, destaca que el
progrés de la democràcia exigeix la fi
dels conflictes que perjudiquen
l’estabilitat de la regió. El document demana als líders de la UpM que reclamin
a Israel que respecti les resolucions
internacionals i posi fi a l’ocupació i colonització de Palestina. També subratlla
la importància d’aplicar mecanismes
que garanteixin el respecte dels països
de la UpM a tots els compromisos relatius a drets humans, bona governança i
democràcia.
www.euromed.eurosur.org

19-20 de maig de 2010
Turisme
Barcelona: Els ministres de Turisme
dels països de la UpM es reuneixen per
debatre com impulsar la competitivitat
del sector turístic a la regió i garantir-ne
la sostenibilitat. Representants de la CE
i la UpM, així com del BEI, participen en
la conferència. S’hi aborden, entre altres
temes, la innovació, el coneixement i la
sostenibilitat com a factors decisius per
incrementar la competitivitat del turisme
a la Mediterrània.
www.eu2010.es
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de la UpM. L’acord preveu la creació
d’una comissió mixta per desenvolupar
activitats pràctiques i concretes de
suport i internacionalització destinades
a les universitats que desitgin col·la
borar en projectes de la UpM. A més
d’aquestes activitats, es debat la possibilitat de crear un Erasmus mediter
rani i un programa similar per a països
àrabs.
www.emuni.si
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tí d’Economia Nacional, Hassan AbuLibdeh, conversen sobre les mesures
per reforçar les relacions comercials
bilaterals entre la Unió Europea i Palestina. Es preveu que la CE proposi que
les exportacions palestines puguin accedir als mercats de la UE sense impostos ni quotes. L’objectiu és facilitar la
comercialització dels productes palestins, així com contribuir a renovar el
sector privat.
10 de juny de 2010
Lliure comerç
Istanbul: Els ministres d’Afers Exteriors
de la República de Turquia, la República Àrab Síria, el regne haiximita de Jordània i la República Libanesa decideixen
instaurar el Consell Quadripartit de Cooperació d’Alt Nivell (HLCC), així com
una zona de lliure circulació de productes i persones entre els seus països. Els
ministres d’Afers Exteriors s’encarre
garan de coordinar el Consell, i els ministres d’altres àrees també hi podran
participar, segons l’agenda de l’orga
nisme. D’acord amb la declaració conjunta, aquest mecanisme quadripartit
«no substitueix els compromisos bilaterals entre les parts, i està obert a la
participació de la resta de països germans i amics de la regió».
www.mfa.gov.tr/joint-political-declaration-on-the-esthablishement-of-thehigh-level-cooperation-council-amongturkey_-syria_-jordan-and-lebanon.
en.mfa
17-18 de juny de 2010
CBC
Brussel·les: El Programa de Cooperació
Transfronterera (CBC), finançat per la
UE, organitza una reunió per establir
relacions a partir de la informació nacional i els punts de contacte dels seus
programes. Aquesta reunió aporta una
plataforma entre programes, així com
l’oportunitat d’aprendre de l’experiència
de l’altre, compartir coneixements, intercanviar bones pràctiques i posar en
comú dificultats i encerts.
17 de juny de 2010
Medi ambient
Un grup de destacades institucions financeres europees, inclòs el BEI, suma
forces per estudiar i fomentar la creació
d’un Fons Mediterrani del Carboni
(MCF). La iniciativa, pensada per promoure el desplegament de projectes

ecològics a la Mediterrània, s’ha llançat
en l’àmbit de la UpM. Aportarà coneixements a escala nacional i més recursos
per als projectes desenvolupats al sud
i l’est de la conca.
18 de juny de 2010
AP-UpM
Palerm: El debat de la Reunió de la
Mesa i la Mesa Ampliada de l’AP-UpM
aborda les principals prioritats de la
presidència italiana, com ara el procés
de pau a l’Orient Mitjà; la promoció de
l’Estat de dret, la democràcia i el respecte dels drets humans; la integració
dels immigrants; l’adopció de mesures
en les àrees de l’educació i la formació;
l’alfabetització de les dones, i el mercat
de treball.
20 de juny de 2010
Energia
Alger: Els ministres d’Energia d’Algèria,
el Marroc i Tunísia es reuneixen a Alger
amb el comissari d’Energia, Oettinger,
per accelerar el procés d’integració dels
mercats de l’electricitat al Magreb, com
a primer pas per a la integració total
d’aquests mercats amb el mercat europeu. Se signa una declaració ministerial
que defineix un pla d’acció concret per
als pròxims anys, així com el principi
d’organitzar reunions ministerials anuals
per avaluar els progressos.
21-22 de juny de 2010
Educació i formació
Torí: La Fundació Europea de Formació
(ETF) organitza un seminari en el marc
del seu projecte regional sobre qualificacions a la zona euromediterrània.
L’objectiu és aconseguir el compromís
i la responsabilització dels actors decisius del projecte, segons les seves estratègies sectorials nacionals específiques. Participants d’Egipte, Jordània, el
Marroc i Tunísia, en representació dels
sectors del turisme i la construcció, debaten i acorden la metodologia i l’en
focament del projecte. A més, defineixen activitats, rols i responsabilitats,
i fixen el pla de treball per als propers
dos anys del projecte.
www.etf.europa.eut
28-29 de juny de 2010
AP-UpM
Innsbruck: El Comitè d’Energia, Medi
Ambient i Recursos Hídrics de l’APUpM reprèn oficialment l’activitat, amb

una atenció especial a les energies renovables i l’energia solar, després
d’haver fixat les principals prioritats per
a l’any següent. El nou pla de treball
inclou els temes de la biodiversitat, la
protecció del medi marí del Mediterrani
i la gestió de residus.

Juliol
1 de juliol de 2010
Presidència belga
Brussel·les: D’acord amb la institució
de la terna de presidències formalitzada
pel Tractat de Lisboa, Espanya trasllada
a Bèlgica la presidència del Consell de
la UE. La presidència belga exposa les
seves principals prioritats en el seu programa de sis mesos. El pla de treball
gira entorn de l’estratègia Europa 2020;
la inclusió social en el marc de l’Any
Europeu de Lluita contra la Pobresa i
l’Exclusió Social; el clima, l’energia i el
medi ambient en el marc de la política
ambiental internacional; el paper essencial de les regions en el si de la UE i un
major compromís dels ciutadans (joves),
i el desenvolupament sostenible.
www.eutrio.be
4-15 de juliol de 2010
UE-Síria
Damasc: La UE dóna suport a un curs
de formació de dues setmanes sobre
mètodes nacionals de planificació sanitària, adreçat a funcionaris de Sanitat i
altres ministeris, així com al Comitè de
Planificació de l’Estat. L’activitat, organitzada pel Ministeri de Sanitat sirià en
col·laboració amb la delegació de la UE
a Damasc, pretén millorar el procés de
planificació del sector sanitari, així com
refermar les capacitats i els coneixements dels participants per tal que dominin els processos de planificació
sanitaris nacionals o organitzatius.
12 de juliol de 2010
Veïnatge
Brussel·les: Mitjançant el Programa Interregional (PIR) per al període 20112013, la CE hi fa una aportació de
757.600.000 d’euros. El PIR promou
d’una manera efectiva la PEV i l’Asso
ciació Estratègica amb Rússia, mitjançant activitats implantades inter
regionalment. Segons el Document
Estratègic Revisat 2007-2013, les prioritats per al programa de treball 2011

19-24 de juliol de 2010
WOCMES
Barcelona: L’Institut Europeu de la Mediterrània (IEMed) organitza el tercer
Congrés Mundial d’Estudis sobre
l’Orient Mitjà (WOCMES). La trobada
aplega especialistes, investigadors,
educadors, estudiants i professionals
de tot el món, que intercanvien informació sobre les últimes novetats en estudis de l’Orient Mitjà i consoliden les
xarxes regionals i internacionals de la
investigació conjunta.
http://wocmes.iemed.org

Agost
4 d’agost de 2010
EuropeAid
Brussel·les: La CE aprova el Programa
d’Acció Anual 2010 per a la Mediterrà-

9 d’agost de 2010
UE-Marroc
Brussel·les: La CE aprova un nou paquet d’ajuda financera de 135 milions
d’euros per millorar les condicions de
vida de la població marroquina. El paquet, en forma de subvencions, donarà
suport a les reformes del Govern mar
roquí en tres àrees: la política agrícola
amb el Pla Maroc Vert, l’estratègia per
a la integració de poblacions residents
en zones allunyades i l’estratègia
d’alfabetització.

21 de setembre de 2010
UpM
Brussel·les: El propòsit de la reunió oficial d’alts funcionaris de la UpM és debatre l’estratègia per a l’aigua i les conferències sectorials proposades,
previstes per a la segona meitat de
2010. Aquestes conferències versaran
sobre agricultura, seguretat alimentària
i desenvolupament rural, comerç, ocupació, educació superior i investigació
científica. L’agenda inclou un col·loqui
sobre l’estratègia per a l’aigua i la preparació de la cimera següent.
http://register.consilium.europa.eu/pdf/
en/10/cm04/cm04468.en10.pdf

Setembre
8 de setembre de 2010
UE-Marroc
Rabat: En ocasió del Dia Internacional
de l’Alfabetització, el ministre
d’Economia i Finances marroquí, el ministre d’Educació Nacional i el responsable de la delegació de la CE per al
Marroc, Eneko Landaburu, firmen un
finançament addicional de 110 milions
de dírhams per al programa de suport
a l’aplicació de l’estratègia marroquina
d’alfabetització. Aquesta nova subvenció està destinada a fomentar l’ampliació
de les accions ja iniciades, especialment les destinades a les dones, i a
incrementar els esforços per garantir
oportunitats educatives i una integració
socioprofessional sostenible, sobretot
per a joves adults.
7 de setembre de 2010
Empresa
Brussel·les: Celebració d’una trobada
d’alt nivell entre la DG d’Empresa i Indústria de la CE, el Centre d’Estudis
Europeus (CEPS) i l’Institut Europeu de
la Mediterrània. La reunió gira entorn
dels progressos assolits en el marc de
la Carta euromediterrània de les empreses, i també dels reptes del finançament
de microempreses i petites empreses
(pimes). El grup de treball aborda els
últims esdeveniments polítics que han
tingut lloc a la Mediterrània, les conclu-

23-24 de setembre de 2010
Turisme
Màlaga: La Cambra de Comerç de Mà
laga i l’Associació de Cambres de Comerç Mediterrànies (ASCAME), en
col·laboració amb el Centre Euromediterrani de Coneixement, Innovació i Formació Turística, organitza el 4t Fòrum
de Turisme de la Mediterrània. El fòrum
és una plataforma per a actors del sector turístic, tant privat com públic, en la
qual tenen l’opció de compartir la seva
visió dels possibles reptes i oportunitats
a la Mediterrània. Al final de la trobada,
l’ASCAME elabora una declaració final
que recull les idees i projectes per al
desenvolupament sostenible del sector
i per obrir la cooperació entre les dues
ribes. Un dels principals punts del document és la proposta de creació d’un
Consell de Turisme de la Mediterrània
que promogui la competitivitat i el desenvolupament.
http://tourismeuromed.org/
23-25 de setembre de 2010
Educació:
Portoroz (Eslovènia): L’EMUNI organitza
la tercera conferència sobre educació
superior i investigació, dedicada a
«L’aprenentatge empresarial i el paper
de les universitats». Docents, investigadors i emprenedors es reuneixen per
analitzar diversos temes, com ara

Annexos

sions primordials de la trobada a Barcelona, el futur del finançament a la
Mediterrània, les opcions de millora del
finançament de pimes a la regió i les
noves iniciatives en aquest sentit. En la
segona part del col·loqui s’aborda el
paper del capital d’inversió i els intercanvis.

Med.2011

13 de juliol de 2010
UE-Marroc
Rabat: La UE i el Marroc signen el PIN
(Programa Indicatiu Nacional) 20112013, que representarà un total de
580.500.000 euros durant un període
de tres anys. El programa nacional defineix les prioritats estratègiques i els compromisos financers per al període. A més,
identifica cinc àrees principals d’interès:
desenvolupament de polítiques socials,
modernització econòmica, suport institucional, bona governança i drets humans, i protecció del medi ambient.

nia, el finançament del qual anirà a càr
rec del pressupost general de la UE.
Segons els plans d’acció del 2010, les
àrees principals de finançament europeu són medi ambient, transport, diàleg
amb la societat civil, immigració, policia
i justícia.
http://ec.europa.eu/europeaid/
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són les mateixes que les del pla 20072010. En concret, promouen els punts
següents: la reforma mitjançant l’as
sessorament i l’experiència europeus; la
reforma de l’educació superior i la mobilitat de l’alumnat; la cooperació entre
actors locals a la UE i als països socis;
projectes d’inversió en països socis de
la PEV; cooperació entre socis i organismes de la PEV, i acció cultural inter
regional. Entre aquestes accions, són
molt importants el suport a la reforma de
l’educació superior, la cooperació institucional i la mobilitat d’alumnat i professorat en el marc dels programes Tempus
i Erasmus Mundus, perquè contribueixen
al desenvolupament dels països socis.
A més, també són importants perquè
promouen l’entesa mútua, els contactes
i la difusió de valors i experiències.
http://ec.europa.eu/europeaid/index_
en.htm
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l’educació superior com a clau per a un
major desenvolupament, l‘alternativa
verda, les relacions entre universitat i
indústria, la incorporació de la innovació
i la iniciativa emprenedora en els programes acadèmics dels estudiants de
ciències i enginyeria, i l’impuls a
l’adaptació dels nivells d’educació als
europeus.
www.he-r.emuni.si/2010/
24 de setembre de 2010
Energia
Beirut: La UE firma contractes de subvencions amb la Banque du Liban (BDL)
i Kafalat per a l’adjudicació d’una dotació financera destinada a l’eficiència
energètica. Les destinatàries seran pimes libaneses que vulguin invertir en
estalvi d’energia i en tecnologies energètiques renovables. El programa, amb
finançament europeu, dóna ajudes per
valor de 15 milions d’euros. Aportarà
mecanismes d’inversió mitjançant les
institucions financeres apropiades –la
BDL amb la seva xarxa de bancs comercials i Kafalat– com a complement dels
sistemes d’incentius ja desenvolupats
al Líban.
27-28 de setembre de 2010
Drets humans
Rabat: Té lloc un seminari que aplega
representants de la societat civil i actors
dels mitjans de comunicació marroquins
i europeus, amb l’objectiu de debatre
sobre la llibertat de premsa al regne
alauita. La iniciativa, finançada per
l’Instrument Europeu per a la Democràcia i els Drets Humans, s’estructura
entorn de quatre tallers: codi de la
premsa, ètica professional, justícia i
premsa, i accés a la informació. El seminari complementa el diàleg nacional
«Els mitjans de comunicació i la societat», que tindrà lloc al Marroc el 2010, i
que constituirà una ocasió per a un
intercanvi constructiu entre els participants sobre els reptes i potencials de
la premsa al país africà i per a les recomanacions d’implantació de mesures
per reforçar les garanties de llibertat i
qualitat de premsa a l’Estat.
29 de setembre de 2010
Regions
Aberdeen: La sessió plenària de la Comissió Intermediterrània de la Conferència de les Regions Perifèriques Marítimes d’Europa (CPMR) aprova l’acta i la

declaració final de l’Assemblea General,
que va tenir lloc a Grècia el 13 de se
tembre de 2010. A l’Assemblea General es debat el futur de la Política de
Veïnatge a la Mediterrània i la consolidació del partenariat entre les comunitats regionals de la conca mediterrània.
D’altra banda, s’elaboren propostes per
a la contribució de la Comissió Intermediterrània a l’estratègia europea pel que
fa a polítiques hídriques i marítimes i a
energia renovable.
http://medregions.com/

Octubre
4 d’octubre de 2010
Veïnatge
Jerusalem: L’Oficina del Representant
de la UE du a terme la seva segona
Consulta Mixta sobre la PEV (la primera va ser al juny) a la franja de Gaza amb
representants de la societat civil palestina. Durant la trobada, representants
de diverses organitzacions de la societat civil palestina de la franja de Gaza
exposen i comenten les seves idees
sobre el Pla d’Acció de la PEV UE-AP i
l’Informe de Situació de la PEV 2009,
publicat recentment.
4-6 d’octubre de 2010
UE-Líbia
Trípoli: El comissari europeu d’Ampliació
i Política de Veïnatge, Stefan Fule, i la
comissària d’Afers d’Interior, Cecilia
Malmström, es reuneixen amb representants del Govern libi. L’objectiu és comentar l’estat de les relacions bilaterals
dos anys després que arrenquessin les
negociacions sobre un acord marc UELíbia. Es presta una atenció especial a
la cooperació en temes d’immigració,
com ara la protecció de refugiats, el
control de fronteres i la cooperació amb
els països d’origen. Al final de la trobada, se signa un acord sobre una agenda de cooperació en temes migratoris.
Aquest acord preveu passos concrets
sobre sistemes de vigilància de fronteres, i qüestions relatives a la mobilitat i
el contraban i tràfic de persones. A més,
la trobada inclou un diàleg sobre els
refugiats i la protecció internacional.
5 d’octubre de 2010
UE-Palestina
Brussel·les: La CE aprova una aportació
addicional de 61,4 milions d’euros des-

tinada al poble palestí per al 2010. La
finalitat és ajudar l’Autoritat Palestina a
complir les seves obligacions salarials
amb el personal docent, mèdic i d’in
fermeria de Gaza i Cisjordània. Part dels
recursos es canalitzen a través del mecanisme d’ajuda de la UE per al territori palestí ocupat, creat el febrer de
2008. La resta es destina al Fons General de l’OOPS per tal que pugui complir les seves obligacions d’oferir serveis
sanitaris, educatius i de protecció social
a la població refugiada palestina.
14 d’octubre de 2010
FAL
Mònaco: En ocasió de la cerimònia internacional del Premi Anna Lindh de
Periodisme 2010, s’organitza una taula
rodona sobre el tema «Mitjans de comunicació i relacions interculturals a la
regió euromediterrània». Després de
presentar l’Informe Anna Lindh sobre
pautes interculturals euromediterrànies,
que aborda l’impacte dels mitjans de
comunicació en les percepcions del
públic a les dues ribes de la Mediterrània, els mitjans i representants de la
societat civil debaten els resultats
d’aquest informe i la contribució dels
periodistes pel que fa a bastir ponts
entre les percepcions mútues al nord i
el sud de la regió.
www.euromedalex.org/news/potentialmedia-intercultural-dialogue
15 d’octubre de 2010
BEI
Tunísia: El BEI firma amb Tunísia un
acord de crèdit per valor de 185 milions
d’euros per al desenvolupament del
transport d’electricitat mitjançant la
construcció de 660 km de línies d’alta
tensió. El projecte, que respon a la demanda creixent d’electricitat al país africà, aspira a optimitzar un subministrament segur d’electricitat a través de les
noves línies i transformadors, així com
contribuir a la conclusió de la xarxa principal de subministrament d’energia entre Tunísia i Algèria.
18-19 d’octubre de 2010
Cultura
Alger: 15 escriptores europees i magrebines es reuneixen en el marc de la
Trobada d’Escriptores d’Europa i el Magreb, organitzada per la delegació de la
UE a Algèria, amb l’ajuda de l’Agència
Algeriana d’Expansió Cultural (AARC) i

22 d’octubre de 2010
Refugiats
Brussel·les: La CE destina 10 milions
d’euros a ajuda humanitària i alimentària per als refugiats sahrauís en situació de vulnerabilitat dels camps del
sud-oest algerià. Aquests recursos es
destinaran a aportar un subministrament alimentari regular i variat. A més,
contribuiran a millorar la situació humanitària dels destinataris en facilitar-los
un accés adient a serveis bàsics, així
com assistència de primera necessitat:
sanitària, aigua neta, un sanejament
adequat, comerç i logística.
22-25 d’octubre de 2010
Política i seguretat
La Valletta: El 28è Seminari de Malta
per a Diplomàtics Euromediterranis,
organitzat per l’Acadèmia Mediterrània
d’Estudis Diplomàtics i la CE, aborda
diversos temes, com ara els reptes per
a la seguretat, el comerç i la inversió,
la importància de les arts i la cultura, la
igualtat de gènere i la joventut a la regió euromediterrània.
www.euromed-seminars.org.mt
26 d’octubre de 2010
UE-Jordània
Brussel·les: En ocasió de la 9a Reunió
del Consell d’Associació UE-Jordània,

26-27 d’octubre de 2010
Energia
Barcelona: La iniciativa industrial DESERTEC organitza la seva primera
trobada anual amb el títol «L’energia del
desert», en què coincideixen responsables polítics, empresarials i aca
dèmics. La iniciativa, fundada el 30
d’octubre de 2009, pretén generar
electricitat mitjançant energies renovables als deserts del nord d’Àfrica i
l’Orient Mitjà. A la reunió s’aborden
diversos temes, com la generació i
transmissió d’energia, el desenvolupament econòmic i social als països
MENA, i els mercats i inversions.
http://desertec.2r-itservices.com
28 d’octubre de 2010
ARLEM
Brussel·les: Com a preparació de la
sessió plenària a Agadir (Marroc), els
membres de l’ARLEM es reuneixen per
debatre els dos primers informes de
les comissions SUDEV i ECOTER sobre desenvolupament urbà i gestió de
l’aigua, la Cimera de Caps d’Estat i
de Govern de la UpM i les prioritats
per a la següent sessió plenària de
l’Assemblea.
www.cor.europa.eu

Novembre
9 de novembre de 2010
Aliança de Civilitzacions
La Valletta: Els ministres d’Exteriors i
representants de governs de 40 països
mediterranis, així com organitzacions
internacionals, s’apleguen a la primera
Reunió Regional per a la Mediterrània.
Els participants acorden la constitució

10 de novembre de 2010
BEI
Rabat: El BEI i el Marroc signen dos
crèdits per un valor total de 420 milions
d’euros, destinats a grans infraestructures viàries i portuàries indispensables
per al desenvolupament econòmic i social del país. Els acords inclouen 200
milions d’euros per ampliar el port Tànger Med, i 220 més per construir una
autopista de 172 km que unirà Casablanca i la regió sud-oriental de TadlaAzilal.
10-12 de novembre de 2010
EESC
Roma: La Cimera Anual de Consells
Econòmics i Socials i institucions similars reuneix organitzacions de la societat civil europees i d’altres països de la
Mediterrània. L’objectiu és promoure
una major comprensió dels principals
problemes que afecten la societat civil
organitzada a la regió Euromed, i millorar el coneixement mutu de les realitats econòmiques i socials. El debat
gira entorn de la creació d’una assemblea per a la societat civil europea i
mediterrània. Els participants adopten
un estatut per a la futura Assemblea de
la Societat Civil i acorden obtenir
l’estatus d’òrgan consultiu en el si de
la UpM. Un nombrós grup d’actors de
la societat civil i especialistes visitants
de la regió avaluen temes decisius,
com ara el treball digne, el desenvolupament sostenible a la Mediterrània i
la formació professional com a factor
per a la competitivitat i la creació
d’ocupació.
www.eesc.europa.eu
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d’una Aliança de Civilitzacions de
l’ONU, una estratègia regional i un pla
d’acció per a la cooperació intercultural a la Mediterrània. L’estratègia pretén
promoure una cultura de la pau per
mitjà d’un marc millorat per al desenvolupament de polítiques. Aportarà
noves oportunitats per a projectes sobre el terreny, vincularà iniciatives innovadores de diferents regions i fomentarà els contactes interpersonals i
la col·laboració. Atès que fixa unes bases i desenvolupa tant la capacitat de
la societat civil com les relacions transfrontereres, l’estratègia també pot promoure el procés de pau de l’Orient
Mitjà.
www.unaoc.org/
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22 d’octubre de 2010
Medi ambient
Atenes: El Govern grec convida els
responsables polítics de la Mediterrània a fundar la Iniciativa Mediterrània
sobre el Canvi Climàtic, amb el suport
del BEI. Segons la declaració final de
la trobada, amb aquest projecte es
pretenen accelerar les respostes de la
regió als efectes del canvi climàtic i,
amb el seu exemple, encapçalar la transició cap a un model de desenvolupament baix en carboni.
www.medclimatechangeinitiative.org/

totes dues parts signen el primer Pla
d’Acció de la PEV que incorpora el
partenariat amb «estatut avançat».
Aquest partenariat amplia les àrees de
cooperació entre Jordània i la UE, i implica noves oportunitats en les relacions econòmiques i comercials mitjançant una liberalització progressiva
dels serveis i el dret d’establiment, la
facilitació de l’accés al mercat, una
convergència legislativa progressiva i
els preparatius de les negociacions
futures per a un acord de lliure comerç
ampli i integral, així com una major cooperació amb determinats organismes
i programes europeus.
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els serveis culturals de les ambaixades
d’estats membres de la UE. A la trobada, titulada «La narració, la poesia i la
ficció com a part de la contribució de
les dones al pensament», les dones
comparteixen les seves experiències i
opinions entorn de tres tallers: «Les biografies com a expressió de la realitat»,
«La ficció com a expressió dels somnis
i el canvi» i «La poesia com a espai de
llibertat».
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11 de novembre de 2010
UpM
Brussel·les: Durant la 9a Conferència
de Ministres de Comerç de la UpM, 43
ministres avaluen les mesures preses el
2010 per millorar la integració econòmica i impulsar el comerç i la inversió
euromediterranis. Els participants debaten el programa de treball per al 2011
i pacten una llista de prioritats per al
mateix any: posar en marxa el mecanisme de facilitació del comerç i la inversió
euromediterranis; consolidar la cooperació amb la comunitat empresarial en
les relacions comercials i inversores
euromediterrànies; consolidar la cooperació en la lluita contra la pirateria i la
falsificació a la regió euromediterrània,
i millorar la cooperació sectorial.
http://trade.ec.europa.eu
12 de novembre de 2010
AP-UpM
Roma: En ocasió de la reunió de la
mesa de l’AP-UpM, Jerzy Buzek subratlla que la ciutadania de la regió euromediterrània necessita i espera una
cooperació sòlida i eficaç en projectes
concrets que beneficiïn tothom. A la
reunió es fa una crida als caps d’Estat
i de Govern perquè impulsin amb força
el Partenariat Mediterrani per tal que
les seves institucions tinguin un funcionament eficaç i tirin endavant projectes
decisius.
15 de novembre de 2010
UpM
Barcelona: El president del PE, Jerzy
Buzek, expressa la seva decepció per
la suspensió de la Cimera de Caps
d’Estat i de Govern de la UpM prevista
per al 21 de novembre. En les seves
declaracions afirma que els projectes
Euromed, com ara la construcció de
carreteres, les mesures per reduir la
contaminació i la distribució de recursos
escassos com l’aigua, els aliments i
l’energia, han d’avançar per ajudar així
els habitants de la regió.
17 de novembre de 2010
Veïnatge
Brussel·les: La CE adopta el Programa
d’Acció Interregional ENPI per a 2011.
La majoria dels recursos es destinaran
a la mobilitat d’estudiants i personal
acadèmic, i es fomentarà la cooperació
en l’àmbit de l’educació superior entre
la UE i els països socis veïns, en el marc

d’Erasmus Mundus. Hi haurà una part
dedicada a contribuir a l’harmonització
i aproximació de les legislacions nacionals dels països socis amb les normes
de la UE mitjançant el programa TAIEX.
La resta del finançament es destinarà a
reforçar els progressos de les reformes
referents a la governança als països
socis en virtut del programa SIGMA.
19 de novembre de 2010
EuroMeSCo
Barcelona: La conferència «Euromed
+15: noves vies de cooperació a la Mediterrània» ha posat de manifest la necessitat de recuperar el diàleg polític,
construir la pau a l’Orient Mitjà i activar
la tasca de la Secretaria de la UpM perquè tiri endavant la Unió per la Mediter
rània. Organitzen la conferència l’IEMed
i la xarxa EuroMeSCo. Aquesta xarxa, a
la qual pertanyen 90 dels principals
centres de política i seguretat de la Mediterrània, ha designat l’IEMed com a
responsable de la secretaria de
l’EuroMeSCo per als propers dos anys.
21-22 de novembre de 2010
UpM
Brussel·les: En la seva 2a conferència,
els ministres d’Ocupació i Treball de la
UpM debaten noves prioritats polítiques
per consolidar el diàleg polític regional
i el Marc per a les Accions en l’àmbit de
l’Ocupació, l’Ocupabilitat i el Treball
Digne a Marràqueix el 2008. Els ministres acorden que aquest marc es desenvoluparà gràcies a una gran diversitat
d’instruments, com ara el diàleg polític
regional, la creació d’una xarxa d’experts
en temes laborals, iniciatives temàtiques, projectes de cooperació bilaterals
i promoció de projectes per part d’ac
tors públics i privats.
www.eutrio.be/files/bveu/101122-PRUnion_for_the_Mediterranean.pdf
22 de novembre de 2010
Afers Exteriors
Brussel·les: El Consell d’Afers Exteriors aborda diversos temes, com ara
la situació al Líban i a l’Orient Mitjà. El
Consell reafirma el seu suport total al
Govern d’Unitat Nacional encapçalat
pel primer ministre i sorgit després de
les eleccions democràtiques, i crida els
partits a entaular un diàleg amb esperit de consens i a respectar l’Estat de
dret. El Consell també ratifica el suport
absolut de la UE al Tribunal Especial

per al Líban. Pel que fa al procés de
pau, els ministres d’Exteriors debaten
l’actual manca de progressos i les activitats d’assentament, sobretot a Jerusalem oriental. L’Alta Representant,
Catherine Ashton, subratlla que, segons el dret internacional, els assentaments són un obstacle per a la pau i
amenacen d’impossibilitar una solució
de dos estats.
23 de novembre de 2010
BEI
Madrid: El BEI firma un contracte de
finançament per valor de 500 milions
d’euros amb MEDGAZ per a la construcció d’un gasoducte entre Algèria i
Espanya. El projecte contribuirà a satisfer la demanda creixent de gas a Espa
nya, perquè diversificarà els subministraments, estimularà el funcionament
competitiu del mercat intern, posarà tota
la capacitat importadora resultant a disposició de la competència del principal
operador del mercat del gas natural i
reforçarà la seguretat del subministrament energètic de la UE.
25 de novembre de 2010
Drets humans
Estrasburg: En una resolució sobre el
Sàhara Occidental, els membres del PE
condemnen enèrgicament els episodis
violents del 8 de novembre, en què un
nombre encara no conegut de persones
va perdre la vida durant una intervenció
de les forces de seguretat marroquines
destinada a desmantellar el campament
de protesta als afores d’Al-Aaiun. Els
diputats apunten que el Parlament mar
roquí ha organitzat un comitè investi
gador, però creuen que l’ONU és l’orga
nisme més apropiat per iniciar una
investigació internacional i independent
sobre els fets, morts i desaparicions.

Desembre
2 de desembre de 2010
Protecció civil
Brussel·les: Com a resposta a la petició
israeliana d’ajuda per combatre els incendis que cremen al nord del país, l’EC
activa el Mecanisme de Protecció Civil
de la UE. Molts dels estats participants
ofereixen materials ignífugs i extintors,
com ara avions contra incendis i pols.
El Centre de Control i Informació de la
UE coordina l’operació d’assistència.

6 de desembre de 2010
BEI
Damasc: El vicepresident del BEI i el
ministre de Sanitat sirià signen un acord
de finançament per un import de 130
milions d’euros, destinat a finançar noves inversions per modernitzar i expandir el sector sanitari, i de 55 milions
d’euros per desenvolupar instal·lacions
modernes de subministrament d’aigua
i recollida d’aigües residuals a Síria. El
projecte Syrian Healthcare II engloba la
construcció i dotació d’equips mèdics
de vuit hospitals situats en sis províncies del país, així com la finalització del
Centre Nacional de Fàrmacs i Sanitat
Pública a Damasc. El projecte de subministrament d’aigua és part de la iniciativa de la UE Horitzó 2020, una de
les prioritats de la UpM encaminada a
abordar les fonts principals de contaminació a la Mediterrània abans de 2020.

15 de desembre de 2010
Aviació
Brussel·les: Durant la visita del rei Abdullah II de Jordània al president de la
CE, Barroso, i a l’Alta Representant,
Ashton, la UE i Jordània signen un acord
exhaustiu de serveis aeris que obrirà i
integrarà els seus mercats respectius,
consolidarà la cooperació i oferirà noves
oportunitats a consumidors i operadors.
L’acord crearà una zona d’Aviació Euromediterrània entre Jordània i la UE basada en unes normes comunes i en la
liberalització dels mercats aeris. La signatura de l’acord reflecteix fins a quin
punt s’ha reforçat la relació UE-Jordània
després de la concessió de l’estatut
avançat.
www.euromedtransport.org/aviation
15 de desembre de 2010
Veïnatge
Estrasburg: En la seva sessió plenària,
el Parlament Europeu aprova el pressupost de la UE corresponent a 2011, que
representa un increment del 9,3% per a
programes ENPI. A través de l’Ins
trument de Cooperació al Desenvolupament (ICD), s’aportaran 2.600 milions
d’euros, i se’n facilitaran 1.800 milions
més mitjançant l’ENPI. D’altra banda, es
dotarà de recursos addicionals l’Es
tratègia de la Unió Europea per a la regió
del mar Bàltic (2,5 milions d’euros), i per
a Palestina i el procés de pau (100 milions d’euros).
16 de desembre de 2010
EuroMed-30
Brussel·les: La CE, en col·laboració
amb la presidència belga, organitza una

17 de desembre de 2010
Patrimoni
Istanbul: En el marc d’Istanbul Capital
Europea de la Cultura 2010, el projecte Manumed, finançat per la UE, celebra
la seva quarta reunió de coordinació. La
trobada anirà acompanyada de
l’exposició «Els tresors del museu Aga
Khan: les arts del manuscrit», al museu
Sakip Sabanci, que aprofita l’experiència
del projecte Manumed, així com els resultats de les seves activitats sobre
l’artesania en l’àmbit dels llibres. Manumed és el programa de cooperació
euromediterrani finançat per la Comissió Europea en el marc del programa
Euromed Patrimoni IV, l’objecte del qual
és potenciar el reconeixement de les
llengües i els documents escrits mediterranis.
www.manumed.org
22 de desembre de 2010
Comerç
Brussel·les: La CE i l’Autoritat Palestina
de Gaza i Cisjordània pacten el text d’un
projecte d’acord que concedeix accés
immediat i lliure d’impostos al mercat de
la UE als productes agrícoles, agrícoles
elaborats, peix i productes pesquers
procedents de Gaza i Cisjordània.
Aquesta liberalització serà temporal per
un període de 10 anys –amb una revisió
al cap de cinc– i, abans de concloure
aquesta etapa, totes dues parts debatran la possibilitat d’ampliar els pactes.
L’única excepció a la liberalització total
és l’impost específic per a importacions
de fruites i hortalisses en virtut del sistema de preus d’accés, que seguirà
sent aplicable si no es respecten
aquests preus d’accés.
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conferència titulada «EuroMed-2030:
una mirada àmplia als reptes a llarg termini per a la Mediterrània», que té per
objectiu presentar les principals pautes,
tensions i possibles transicions a la regió Euromed fins al 2030. L’esde
veniment agrupa més de 120 actors
euromediterranis, que comentaran els
resultats principals del Grup d’Experts
EuroMed-2030, creat per la CE en el
marc de l’activitat prospectiva de ciències socioeconòmiques i humanitats
(tema SSH) del 7è Programa Marc de
Recerca.
http://ec.europa.eu/research/socialsciences/events-135_en.html
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6 de desembre de 2010
Eleccions
Brussel·les: L’Alta Representant de la
UE, Catherine Ashton, opina sobre les
eleccions per a l’Assemblea del Poble
d’Egipte. Afirma que les mesures implantades per la UE per augmentar la
transparència en el procés electoral són
insuficients. Malgrat els intents de la UE
de promoure unes eleccions parlamentàries lliures i justes, s’ha informat
d’irregularitats, així com d’un accés restringit als col·legis electorals per als
observadors independents i els representants dels candidats, de restriccions
per als mitjans de comunicació i detencions d’activistes de l’oposició.

12-15 de desembre de 2010
Patrimoni
Alger: L’RMSU organitza el seu cinquè
seminari sota el títol «Educació i formació», per tal de reforçar el marc institucional i legislatiu del patrimoni cultural
mediterrani. El taller reuneix representants de cada país soci i de cada projecte del programa Euromed Heritage,
així com experts d’organitzacions especialitzades, com ara la UNESCO,
l’ICCROM, l’ICOM i l’ICOMOS. Inclou
una anàlisi comparativa dels programes
de formació existents i un debat sobre
les possibilitats de cooperació a la zona
mediterrània, amb l’objectiu de desenvolupar sinergies.
www.euromedheritage.net

393

3-4 de desembre de 2010
FAL
Brussel·les: Representants de la societat
civil de més de quaranta països s’agrupen
a la reunió general anual dels responsables de xarxes nacionals de la FAL.
L’agenda de la trobada inclou un debat
sobre l’estratègia i les directrius proposades per a la fase següent de la Fundació
(Fase III del 2011 al 2014) i una avaluació
dels resultats aconseguits per la Fundació
el 2010, amb una atenció especial al desenvolupament de xarxes de la societat
civil a les diferents àrees de la regió, així
com al desenvolupament d’eines i mecanismes de suport per elaborar i posar en
pràctica projectes interculturals de caràcter local, nacional i regional.
www.euromedalex.org
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Altres iniciatives de cooperació
a la Mediterrània

1. Diàleg Mediterrani de l’OTAN i
Iniciativa de Cooperació d’Istanbul
Des que es va establir el Diàleg Mediterrani (DM) de l’OTAN el 1994, l’actiu
polític i geoestratègic ha sofert canvis
profunds arreu del món. Aquells dies
acabava de caure el bloc soviètic, cosa
que deixava els Estats Units com a única superpotència; també hi havia la
confiança generalitzada de trobar una
solució viable per al conflicte palestinoisraelià a través dels Acords d’Oslo.
El DM reflectia la preocupació de
l’Alianç a pel fet que la seguretat
d’Europa depenia també de la seguretat i l’estabilitat de la Mediterrània en
el seu conjunt. Aquesta preocupació
ha estat subratllada recentment en la
declaració de la cimera de Lisboa (29
de novembre de 2010), en què s’afirma
explícitament que la pau i l’estabilitat
de la regió mediterrània són essencials
per a la seguretat euroatlàntica, i
s’insisteix en la necessitat de desenvolupar més el diàleg mediterrani, tot
incrementant-ne les dimensions pràctiques i polítiques. A més de l’estabilitat
i la seguretat, hi ha dos altres objectius,
també fonamentals, als quals aspira el
DM: millorar l’entesa mútua i esvair
qualsevol malentès entre els aliats i els
països socis del DM. Des del primer
moment cinc països van acceptar participar-hi; són els següents: Marroc,
Mauritània, Tunísia, Egipte i Israel; més
tard els van seguir Jordània (1995) i
Algèria (2000).
El diàleg es basa en cinc principis: progressivitat (el nombre de països participants ha augmentat, i les dimensions
pràctiques i polítiques també); no-discriminació (s’ofereix a tots els països
participants la mateixa base de cooperació i discussió); autodiferenciació
(encara que no és discriminatori, el

diàleg inclou programes de cooperació
individuals que permeten als diversos
països adaptar la seva participació);
estructura bilateral (OTAN+1, tot i que
es poden dur a terme reunions multilaterals), i complementarietat (la intenció
del DM és complementar i reforçar altres esforços internacionals).
La dimensió política del diàleg la promou el Grup de Cooperació de la Mediterrània (GCM) sota la supervisió del
Consell de l’Atlàntic Nord (CAN). Això
inclou la consulta política en el format
OTAN+1 (cosa que proporciona la possibilitat de tractar qüestions relacionades amb la seguretat a la Mediterrània),
o en el format OTAN+7 (generalment
després d’esdeveniments importants en
el si de l’OTAN), però també visites
d’alts funcionaris de l’OTAN als països
del DM. La dimensió pràctica comprèn
totes les activitats establertes en el programa de treball anual: seminaris i tallers sobre una àmplia varietat de temes.
La dimensió militar inclou la invitació a
països del DM a observar/participar en
exercicis militars, cursos i altres activitats acadèmiques de l’OTAN, i visites a
cossos militars de l’organització. Des
del llançament de l’anomenat «marc
més ambiciós i dilatat» per al diàleg mediterrani a la cimera d’Istanbul de 2004,
s’han millorat tant la dimensió pràctica
com la política. L’OTAN convidava els
països del DM a establir un veritable
partenariat, i pretenia donar resposta als
interessos i necessitats d’aquests països. L’objectiu era arribar a l’estabilitat
regional mitjançant una més gran cooperació pràctica, tot contribuint a la
lluita contra el terrorisme i aconseguint
la interoperabilitat. Des de 2004, el
nombre d’activitats planificades en el
programa de treball (PTDM) s’ha multiplicat per set, i ara s’hi inclouen activitats de formació militar, reforma de la

defensa, planificació d’emergències civils, gestió de crisi i diplomàcia pública.
El principal instrument per reforçar la
cooperació és el programa de cooperació individual (PCI), que pretén realçar
les dimensions política i pràctica, en
adaptar la cooperació amb l’OTAN en
funció de les necessitats estratègiques
de cada país. Tots els països del DM,
excepte Algèria, han acordat un PCI
adaptat amb l’OTAN. També la dimensió
política ha millorat en la mesura que s’ha
incrementat el nombre de reunions d’alt
nivell i que el secretari general de
l’OTAN ha pogut visitar tots els països
del DM.
Però també hi ha obstacles que dificulten el desenvolupament del DM. En
primer lloc, el nombre d’iniciatives de
cooperació a la conca mediterrània:
UpM/PEM, socis mediterranis per a la
cooperació de l’OSCE, Diàleg 5+5...
Malgrat que la complementarietat amb
altres iniciatives regionals és una de les
característiques clau del diàleg, sembla
força difícil aconseguir la coordinació
adequada entre iniciatives sense que se
superposin o es donin casos de multiplicitat de propostes similars. Un altre
obstacle és la discrepància entre
l’acollida oficial de la delegació de
l’OTAN als països del DM i l’ampli sector de l’opinió pública i els líders d’opinió
que perceben negativament el vincle del
seu país amb l’OTAN. No obstant això,
els malentesos i prejudicis mutus els
generen sobretot els conflictes de la
regió: l’enfrontament palestinoisraelià i
les rivalitats regionals (la qüestió del
Sàhara Occidental, la situació tibant
entre Xipre i Turquia), per no esmentar
la recent operació a Líbia, que, si bé es
fonamenta en una resolució de les Nacions Unides i està protegida per la
Lliga Àrab, ha suscitat crítiques i desconfiances.

Cronologia dels principals esdeve
niments en el període gener 2010 –
desembre 2010
• 25 de gener, Rabat (Marroc): el subsecretari general de l’OTAN, Claudio
Bisogniero, pronuncia el discurs
d’obertura de la conferència «El DM i el
nou concepte estratègic de l’OTAN:
aprofitar el moment per potenciar i reforçar el Diàleg Mediterrani». Assisteixen a la reunió líders d’opinió, destacats especialistes, acadèmics i
funcionaris. Durant la visita, el subsecretari general també celebra reunions
amb els alts funcionaris responsables
de la cooperació OTAN-Marroc.
• 8-9 de febrer, Doha (Qatar): Claudio
Bisogniero viatja a Qatar per participar
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en el taller sobre «Cooperació en el
marc de la ICI», que reuneix líders
d’opinió, acadèmics i funcionaris tant
dels països de la ICI com del DM.
• 16-17 de febrer, Brussel·les (Bèlgica): Responsables polítics d’alt nivell
d’Egipte visiten el quarter general de
l’OTAN. Durant la visita s’aborden temes
importants com la transformació i la
presència de l’OTAN a la Mediterrània i
l’Orient Mitjà, la cooperació militar en el
marc del DM, la lluita contra el terrorisme, les relacions amb Rússia, la cooperació científica i la planificació d’emer
gències civils.
• 7 de març, Amman (Jordània): el secretari general de l’OTAN, Anders Fogh
Rasmussen, visita per primera vegada
un país del DM, on manté converses
bilaterals amb el rei, el primer ministre i
el ministre de Defensa. També pronuncia un discurs sobre «L’OTAN, la Mediterrània i l’ampli Orient Mitjà», en què
subratlla el progrés constant de la cooperació OTAN-Jordània.
• 7-8 de març, Manama (Bahrain): el
secretari general de l’OTAN fa la primera visita oficial a aquest país, on manté
converses amb el rei i amb alts funcionaris en què subratlla la importància
estratègica de la ICI per afrontar amenaces i reptes comuns com la proliferació d’armes de destrucció massiva, la
seguretat energètica i la pirateria.
• 25-26 de març, Brussel·les (Bèlgica): membres de la comunitat científica
egípcia visiten el quarter general de
l’OTAN per parlar de la cooperació científica amb l’OTAN en el marc del programa Ciència per a la Pau i la Seguretat, i també de la cooperació militar en
el DM.
• 26-29 d’abril, Palestina/Israel: representants del GEM de l’AP-OTAN viatgen als Territoris Palestins i a Israel per
reunir-se amb els membres del Consell
Legislatiu Palestí i de la Knesset amb la
intenció de parlar del paper de l’OTAN
a la zona i recollir més informació sobre
els temes crítics de la regió, incloent-hi
el procés de pau.
• 20 de maig, Brussel·les (Bèlgica):
una delegació de dones de les forces
armades de Jordània visita el quarter
general de l’OTAN i manté converses
amb el subsecretari general i altres funcionaris de la divisió DM-ICI. Els temes
tractats són la transformació i el concepte estratègic de l’OTAN, la cooperació amb Jordània en el marc del DM i
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seqüència. En termes de cooperació
operativa, s’ha de fer esment del paper
dels EAU a Kosovo i a l’Afganistan, i,
recentment, de la participació dels EAU
i de Qatar en l’operació de l’OTAN a
Líbia.
Alguns experts suggereixen que la ICI i
el DM s’haurien de combinar, però, segons els països membres de les dues
iniciatives, caldria mantenir una distinció
clara per poder preservar les seves especificitats, tant geogràficament com
geopolíticament. A més, els països de
la ICI insisteixen a afirmar que no estan
disposats a seure a la mateixa taula que
Israel (país membre del DM) fins que no
es trobi una solució al conflicte palestinoisraelià.
En el marc de l’Assemblea Parlamentària (AP) de l’OTAN (que agrupa legisladors dels parlaments dels països
membres), la creixent atenció a la seguretat a la regió mediterrània va fer
possible la creació, l’any 1996, del
Grup Especial de la Mediterrània (GEM)
de l’AP-OTAN, un fòrum de cooperació
i discussió amb els parlaments de la
regió de l’Orient Mitjà i el nord d’Àfrica
(MENA), que se centra en temes polítics, econòmics, socials i de seguretat.
En el període 2004-2005, l’assemblea
va decidir reforçar les relacions amb els
parlaments d’aquesta regió en crear el
nou estatus de membre associat mediterrani; d’aquesta manera, obria la porta a una major cooperació amb els parlaments de la regió MENA (Algèria,
Israel, el Marroc i Jordània ja han designat les seves delegacions com a membres associats).
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El 2004, a la mateixa cimera en la qual
es va ampliar el DM, es va presentar
també un altre projecte ambiciós: la Iniciativa de Cooperació d’Istanbul (ICI).
Aquest projecte es dirigia principalment
als sis estats membres del Consell de
Cooperació del Golf (CCG), i aspirava
a reforçar l’estabilitat regional. Bahrain,
Qatar, Kuwait i els Emirats Àrabs Units
(EAU) es van afegir a la ICI, mentre que
Oman i Aràbia Saudita van preferir no
acceptar la invitació. Aquesta invitació
no és exclusivista, ja que qualsevol país
de la regió que subscrigui els objectius
i el contingut de la iniciativa s’hi pot afegir. La iniciativa ofereix una sèrie
d’activitats bilaterals agrupades en sis
àrees: reforma de la defensa i pressupost; cooperació d’exèrcit a exèrcit, que
comprèn la interoperabilitat; cooperació
en la lluita contra el terrorisme; cooperació en el treball de l’Aliança pel que fa
a la proliferació d’armes de destrucció
massiva; seguretat de fronteres i planificació d’emergències civils. El nombre
d’activitats pràctiques ha augmentat
més del triple, i actualment compta amb
unes 600 entre les quals triar. Com en
el cas del DM, també s’ha ofert als socis
de la ICI la possibilitat d’elaborar un
programa de cooperació individual. A
banda de no coincidir en la perspectiva
geogràfica, la ICI i el DM difereixen en
altres trets. El DM es va fundar en un
context dominat per la Conferència de
Pau de Madrid (1991) i la Conferència
Euromediterrània (1995), mentre que la
ICI es va crear en un clima de tensió a
causa de les operacions militars a l’Iraq
i l’Afganistan i de la tibantor amb l’Iran
a causa de la crisi nuclear. Això explica
per què el DM dóna prioritat a la dimensió política, mentre que la ICI se centra
més en la cooperació pràctica, i per què
el DM concep un enfocament bilateral i
multilateral, mentre que la ICI es decanta principalment per un format bilateral.
Caldria també esmentar que es preveu
una futura evolució de la ICI en un sentit que potenciï una dimensió política de
la cooperació en un format multilateral
CA+4. Malgrat la diferència dels plantejaments, totes dues iniciatives comparteixen un mateix objectiu, el de millorar la cooperació i la confiança a la
regió. El Grup ICI és responsable de
proposar activitats pràctiques i supervisar-ne la implementació, a més
d’avaluar les necessitats dels seus socis
i d’adaptar la seva cooperació en con-
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les perspectives de gènere a les forces
de defensa.
• 26 de maig, Brussel·les (Bèlgica): la
Divisió de Diplomàcia Pública de l’OTAN
organitza una visita al quarter general
de l’organització per a líders d’opinió
d’alt nivell de Tunísia. Aquesta visita es
produeix després que membres del Ministeri d’Afers Exteriors tunisià visitessin
l’OTAN un parell de setmanes abans.
Els temes tractats durant la visita són la
transformació i la presència de l’OTAN
a la Mediterrània i la cooperació amb
Tunísia en el marc del programa Ciència
per a la Pau i la Seguretat.
• 7-8 de juny, Brussel·les (Bèlgica):
funcionaris d’alt nivell del Marroc visiten
el quarter general de l’OTAN. Els temes
abordats són els habituals, com ara la
transformació de l’OTAN i la cooperació
en el marc del DM, però també el programa de cooperació individual, la
transformació de les forces armades,
l’intercanvi d’informació d’intel·ligència,
la lluita contra el terrorisme i la planificació d’emergències civils.
• 21 de juny, Nouakchott (Mauritània):
el vicesecretari general de l’OTAN pronuncia un discurs en el seminari sobre
«La cooperació entre l’OTAN i Mauritània en el marc del DM». També es presenta el PCI OTAN-Mauritània, un document que adaptarà la cooperació
d’una manera més específica.
• 27-28 de juny, Roma (Itàlia): en el
seminari organitzat pel GEM de l’APOTAN, els principals temes tractats són
els següents: seguretat marítima i pirateria, immigració i seguretat, i interdependència energètica a la regió mediterrània.
• 28 de juny, Brussel·les (Bèlgica): el
secretari general de l’OTAN es reuneix
amb periodistes de països del DM i la
ICI per abordar temes com el concepte
estratègic de l’OTAN i la Mediterrània,
l’actual agenda política, i les diverses
operacions que s’hauran de dur a terme.
• 7 d’octubre, Brussel·les (Bèlgica):
Itàlia, Luxemburg i els Estats Units
creen el Fons Fiduciari de l’OTAN per
a Mauritània, que ajudarà a destruir
municions obsoletes i inservibles, potenciarà la qualificació especialitzada
del personal, i proporcionarà la formació i reintegració del personal militar
que retorna a la vida civil.
• 18 d’octubre, Brussel·les (Bèlgica):
líders d’opinió d’alt nivell dels EAU visiten el quarter general de l’OTAN i es

reuneixen amb funcionaris de l’orga
nització, amb els quals tracten, entre
altres coses, del concepte estratègic de
l’OTAN, la lluita contra el terrorisme i les
operacions militars.
• 4-5 de novembre i 11 de novembre,
Brussel·les (Bèlgica): líders d’opinió
d’Israel i el Marroc, respectivament, visiten el quarter general de l’OTAN per
parlar del concepte estratègic de
l’OTAN, la transformació de l’organit
zació, les operacions en curs, i la pre
sència a la regió de la Mediterrània i
l’Orient Mitjà.
Més informació:
www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52927.htm
Diàleg Mediterrani
www.nato.int/cps/en/natolive/topics_52956.htm
Iniciativa de Cooperació d’Istanbul
www.nato-pa.int/default.
asp?SHORTCUT=149
Grup Especial Mediterrani de l’Assem
blea Parlamentària de l’OTAN
www.ndc.nato.int
Escola de Defensa de l’OTAN

2. Socis mediterranis per a la cooperació de l’OSCE
Des del començament del Procés
d’Hèlsinki, l’OSCE ha desenvolupat
relacions especials amb sis països mediterranis: Algèria, Egipte, Israel, Jordània, el Marroc i Tunísia. El diàleg i les
activitats conjuntes de l’OSCE amb els
socis mediterranis per a la cooperació
(SMC) es basen en la convicció ferma
de la interdependència de la seguretat
d’Europa i la de la Mediterrània. Aquesta interrelació, consagrada en el «Capítol Mediterrani» de l’Acta Final
d’Hèlsinki, s’ha subratllat en posteriors
reunions i documents de l’OSCE. En
el trenta-cinquè aniversari de l’Acta
Final d’Hèlsinki i en el vintè aniversari
de la Carta de París per a una Nova
Europa el 2010, els 56 estats que participen en l’OSCE renoven el compromís amb els principis i valors en els
quals es basa l’organització. En aquesta ocasió reafirmen el vincle indissoluble entre la seguretat d’Europa i la de
les àrees adjacents, així com el plantejament global de seguretat, que comprèn tres dimensions: politicomilitar,
econòmica, i mediambiental i humana.
Com a plantejament global de segure-

tat, l’àmbit de la col·laboració inclou
diversos temes que abracen aquestes
dimensions: transport, seguretat energètica, racisme i discriminació, migració, terrorisme i bona governança. La
participació dels SMC a la cimera, la
conferència i els esdeveniments especials de l’OSCE proporcionen un ampli
marc per a aquesta cooperació. Se’ls
convida regularment a assistir com a
observadors a les reunions del Consell
Ministerial, del Consell Permanent i del
Fòrum per a la Cooperació en Seguretat. S’ha establert un grup de contacte informal amb els socis mediterranis per a la cooperació en el marc del
Consell Permanent per tal de facilitar
l’intercanvi d’informació i idees. Els
socis participen activament en la Conferència Anual per a l’Examen de la
Seguretat, el Fòrum Econòmic, la Reunió sobre la Implementació de la Dimensió Humana, la Reunió Anual
d’Avaluació de la Implementació, i les
sessions anuals i d’hivern de l’Assem
blea Parlamentària (AP) de l’OSCE.
També s’organitzen reunions anuals
regulars entre la Mediterrània, la Troica
de l’OSCE i el secretari general de
l’organització. Des de 2010, arran de
la decisió del Consell Ministerial d’Ate
nes, es convida els socis a participar
puntualment al Procés de Corfú. El
diàleg en l’àmbit polític es completa
amb el treball pràctic. En particular,
l’experiència de l’OSCE és fonamental
per promoure els valors de l’orga
nització, facilitar l’intercanvi de bones
pràctiques i ajudar els socis que ho
sol·licitin a implementar els compromisos de l’OSCE. Els observadors dels
socis mediterranis podrien participar
en les missions d’observació electoral
organitzades per l’Oficina d’Institucions
Democràtiques i Drets Humans (OIDDH) de l’OSCE, i els membres de la
missió podrien intervenir en les ope
racions de camp de l’organització.
També se’ls anima a participar en les
mesures de creació de confiança i se
guretat de l’OSCE, i a contribuir eco
nòmicament als projectes extrapressupostaris. El 2010, la cooperació de
l’OSCE amb els socis mediterranis
sota la presidència del Kazakhstan se
centra en el procés de pau a l’Orient
Mitjà i la rehabilitació i reconstrucció
de l’Afganistan. A finals d’any, Lituània
succeeix el Kazakhstan en la presidència de l’OSCE.

XIX Sessió Anual de l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE
• 6-10 de juliol, Oslo (Noruega): el tema
de la reunió és «L’estat de dret: la lluita
contra la delinqüència i la corrupció
transnacionals». L’assemblea adopta la
Declaració d’Oslo, que conté resolucions sobre temes que van des de la
situació al Kirguizistan fins a la participació de l’Assemblea Parlamentària en
el Procés de Corfú, el procés de pau a
l’Orient Mitjà, la seguretat nuclear, la
ciberdelinqüència, la situació de l’Àrtic,
el dret de retorn de les persones internament desplaçades, el periodisme
d’investigació i la pena de mort. Entre
els temes complementaris debatuts en
el primer Comitè General d’Afers Polítics i Seguretat, el procés de pau a
l’Orient Mitjà adquireix una posició central. Segons la resolució adoptada, és
essencial eliminar les limitacions
d’accés i de moviments que perjudiquen
el comerç, i ampliar la gamma i el volum
dels béns que poden entrar i sortir de
Gaza amb finalitats comercials i humanitàries. El Comitè General d’Afers
Econòmics, Ciència, Tecnologia i Medi
Ambient debat una sèrie de temes di-

• 8-11 d’octubre, Palerm (Itàlia): cada
any, l’Assemblea Parlamentària de
l’OSCE du a terme una sèrie de reunions de tardor amb la finalitat de potenciar el diàleg interparlamentari sobre
temes importants relacionats amb els
compromisos i els valors de l’OSCE.
Durant aquestes reunions de tardor té
lloc un Fòrum Mediterrani. L’octubre de
2010, més de 200 parlamentaris de 50
països assisteixen a l’esdeveniment.
Delegats dels parlaments d’Israel, Algèria i el Marroc, i del Consell Nacional
Palestí participen en el Fòrum Mediter
rani, que aquest any està dedicat a la
cooperació econòmica i d’infraestruc
tures a la conca mediterrània, i a la cooperació cultural i mediambiental com
a expressió de la civilització mediterrània. En el curs de la primera sessió del
fòrum, els participants centren l’atenció
en la importància de la dimensió mediterrània, tot tenint en compte el procés
de pau a l’Orient Mitjà, i subratllant la
necessitat d’incrementar el diàleg entre
els actors polítics i socials; en l’homo
geneïtzació de les regulacions de transport a la Mediterrània com a factor clau
del desenvolupament d’infraestructures
en aquest àmbit; en el paper transcendental de la prevenció, el coneixement
mutu i l’experiència compartida amb
vista a potenciar la cooperació regional
euromediterrània en l’àmbit de la protecció civil; en la importància del lliure
comerç com a precursor vital del lliure
discurs civil, la societat civil i l’Estat de
dret. La segona sessió s’inicia amb el
discurs del representant lituà i president
del Grup de Contacte Mediterrani, que
informa de la implementació de projectes a les tres àrees prioritàries per als
socis de l’OSCE, és a dir, la gestió
d’aigües, la seguretat de fronteres i els

Conferència Mediterrània de l’OSCE
• 14-15 d’octubre, la Valletta (Malta):
la conferència titulada «El diàleg sobre
el futur de la seguretat europea: una
perspectiva mediterrània» aborda diversos temes que inclouen l’experiència
de l’OSCE en les mesures de creació
de confiança i seguretat (MCCS), com
es poden enfortir la seguretat i l’es
tabilitat abordant els reptes econòmics
i mediambientals, i com caldria fomentar la tolerància i la no-discriminació.
La reunió agrupa representants de tots
els socis mediterranis, de l’Autoritat
Nacional Palestina (ANP) i d’organit
zacions no governamentals. La cerimònia d’obertura se centra en les implicacions de la situació a l’Orient Mitjà per
a la seguretat a la Mediterrània i fora
d’ella, tot recordant l’estret vincle entre
Europa, la Mediterrània i l’Orient Mitjà.
Els participants tenen una bona oportunitat per definir els seus interessos i
la seva visió d’una comunitat de seguretat paneuropea que integri la regió
mediterrània, i per identificar noves
oportunitats de cooperació. La primera
sessió pretén debatre els mitjans i les
formes d’implicar els socis mediterranis
en les MCCS i els règims de control
d’armament, incloent-hi la dimensió
politicomilitar, a més de coordinar el
grau de preparació per a possibles
catàstrofes, la cooperació en operacions de pacificació, la gestió de fron-
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Reunions de tardor de l’Assemblea
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recursos humans, i convida nous països
a unir-se al Partenariat. En aquest aspecte, convé remarcar que encara no
s’ha arribat a un consens entre tots els
estats i socis participants pel que fa a
la petició de l’Autoritat Palestina d’ad
quirir l’estatus de soci. Finalment, el
representant del Congrés de les Universitats Italianes expressa la necessitat de situar l’educació i la cultura en
el nucli de l’agenda política a fi que es
puguin identificar amb aquelles pautes
comunes de la cultura mediterrània que
la converteixen en una expressió geo
política única. En concloure el fòrum,
els participants debaten iniciatives nacionals per invertir a la Mediterrània, en
particular en escoles, universitats i
intercanvis culturals, i subratllen la importància de l’aigua i l’energia com a
recursos fonamentals dels pobles de
la Mediterrània.
www.opscepa.org

Med.2011

Segons la declaració de l’ambaixador
lituà Renatas Norkus, president del
Grup de Contacte, l’any 2010 ha estat
marcat per intenses i significatives activitats de cooperació, i també per discussions genuïnes i idees noves per al
progrés dels socis mediterranis. S’han
fet esforços per assegurar la continuïtat
del treball dels anys anteriors, especialment en l’àmbit de la gestió de fronteres, la lluita contra el terrorisme i el
plantejament dels reptes mediambientals i de recursos humans. El 2010
s’han dut a terme sis reunions temàtiques, que han posat l’èmfasi en les
mesures de creació de confiança i seguretat, la gestió i la seguretat de fronteres, la gestió de la migració, la tolerància i la no-discriminació, així com en les
qüestions de gènere i de seguretat. Durant la reunió anual dels Grups de Contacte Asiàtic i de la Mediterrània, els
participants han intercanviat punts de
vista i opinions sobre els resultats dels
esdeveniments recents, i s’ha tractat
d’aspectes relacionats amb el terrorisme i la protecció dels drets humans.

versos relacionats amb la dimensió mediterrània, que inclouen la cooperació
en seguretat energètica i el canvi climàtic. Alcee L. Hastings presenta una
resolució centrada en tres punts: establir un diàleg amb la UpM i altres organitzacions internacionals, encoratjar els
SMC a participar en missions d’obser
vació electoral de l’OSCE, i convidar
l’OSCE i altres missions d’observació a
les eleccions mateixes.
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Grup de Contacte Mediterrani (GCM)
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teres, el salvament marítim i la prevenció de la delinqüència organitzada.
Malgrat la seva importància, dos factors obstaculitzen la posada en pràctica de les MCCS: l’absència d’una
pau duradora i el fet que els SMC no
són estats participants i, per tant, només implementen de manera voluntària les normes de l’OSCE. Els participants també debaten la inclusió de
l’ANP entre els socis mediterranis, i
consideren que la seva participació
podria tenir conseqüències positives
per a un diàleg i una cooperació oberts
a l’entorn de les MCCS. La segona
sessió aborda reptes econòmics i mediambientals com la desertització
creixent, la disminució dels recursos
hídrics, les significatives pressions
demogràfiques i el canvi climàtic, en
particular l’augment de les temperatures i de l’aridesa del sòl. Els participants accentuen la importància de
trobar solucions a aquests reptes per
poder facilitar la cooperació i contribuir a una millora de l’estabilitat. La
tercera sessió és inaugurada per Ranier Fsadni, director d’Operacions de
l’Oficina d’Enllaç entre la Comissió
Europea i la Lliga Àrab a Malta, que
parla de les societats multiculturals i el
diàleg intercultural. També advoquen
per augmentar els recursos proporcionats a l’Oficina d’Institucions Democràtiques i Drets Humans (OIDDH) i
criden l’atenció sobre la importància de
cooperar amb organitzacions internacionals com el Consell d’Europa,
l’Aliança de Civilitzacions, la UpM, la
Lliga d’Estats Àrabs i la UNESCO. A
la sessió de clausura es destaca la
necessitat d’un compromís dinàmic i
d’un intercanvi d’experiències entre els
socis mediterranis i els estats participants. Les principals propostes que
sorgeixen de la conferència es relacionen amb la participació dels SMC en
les MCCS de l’OSCE, el treball de
l’organització sobre l’avaluació dels
reptes per a la seguretat mediambiental, i les activitats sobre tolerància i
no-discriminació en el context de
l’OIDDH. Altres temes d’interès en el
marc del Partenariat Mediterrani són
els següents: el paper potencial dels
SMC pel que fa a les qüestions de migració, i la possibilitat d’incloure puntualment altres països en el diàleg del
Partenariat.
www.osce.org/ec/73717

Cimera de l’OSCE
• 1-2 de desembre, Astana (Kazakhstan): onze anys després de l’última
cimera de l’OSCE, celebrada a Istanbul, els caps d’Estat i de Govern de
l’OSCE es reuneixen a Astana per
commemorar el trenta-cinquè aniversari de l’Acta Final d’Hèlsinki i el vintè
aniversari de la Carta de París per a
una Nova Europa. A la reunió, els participants adopten una declaració commemorativa que renova el compromís
dels 56 estats participants de l’OSCE
amb vista a crear una comunitat de
seguretat euroatlàntica i eurasiàtica
lliure, democràtica, comuna i indivisible.
Els representants també reconeixen la
necessitat de reforçar el nivell d’in
teracció amb els socis mediterranis i
asiàtics per a la cooperació. La declaració destaca la importància de l’OSCE
com l’organització de seguretat regional de caràcter més global de l’àrea
euroatlàntica i eurasiàtica a l’hora de
promoure un diàleg obert, prevenir i
resoldre els conflictes, facilitar l’entesa
mútua i fomentar la cooperació. Els
estats participants de l’OSCE reiteren
que la seva principal prioritat és protegir i promoure els drets humans en tant
que fonamentals per a la seguretat global. Reconeixen el vincle indissoluble
que hi ha en termes de seguretat entre
Europa i les regions mediterrània i
asiàtica. Aquesta interdependència
requereix la col·laboració i la interacció
amb els socis, així com el compromís
de promoure democràcies estables i
pròsperes en les àrees adjacents, i, en
particular, a l’Afganistan. Amb motiu de
la cimera, la Troica de l’OSCE es reuneix amb els socis mediterranis. La
delegació d’Israel assenyala que el seu
país continuarà defensant-se tot buscant una solució pacífica amb els palestins i els seus veïns àrabs per mitjà
de negociacions. El secretari de l’Or
ganització de la Conferència Islàmica
(OCI) expressa el seu agraïment per
haver estat convidat a participar a la
cimera de l’OSCE. Subratlla les semblances entre les finalitats i els objectius de l’OSCE i els de l’OCI, que
comprenen la lluita contra el terrorisme
i l’extremisme, la recerca d’una solució
justa i duradora per a la qüestió palestina, el manteniment del respecte pels
drets humans i la bona governança, la
prevenció i resolució de conflictes, i la

construcció de la pau després dels
conflictes. A més, reitera la crida feta
en el Consell Permanent de l’OSCE a
Viena a favor d’una àmplia cooperació
entre l’OCI i l’OSCE per promoure la
pau, la seguretat i el desenvolupament
internacionals. La delegació del Marroc
expressa la seva consideració a la presidència kazakh pels esforços fets a
Viena i a la reunió d’Astana per potenciar la cooperació de l’OSCE amb els
socis mediterranis, i reitera la necessitat d’implementar l’agenda establerta
en les reunions mediterrànies, agenda
que preveu la cooperació en matèries
de terrorisme, migració, trànsit de persones i altres formes de delinqüència
organitzada, i els reptes mediambientals que afecten la seguretat. La lluita
comuna contra aquests reptes hauria
de tenir en compte les causes subjacents als conflictes regionals, la proliferació d’armaments, la marginació
socioeconòmica, la pobresa, l’extre
misme, la intolerància i la xenofòbia. El
Regne del Marroc dóna suport al diàleg
entre civilitzacions i rebutja les ideologies extremistes. També és favorable a
concedir l’estatus de soci mediterrani
a Palestina, com una fita important en
el camí cap a la pau a la regió mediter
rània. El president de la República de
Turquia assenyala la necessitat
d’abordar la seguretat i l’estabilitat a
l’Afganistan com a via per aconseguir
la seguretat i l’estabilitat a tota l’àrea
d’Àsia Central. I destaca la importància
de continuar duent a terme accions
beneficioses a la regió del sud d’Euro
pa a causa del seu recent passat tràgic. El cap de la delegació algeriana
demana la reducció dels desequilibris
socioeconòmics entre les dues ribes
del mar Mediterrani, i la promoció del
desenvolupament sostenible, el desarmament i la no-proliferació. Finalment,
expressa el seu suport a la millora del
funcionament del Grup de Contacte
Mediterrani i a l’ampliació del Partenariat de l’OSCE a l’ANP. El discurs de
la delegació tunisiana se centra en la
urgència d’intensificar les accions concertades i en la necessitat d’augmentar
sinergies per abordar grans reptes com
el terrorisme, la violència i la intolerància en el marc d’una crisi econòmica i
financera internacional. En aquest sentit, el procés de pau a l’Orient Mitjà
constitueix una prioritat, juntament amb
la necessitat d’abordar les causes pro-

3. El Diàleg 5+5
El Diàleg 5+5 és un fòrum de diàleg
informal entre els països de les ribes
nord i sud de la Mediterrània occidental.
El Diàleg 5+5 es va iniciar a Roma,
l’octubre de 1990, amb la intenció de
promoure una consulta eficaç entre els
ministres d’Afers Exteriors dels 10 països participants: Portugal, Espanya,
França, Itàlia i Malta, i els cinc països de
la Unió del Magreb Àrab (UMA): Marroc,
Mauritània, Algèria, Tunísia i Líbia. El seu
objectiu principal és servir com a laboratori d’idees i com a fòrum per tractar
problemes regionals mitjançant un enfocament global, tenint en compte la
creixent interdependència de factors i
temes. Gràcies al seu caràcter flexible i
informal, el fòrum ha esdevingut cada
vegada més obert i, amb els anys, els
ministres i alts funcionaris s’han anat
reunint per tractar un nombre creixent
de temes. El diàleg, de fet, va ser inicial-

Principals reunions durant el 2010
• 15-16 d’abril, Gammarth (Tunísia):
VIII reunió dels ministres d’Afers Exteriors del Diàleg 5+5 sota la copresidència de Tunísia i Espanya. Els ministres
renoven la seva adscripció als valors de
la democràcia, la solidaritat i la cooperació, i aborden diverses qüestions regionals i internacionals. Pel que fa a
l’Orient Mitjà i el procés de pau, reiteren
la urgència d’implementar una solució
de dos estats i critiquen la política israeliana d’assentaments, que consideren un obstacle per a la pau. Afirmen la
convicció que no es podrà aconseguir
una pau duradora si no s’arriba a una
solució global dels conflictes sirianoisraelià i libanoisraelià. Altres temes rellevants tractats en la reunió són els següents: la reforma del sector financer
internacional, la seguretat alimentària, la
UpM, el turisme, l’ensenyament superior
i la investigació científica, les pimes i el
clima. Quant a aquest últim tema, se
suggereix la creació d’una agència
euromediterrània per a la protecció de
l’ecosistema i de la costa. Els ministres
acorden establir un comitè de seguiment encarregat de preparar la reunió
anual i d’aplicar les seves recomanacions. La següent reunió d’Afers Exteriors se celebrarà a Itàlia.
• 26-27 d’abril, Orà (Algèria): I Conferència Ministerial sobre Medi Ambient
i Energies Renovables, copresidida per
Algèria i Espanya. Els participants reconeixen la importància d’una bona gestió
de l’aigua potable i de poder accedir-hi;
recorden la importància de lluitar contra
la contaminació marítima, reconeixen la
interdependència entre el canvi climàtic,
la desertització i la disminució de la diversitat biològica, i reclamen una major
cooperació en els àmbits de la prevenció i el rescat de catàstrofes naturals.
Tracten també altres qüestions com ara
la gestió de residus i de recursos, la
protecció de la costa i la gestió integrada de les àrees costaneres, el Pla Solar
Mediterrani i les interconnexions elèc-
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• 1-2 de desembre, Astana (Kazakhstan): la reunió anual entre la Troica Ministerial de l’OSCE i els SMC es produeix en paral·lel a la cimera d’Astana
amb la participació del secretari general
i l’Assemblea Parlamentària de l’OSCE.
Els participants subratllen la importància
del Partenariat Mediterrani per fer front
a amenaces comunes com ara el terrorisme, la ciberdelinqüència i el trànsit de
persones. Avaluen l’estat del diàleg i les
propostes presentades per reforçar la
cooperació a fi de garantir la seguretat
comuna. El ministre d’Afers Exteriors de
Lituània i president del Grup de Contacte Mediterrani presenta una sèrie de
propostes per a una major cooperació,
que comprenen l’intercanvi de bones
pràctiques i la participació de la societat civil i el món acadèmic. També es
proposa orientar el treball del Grup de
Contacte cap a projectes concrets i
decisions preliminars suggerides en els
òrgans decisoris de l’OSCE. Alguns
participants destaquen el valor potencial de concedir l’estatus de soci a Palestina i de reforçar la interacció amb
altres iniciatives i organitzacions regionals (la Unió Europea, l’OTAN i la Lliga
d’Estats Àrabs). Irlanda presidirà el
Grup de Contacte el 2011.

ment només un compromís polític entre
ministres d’Afers Exteriors, i s’ha anat
ampliant progressivament per incloure
àmbits diversos: interior des de 1995,
migracions des de 2002, relacions interparlamentàries des de 2003, defensa
des de 2004, turisme des de 2006 i
transport des de 2007.
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fundes del terrorisme. Si es considera
que el terrorisme i l’extremisme prosperen en ambients caracteritzats per la
marginació, l’exclusió i la pobresa, es
requereix una major mobilització internacional. S’hauria de potenciar la cooperació en la dimensió humana, de
manera que inclogués la promoció del
diàleg i la difusió dels valors de la moderació, la mentalitat oberta i la tolerància, amb especial atenció als joves. El
ministre d’Afers Exteriors egipci inicia
el seu discurs destacant la interdependència de la seguretat a Europa i la
Mediterrània. Subratlla el ferm suport
d’Egipte a la concessió de l’estatus de
soci mediterrani a l’ANP, i afirma que
les negociacions no són més que un
mitjà per arribar a l’autèntic objectiu de
posar fi a l’ocupació israeliana dels Ter
ritoris Palestins i la implementació de
la solució de dos estats a través de la
institució d’un Estat palestí amb Jerusalem Est com a capital i unes fronteres
basades en la demarcació de 1967. El
ministre egipci planteja també la qüestió del desarmament i la no-proliferació,
i advoca per la creació d’una zona desnuclearitzada a l’Orient Mitjà i la finalització de la pràctica de la doble vara de
mesurar. Expressa la seva inquietud en
l’àmbit de la tolerància i la no-discriminació, i demana un plantejament més
holístic i equilibrat, tot fent una crida
als països a assumir la seva responsabilitat per propagar una cultura de la
tolerància. El cap de la delegació de
Malta subratlla la importància de
col·laborar més estretament amb els
socis mediterranis a fi d’abordar nous
reptes com el canvi climàtic, les armes
de destrucció massiva, el terrorisme, la
delinqüència organitzada i la migració.
Per poder dur-ho a terme es requereix
una important contribució d’altres actors, en particular de la Unió Europea
i l’OTAN. La Plataforma per a la Seguretat Cooperativa acordada a Istanbul
el 1999 va proporcionar el marc adequat, però s’hauria d’ampliar als actors
regionals i subregionals externs a la
regió de l’OSCE. El doctor Anthony
Borg, viceprimer ministre i ministre
d’Afers Exteriors, reitera també el compromís maltès amb el ple respecte als
drets humans, les llibertats fonamentals, la democràcia i l’Estat de dret com
a nucli d’una concepció global de la
seguretat.
http://summit2010.osce.org
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triques. La segona conferència ministerial se celebrarà a Portugal.
www.pap-thecoastcentre.org/razno/
declaration_Oran.pdf
• 2 de setembre, Trípoli (Líbia): la II
cimera del Diàleg 5+5, que compta amb
l’assistència dels ministres dels països
de la Mediterrània occidental, se centra
en la cooperació constant entre els estats membres, i també en la planificació
de la gran cimera de 2011, que es preveu que se celebrarà a Malta. El líder libi
Gaddafi proposa també la inclusió el
pròxim any de Grècia i Egipte en el que
aleshores es convertirà en el Diàleg
6+6.
• 13 de desembre, Trípoli (Líbia): VII
Conferència Ministerial sobre Migració
a la Mediterrània occidental, després
d’una reunió de dos dies preparada per
funcionaris d’alt rang i experts. Hi assisteixen els ministres responsables de la
migració, així com els observadors de
l’Organització Internacional per a les
Migracions (OIM) i l’Oficina de les Nacions Unides contra la Droga i el Delicte (ONUDD), entre d’altres. Els experts
elaboren un document que preveu
l’establiment de projectes de desen
volupament en els països d’origen dels
emigrants; el foment del mercat de treball i de la producció encoratjarà aquests
emigrants a quedar-se als seus països
d’origen. Els participants subratllen la
importància de la coordinació entre els
països del Diàleg 5+5 amb vista a reduir
la migració il·legal, i la seva relació amb
el desenvolupament de la delinqüència
organitzada i el creixement de les xarxes
criminals dedicades al tràfic d’emigrants.
Els ministres demanen també la reactivació del comitè de seguiment sobre la
migració a fi d’implementar les recomanacions de la reunió ministerial.
www.iom.int/jahia/webdav/shared/shared/mainsite/microsites/rcps/5+5/7thMinisterial-Conference-Migration-Ministerial-Conclusions-Tripoli-December-2010.pdf
• 1-2 de desembre, la Valletta (Malta):
VI Reunió de Ministres de Defensa. La
iniciativa de defensa 5+5 està integrada per 10 països mediterranis occidentals, tots els quals estan banyats pel mar
Mediterrani. La iniciativa, proposada el
21 de desembre de 2004, quan els ministres de Defensa dels estats membres
en qüestió es van reunir a París i van
signar la seva declaració d’intencions,
estableix un pla d’acció anual que inclou

les accions pràctiques sobre temes de
seguretat que es desenvoluparan al
llarg de l’any. Supervisa la implementació del pla d’acció un comitè de direcció
integrat per dos representants dels ministres de Defensa de cada país. Les
activitats del pla comprenen els quatre
àmbits de: vigilància marítima; contribució de les forces armades a la protecció
civil; seguretat aèria, i formació i entrenament. Els ministres acorden convocar
una segona cimera a Malta, tot i que
aquest país traspassa la presidència del
grup a Mauritània.
www.doi.gov.mt/en/press_relea ses/2010/12/pr2252.pdf

4. La Iniciativa Adriàticojònica
(AII)
La Iniciativa Adriàticojònica (AII) es remunta a la Cimera sobre Desenvolupament i Seguretat als Mars Adriàtic i
Jònic celebrada a Ancona el 2000. Va
ser establerta formalment pels ministres d’Afers Exteriors d’Albània, Bòsnia
i Hercegovina, Croàcia, Grècia, Itàlia i
Eslovènia, que van adoptar la Declaració d’Ancona en presència de la Comissió Europea. Dos anys després, la República Federal de Iugoslàvia (Sèrbia i
Montenegro) s’hi va afegir. Més tard, el
2007, arran de la seva dissolució, Sèrbia i Montenegro van passar a formar
part de l’AII com a estats independents.
L’AII aspirava sobretot a ser un mitjà per
reforçar la cooperació regional entre els
països costaners a fi de fomentar solucions comunes a problemes comuns
relatius a la seguretat i l’estabilitat (especialment a la regió dels Balcans). El
context geopolític de la regió ha canviat profundament amb els anys: Eslovènia va entrar en la Unió Europea el
2004, Croàcia és a punt de fer-ho, i
quatre països més —Albània, Bòsnia
i Hercegovina, Montenegro i Sèrbia—
avancen també cap a la seva integració
a la Unió, si bé a diferents ritmes. En
aquest context, un dels principals objectius de l’AII és donar suport a la perspectiva de la integració europea dels
seus països socis que actualment no
pertanyen a la Unió.
La presidència de l’AII és rotatòria i canvia cada sis mesos per ordre alfabètic:
Itàlia va succeir Grècia el juny de 2009,
mentre que Montenegro va assumir la
presidència el juny de 2010. L’òrgan de

presa de decisions de l’AII és el Consell
Adriàticojònic, integrat pels ministres
d’Afers Exteriors dels països participants. La seva agenda es prepara durant les reunions d’alts funcionaris que
se celebren tres vegades a l’any. També
realitza importants funcions la Secretaria Permanent de l’AII, creada el 2008
a Ancona, el principal objectiu de la qual
és garantir la continuïtat entre una presidència i la següent, fer la iniciativa més
«orientada a projectes», i recollir les propostes dels països membres.
La iniciativa també treballa en col·
laboració amb altres iniciatives que operen al sud-est d’Europa: la Iniciativa
Centreeuropea (ICE), l’Organització de
Cooperació Econòmica del Mar Negre
(CEMN) i el Procés de Cooperació del
Danubi (PCD). En el curs de 2010 es
reforça la col·laboració amb el Consell
d’Estats del Mar Bàltic (CEMB), que se
centra en els interessos comuns en el
medi ambient costaner i marítim, la qual
cosa ha portat a la creació d’un taller
conjunt AII-CEMB sobre la cooperació
en un desenvolupament sostenible i el
diàleg de la societat civil. Aquesta cooperació estreta amb el CEMB hauria de
ser útil per aprofitar l’experiència del
Consell Bàltic en el procés de creació
de la macroregió adriàticojònica (per
aquest motiu es va convidar el CEMB a
participar en el Consell de l’AII ). La
regió que comprèn des del mar Negre
fins al Danubi i el Bàltic ja era objecte
d’una estratègia específica per part de
la Unió Europea. En aquest sentit, l’estratègia de l’AII consisteix a accelerar la
col·laboració entre els seus membres a
fi de presentar a Brussel·les la proposta d’una macroregió adriàticojònica. La
conca adriàticojònica té similituds amb
la regió bàltica, ja que en tots dos casos
es tracta de mars relativament tancats
que constitueixen una mena de frontissa entre els estats membres de la Unió
Europea i els que no en són; i en certa
mesura, la conca adriàticojònica sembla
que és la sortida marítima natural de la
regió del Danubi.
L’AII és activa en diversos àmbits, normalment per mitjà de taules rodones
tècniques integrades per experts procedents de cadascun dels països membres. Els principals camps d’interès són
la petita i la mitjana empresa, el turisme,
el desenvolupament rural, la cooperació
cultural i universitària, el medi ambient i
la prevenció dels incendis.

tot afirmant la seva disposició a col·laborar-hi.

• 28 de juny, Podgorica (Montenegro):
en la primera reunió del CAF de l’AII es
presenten les prioritats de la presidència montenegrina: continuar els treballs
iniciats durant la presidència italiana, tot
fent un seguiment dels protocols ja signats i completant la signatura d’uns altres en procés, i protegir el projecte de
la macroregió d’acord amb les tres condicions requerides per la Unió Europea:
absència de nous fons, absència de
noves estructures i absència de noves
lleis. Montenegro, que presideix alhora
tres iniciatives (la Iniciativa Adriàtico
jònica, la Iniciativa de Cooperació d’Istanbul, i el Procés de Cooperació del
Sud-est d’Europa), aspira a treure partit de les sinergies mútues, alhora que
evita que se solapin entre elles.
• 12 de novembre, Podgorica (Montenegro): a la subtaula sobre turisme
emmarcada en la taula rodona sobre
turisme, cultura i cooperació interuniversitària, els participants estableixen
iniciatives encaminades a presentar la
conca adriàticojònica com una destinació turística integrada, a garantir la
sostenibilitat i l’ecoturisme a la regió, i
a millorar la formació professional en
l’àmbit del turisme.
• 15 de desembre, Podgorica (Montenegro): els principals temes de la
taula rodona sobre cooperació marítima
són la prevenció de la contaminació, el
transport marítim en distàncies curtes i
les autopistes del mar. Sobre aquest
darrer tema, els experts dels països participants acorden que se centraran en
projectes que constitueixin una alternativa al transport terrestre, per eliminar
així part del trànsit per terra. Per fer-ho,
cal reforçar la cooperació i la comunicació entre els països membres de l’AII.
Més informació:
www.esteri.it/MAE/EN/Politica_Estera/
Aree_Geografiche/Europa/Balcani/IAI.
htm
www.aii-ps.org
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Els principals objectius de la presidència italiana són reforçar el plantejament
«orientat a projectes» de la iniciativa,
consolidar la perspectiva europea per
als estats membres de l’AII que actualment no pertanyen a la Unió, millorar la
relació entre l’AII i altres organitzacions
regionals, i potenciar la dimensió parlamentària de l’AII.
• 27-28 de gener, Ancona (Itàlia): en
la segona reunió del Comitè d’Alts Funcionaris (CAF) de l’AII, sota la presidència italiana, un membre del Comitè de
Regions presenta les estratègies de la
Unió Europea per a les macroregions.
La creació d’una macroregió adriàticojònica representaria l’oportunitat
d’aprofitar millor els actuals fons de la
UE i fomentar la cooperació regional, i
proporcionaria a l’AII la possibilitat de
capitalitzar deu anys d’experiència. La
Unió Europea ja ha aprovat la macroregió bàltica, mentre que la regió del Danubi està encara pendent de ser-ho.
Per presentar la sol·licitud de creació
de la macroregió és important posar en
relleu que els governs treballen en sinergia a tots els nivells, en tot el conjunt
de xarxes, associacions i institucions.
En una reunió posterior sobre «Macroregions europees», el ministre d’Afers
Exteriors italià identifica alguns dels
sectors operatius de l’estratègia: protecció del medi ambient, desenvolupament territorial i millora de l’accessibilitat i la comunicació. La delegació
italiana també presenta la situació dels
protocols sobre turisme i petita i mitjana empresa, i proposa dues noves àrees de cooperació: desenvolupament
rural i arqueologia submarina.
• 11 de febrer, Verona (Itàlia): els estats membres de l’AII signen un protocol
sobre cooperació en la petita i mitjana
empresa (PIME) que aspira a definir una
visió comuna per fomentar la creació i
el desenvolupament de pimes a la conca adriàticojònica. En aquest sentit,
consideren estratègiques les qüestions
següents: l’intercanvi de bones pràctiques, l’establiment d’una sèrie de ser-

veis dirigits específicament a les pimes,
i el suport a l’empresariat femení.
• 1 de març, Roma (Itàlia): l’estratègia
italiana de l’any aspira a ampliar la cooperació de l’AII en el desenvolupament rural a fi de proposar en la següent reunió del CAF que aquest tema
s’inclogui en les taules rodones ja existents. Per aquest motiu se celebra una
taula rodona ad hoc sobre desenvolupament rural. El representant serbi
aprofita l’ocasió per presentar el Grup
de Treball Permanent (GTP) de desenvolupament rural regional, una plataforma per a l’intercanvi d’informació i
dades sobre desenvolupament rural al
sud-est d’Europa que pot ser un instrument per potenciar la cooperació en
aquest àmbit.
• 21 i 22 d’abril, Trieste (Itàlia): la taula
rodona sobre cooperació en el transport
marítim reuneix 19 representants de les
administracions de Bòsnia i Hercegovina, Croàcia, Grècia, Itàlia, Montenegro i
Eslovènia per tractar de les maneres i els
mètodes de reforçar la cooperació sobre
temes marítims. Els objectius de la reunió
són crear una base per a l’intercanvi d’experiències relatives al sistema de transport marítim nacional que garanteixi, a
més de la seguretat, la protecció del
medi ambient marí.
• 5 de maig, Ancona (Itàlia): en el XII
Consell Adriàticojònic, arran del desè
aniversari de la Iniciativa Adriàticojònica, els ministres d’Afers Exteriors dels
estats participants de l’AII adopten la
Declaració de Ancona, que renova el
seu compromís amb la iniciativa. Subratllen els progressos realitzats en el
camí cap a la integració europea de tots
els membres de la iniciativa, i afirmen
que cal accelerar el procés de liberalització de visats per a Albània i per a
Bòsnia i Hercegovina. Reconeixen com
a prioritats de l’AII la petita i mitjana empresa, la cooperació en el transport
marítim, el turisme, la cultura i la cooperació universitària, el medi ambient i la
prevenció dels incendis, així com l’agricultura i el desenvolupament rural. Els
participants també adopten la declaració de suport a l’estratègia de la Unió
Europea per a la regió adriàticojònica,
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Observatori electoral mediterrani

Aquest apartat aporta informació detallada sobre els resultats de les eleccions presidencials i legislatives que
han tingut lloc el 2010 en diversos estats independents, presentats en ordre
circummediterrani. La llista inclou també referèndums, així com les eleccions
efectuades en ens autònoms o en altres
territoris rellevants que siguin d’especial
importància política.
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Eslovènia
Referèndum
6 de juny de 2010
El referèndum abordava l’aprovació d’un
acord per traslladar el conflicte fronterer
amb Croàcia a un tribunal arbitral internacional.
La pregunta oficial era la següent:
Aprova l’aplicació de la Llei sobre la
ratificació de l’Acord d’Arbitratge entre
el Govern de la República d’Eslovènia i
el Govern de la República de Croàcia,
adoptat pel Parlament eslovè en la sessió del 19 d’abril de 2010?

% 1a
ronda

% 2a
ronda

Ivo Josipovic (SDP, Partit
Socialdemòcrata Croat)

32,42

60,26

Milan Bandic
(independent)

14,83

39,74

Andrija Hebrang (HDZ,
Unió Democràtica de
Croàcia)

12,04

-

Nadan Vidosevic
(independent)

11,33

-

Vesna Pusic (HNS, Partit
Popular Croat Demòcrates Liberals)

7,25

-

Dragan Primorac
(independent)

5,93

-

Miroslav Tudman
(independent)

4,09

-

Damir Kajin (IDS,
Assemblea Democràtica
d’Ístria)

3,87

-

Eleccions parlamentàries - Cambra de
Representants

Josip Jurcevic
(independent)

2,74

-

Boris Miksic
(independent)

2,10

-

Escons per a la Federació de Bòsnia i
Hercegovina

Vesna Skare-Ozbolt
(independent)

1,89

-

Partit Socialdemòcrata
(SDP)

26,1

8

Slavko Vuksic (Partit
Demòcrata de la Plana
d’Eslovènia)

0,42

-

Partit d’Acció Democràtica
(SDA)

19,4

7

Unió per un Futur Millor
(SBB)

12,2

4

Unió Democràtica Croata
(HDZ)

11

3

Partit per Bòsnia i
Hercegovina (SBH)

7,3

2

Unió Democràtica Croata
1990 (HDZ-1990)

4,9

2

Partit del Poble Treballador
per a la Millora (NSRB)

4,8

1

Comunitat Democràtica
Popular (DNZ)

1,5

1

Participació: 43,96% (1a ronda); 50,13% (2a ronda).

Percentatge
Sí

51,54%

No

48,46%

Participació 42,66%.

Croàcia
Eleccions presidencials
27 de desembre de 2009 i 10 de gener
de 2010
Eleccions anteriors: 25 de novembre de
2007
Des de l’any 2000 Croàcia és una república parlamentària. El president és
elegit per majoria absoluta per a un
mandat de cinc anys.

Dom), formada per 42 membres elegits
per a mandats de quatre anys per representació proporcional dels dos ens
federals, i la Casa dels Pobles (Dom
Naroda), consistent en 15 membres
nomenats pels ens federals. La presidència de Bòsnia i Hercegovina està
formada per tres membres, elegits per
sufragi universal per a un mandat de
quatre anys. Els tres membres de la
presidència són elegits per les tres comunitats ètniques que representen. El
càrrec de president l’ocupen de manera rotatòria els tres membres cada vuit
mesos.

Candidats

Bòsnia i Hercegovina
Eleccions parlamentàries i presidencials
3 d’octubre de 2010
Eleccions anteriors: 1 d’octubre de
2006
La república parlamentària de Bòsnia i
Hercegovina és una federació entre la
Federació de Bòsnia i Hercegovina (Federacija Bosna i Hercegovina), que
cobreix els territoris bosnià i croat, i la
República de Sèrbia (Republika Srpska). Bòsnia i Hercegovina té un Parlament bicameral, consistent en la Cambra de Representants (Zastupnicki

Partit

%

Escons

Escons per a la República Srpska
Partit

%

Escons

Aliança de
Socialdemòcrates (SNSD)

43,3

8

Partit Democràtic Serbi
(SDS)

22,2

4

6,5

1

Partit del Progrés
Democràtic (PDP)

Partit d’Acció Democràtica
(SDA)

2,6

0

2

0

Partit per Bòsnia i
Hercegovina (SBH)
Participació: 56,49%.

Eleccions presidencials
Candidats serbis

%

Nebojša Radmanovic (SNSD)

48,9

Mladen Ivanic (KZS)

47,3

Rajko Papovic (SDS)

3,8

Candidats bosnians

%

Bakir Izetbegovic (SDA)

34,9

Fahrudin Radoncic (SBB)

30,5

Haris Silajdzic (SBH)

25,1

Ibrahim Dedovic (DNZ)

2,9

Mujo Demirovic (BPS)

1,9

Demal Latic (A-SDA)

1,9

Ibrahim Spahic (GDS)

1,5

Izudin Kesetovic (BOSS)

0,9

Aida Jusic

0,5

Candidats croats
Željko Komšic (SDP)
Borjana Krišto (HDZ)
Martin Raguž (HDZ-1990)

Percentatge

60,6

Sí

57,88%

19,7

No

42,12%

10,8
8,2

Pero Galic

0,3

Mile Kutle

0,2

Ferdo Galic

0,2

Xipre del Nord (República Turca)
Eleccions presidencials
18 d’abril de 2010
Anteriors: 17 d’abril de 2005
La ciutadania va anar a les urnes per
elegir president, el mandat del qual durarà cinc anys.
%

Dervis Eroglu (UBP, Partit de la
Unitat Nacional)

50,4

Mehmet Ali Talat (CTP, Partit
Republicà Turc)

42,9

Tahsin Ertugruloglu

3,8

Mustafa Kemal Tumkan

0,8

Zeki Besiktepeli

1,6

Arif Salih Kirdag

0,4

Ayhan Kaymak

0,1

Participació: 76,36%.

12 de setembre de 2010
El referèndum aborda un paquet d’esmenes a la Constitució de 1982. La
revisió modifica considerablement
l’equilibri de poders a Turquia: augmenta la responsabilitat dels militars davant
els tribunals civils, mentre que el Parlament participa en el nomenament de
jutges. La reforma amplia els drets a la
intimitat personal i redueix el poder dels
tribunals militars, que perden l’autoritat
per jutjar civils en temps de pau. Es deroga l’article 15, que impedia que els
líders de cops militars haguessin
d’afrontar judicis o represàlies legals. El
nombre de membres del Tribunal Constitucional passa de 15 a 17, tres dels
quals són nomenats pel Parlament, i la
resta, pel president. Les esmenes inclouen una major protecció dels treballadors, el reconeixement dels sindicats i
el dret a la vaga; amplien, a més, el dret
a la negociació col·lectiva dels empleats
del Govern.

%

Jerko Ivankovic-Lijanovic (NSRzB)

Candidat

Turquia
Referèndum

Participació: 73,71%.

Jordània
Eleccions legislatives
9 de novembre de 2010
Eleccions anteriors: 20 de novembre de
2007
Monarquia parlamentària amb legislatura bicameral. L’Assemblea Nacional
(Majlis al-Umma) consta de dues cambres: la Cambra de Diputats (Majlis alNuwaab) i l’Assemblea de Senadors
(Majlis al-Aayan). Aquesta última està
integrada per 60 membres, designats
pel rei. Amb la nova llei electoral, el
nombre de membres de la Cambra de
Diputats va passar de 110 a 120. Els
diputats s’elegeixen de la manera següent: 108 escons representen circums
cripcions d’un sol membre, i 12 es reserven a les dones, mitjançant un
col·legi electoral especial. A més, hi ha
nou escons reservats a cristians i tres
per a txetxens/adigués. El sistema de
drets civils i polítics del país no és lliure,
segons Freedom House. L’oposició

principal, el Front d’Acció Islàmica, va
boicotejar les eleccions. Gairebé tots
els candidats són independents, però
la majoria són membres de tribus indígenes lleials al rei.
Partits

Escons

Independents pro Govern

118
2

Partits de l’oposició
Participació: 53,0%.

Egipte
Eleccions legislatives
Egipte té un Parlament bicameral consistent en el Consell Assessor (Majilis
Al-Shura), amb 264 escons, i l’Assemblea Popular (Majlis Al-Sha’ban), amb
518 escons. Al Consell Assessor (Majilis Al-Shura), 176 membres són elegits per majoria absoluta mitjançant un
sistema de dues rondes, i ocupen el
càrrec durant sis anys. El president designa 88 membres més, que ocupen el
càrrec durant el mateix període. Cada
tres anys, canvien 88 membres electes
i 44 membres nomenats. A l’Assemblea
Popular (Majlis Al-Sha’ban), 508 membres són elegits per majoria absoluta
mitjançant un sistema de dues rondes,
i ocupen el càrrec durant cinc anys –64
escons estan reservats a les dones–,
mentre que 10 són nomenats pel president.
1-8 de juny de 2010
Eleccions anteriors: juny de 2007
Consell Assessor
Partit

1a
2a
ronda ronda

Total
escons

Partit Nacional
Democràtic
(NDP)

74

6

80

Partit Nacional
Unionista
Progressista
(Tagammu)

1

0

1

Partit del Demà (Al
Ghad, centristaliberal)

1

0

1

Partit Àrab
Democràtic
Nasserista

1

0

1

Partit de la
Generació
Democràtica (Al
Geel)

1

0

1

Independents
(altres)

0

4

4

Annexos

1
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4,6

403

Aliança Democràtica
Popular (DNS)

Independents
(Germans
Musulmans)

0

0

Nomenats

0

44

Participació: primera ronda, 30,8%; segona ronda,
14%.

Eleccions parlamentàries

404

Med.2011
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28 de novembre - 5 de desembre
Eleccions anteriors: 9 - 20 de novembre
- 1 de desembre de 2005
Assemblea Popular
Partit
Partit Nacional Democràtic
(NDP)
Independents (n’inclou un
de Germans Musulmans,
l’afiliació del qual va ser
suspesa per l’organització;
molts altres independents
estan afiliats a l’NDP)

%
81%

Escons
420
69

Partit Neo-Wafd (NWP,
Partit nacionalista liberal)

1,1%

6

Partit Nacional Unionista
Progressista (Tagammu)

0,9%

5

Partit del Demà (Al Ghad)

0,2%

1

Partit de la Justícia Social

0,2%

1

Partit de la Generació
Democràtica (Al Geel)

0,2%

1

Partit Democràtic de la Pau

0,2%

1

Independents (Germans
Musulmans)

0,2%

1

Partit Nasserista

0,0%

0

Vacants per cobrir (perquè
la Comissió Electoral
Superior va invalidar
quatre candidatures)

4

Participació: primera ronda 34,95%; segona ronda
27,47%.

Fonts
Adam Carr’s Electoral Archive
http://psephos.adam-carr.net
Freedom House
www.freedomhouse.org
IFES Electionguide
www.electionguide.org/index.php
Keesing’s World Record of Events
www.keesings.com
Observatorio electoral TEIM
www.observatorioelectoral.es
Parline Database
	www.ipu.org/parline/parlinesearch.
asp

Cooperació de la Unió Europea
Ajuda oficial als països mediterranis finançada amb el pressupost de la Comissió Europea i el Fons Europeu de
Desenvolupament (FED) l’any 2009
Pagaments

-

-

Eslovènia

-

0,33

Croàcia

139,04

93,88

Bòsnia i Hercegovina

111,26

54,79

Sèrbia

185,42

221,67

Montenegro

31,29

11,03

Macedònia (ARIM)

77,89

39,21

Albània

82,14

51,65

Xipre
Turquia

-

2,18

533,26

571,16

Síria

48,78

43,33

Líban

48,19

52,35

Jordània

68,03

60,88

Israel

1,50

3,17

Territoris Palestins Ocupats

399,78

386,57

Egipte

140,03

147,01

Líbia
Tunísia

-

7,38

77,03

77,64

Algèria

46,58

59,44

Marroc

146,08

203,35

2,09

25,24

Mauritania

Annexos

Compromisos

Malta

Med.2011

(en milions d’euros)
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Elaboració pròpia. Font: Annual report 2010 on the European Union’s development and external assistance policies and their implementation in 2009
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2010_en.pdf
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Cooperació UE 2009
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Elaboració pròpia. Font: Annual report 2010 on the European Union’s development and external assistance policies and their implementation in 2009
http://ec.europa.eu/europeaid/multimedia/publications/documents/annual-reports/europeaid_annual_report_2010_en.pdf

Mauritània

Marroc

Algèria

Tunísia

Líbia

Egipte

Gaza i
Cisjordania

Israel

Jordània

Líban

Síria

Turquia

Xipre

Albània

Macedònia

Montenegro

Sèrbia

Bosnia i
Herzegovina

Croàcia

0

Eslovènia

100

TAULA A2

Instrument Europeu de Veïnatge i Associació (IEVA). 2009 i 2010
Compromisos en el marc de l’IEVA

(en milions d’euros)

54

Egipte

140

152

Israel

1,5

2

Jordània

68-

70

43

44

143

135

Síria

40

50

Tunísia

77

77

Gaza i Cisjordània*

353,6

356

Total IEVA bilateral

901,7

940

Marroc

Annexos

2010

35,6

Líban

* Les dades de Gaza i Cisjordània inclouen l’IEVA, ajuda humanitària, OOPS i l’Instrument d’Estabilitat.
Elaboració pròpia. Font: http://ec.europa.eu/europeaid/work/ap/index_en.htm

TAULA A3

Països mediterranis candidats a l’adhesió a la Unió Europea

Instrument d’Ajuda Preadhesió (IPA) 2009
Croàcia

Med.2011

2009

Algèria

Component I. Ajuda a la transició i desenvolupament institucional

(en milions d’euros)
			
		

Criteris polítics

7,76

Capacitat per assumir les obligacions que comporta l’adhesió

20,55

Criteris econòmics

2,63

Programes de suport

11,16

Component II. Cooperació transfronterera

		

15,9

Component III. Desenvolupament regional

		

49,7

406

Transport

18,5

Medi ambient

18,5

Competitivitat regional

12,7

Component IV. Desenvolupament dels recursos humans

		

14,2

Component V. Desenvolupament rural

		

25,8

Macedònia (ARIM)
Component I. Ajuda a la transició i desenvolupament institucional

			
		
17,93

Criteris econòmics

4,04

Eix prioritari i programes de suport

6,34

Component II. Cooperació transfronterera

		

4,37

Component III. Desenvolupament regional

		

20,80

Transport

15,7

Medi ambient

3,9

TA

1,2

Component IV. Desenvolupament dels recursos humans

		

7,10

Component V. Desenvolupament rural

		

10,20

Component I. Ajuda a la transició i desenvolupament institucional

81,8*

37,06

8,75

Criteris polítics
Cabal comunitari

Turquia

151,2*

42,1

			
		

Progrés pel que fa al compliment íntegre dels criteris polítics de Copenhaguen

30,92

Adopció i aplicació del cabal comunitari

68,90

Foment del diàleg de la societat civil UE-Turquia

99,60

Activitats de suport

204,55

5,13

Component II. Cooperació transfronterera

		

Component III. Desenvolupament regional

		

Transport

60,3

Medi ambient

67,6

Competitivitat regional

3,05
182,7

54,8

Component IV. Desenvolupament dels recursos humans

		

55,6

Component V. Desenvolupament rural

		

85,6

* El total inclou programes multibeneficiaris.
Elaboració pròpia. Font: Comissió Europea http://ec.europa.eu/enlargement/pdf/press_corner/key-documents/financial_assistance/2009/annex_working_document_en.pdf

531,4
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Previsions per a l’any 2010 segons l’IPA (països candidats i candidats potencials)
Milions d’euros

Croàcia

154,2

Macedònia (ARIM)

92,3

Turquia

653,7

Albània

93,2

Bòsnia i Hercegovina

106,0

Montenegro

34,0

Sèrbia

198,7

Kosovo (Res. 1244 del CSNU)
Programa multibeneficiari

67,3
157,7

Préstecs del Banc Europeu d’Inversions a països mediterranis l’any 2009

Croàcia
Rehabilitació de 52 trams de carreteres nacionals, amb una longitud total de 687 km
Participació en un fons especialitzat en projectes de petita escala sobre eficàcia energètica al sud-est d’Europa

Milions d’euros
415
60
5

Finançament de productes de petita o mitjana escala desenvolupats per pimes o empreses de mitjana capitalització

250

Finançament de projectes de petita o mitjana escala desenvolupats per pimes

100

Bòsnia i Hercegovina
Participació en un fons especialitzat en projectes de petita escala sobre eficàcia energètica al sud-est d’Europa
Finançament de projectes de petita o mitjana escala desenvolupats per petites empreses o microempreses
Finançament de projectes de petita o mitjana escala desenvolupats per pimes
Sèrbia
Construcció de sis subestacions elèctriques de 220 o 400 kV
Construcció d’un tram d’autopista al corredor paneuropeu X entre Grabovnica i Levosoje, al sud de Sèrbia

153
3
10
140
896,5
24,5
384

Construcció del nou pont sobre el Sava i de les vies d’accés a Belgrad

70

Finançament de projectes d’infraestructures de petita o mitjana escala

25

Participació en un fons especialitzat en projectes de petita escala sobre eficàcia energètica al sud-est d’Europa
Finançament de projectes d’infraestructures de petita i mitjana escala
Finançament d’arrendaments per a projectes d’infraestructures de petita i mitjana escala
Finançament de projectes de petita o mitjana escala desenvolupats per pimes
Montenegro

3
10
20
360
111

Rehabilitació de vies i ponts de tot el país

30

Creació d’un sistema nacional de gestió de residus sostenible

27

Participació en un fons especialitzat en projectes de petita escala sobre eficàcia energètica al sud-est d’Europa
Finançament de projectes de petita o mitjana escala desenvolupats per pimes
Macedònia (ARIM)
Participació en un fons especialitzat en projectes de petita escala sobre eficàcia energètica al sud-est d’Europa
Finançament de projectes de petita i mitjana escala amb préstecs a mitjà-llarg termini
Albània
Participació en un fons especialitzat en projectes de petita escala sobre eficàcia energètica al sud-est d’Europa
Finançament de projectes de petita o mitjana escala desenvolupats per pimes
Turquia
Modernització i extensió de xarxes nacionals de distribució elèctrica
Construcció d’un parc eòlic de 135 MW a la regió d’Osmaniye (Turquia oriental)

3
51
103
3
100
13
3
10
2.648
125
30

Finançament de projectes en l’àmbit del medi ambient i l’energia

300

Construcció d’una línia ferroviària d’alta velocitat entre Istanbul i Ankara

293

Construcció i gestió d’una línia de producció a Ankara
Inversió en el sistema de recerca acadèmica de la República de Turquia
Participació en un fons especialitzat en projectes de petita escala sobre eficàcia energètica al sud-est d’Europa

Med.2011

Préstecs per sector

50
335
5

Finançament de projectes de petita i mitjana escala

360

Finançament de projectes de petita i mitjana escala, en especial petites empreses

150

Finançament d’arrendaments per a projectes d’infraestructures de petita i mitjana escala

100

Finançament de projectes de petita o mitjana escala desenvolupats per pimes

550
(Continua)
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Annexos

Font: Comissió Europea http://ec.europa.eu/enlargement/how-does-it-work/financial-assistance/planning-ipa_es.htm
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Préstecs del Banc Europeu d’Inversions a països mediterranis l’any 2009 (Continuació)

Finançament de projectes de petita i mitjana escala, principalment als sectors manufacturer i de serveis

200

Finançament de projectes de petita o mitjana escala desenvolupats per pimes, principalment als sectors manufacturer i de
serveis

150

Marroc

540

Construcció de dues línies de tramvies entre Rabat i Salé

225

Construcció d’una fàbrica de vehicles de baix cost a la zona franca de Melloussa, a 30 km del port de Tànger

100

Participació en el pla de desenvolupament 2009-2012 del sistema educatiu

200

Tunísia

434

Construcció d’un tram de l’autopista de peatge de Sfax a Gabès, al sud de Tunísia
Construcció d’un aeroport a prop de la localitat d’Enfidha

Annexos

Construcció d’una fàbrica d’àcid fosfòric a prop de la ja existent (Skhira), a prop de Gabès, al sud de Tunísia
Egipte

70
130
122
50

Préstec marc per a inversions relacionades amb el proveïment d’aigua i el tractament d’aigües residuals a quatre províncies del
delta del Nil

70

Finançament d’una empresa de microfinances amb seu a la regió de Dacàlia

2
70

Construcció d’una central depuradora, una xarxa de clavegueram i un emissari marí a Tabarja, a prop de Juniyah
Síria

Med.2011

234

Parc eòlic terrestre de gran escala a la costa del mar Roig, sud-est del Caire, que alimentarà la xarxa elèctrica nacional

Líban

70
154,9

Préstec marc per a programes d’inversió a ciutats síries
Construcció d’una fàbrica de ciment en una zona no urbanitzada a prop d’Alep
Jordània

50
104,9
165,8

Construcció d’un sistema d’extracció i transport d’aigua, amb una canonada de 325 km, per proveir d’aigua potable principalment el terme municipal d’Amman
Israel

408

15

Construcció de la variant de l’autopista de Rabat i ampliació de l’autopista Rabat-Casablanca

165,8
81,5

Increment de la capacitat de producció de la planta de dessalinització d’Hadera

25,2

R+D+I en el camp dels productes químics a diversos països

56,3

Elaboració pròpia. Font: BEI http://www.eib.org/attachments/general/reports/st2009en.pdf
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Oficina d’Ajuda Humanitària de la Comissió Europea (ECHO)

Decisions financeres a regions mediterrànies l’any 2009
Regió

Milions d’euros

MENA
Territoris Palestins

66,0

Refugiats palestins (Líban, Jordània, Síria)

10,0

Sàhara Occidental (refugiats sahrauís)

10,9

Total
Elaboració pròpia. Font: Memòria anual ECHO 2009. http://ec.europa.eu/echo/files/media/publications/annual_report/annual_report_2009_en.pdf

86,9

Cooperació espanyola
a la Mediterrània

Distribució dels fluxos nets d’AOD espanyola a la Mediterrània
2009
%

€

%

Algèria

44.504.061

14,16

39.026.882

9,73

Egipte

10.835.886

3,45

14.793.292

3,69

Magreb i Orient Mitjà

Jordània
Líban
Líbia

8.768.835

2,79

7.287.400

1,82

35.918.674

11,43

17.350.782

4,32

3.708

0,00

26.448

0,01

81.362.865

25,89

136.923.140

34,12

Palestina

68.927.467

21,93

71.376.756

17,79

Refugiats saharauís

23.884.784

7,60

20.835.166

5,19

5.163.120

1,64

4.502.032

1,12

11.226.020

3,57

89.143.277

22,22

314.248.707

100,00

401.265.175

100,00

Marroc

Síria
Tunísia
Total

Annexos

2008
€

Med.2011
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Albània
Bòsnia i Hercegovina

4.508.823

4,07

10.298.105

7,33

29.396.450

26,52

26.477.111

18,84

Croàcia

652.584

0,59

502.774

0,36

Macedònia (ARIM)

283.109

0,26

1.254.918

0,89

Montenegro
Sèrbia
Kosovo (Sèrbia)
Turquia
Total

82.595

0,07

1.290.507

0,92

11.309.809

10,20

2.888.061

2,06

752.551

0,68

668.369

0,48

63.853.483

57,61

97.144.737

69,13

110.839.404

100,00

140.524.582

100,00

Font: AECID, Seguiment PACI 2008 i 2009.

GRÀFIC B1

Distribució de la cooperació espanyola al Magreb i l’Orient Mitjà per sector (2009)
Sectors productius 3%
Multisectorial 2%

No sectorials 15%

Educació 4%
Infraestructures i serveis econòmics 54%

Salut 5%
Prog./Pol. de població i salut reproductiva 2%
Abastament i depuració d’aigua 1%
Govern i societat civil 8%
Altres serveis i infraestructures socials 6%

Elaboració pròpia. Font: AECID, Seguiment PACI 2009.
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Balcans i Turquia

GRÀFIC B2

Distribució de la cooperació espanyola als Balcans i Turquia per sector (2009)

Sectors productius 0%
Multisectorial 0%
No sectorials 0%
Salut 0%
Educació 2%
Prog./Pol. de població i salut reproductiva 1%
Abastament i depuració d’aigua 4%

Infraestructures i serveis econòmics 88%

Govern i societat civil 3%

Annexos

Altres serveis i infraestructures socials 2%

Elaboració pròpia. Font: AECID, Seguiment PACI 20098.
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Distribució de la cooperació espanyola a la Mediterrània per objectiu (2009)

Desenvo
Governa lupament
bilitat rural i lluita
demo
contra
cràtica
la fam
Educació

Sosteni
Ciència,
Creixement bilitat tecnologia i
econòmic ambiental, investigació
per al lluita contra per al
desenvolu- el canvi desenvolu- Cultura i Gènere en Migració i
Aigua i
pament
climàtic i
pament
desenvo desenvo desenvo Construcció Acció
sanejament humà
hàbitat
humà
lupament lupament lupament de la pau humanitària

Salut

Altres
àmbits

Magreb i Orient Mitjà
Algèria

776.004

637.082

1.393.710

232.500

293.971

695.700

379.323

536.900

709.474

480.162

0

0

0

37.220.886

Egipte

564.787

800.000

1.963.826

252.000

0

1.764.195

0

406.462

482.463

29.595

0

0

0

8.926.936

Jordània

252.103

0

595.964

819.667

0

3.731.925

255.500

126.035

151.056

0

200.000

61.910

0

1.093.241

Líban

121.738

0

1.479.186

336.041

0

794.086 1.329.756

0

445.426

501.037

0

8.743.193

263.550

3.336.769

Marroc

2.743.791

926.621

9.775.358

8.116.029

287.128

1.369.761 1.809.877

1.111.344

2.027.403

2.688.901

544.724

5.455

Palestina

6.504.694

3.537.887

627.390

1.003.086

344.775

203.286

52.170

0

900.780

1.403.278

0

1.841.083

7.170.979

47.787.349

Refugiats
saharauís

129.900

694.449

117.695

1.175.814

752.000

275.000

6.005

12.665

1.750

102.802

6.500

123.249

5.474.508

11.962.830

Síria

0 126.608.627

0

0

733.697

300.000

0

389.286

69.555

0

171.433

0

0

0

1.701.229

1.136.832

214.523

9.200

672.989

232.500

0

259.286

849.547

758.176

578.477

911.796

0

0

0

89.211.590

698.906

345.000

322.838

400.000

0

3.000.000

0

0

0

170.000

0

0

0

5.361.361

1.115.565

0

344.942

39.377

220.000 19.643.000

0

0

0

8.000

0

1.461.285

0

3.644.942

0

225.048

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

277.726

0

32.868

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.208.299

Tunísia
Balcans i Turquia
Albània
Bòsnia i
Hercegovina
Croàcia
Macedònia
(ARIM)

13.750

Montenegro

0

2.200

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1.288.307

Sèrbia

458.750

0

936.613

0

0

0

0

0

191.303

0

0

490.000

0

811.395

Kosovo
(Sèrbia)

13.750

0

0

0

0

0

0

0

0

62.853

0

0

0

591.766

Turquia

10.050

0

1.141.966

0

0

0

1.000

0

241.480

0

0

0

0

95.750.241

Font: AECID, Seguiment PACI 2009.

Nombre d’estrangers dels PSM a la Unió Europea, per nacionalitats
Marroc

Tunísia

Egipte

Síria

Jordània

Líban

Palestina

Israel

Turquia

Total
Total
Euromed estrangers

Bèlgica (2008)*

8.185

79.867

3.591

1.005

1.609

267

1.598

267

1.496

39.954

137.839

Bulgària (2009)*

40

26

23

40

615

112

344

3

70

945

2.218

23.838

República Txeca
(2010)*

606

202

550

451

486

195

281

114

755

892

4.532

424.419

28.972

36.923

329.797

1.762.822 1.973.938

7.130.919

Dinamarca (2010)*
Alemanya (2010)*

303

2.783

454

577

901

750

1.567

-

616

14.111

69.034

24.280

12.885

31.583

8.298

39.879

-

11.046
16

6

26

229.000

57

385

65

96

59

54

124

311

1.698

385.730

Estònia (2000)

1

1

Irlanda (2010)*

397

150

Grècia (2006)
Espanya (2010)*

971.448

1

1

188

550

271

9.461

5.747

491

754

217

169

947

18.795

906.000

57.667

740.819

1.946

3.086

2.425

1.098

1.364

-

1.897

2.590

812.892

5.663.525

2.479

França (2007)

682.931

685.567

225.618

14.932

Itàlia (2010)*

25.449

431.529

103.678

82.064

3.880

2.638

25.177
3.860

494

266.927 1.901.152
17.651

673.722

3.674.000
4.235.059

Xipre (2001)

6

11

13

705

1.436

205

869

96

93

35

3.469

125.000

Letònia (2010)*

9

12

2

25

20

8

34

-

318

87

515

392.150

-

373

139

717

42.934

58

292

1.303

206.000
200.005

11

3

7

22

13

12

137

Luxemburg (2006)

Lituània (2008)*

224

430

213

33

4

3

46

Hongria (2010)*

243

93

120

507

816

284

137

98

1.257

1.701

5.256

Malta (2008)*

16

53

50

130

25

60

7

21

8

197

567

15.460

Països Baixos
(2010)*

797

66.568

1.165

2.575

573

212

372

-

1.474

90.837

164.573

652.188
864.397

Àustria (2009)*

643

911

1.515

5.058

1.209

334

563

-

1.421

110.678

122.332

Polònia (2010)*

241

83

71

109

277

150

131

3

53

363

1.481

45.464

Portugal (2010)*

236

1.934

141

398

25

33

46

23

66

329

3.231

457.306

Romania (2009)*

2

1

1

3

1.284

581

709

12

730

2.250

5.573

31.354

Eslovènia (2010)*

8

5

23

34

10

16

3

2

21

78

200

82.176

Eslovàquia (2010)*
Finlàndia (2010)*
Suècia (2010)*
Regne Unit (2005)*
Total

52

26

73

119

79

39

85

48

182

350

1.053

62.882

321

850

361

402

156

138

128

18

376

3.809

6.559

154.623

3.422

1.458

730

1.981

1.179

1.175

7.482

5.797

1.054

3.514

800.899

2.089.286

366.456

139.696

56.660

17.478

Elaboració pròpia. Font: *EUROSTAT; resta, institut estadístic oficial de cada país. Dada més recent disponible.

2.543

520

10.840

23.848

590.475

7.834

4.912

36.093

66.686

3.066.055

30.530

2.380.095

88.528

1.470

Med.2011

Algèria

5.971.098 30.962.204
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Estrangers al mercat de treball
Algèria (13,4% dels immigrants Med. a la UE)
% d’immigrants al mercat de treball

Homes (% del total)

Dones (% del total)

Bèlgica (2007)

50,6%

75,7%

24,3%

França (2006)

32,9%

63,6%

36,4%

n.d.

n.d.

n.d.

Grècia (2008)

29,5%

n.d.

n.d.

Itàlia (2007)

51,9%

95,7%

4,3%

Alemanya (2008)

Països Baixos (2007)
Espanya (2008)

n.d.

n.d.

n.d.

29,2%

88,0%

12,0%

Annexos

Tunísia (6% dels immigrants Med. a la UE)
% d’immigrants al mercat de treball

Homes (% del total)

Dones (% del total)

Bèlgica (2007)

59,5%

77,0%

23,0%

França (2006)

42,4%

69,9%

30,1%

Alemanya (2008)

n.d.

n.d.

n.d.

Grècia (2008)

n.d.

n.d.

n.d.

45,7%

93,1%

6,9%

Itàlia (2007)
Països Baixos (2007)
Espanya (2008)

n.d.

n.d.

n.d.

34,8%

80,5%

19,5%

Med.2011

Marroc (35% dels immigrants Med. a la UE)
% d’immigrants al mercat de treball

Homes (% del total)

Dones (% del total)

Bèlgica (2007)

43,1%

71,5%

28,5%

França (2006)

36,7%

63,2%

36,8%

Alemanya (2008)

51,4%

76,5%

23,5%

n.d.

n.d.

n.d.

Itàlia (2007)

47,2%

83,7%

16,3%

Països Baixos (2007)

36,8%

76,4%

23,6%

Espanya (2008)

33,5%

76,9%

23,1%
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Grècia (2008)

Turquia (39,9% dels immigrants Med. a la UE)
% d’immigrants al mercat de treball

Homes (% del total)

Dones (% del total)

Bèlgica (2007)

43,1%

70,5%

29,5%

França (2006)

28,5%

71,2%

28,8%

Alemanya (2008)

50,5%

66,4%

33,6%

Grècia (2008)

33,5%

70,4%

29,6%

Itàlia (2007)

n.d.

n.d.

n.d.

Països Baixos (2007)

43,7%

71,7%

28,3%

Espanya (2008)

37,2%

79,4%

20,6%

Líban (1,5% dels immigrants Med. a la UE)
% d’immigrants al mercat de treball

Homes (% del total)

Dones (% del total)

Bèlgica (2007)

n.d.

n.d.

n.d.

França (2006)

n.d.

n.d.

n.d.

Alemanya (2008)

n.d.

n.d.

n.d.

35,1%

86,2%

13,8%

Itàlia (2007)

n.d.

n.d.

n.d.

Països Baixos (2007)

n.d.

n.d.

n.d.

34,5%

79,9%

20,1%

Grècia (2008)

Espanya (2008)

Egipte (2,5% dels immigrants Med. a la UE)
% d’immigrants al mercat de treball

Homes (% del total)

Dones (% del total)

Bèlgica (2007)

n.d.

n.d.

n.d.

França (2006)

n.d.

n.d.

n.d.

Alemanya (2008)

n.d.

n.d.

n.d.

Grècia (2008)

61,3%

97,4%

2,6%

Itàlia (2007)

52,5%

98,2%

1,8%

n.d.

n.d.

n.d.

31,5%

89,4%

10,6%

Països Baixos (2007)
Espanya (2008)
Elaboració pròpia. Font: OCDE.

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 de 1995

juliol de 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

Med.2011
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Annexos

Els acords d’associació euromediterranis

•
•
•

Perquè els acords d’associació entrin en vigor han de ser ratificats pel Parlament Europeu, el Parlament
del país soci i els parlaments dels 25 estats membres de la Unió Europea (Unió Europea).
Fins a la seva adhesió a la Unió Europea, Turquia es regeix per la Unió Duanera, que va entrar en vigor el
gener de 1996 i es basa en l’acord de primera generació de 1996.
El 2008 es va revisar l’acord d’associació amb Síria. Es preveia ratificar-lo el 27 d’octubre de 2009. No
obstant això, Síria va ajornar la signatura de l’acord d’associació amb la Unió Europea fins a una data encara pendent de determinar. L’acord entrarà provisionalment en vigor quan Síria el signi. L’entrada en vigor
definitiva està condicionada a l’avaluació del Parlament Europeu i a la ratificació dels estats membres.

TAULA D2
País
Albània

Acords d’estabilització i associació amb els països dels Balcans occidentals
Inici de les
negociacions

Signatura de
l’acord

Entrada en vigor
(acord interí)

Entrada en vigor

gener 2003

juny 2006

desembre 2006

abril 2009

País candidat

Inici de les
negociacions

octubre 2005

Bòsnia i Hercegovina

novembre 2005

juny 2008

juliol 2008

Croàcia

novembre 2000

octubre 2001

març 2002

febrer 2005

juny 2004

març 2000

abril 2001

juny 2001

abril 2004

desembre 2005

maig 2010

desembre 2010

Macedònia
Sèrbia
Montenegro

octubre 2005

abril 2008

febrer 2010

octubre 2005 /
juliol 2006*

octubre 2007

gener 2008

El 21 de maig de 2006 es va fer un referèndum en què es va decidir la independència de Montenegro respecte a 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 avançar cap a una
major associació amb la Unió Europea.
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Acord interí signat entre la Unió Europea i l’OAP (en benefici de l’Autoritat Nacional Palestina).

•

Annexos

•

•

Med.2011

•

Les negociacions amb Sèrbia es van interrompre el maig de 2006 per la manca d’avenços en la cooperació amb el Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia (TPII). A principis de 2007, el nou Govern de Belgrad va posar en marxa un pla i una junta d’acció nacional per impulsar la cooperació amb el
TPII, fet que va obrir 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 havia d’entrar en vigor fins que el Consell de la Unió
Europea no decidís que Sèrbia cooperava plenament amb el TPII. El desembre de 2009 el Consell va
desbloquejar l’acord interí, que va entrar en vigor el febrer de 2010.
Després de la declaració i reconeixement de Montenegro com a Estat sobirà i independent, la Unió Europea hi ha mantingut relacions considerant-lo com a tal. L’acord d’estabilització i associació es va signar el
15 d’octubre de 2007. El gener de 2008, l’entrada en vigor de l’acord interí va implicar un avenç en els
processos nacionals de ratificació, i també en l’aproximació a la Unió Europea. L’acord d’estabilització i
associació va entrar en vigor el maig de 2010.
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. Tanmateix, malgrat els progressos reals que s’han produït en la col·laboració amb el TPII, la Comissió encara constata nombroses disfuncions, tant en l’àmbit
institucional com en el judicial.
El Consell Europeu de Tessalònica de juny de 2003 va decidir que tots els Balcans Occidentals serien
considerats com a potencials candidats a la Unió. Croàcia (2004), Macedònia (2005) i Montenegro
(2010) ja tenen reconegut l’estatus de país candidat. Albània (2009) i Sèrbia (2009) també han demanat
l’adhesió a la Unió.

TAULA D3
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País
Adopció
pel país

•
•

•
•

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 respecte als
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, constituït pels acords d’associació.
Anualment s’analitzen, a partir dels informes d’avaluació, els progressos assolits. En funció dels avenços,
es decidirà l’ampliació de la cooperació i un major accés al mercat europeu.
El 2010 no s’havien produït avenços en els dos països que encara no l’han adoptat.

Firma d’acords
i convenis internacionals
Tractats multilaterals de drets humans i temes penalsa
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

1982
1968
1971
1976
1971

1978
1977
1980
1978
1990

1978
1977
1980
1978
1990

1980
1984
1983
1985
1991

1989
1987
1986
1989
1990

1990
1990
1990
1991
1990

1999
1968
1950
1952

2002
2000
2000
1999
2002

2002
2002
2002
2003
2001

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1993
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1993
2001
2006

1992
1992
1992
2001
2006

2001
2001
2002
2001
2006

2004
2003
2003
2002
2006

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

1994
1994
1970
1967
2002

1994
1991
1997
1969
2003

1994
1991
1985
1969
2003

1994
1994
1983
1985
1985

1994
1994
1988
1991
1988

1993
1992
1993
1991
1995

1994
1955
1954
1982
1950

2002
2003
2002
2002

2004
2002
2004
2001
2002

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

1969
1971
1974
1979

1969
1972
1975
1991

1969
1972
1975
1991

2003
1997
1992
1991

2004
2000
1991
1991

1993
1991
1991
1991

1955
1953
1950
1950

2000b

2005

2002
2000b

2003
2003

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

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

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 87a

Conveni 98b

Eliminació del treball
forçós o obligatori
Conveni 29c

Conveni 105d

Eliminació de la
discriminació en matèria
de feina i ocupació
Conveni 100e

Conveni 111f

Abolició del
treball infantil
Conveni 138g

Conveni 182h

Drets dels
treballadors
immigrantsi,j
1990

Data d’adopció

1948

1949

1930

1957

1951

1958

1973

1999

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

1977
1977
1951
1958
1965

1964
1977
1951
1958
1965

1956
1932
1937
1934
1965

1959
1967
1969
1968
1965

1967
1967
1953
1956
1988

1959
1967
1981
1963
1968

1998
1977
1990
1981
1988

2000
2001
2001
2000
2001

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1997
1997
2000
2003
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

1992
1991
1993
2000
2006

2001
2001
2001
2003
2006

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

1991
1957
1962
1966
1993

1991
1957
1962
1966
1952

1991
1957
1952
1960
1998

2003
1997
1962
1960
1961

1991
1957
1975
1987
1967

1991
1997
1984
1968
1967

1991
1998
1986
1997
1998

2002
2001
2001
2000
2001

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

1960

1957
1977
1968
1957

1960
1977
1966
1955

1958
1977
1958
1958

1957
1977
1966
1965

1960
1977
1963
1959

2001
2003
1998
1979

2003
2001
2000
2005

2005

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

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

1957
1957
2000
1957
1962

1996
2004k
2006k
2007
2004

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.

Annexos

Drets civils
i políticsd

Med.2011

Discriminació
racialc

Drets
econòmics,
socials i
culturalse
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TAULA E1

TAULA E3

Tractats multilaterals de medi ambienth

Med.2011

Annexos

Procés de l’Agenda 21
Estratègia
nacional de
Contaminants desenvolu
orgànics
pament
f
Desertificació persistentsg
sosteniblej

Nombre de
municipis
involucrats a
l’Agenda 21

Canvi
climàtica

Protocol de
Kyotob

Diversitat
biològicac

Protocol de
bioseguretatd

CITESe

Data d’adopció

1992

1997

1992

2000

1973

1994

2001

2007k

2001k

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

1993
1993
1994
1994
1994

2002
2002
2002
2002
2001

1993
1993
1994
1994
2000

2004
2002
2003
2004
2007

1980
1986
1978
1979
1989

1996
1996
1997
1997
1998

2004
2004
2004
2001i
2001i

implementada
implementada
implementada
implementada
en procés

27
359
69
429
..

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

1995
1996
2000
2001
2006

2002
2007
2007
2007
2007

1996
1996
2002
2002
2006

2002
2002
2009h
2006
2006

2000
2000
2009
2006
2007

2001
2000
2002
2007
2007

2004
2007
2010
2009
2006i

implementada
implementada
implementada
implementada
implementada

3
20
1
20
..

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

1998
1994
1994
1997
2004

2004
2005
2002
1999
2009h

1997
1994
1994
1996
1997

2005
2005
2004
2003
2003

2000
2003
1992
1974
1996

2002
2000
1997
2000
1998

2004
2004
2006
2005
2009

implementada
..
implementada
implementada
..

..
7
39
..
50

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

1996
1994
1993
1996

2006
2006
2003
2004

1996
1994
1993
1995

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

1994
1999
1993
1993
1995

2005
2006
2003
2005
2002

1994
2001
1993
1995
1995

2004

2003

2003

1978
1979

1997
1996
1996
1996

2005
2003
2004
2001i

..
sense estratègia
implementada
en procés

2
6
4
3

2003
2005
2003
2004
2000i

1978
2003
1974
1983
1975

1995
1996
1995
1996
1996

2003
2005
2004
2006
2004

..
..
implementada
implementada
en procés

7
2
1
3
5

416

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.

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

1930
1929
1926
1928
1970

1977
1987
1992
1975
1970

1972
1979
1984
1975
1975

1997
1993
1988
1995
1995

1996
1994
1995
1995
1997

2000
1998
1998
1999
2001

1999
1999
1998
1999
2001

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

2008
2006

1992
1992
1994
1970
2006

1992
1993
1994
1973
2006

1992
1993
1993
2001
2006

1997
1995
1997
2000
2006

1999
2001
2006
2004
2006

1998
1998
1998
2003
2006

1995
1990
1970
1970
1980

1997
1992
1975
1973
1974

1996
2002
1992
1988
2005

1997
1994
1994
1998
1997

2000
2003
1999
2003
2000

1998
2000
2003
2003
2003

1995
1995

2008
1997
1993b

2008
1998
1996b

1998

1996b
2004
2004
2003
2000
ONU

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

2006

1989
1931
1966
1929

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

1968
1969
1977
1969

1968
1970
1970

1972b
1975
1975

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

1928
1971
1967
1992
1970

1981
1975
1970
1995
1970

1972b
1982
1973
2001
2002

1981b

2002

2004
1997
1995
1995

ONU

ONU

ONU

ONU

ONU

Font:

1987

1999
2001
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.

La Mediterrània en xifres
TAULA F1

Índex de desenvolupament humà (IDH)

RNB per capita
$ PPA

Índex de
Posició en el
desenvolupament
rànquing de l’IDHa
humà (IDH)a

anys

anys

%

2010

2010

2010

2010

2010

2010

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

79,1
81,3
81,6
81,4
80,0

8,0
10,4
10,4
9,7
9,9

15,5
16,4
16,1
16,3
14,4

22.105
29.661
34.341
29.619
21.004

0,795
0,863
0,872
0,854
0,815

40
20
14
23
33

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

78,8
76,7
75,5
74,4
74,6

9,0
9,0
8,7
9,5
10,6

16,7
13,8
13,0
13,5
14,4

25.857
16.389
8.222
10.449
12.491

0,828
0,767
0,710
0,735
0,769

29
51
68
60
49

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

74,5
76,9
79,7
80,0
72,2

8,2
10,4
10,5
9,9
6,5

12,3
11,3
16,5
13,8
11,8

9.487
7.976
27.580
21.962
13.359

0,701
0,719
0,855
0,810
0,679

71
64
22
35
83

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

74,6
72,4
73,1
81,2
73,9

4,9
..
8,6
11,9
..

10,5
13,5
13,1
15,6
13,1

4.760
13.475
5.956
27.831
..

0,589
..
0,681
0,872
..

111
..
82
15
..

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

70,5
74,5
74,3
72,9
71,8

6,5
7,3
6,5
7,2
4,4

11,0
16,5
14,5
12,8
10,5

5.889
17.068
7.979
8.320
4.628

0,620
0,755
0,683
0,677
0,567

101
53
81
84
114

Elaboració pròpia. Font:
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
PNUD
a. Atesos els canvis metodològics en el càlcul de l’índex de desenvolupament humà (IDH), les dades no són comparables amb les dels anys anteriors. (..) Dades no disponibles

PNUD

GRÀFIC F1
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Anys
d’escolartitat
esperats

Med.2011

Anys d’escolaritat
(promig)
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Esperança
de vida
en néixer

Elements de l'índex de desenvolupament humà (IDH) (2010)
Els 5 països amb major esperança de vida (anys)
Japó
Hong Kong (Xina)
Suïssa
Islàndia
Austràlia

Els 5 països amb major RNB per capita ($ PPA)
Liechtenstein
Qatar
Noruega
Emirats Àrabs Units
Kuwait

83,2
82,5
82,2
82,1
81,9

81.011
79.426
58.810
58.006
55.719

40.000
Població (milions)
FR

35.000
80
ES

RNB per capita ($ PPA)

30.000

20
5

25.000

PT

20.000
JO

15.000
TR

IL

GR

IT

SI

LB

CY
MT

HR
ME

RS

10.000
DZ
EG

5.000

LY
MA

TN

MK

EG

AL

SY

0
69
Elaboració pròpia. Font: PNUD i UNFPA.

71

73

75
77
Esperança de vida en néixer (anys)

79

81

83

TAULA F2

Població: Demografia
Taxa
anual de
creixement
demogràfic

Índex de
fecunditat

per 1.000
habitants

%

fills per
dona

2008

2008

2009

10
11
13
10
10

10
9
9
10
8

0,1
0,9
0,5
0,6
0,7

2,0
3,8
3,0
9,2
0,6

10
10
9
9
12

9
12
10
14
10

2,0
3,2
11,2
0,9
75,7

1,9
3,3
10,9
1,2
97,4

11
15
10
11
18

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

22,5
4,3
6,5
7,3
4,4

36,9
5,0
10,2
10,6
10,3

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

84,5
6,5
10,4
35,4
32,4

129,5
9,8
12,7
49,6
42,6

milers

% de
població
total

milers

per 1.000
habitants

2010

2010

2010

2005/10

2005/10

1,38
1,50
1,87
1,40
1,25

919
6.378
6.685
4.463
15

8,6
14,1
10,7
7,4
3,8

40
350
100
330
1

3,8
7,9
1,6
5,6
2,5

1,1
0,0
-0,2
-0,4
0,3

1,42
1,46
1,22
1,61
1,64

164
700
28
..
..

8,1
15,9
0,7
..
..

4
2
-2
0,0
-1

2,2
0,5
-0,5
0,0
-1,6

9
6
10
7
6

0,1
0,4
0,4
1,0
1,2

1,44
1,85
1,39
1,52
2,09

130
89
1.133
154
1.411

6,3
2,8
10,1
17,5
1,9

-2
-15
30
5
-9

-1,0
-4,8
2,7
5,8
-0,1

28
16
26
22
..

3
7
4
5
..

2,5
0,7
2,4
1,8
..

4,59
1,84
2,96
2,72
4,80

2.206
758
2.973
2.941
1.924

9,8
17,8
45,9
40,4
44

160
-3
50
17
-2

7,7
-0,6
8,3
2,4
-0,5

25
23
18
21
20

6
4
6
5
6

1,8
2,0
1,0
1,5
1,2

2,77
2,59
1,83
2,32
1,88

245
682
34
242
49

0,3
10,4
0,3
0,7
0,2

-68
4
-4
-28
-85

-0,8
0,6
-0,4
-0,8
-2,7

Taxa de
mortalitat
bruta

milions

milions

per 1.000
habitants

2010

2010

10,7
45,3
62,6
60,1
0,4

10,0
51,3
67,7
57,1
0,4

2,0
4,4
3,8
9,9
0,6

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

Annexos

Taxa
neta de
migraciób

Taxa de
natalitat
bruta

Població
total

Med.2011

Nombre
net de
migrantsa

Població
estimada
per a 2050

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

Immigrants
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Elaboració pròpia. Font:
UNFPA
UNFPA
BM
BM
BM
UNFPA
UNPOP
UNPOP
UNPOP
UNPOP
a. Mitjana anual neta de migrants: nombre anual d’immigrants menys el nombre anual d’emigrants. b. Nombre net de migrants dividit per la mitjana de la població del país receptor en el període considerat. (..) Dades no
disponibles.

GRÀFIC F2

Evolució demogràfica prevista a la Mediterrània (2010-2050)
Evolució demogràfica regional (2010-2050)

2010

2050

5.232
4.167

120

1.999
1.010

Àfrica

Població (milions)

100

Àsia

733 691

589 729

Europa

Amèrica
Llatina
i Carib

352 449

Amèrica
del Nord

36 51

Oceania

80

60

40

20

Elaboració pròpia. Font: UNFPA.
Els països estan ordenats en funció de la seva evolució demogràfica per ordre decreixent.

Itàlia

Sèrbia

Bòsnia i
Hercegovina

Portugal

Croàcia

Grècia

Macedònia

Malta

Montenegro

Eslovènia

Albània

Xipre

Líban

Tunísia

Israel

Líbia

Jordània

França

Palestina

Espanya

Marroc

Algèria

Síria

Turquia

Egipte

0

TAULA F3

15-64 anys

≥ 65 anys

Població
rural

%

%

%

%

%

milers

%

habitants
per km2

2000

2005/07a

2008

15.560
6.265
32.837
389

..
..
..
..
..

116
91
113
204
1.286

..
..
..
..
..

101
79
74
83
45

..
..
..
..
14,1

80
115
87
94
96
116
405
67
338
638
82
4
67
14
70

Estructura per edat de la població

Població
en litoral
Mediterrani

Població
urbana en
assentaments
precaris

Densitat de
població

2009

2009

2009

2009

2010

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

15
15
18
14
16

67
68
65
66
70

18
17
17
20
14

40
23
22
32
6

38,9
25,9
27,3
18,6
..

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

14
15
15
18
19

70
68
71
68
68

16
17
14
14
13

52
42
52
48
40

..
..
..
11,3
..

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

18
24
14
18
27

70
66
68
69
67

12
10
18
13
6

33
53
39
30
31

..
..
36,6
..
30,5

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

35
25
34
28
..

62
68
62
62
..

3
7
4
10
..

45
13
22
8
..

35,1
45,5
17,1
69,8
..

5.045
1.119

10,5
53,1
15,8
..
..

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

32
30
23
27
28

63
66
70
68
67

5
4
7
5
5

57
22
33
34
44

18,2
16,9
7,4
10,1
26,7

22.929
5.179
6.762
12.271
3.233

17,1
..
..
..
13,1

Elaboració pròpia. Font:
BM
BM
a. Última dada disponible d’aquest període (..) Dades no disponibles.

BM

BM

UNPOP

Bleu Plan

ODM

101
1.529
226
266
1.193
9.482
785
13.691

BM
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1.533
2.906

Med.2011

0-14 anys

Població en
aglomeracions
de més de
750.000
habitants

Annexos

Població: Estructura i distribució

GRÀFIC F3

Estructura d'edat de la població (2009)
Els 5 països amb més població
menor de 15 anys (%)
Níger

35

50

Uganda

49

R. D del Congo

30

Població < 15 anys
Població > 64 anys

Els 5 països amb més població
major de 64 anys (%)

47

Burkina Faso

46

Zàmbia

46

18

Suècia

18

Grècia

20

Alemanya

20

Itàlia
Japó

22

% de població

25

20

15

10

5

Elaboració pròpia. Font: Banc Mundial.

Síria

Jordània

Egipte

Líbia

Marroc

Israel

Algèria

Turquia

Líban

Albània

Tunísia

Montenegro

Xipre

Macedònia

Sèrbia

França

Malta

Croàcia

Bòsnia i
Hercegovina

Espanya

Portugal

Grècia

Eslovènia

Itàlia

0

TAULA F4

Educació i formació de capital humà
Taxa neta de
matriculació

Annexos
Med.2011

secundària
i postprimària i
preescolar secundària

primària

Científics
i tècnics
en R+D

Despeses
en R+D

%

%

alumnes
per
professor

anys

per milió
d’habitants

% PIB

2004/09a

2004/09a

2002/09a

2007/09a

2003/09a

2002/09a

99
100
98
98
91

88
95
98
95
80

11
12
19
10
11

9
11
11
9
11

5.450
6.334
4.432
2.326
3.300

1,51
1,27
2,02
1,18
0,59

5,2
4,3
5,6
4,3
6,4

30,7
26,5
21,3
25,1
21,5

40,7
39,1
44,3
45,7
43,7

18,7
20,4
22,5
17,1
15,5

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

97
91
87
94
..

91
88
..
90
..

17
16
..
16
..

9
8
8
8
9

6.430
3.450
1.053
1.773
1.525

1,66
0,90
0,03
0,35
1,10

5,2
4,1
..
4,7
..

..
..
..
47,6
..

..
..
..
23,8
..

23,0
18,9
..
27,0
..

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

86
85
99
99
95

82
74
91
96
94

17
20
10
15

8
8
9
9
9

1.245
..
4.400
2.678
1.529

0,21
..
0,57
0,47
0,72

3,5
2,9
4,0
4,1
2,9

..
..
26,2
27,4
40,0

..
..
37,0
43,9
33,6

..
..
30,7
24,0
28,8

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

95
90
89
97
75

69
75
82
86
85

18
14
20
13
28

9
9
10
11
10

..
..
6.714
..

..
..
0,34
4,86
..

4,9
1,8
..
5,9
..

..
33,3
..
36,9
..

..
29,8
..
27,7
..

..
29,5
..
18,2
..

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

94
..
98
94
90

71
..
71
66
35

27
..
17
23
27

9
9
11
10
9

1.576
102
2.814
482
958

0,23
..
1,02
0,07
0,64

3,8
..
7,1
4,3
5,6

..
..
35,1
..
45,5

..
..
42,6
..
38,2

..
..
22,2
..
16,2

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

UNESCO

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta
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Despesa pública en educació

Durada
Ràtio
d’alumnes escolaritat
secundària de primària obligatòria

Elaboració pròpia. Font:
UNESCO
UNESCO
a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

% tots
els nivells

% PIB
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els nivells

terciària
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els nivells

2000/2009a 2000/2009a 2000/2009a 2000/2009a

Nombre d'alumnes per professor a primària (2002/09)a

GRÀFIC F4

Malta

Eslovènia

Itàia

30

Croàcia
Sèrbia

25
França

Macedònia

20
15

Espanya

Albània

10

Mitjana mundial: 25

5

Portugal

45
39

22

Grècia

0

17

18

19

Àsia
central

Sud
d'Europa
i Europa
de l'Est

Àsia
Oriental
i Pacífic

23

14

Marroc

Xipre

Algèria

Síria

Tunísia

Líban
Egipte
Palestina

Elaboració pròpia. Font: UNESCO.
a. Última dada disponible d'aquest període.

Jordània
Israel

Amèrica
del Nord
i Europa
Occidental

Estats
Àrabs

Amèrica
Llatina
i Carib

Àsia
Meridional
i Est d'Àsia

Àfrica
Subsahariana

TAULA F5

Salut i supervivència

Fumadors

%

Homes

> 15 anys

15-49 anys

%

%

2009

2007/09a

2008

2008

per 1.000
nascuts vius

< 5 anys
per 1.000
nascuts vius

per 1.000
nascuts vius

2009

2009

2008

3
4
3
3
6

4
4
4
4
7

7
6
8
5
8

42.000
130.000
150.000
140.000
< 500

0,6
0,4
0,4
0,3
0,1

41
36
37
33
33

31
31
27
19
24

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

2
5
13
6
8

3
5
14
7
9

18
14
9
8
15

< 1.000
< 1.000
..
4.900
..

< 0,1
< 0,1
< 0,1
0,1
..

32
39
49
..
..

21
29
35
..
..

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

10
14
3
3
19

11
15
3
4
20

9
31
2
10
23

..
..
8.800
..
4.500

< 0,1
..
0,1
..
< 0,1

40
40
64
38
52

32
4
40
10
19

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

14
11
22
3
..

16
12
25
4
..

46
26
59
7
..

..
3.400
..
7.500
..

..
0,1
..
0,2
..

43
29
62
31
41

..
7
10
18
3

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

18
17
18
29
33

21
19
21
32
38

82
64
60
120
110

10.000
..
2.400
17.000
25.000

< 0,1
..
< 0,1
0,1
0,1

24
32
46
27
26

1
2
1
0
0
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França
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Malta
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Elaboració pròpia. Font:
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a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

Dones

Annexos

Població infectada pel VIH
estimació baixa
- estimació alta

Med.2011

Taxa de mortalitat infantil

Índex de
mortalitat
materna

GRÀFIC F5

Despesa en salut i mortalitat materna (2008)
Despesa total en salut per regionsa (% del PIB)
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TAULA F6

Nutrició i seguretat alimentària

Med.2011

Annexos

Consum
d’energia
alimentària

Nens amb pes
inferior al normal
per a la seva edat

Comerç de cereals
importacions

exportacions

kcal/persona/dia

tm

milers $

tm

milers $

% nens < 5 anys

2007

2008

2008

2008

2008

2000/09a

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

3.584
3.272
3.532
3.646
3.611

3.578.641
12.714.627
2.063.394
8.897.286
152.975

1.176.326
3.884.051
1.286.437
3.523.666
60.411

160.982
1.458.886
28.865.073
1.521.446
40.965

63.117
813.000
10.025.642
1.235.182
18.564

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

3.223
2.990
3.078
2.710
2.447

427.611
207.222
643.342
39.568
19.078

139.520
93.166
205.105
30.048
8.600

101.463
266.047
7.309
804.724
0

30.606
65.871
3.844
214.807
0

..
..
1,6
1,8
2,2

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

3.105
2.880
3.725
3.181
3.517

184.308
421.621
1.612.535
569.051
5.360.152

61.750
147.856
656.346
196.257
2.137.842

3.619
143
459.319
21.311
1.752.346

3.257
50
250.912
7.581
679.085

1,8
6,6
..
..
3,5

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

3.034
3.107
3.015
3.528
2.020

3.135.474
856.103
2.230.714
2.894.469
570.188

915.172
320.383
897.789
978.752
164.448

106.191
65.406
20.899
40.137
12.993

36.671
21.656
8.607
14.911
3.489

10,0
4,2
3,6
..
..

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

3.195
3.143
3.326
3.153
3.236

12.323.508
2.276.342
3.058.885
9.093.173
6.127.342

3.509.878
825.256
1.216.742
3.623.707
2.253.767

257.901
904
44.875
1.400
95.256

123.086
193
19.523
523
37.000

6,8
5,6
3,3
3,7
9,9

FAO

FAO

FAO

Elaboració pròpia. Font:

FAO

..
..
..
..
..

FAO

OMS
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a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

GRÀFIC F6

Importació de cereals a la Mediterrània (2008)
Exportadors de cereals
(% del valor econòmic total)
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Elaboració pròpia. Font: FAO.
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TAULA F7

Accés a recursos sanitaris

Taxa d’ús
d’anticon
ceptius

Índex de
fecunditat
adolescent

Despesa total
en salut

naixements per
1.000 dones
15-19 anys

% PIB

%

%

%

2000/08a

2008

2008

2000/08a

2000/08a

2000/08a

2007

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

294
263
270
270
294

99
100
100
100
100

100
100
100
..
100

≥ 99
..
..
≥ 99
≥ 99

67,1
65,7
81,8
..
..

17
12
8
7
17

10,0
8,5
11,0
8,7
7,5

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

417
385
714
..
..

99
99
99
99
98

100
99
95
92
92

≥ 99
≥ 99
≥ 99
≥ 99
≥ 99

..
..
35,7
41,2
39,4

5
13
16
24
16

7,8
7,6
9,8
9,9
8,9

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

400
909
185
435
667

100
97
100
100
99

89
98
98
100
90

98
≥ 99
..
≥ 99
83

13,5
60,1
76,2
..
71,0

19
13
11
6
51

7,1
7,0
9,6
6,6
5,0

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

2.000
303
385
278
..

89
100
96
100
..

96
..
98
100
..

93
98
≥ 99
..
..

58,3
58,0
57,1
..
..

75
18
28
15
..

3,6
8,8
8,9
8,0
..

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

417
833
769
833
1.667

99
..
94
83
81

94
97
85
95
69

79
≥ 99
90
95
63

60,3
..
60,2
61,4
63,0

27
4
6
4
18

6,3
2,7
6,0
4,4
5,0

Elaboració pròpia. Font:
OMS
OMS
a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.
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OMS

OMS
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Annexos
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Població amb
accés a aigua
potable

Població amb
accés a
instal·lacions
de sanejament
millorades

Despesa en salut, metges i fecunditat adolescent (2000/08)*
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TAULA F8

Gènere: desenvolupament social

424

Med.2011

Annexos

Esperança de vida
en néixer

Taxa bruta combinada
de matriculació
primària, secundària
i terciària

Taxa d’alfabetització
d’adults ≥15 anys

Homes

Any en
què la
dona
obté el
dret a ser
elegida

Any en
què la
dona
obté el
dret de vot

Dones

Homes

Dones

Homes

Dones

anys

anys

%

%

%

%

2008

2008

2007/08f

2007/08f

2006/09f

2006/09f

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

82
84
85
85
82

76
78
78
79
77

92,9
96,9
..
98,5
93,2

96,5
98,4
..
99,1
90,0

95
100
96
95
80

92
96
93
89
78

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

83
80
78
76
77

76
72
73
71
72

99,7
98,0
95,9
96,2
..

99,7
99,5
99,4
99,1
..

100
83
..
82
..

89
78
..
77
..

1946
1945
1946
1946
1946

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

77
80
82
82
74

72
44
78
77
70

95,4
98,7
95,9
96,7
81,3

98,6
99,3
98,2
99,0
96,2

72
..
100
81
70

71
..
99
82
78

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

76
74
75
83
..

72
70
71
79
..

77,2
86,0
88,9
..
90,9

90,0
93,4
95,5
..
97,1

65
83
80
93
78

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

72
77
76
74
74

68
72
72
71
69

60,7
81,3
71,0
66,4
44,1

83,6
94,9
86,4
84,3
69,4

..
..
81
75
55

Primer
any en
què una
dona és
elegida al
Parlament

1931c, 1976 1931c, 1976
1931
1931
1944
1944
1945
1945
1947
1947

Dones
en
escons
parlamentarise
%
2010d

1934
1931
1945
1946
1966

27,4
34,1
20,0
20,3
8,7

1946
1945
1946
1946
1946

1992a
1992a
1990
1946
2006ª

10,8
23,5
15,8
21,6
11,1

1946
1920
1952
1960
1930

1946
1920
1952
1960
1934

1990a
1945
1952
1963
1935b

32,5
16,4
17,3
12,5
9,1

68
78
77
88
72

1949c, 1953
1952
1974
1948
..

1953
1952
1974
1948
..

1973
1963
1989b
1949
..

12,4
3,1
12,2
19,2
..

..
..
75
73
64

1956
1964
1959
1949c, 1962
1963

1956
1964
1959
1962
1963

1957
..
1959
1962b
1993

12,7g
7,7
23,3
7,0
6,7

Elaboració pròpia. Font:
BM
BM
UNESCO
UNESCO
UNESCO
UNESCO
PNUD
PNUD
PNUD
UIP
a. Referent al primer any en què va ser elegida en l’actual sistema parlamentari. b. La data indica el primer any en què una dona va ser nominada al Parlament. c. Primer reconeixement parcial del dret a vot o a ser elegida. d. Situació a 31 de decembre de 2010. e. En el cas de parlaments bicamerals, els valors mostrats són mitjanes de les dues cambres. f. Última dada disponible d’aquest període. g. Encara que el parlament egipci
és bicameral, només es disposen de dades de la càmera baixa. (..) Dades no disponibles
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Dones en escons parlamentaris (% del total d'escons)
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TAULA F9

Tecnologia i comunicació
Trucades
interna
cionals
entrants

Abonats
a la
telefonia
mòbil

Ordinadors
personals

Usuaris
d’Internet

minuts per
capita

minuts per
capita

per 100
habitants

per 100
habitants

per 100
habitants

milions $

% PIB

2009

2003/07a

2003/07a

2009

2006/07a

2009

2009

2009

per 1.000
habitants

%

per 100
habitants

2002/07a

2007

Despeses en tecnologia
de la informació i de les
comunicacions

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

..
144
164
137
..

99
99
97
94
99

40
45
57
36
60

56
124
105
103
108

121
39
138
131
168

149
114
96
147
103

17,2
39,3
65,2
36,7
..

48
63
72
49
59

13.469
72.644
135.929
104.466
..

5,9
5,0
5,1
5,0
..

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

173
..
..
..
..

99
98
87
..
98

51
42
27
32
28

57
69
44
..
..

..
134
187
..
..

104
137
87
101
207

42,5
19,9
6,4
24,4
..

64
51
38
42
45

2.255
..
..
..
..

4,7
..
..
..
..

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

89
24
..
..
..

99
90
100
100
98

21
12
47
48
22

13
13
87
340
7

112
111
95
223
23

95
132
119
122
84

36,8
3,8
9,4
38,0
6,0

52
41
45
50
36

..
..
15.378
..
27.462

..
..
4,7
..
4,5

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

..
54
..
..
10

95
96
96
92
95

18
19
8
45
8

20
50
18
208
..

59
263
13
166
..

46
57
95
126
29

9,0
10,4
6,7
24,0
5,6

20
24
26
63
32

..
..
1.605
9.846

..
..
7,0
5,1
..

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

..
..
23
..
12

97
50
92
90
77

12
17
12
7
11

8
..
24
7
7

40
..
48
11
15

67
149
95
94
79

4,9
2,2
7,5
1,1
3,6

24
6
34
14
41

10.870
..
2.040
3.869
12.300

5,8
..
5,2
2,8
13,5

UIT

BM

BM

UIT

UIT

UIT

UIT

BM/UIT
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a. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.

Annexos

Llars amb
televisió

Med.2011

Trucades
Línies
telefòniques internacioprincipals nals sortints

Circulació
diària de
diaris

Us d'Internet (2008/09)a

GRÀFIC F9

Abonats a la telefonia mòbil en els estats àrabs
(creixement entre 2004 i 2009) (%)
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Elaboració pròpia. Font: UIT i BM.
a. Última dada disponible d'aquest període.
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TAULA F10

Seguretat i despeses militars
Transferència d’armes
convencionals

Refugiats
Desplaçats
interns

per país
d’asil

Despeses militars

milers

milers

milions $

milions $

milions $

% PIB

2010

2010

2008

2005/09d

2005/09d

2009

2008

4.884
19.409
67.316
37.427h
51,6b

2,0
1,2
2,3
1,7h
0,7b

0,6
> 200
954-1.200

0,4
4,0
196,4
55,0
6,0

0,0
0,0
0,1
0,0
0,0

91
223
353
436
2

999
1.708
286
1.357
18

127
2.958
9.234
2.986
..

0,3
1,2
7,1
86,4
24,0

0,0
76,5
70,0
195,6
2,6

12
22
9
24
15

13
116
..
..
..

..
..
..
6
180

888
1.191
276b,g
1.070
58

1,5
1,9
1,4b,g
2,4
1,8

1,5
0,1
1,7
2,9
10,4

7,9
15,7
0,1
0,0
146,4

19
15
161
11
613

..
85
4.615
58
3.264

..
..
36
..
220

204i
209f,g
13.917
550b
19.009

1,8i
2,0f,g
3,6
1,8b
2,2

17,9
16,3
2,1
1,3
4.953,4a

401
76
111
185
..

543
50
629
3.912
15

3
..
101
2.007
..

1.883
1.408
1.392
14.309c
..

3,4
3,9
5,9
7,0c
..

866
76
48
334
246

2.513
17
186
3.394
220

..
78
..
..
..

3.665
..
571
5.677e
3.143

2,3
1,3
1,3
3,0e
3,4

1.054,5a
466,9a
2.431,0a
17,7
1.813,8a

433
> 76
indeterminat

> 160

94,4
9,0
0,1
94,1
0,8

indeterminat

7,0
2,2
2,3
8,2
2,3

Elaboració pròpia. Font:
IDMC
UNHCR
UNHCR
BM
SIPRI
SIPRI
SIPRI
SIPRI
a. Dades de 2007 del PNUD. b. S’exclouen pensions militars. c. S’inclouen ajudes militars d’EUA. d. Suma de les exportacions o importacions de tot el període. e. Quantitats referides només a la despesa recurrent. El
juliol de 2006 el Govern d’Algèria va augmentar els seus pressupostos de despeses un 35% però sense especificar si part d’aquest augment es destinava a despeses militars. f. Dades referides al pressupost aprovat
no a la despesa real. g. S’exclouen les forces paramilitars. h. Inclou despeses en defensa civil, cosa que normalment sol representar a l’entorn del 4,5% del total. i. S’inclou part de les pensions militars. (..) Dades no
disponibles.
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Refugiats per país d'origen (2010) (milers)
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Producció i estructura econòmica
Participació en el PIB per sectors
agricultura

indústria

Índex de preus
al consum

serveis

milions $

%

%

%

%

%

2009

2009

2009

2009

2009

2009

-2,6
-3,6
-2,6
-5,0
3,8b

2
3
2
2
..

23
26
19
25
..

75
71
79
73
..

-0,8
-0,4
0,1
0,8
2,1

48.477
63.034
17.042
42.984
4.141

-7,8
-5,8
-2,9
-3,0
-5,7

2a
7
8
13
10

34a
27
28
28
20

64a
66
64
59
70

0,9
2,4
-0,4
7,8
..

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

9.221
12.015
329.924
24.910 a
614.603

-0,7
2,5
-2,0
3,6a
-4,7

11
21
3
2a
9

36
20
18
20a
26

52
60
79
78a
65

-0,3
2,2
1,2
0,4
6,3

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

52.177
34.528
25.092
195.392
..

4,0
9,0
2,3
0,8
..

21
5
3
..
..

34
17
32
..
..

45
78
65
..

2,9
3,4
-0,7
3,3
..

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

188.413
62.360
39.561
140.577
91.375

4,6
2,1
3,1
2,1
4,9

14
2a
8
12
16

37
78a
30
55
29

49
20a
62
34
55

11,8
2,5
3,8
5,7
1,0

BM

BM

BM

BM

BM

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

232.874
1.460.250
2.649.390
2.112.780
7.449 b

Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro
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Elaboració pròpia. Font:
BM
a. Dades de 2008. b. Dades de 2007. (..) Dades no disponibles.
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Evolució de l'IPC (2005-2009)
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* No existeixen dades per al Líban pel 2005.
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Agricultura

Annexos

Ús de
fertilitzants

Població
agrícola

Superfície
de terres

Superfície
agrícolaa

milers ha

milers ha

milers ha

milers ha

% cultius
total

milers ha

milers tm

kg / ha

kg / ha

milers

2008

2008

2008

2008

2007/08b

2009

2009

2009

2008

2010

9.147
49.911
54.766
29.414
32

3.460
27.900
29.242
13.396
10

1.635
17.300
19.331
9.768
10

1.825
10.600
9.911
3.628
0

28,1
20,2
13,3
25,7
28,0

306
6.043
9.388
3.454
3

1.057
17.872
70.040
17.392
11

3.455
2.957
7.460
5.035
4.440

152
77
138
114
59

1.101
2.005
1.268
1.954
4

2.014
5.596
5.120
8.836
1.345

503
1.288
2.130
5.056
513

207
946
1.098
3.602
189

296
342
1.032
1.454
324

1,9
0,7
0,3
1,2
1,2

102
563
296
1.919
5

536
3.442
1.343
8.876
11

5.266
6.117
4.539
4.626
2.298

248
352
11
101
..

13
192
89
1.266
80

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

2.523
2.740
12.890
924
76.963

1.071
1.181
4.625
116
39.122

468
697
3.225
114
24.505

603
484
1.400
1
14.617

9,0
16,9
37,9
21,4
21,3

179
146
1.175
43
11.956

606
631
4.821
39
33.570

3.387
4.315
4.103
900
2.808

52
34
94
83
78

152
1.324
1.067
47
14.994

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

18.364
1.023
8.824
2.164
602

13.898
686
974
504
368

5.666
286
231
379
218

8.232
400
743
125
150

23,9
33,2
40,3
45,3
7,8

2.774
68
48
79
35

4.736
192
50
257
55

1.707
2.828
1.044
3.250
1.574

73
28
218
201
..

4.506
77
409
125
350

99.545
175.954
15.536
238.174
44.630

3.542
15.550
9.881
41.309
29.981

3.542
2.050
5.041
8.424
8.981

0
13.500
4.840
32.885
21.000

99,9
21,9
7,9
10,1
14,8

3.130
343
877
3.176
5.317

23.897
213
1.228
5.253
5.331

7.635
623
1.401
1.654
1.003

567
23
18
6
48

23.592
196
2.131
7.393
8.367

FAO
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Elaboració pròpia. Font:
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
FAO
a. La superficie agrícola es divideix en «terres llaurables i conreus permanents» i «praderies i pastures permanents». b. Última dada disponible d’aquest període. (..) Dades no disponibles.
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Conreu de cereals a la Mediterrània* (2009)
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Ramaderia

porcs

cavalls
i camells

ruscos

exportacions

importacions

milers

milers

milers

milers

milers $

milers $

2009

2009

2009

2009

2009

2008

2008

5.068
28.003
27.573
15.564
37

2.340
26.290
14.810
9.252
66

46.500
138.905
225.160
126.000
515

19
248
418
300
1

310
2.389
1.014
500
..

48.741
382.895
2.225.972
62.427
0

214.826
366.304
332.010
1.647.133
357

633
1.142
1.596
2.649
332

432
1.250
529
3.631
11

4.547
7.540
18.740
22.821
510

20
17
21
14
6

42
304
347
302
42

61.471
18.032
1.481
57.893
6

24.328
163.374
80.634
15.123
4.994

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

803
3.034
4.800
641
40.514

194
160
942
465
2

2.172
7.538
31.980
3.174
249.043

29
41
27
0,7
181

54
203
1.340
40
5.339

3.476
0
7.659
1.355
8.302

2.134
40.984
117.497
1.390
39.445

Síria
Líban
Jordània
Israel
Palestina

25.464
857
3.055
925
1.044

24.823
37.000
25.010
45.691
7.500

47
4
16
9
..

595
15
45
90
67

35.023
163
8.354
1.182
500

19.416
168.981
61.730
66.416
38.815

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

19.050
9.185
9.600
25.450
25.588

116.600
27.000
75.400
125.139
172.500

177
95
292
340
203

1.250
37
140
400
350

4.604
19
741
0
3.584

50.811
28.114
6.163
26.270
63.282

FAO

FAO

Portugal
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França
Itàlia
Malta
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Sèrbia
Montenegro

milers

9
224
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6
6
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Elaboració pròpia. Font:
FAO
FAO
FAO
a. Inclou bestiar boví, caprí, oví i búfals. b. Inclou gallines, galls d’indi, pintades i oques. (..) Dades no disponibles.
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Balança comercial del comerç d'animals vius (2008)
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Elaboració pròpia. Font: FAO.
A 2008, les exportacions d'animals vius dels països mediterranis van representar el 18% de les exportacions mundials i les seves importacions el 22%.
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Pesca
Pesca total

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

Annexos

marina

continental

exportacions

importacions

Disponibilitat
anual de peix
i derivats

tm

tm

tm

tm

milions $

milions $

kg per capita

Pescadors

2008

2008

2008

2008

2008

2008

2007

2000

..
6.000
2.600
3.552
..

34
105.239
21.909
223.086
1.279

6.458
249.074
237.868
181.469
1.692

735
3.502
2.038
807
94

1.889
7.126
5.894
5.483
55

54,8
40,0
34,8
24,4
30,2

25.021
75.434
26.113
48.770
..

692
48.986
5
0
501

183
45
2.000
3.197
400

692
48.986
5
0
501

1.315
12.017
7.620
7.532
11

26
151
14
8
0,3

89
143
40
108
16

9,4
15,3
6,8
..
..

231
65.151
3.500
..
..

0
3.320
87.550
1.991
453.113

122
2.191
1.425
20
41.011

0
3.320
85.586
1.991
453.113

1.331
1.858
114.888
3.403
152.260

1
3
655
43
440

24
26
796
101
205

4,8
5,3
21,1
22,6
6,9

8.472
1.590
19.847
..
33.614

3.212
3.541
150
2.595
2.843

3.784
270
350
840
..

3.212
3.541
0
2.545
2.843

8.595
803
540
21.612
..

0,2
4,5
0,2
25
204

56
87
79
248
72

2,1
9,4
5,7
20,6
0,7

11.292
9.825
721
1.535
..

136.244
47.647
99.171
138.834
1.000.374

237.572
..
1.096
..
4.440

88.883
47.647
99.171
138.834
35.804

693.815
240
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2.781
1.399

11
24
..
13
1.729
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30
77

16,7
9,9
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(..) Dades no disponibles.
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Pesca al Mediterrani i mar Negre (2008)
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Ocupació i atur
Distribució sectorial
de la població activa
agricultura
Població
ocupada

dones

homes

juvenil

%
població
activa
masculina

%
població
activa
15-24 anys

%
població
activa

%
població
activa

%
població
activa

%
població
activa
femenina

%
2009

2003/08a

2003/08a

2003/08a

2007/09a

2007/09a

2007/09a

2007/09a

4.863
17.636
23.528
23.025
162

56,6
47,9
51,0
45,2
46,0

11,5
4,3
3,0
3,8
1,7

29,3
27,8
23,1
29,7
25,1

59,2
67,9
72,9
66,3
72,4

9,5
18,0
9,1
7,8
6,9

10,1
18,4
8,9
9,3
6,8

8,9
17,7
9,3
6,8
7,0

20
38
23
25
13

981
1.605
863
2.591
..

55,4
48,2
45,3
..
..

10,2
12,8
..
20,8
8,6

34,2
30,6
..
29,5
19,2

54,7
56,3
..
49,7
71,9

5,9
8,3
23,9
16,6
..

5,8
10,0
27,1
18,4
..

5,9
7,0
21,8
15,3
..

14
22
47
42
..

630
962
4.509
382
21.276

36,7
46,0
48,7
59,0
40,3

18,2
58,0
11,5
4,3
26,2

31,3
13,5
22,5
22,3
25,7

50,3
28,4
65,9
72,5
48,1

32,0
12,7
9,5
5,2
14,0

33,0
10,2
13,1
5,5
14,3

31,7
8,0
6,9
5,0
13,9

55
..
26
9
25

4.945
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Distribució dels ingressos
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Participació de la població dels països balcànics en els ingressos (2003/07)a
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Des de Serbia, el país més igualitari, a Macedònia, el menys igualitari, els països balcànics presenten la major varietat en el nivell de desigualtat en el repartiment dels ingressos de tots els països mediterranis.
* En aquests països el 20% més ric de la població poseeix més del 57% dels ingressos del país.
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Gènere: activitat econòmica
Taxa d’ocupació laboral
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Ingressos salarials femenins en relació als ingressos salarials masculins (2007) (%)
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TAULA F18

Producció i consum energètic
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d’energia
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d’energia
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%

%
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Consum i eficiència energètica (2007)
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Els valors negatius sobre importació neta d’energia indiquen que el país té un balanç positiu en el comerç energètic, és a dir, que és exportador net.
(*) En els casos de Líbia i Argèlia, els valors d'importació són -470% i -346%, respectivament.
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TAULA F19

Producció, consum i accés a l’electricitat
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Evolució del consum d'electricitat (selecció de països) (1982-2007)

Consum d'electricitat (kWh per capita)

8.000

kWh per capita i
percentatge de creixement

Els 10 primers consumidors d’energia elèctrica per capita*
(1982-2007)
40.000
35.000
30.000
25.000
20.000
15.000
10.000
5.000
0

163%
29%
130%

163%

Bahrain

Islàndia

Emirats
Àrabs
Units

129%

Kuwait

101%

48%

Finlàndia Luxemburg

43%

33%

31%

Estats
Units

Suècia

Canadà Noruega

2007

FR

1982

SI
IL

7.000

ES

6.000
GR

5.000

PT

4.000

RS
LY

3.000
TR

2.000

SY
EG

1.000
0

MA

1982

1987

1992

Elaboració pròpia. Font: BM.
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Emissions de CO2
Emissions de CO2

Annexos
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construcció

transport

electricitat i
producció
de calor
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motorb
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milions tm
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%

kg CO2 / $
PPA (2000)

%

%

%

%

per 1.000
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2008

2008

2008

2008
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2005/07a
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nacionals
km3

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

total

per capita

sobre total
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agrícola

domèstic

industrial

Producció
d’aigua
dessali
nitzada

km3

%

m3

km3

m3

%

%

%

%

milions m3

2000/08a

2000/08a

2000/08a

2000/08a

2000/08a

2000/08a

2000/08a

11,9
37,2
31,8
45,4
0,1

1.148
903
531
789
75

74
65
12
44
34

12
15
18
20
64

14
20
69
36
2

2
100
12
97
31

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

per sectors

2008

2008

2008

2008

38,0
111,2
178,5
182,5
0,1

30,7
0,3
25,2
8,8
0,0

44,7
0,3
12,4
4,6
0,0
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13,2
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Medi Natural

Àrea total
milers ha
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2008
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2009
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Canvis en la superfície forestal mediterrània (1990-2008) (% de variació)
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d’exportacions

%

%

%

%

%
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2009

2009

2009

2009

2009

2009
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Espanya
França
Itàlia
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14,2
12,4
8,1
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0,9
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3,6
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taxa de
canvi

Nits en
país de
destí

Ingressos per turisme
internacional

Despeses del turisme
en altres països

%

milers

% a la
Medi
terrània

milers

milers

milions $

%
d’expor
tacions

milions $

%
d’impor
tacions

2009/08

2009

2009

2008

2008

2008

2008

2008

2008

Portugal
Espanya
França
Itàlia
Malta

..
-8,7
-6,3
1,2
-8,4

..
52.231
74.200
43.239
1.183

..
19,3
27,5
16,0
0,4

20.989
11.229
23.347
28.284
299

28.127
223.773
526.160
161.797
11.262

14.047
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48.793
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17
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9
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1.399
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3.115
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920
1.113
755

8
39
13
7
..

1.567
1.152
274
1.435
43

4
3
2
5
..

Macedònia
Albània
Grècia
Xipre
Turquia

1,7
..
-6,4
-10,9
2,0

259
..
14.915
2.141
25.506

0,1
..
5,5
0,8
9,4

3.716
..
1.042
9.873

587
..
47.974
13.209
56.918

262
1.849
17.586
3.222
25.019

5
48
22
23
14

190
1.644
3.946
1.874
4.031

3
23
3
12
2
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Líban
Jordània
Israel
Palestina

-26,2
38,9
1,6
-9,7
2,2

6.092
1.851
3.789
2.321
396

2,3
0,7
1,4
0,9
0,1

5.253
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2.288
4.207
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73.492
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34
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6
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4.445
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5
14
6
5
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-3,1
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-2,1
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11.914
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6.901
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8.341

4,4
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0,7
3,1

4.531b
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3.058
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0
16
..
26

3.390
1.339
555
469
1.910

5
5
2
..
4

BM

BM

Egipte
Líbia
Tunísia
Algèria
Marroc

Elaboració pròpia. Font:
OMT
OMT
OMTa
a. Elaboració pròpia a partir de les dades de l’OMT. b. Dades de 2006. (..) Dades no disponibles.

UNCTAD

BM

BM

442

BM

GRÀFIC F26

Turistes i ingressos (2008/09)
Taxa de canvi en l'arribada de turistes
(2009/08) (%)

40

-5,7

-4,9

-4,9

-1,6
Àfrica

20
Taxa de canvi en l'arribada de turistes 2009/08 (%)

LB

3,3

Àsia i
Pacífic
Europa

Amèrica

Mitjana mundial: -4,2

Orient
Mitjà

10
MA
IT

0

TR

MK
RS

0

JO

20

TN
BA
SI

-10

IL

FR

ES

GR

MT

HR

30

EG

CY

Arribades de turistes internacionals
(milers)
60.000

-20

20.000
SY

-30
Ingressos per turisme (% d'exportacions)
Elaboració pròpia. Font: OMT.

40

5.000

TAULA F27

Ajuda Oficial al Desenvolupament (AOD)
Ajuda Oficial al Desenvolupament dels països donants

Ajuda Oficial al Desenvolupament als països receptors

% RNB

$ per capita

milions $

% RNB

$ per capita

2009

2009

2009

2009

2009

2009

513
6.584
12.600
3.297

0,23
0,46
0,47
0,16

48
147
202
55

169
415
608
75

0,28
2,36
1,45
1,84

38
109
61
125

193
358

2,15
3,05

97
112

1.362

0,22

0
18
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153
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a. Elaboració pròpia amb dades de l’OCDE.

Fluctuació de l'AOD dels donants mediterranis (1993-2009)
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Eslovènia
Croàcia
Bòsnia i Hercegovina
Sèrbia
Montenegro

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
..
..
..

..
..
9.583
33.402
2.308

..
..
54,1
76
55,6

..
..
2.522
3.374
3.847

..
..
7.906
29.402
1.101

..
..
1.677
4.000
1.207

..
..
10,5
37,1
4,4

5.589
4.719
..
..
251.372
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37,4
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835
..
..
39.725
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4.480
21.768
5.457
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756
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..
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3,5
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..
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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.
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.
Anys d’escolaritat
Promig d’anys d’escolaritat que reben les persones de 25 anys i més
al llarg de la seva vida, basats en els
nivells d’ensenyament de la població

Anys d’escolaritat esperats
Anys d’escolaritat que un nen en edat
d’ingressar a l’escola pot esperar rebre
si els patrons vigents de les taxes de
matriculació específiques per edat es
mantingueren constants al llarg de la
seva vida.
Àrea forestal
Conjunt de totes les terres amb poblaments naturals o artificials d’arbres, siguin aquests productius o no.
Àrees 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.
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.

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.
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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.

transformats en anys d’escolaritat
d’acord amb la duració teòrica de
cada nivell d’ens enyament a què
s’assisteix.

Científics i tècnics en R+D
Professionals que han rebut una preparació de nivell terciari per treballar en
qualsevol camp de la ciència.
Circulació diària de diaris
Nombre de diaris publicats com a mínim
quatre vegades per setmana.
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’al
guns 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.
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 conti-
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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.

Med.2011

Definicions

nentals, d’aqüicultura, mol·luscos i
crustacis.
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Consum d’aigua
Total d’aigua utilitzada pels humans en
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.
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.
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
Taxa de creixement anual percentual del
PIB a preus de mercat en moneda local,
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.

Deserts i terres seques
Conjunt de la superfície de terres semiàrides (terres seques), àrides i hiperàrides (desert) que posseeix un país.
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.
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’in
clouen 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 tecnologia de la informació, i despeses en
telecomunicacions i altres infraestructures d’oficines.
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.
Despesa total en salut
Fons mobilitzats pel sistema. Suma de

les despeses en salut de l’Estat i del
sector privat.
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.
Deute extern a llarg termini
Deute que té un venciment original o
ampliat de més d’un any. Té tres components: deute públic, amb garantia
pública i privat sense garantia.
Deute extern a curt termini
Deute que té un venciment original o ampliat d’un any o menys i endarreriments
d’interessos del deute a llarg 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 (exportacions, pinsos, utilització industrial,
llavors i deixalles).
Distribució sectorial de la
població activa
Percentatge de la mà d’obra utilitzada

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
7
petroli 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, se-

Espècies conegudes
Nombre total d’espècies en un país determinat. Només s’han tingut en compte els mamífers i els ocells.

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.

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.
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.
Fonts d’electricitat
Fonts d’energia utilitzades per generar
electricitat: hidroelèctrica, carbó, petroli, gas i nuclear.
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 con-

Importació neta d’energia
Mostra el grau d’ús d’energia per part
d’una economia i en quant excedeix la
seva producció domèstica.

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).
Índex de desenvolupament humà
(IDH)
Índex elaborat pel Programa de Nacions
Unides per al Desenvolupament (PNUD)
que relaciona tres indicadors: nivell
d’ingressos (RNB per habitant), salut
(esperança de vida en néixer) i nivell
d’educació (anys d’escolaritat i anys
d’escolaritat esperats).
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.
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
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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.

cret. Es presenten les dades en valors
absoluts i en percentatges respecte a
la població del país d’acollida.
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Dones en escons parlamentaris
Percentatge d’escons ocupats per dones en una cambra baixa o única o en
una cambra alta o senat, segons cor
respongui. 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.

gons 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.
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en els diferents sectors econòmics:
agricultura, indústria i serveis.
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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,
la proporció de dones i homes en la
població econòmicament activa, el total
de la població femenina i masculina i el
PIB per capita.
Intensitat de les emissions per
PIB
Quantitat mitjana de CO2 emesa per
unitat d’ingressos generats per una determinada economia.
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 fixes
Línia telefònica fixa que conecte l’equip
terminal de l’abonat amb la xarxa 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.
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.
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 flota 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. El PIB s’ha convertit en dòlars internacionals de l’any
2005.
Població agrícola
Persones que depenen per a la seva
subsistència de l’agricultura, la caça, la
pesca o la silvicultura. Aquesta estimació 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 se-

Població amb accés a
l’electricitat
Nombre de persones amb accés a
l’electricitat com a percentatge del total
de la població.
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 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
siguin conreats o silvestres (praderies
o terres de pasturatge silvestres).
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.
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.
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,

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 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.
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.
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
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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.

així com de residus i combustibles renovables.
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Població amb accés a
instal·lacions de sanejament
millorades
Percentatge de la població amb accés
a instal·lacions adequades per a l’eli
minació 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 rural
Població estimada a meitat d’any de les
zones definides com a rurals en cada
país com a percentatge del total.
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güents 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.
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les pròpies pluges) i els cursos d’aigua
procedents d’altres països.
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
tornar-hi. 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
efectuats 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.
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)

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 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.
Superfície agrícola
Superfície terrestre formada per les ter
res 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 cor
responents 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 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 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 o que

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

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

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.

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
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.

Vehicles de motor
S’inclouen cotxes, autobusos i vehicles
de càrrega, però no els ciclomotors ni
les motocicletes.
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Taxa neta de migració
Nombre net d’emigrants dividit per la
mitjana de la població del país receptor
en el període considerat.

(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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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.

conreus temporals (les que donen
dues collites es compten només una
vegada), les praderies temporals per
tallar 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 ter
res plantades amb arbres destinats a
la producció de llenya o fusta.
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formen part d’una parella estable que
han notificat l’ús d’almenys un mètode
anticonceptiu.

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
AIE, Agència Internacional de l’Energia
www.iea.org
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BEI, Banc Europeu d’ Inversions
www.eib.org
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
Comissió Europea -Comerç
ec.europa.eu/trade
EUROSTAT, Oficina estadística de les 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.unfpas.org
IDMC, Internal Displacement Monitoring Centre
www.internal-displacement.org
Indicadors dels Objectius del Mil·lenni
http://mdgs.un.org
MedCruise, Associació de Ports de Creuer Mediterranis
http://medcruise.com
MOFCOM, Ministeri de Comerç de la República Popular Xina
www.mofcom.gov.cn
OCDE, Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
www.oecd.org
OIEA, Organisme Internacional de la Energia Atòmica
www.iaea.org

OIM, Organització Internacional per a les Migracions
www.iom.int
OIT, Organització Internacional del Treball
www.ilo.org

OMT, Organització Mundial del Turisme
www.unwto.org
ONUSIDA, Programa Conjunt de les Nacions Unides contra el VIH/SIDA
www.unaids.org
Operacions de Pau de Nacions Unides
www.un.org/es/peacekeeping/dpko.shtml
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OMS, Organització Mundial de la Salut
www.who.ch

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
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Plan Bleu
www.planbleu.org

UICN, Unió Internacional per a la Conservació de la Naturalesa
www.iucn.org
UIP, Unió Interparlamentària
www.ipu.org
UIT, Unió Internacional de Telecomunicacions
www.itu.int
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 de Estadístiques de les Nacions Unides
unstats.un.org
WRI, Institut de Recursos Mundials
www.wri.org
WWF
www.wwf.org
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SIPRI, Stockholm International Peace Research Institute
www.sipri.org
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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

Lituània
LT
LU
Luxemburg
Letònia
LV
LY
Jamahiriya Árab Líbia
MA
Marroc
ME
Montenegro
MK	Macedònia, antiga República
Iugoslava de
MT
Malta
NL
Països Baixos
PL
Polònia
PS
Territoris Palestins Ocupats
PT
Portugal
RO
Romania
RS
Sèrbia
SE
Suècia
SI
Eslovènia
SK
Eslovàquia
SY
República Àrab Síria
TN
Tunísia
TR
Turquia
UK
Regne Unit
US
Estats Units
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Proveïdor logístic extern
Acords d’associació
Autoritat Bancària Europea
Alt Commissionat de les Nacions Unides per als Refugiats
Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions Professionals
Agència Espanyola de Cooperació Internacional per al Desenvolupament
Agència Europea del Medi Ambient
Autoritat Europea de Mercats Financers
Assemblea General de les Nacions Unides
Iniciativa Adriaticojònica
Partit Progressista dels Treballadors (CY)
Partit de la Justícia i el Desenvolupament (TR)
Acords de lliure comerç
Àrea de Lliure Comerç
Associació Marroquina de Logística
Ajuda Oficial al Desenvolupament
Autoritat Palestina
Assemblea Parlamentària Euromediterrània
Ajuda programable per país
Assemblea Parlamentària de la Unió per la Mediterrània
Al-Qaida al Magreb Islàmic
Alt Representant/Vicepresident
Antiga República Iugoslava de Macedònia
Assemblea Regional i Local Euromediterrània
Aliança Democràtica (GR)
Agència Tunisenca de Comunicació Exterior
Banc Africà de Desenvolupament
Banc Central Europeu
Partit de la Pau i la Democràcia (TR)
Banc Europeu d’Inversions
Banc Europeu de Reconstrucció i Desenvolupament
Oficina per a Institucions Democràtiques i Drets Humans (OSCE)
Banc Mundial
Banc de Pagaments Internacionals
Brasil Rússia Índia Xina
Brasil Rússia Índia Xina Sud-àfrica
British Thermal Unit
Comitè d’Ajuda al Desenvolupament (OCDE)
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3PL
AA
ABE
ACNUR
AEAPP
AECID
AEMA
AEMF
AGNU
AII
AKEL
AKP
ALC
ALC
AMLOG
AOD
AP
APEM
APP
AP-UpM
AQMI
AR/VP
ARIM
ARLEM
AS
ATCE
BAfD
BCE
BDP
BEI
BERD
BIDDH
BM
BPI
BRIC
BRICS
BTU
CAD
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CAGRE
CARICOM
CBC
CCG
CdR
CE
CEDAW
CESE
CESPAO
CETMO
CEV
CGLU
CGPJ
CHP
CIHEAM
CIJ
CIM
CMI
CMR
CNETAC
CNT
CNULD
CS
DCFTA
DEN
DEOK
DER
DG
DLDD
DM
DRS
DS
EAU
ECHO
ECOWAS
EDEK
EGIIP
ELSTA
EMFTA
EMUNI
EUA
EUFOR
EULEX
EUROMED
EUROSTAT
EVP
FAL
FAO
FDLP
FEEF

Consell d’Afers Generals i Relacions Exteriors
Comunitat i el Mercat Comú del Carib
Cooperació transfronterera
Consell de Cooperació dels Estats Àrabs del Golf
Comitè de les Regions
Commissió Europea
Convenció sobre l’Eliminació de totes les Formes de Discriminació contra la Dona
Comité Econòmic i Social Europeu
Comissió Econòmica i Social per Àsia Occidental
Centre d´Estudis del Transport per a la Mediterrània Occidental
Comunitat Econòmica de Veïnatge
Ciutats i Governs Locals Units
Consell General del Poder Judicial (ES)
Partit Republicà del Poble (TR)
Centre Internacional d’Estudis Agronòmics Mediterranis Avançats
Cort Internacional de Justícia
Conveni internacional sobre el transport de mercaderies per ferrocarril
Center for Mediterranean Integration
Conveni de 1956 referent al contracte del transport internacional de mercaderies per
carretera
Close Neighbours Economic and Trade Association Council
Consell Nacional de Transició (LY)
Convenció de les Nacions Unides per a la Lluita contra la Desertificació
Consell de Seguretat
Zona de Lliure Comerç Intens i Exhaustiu
Documents estratègic nacional
Federació Democràtica del Treball (CY)
Documents estratègic regional
Direcció General
Desertificació, degradació de la terra i sequera
Diàleg Mediterani
Département du Renseignement et de la Sécurité
Partit Democràtic (RS)
Emirats Àrabs Units
Oficina d’Ajuda Humanitària de la Comissió Europea
Comunitat Econòmica dels Estats d’Àfrica Occidental
Moviment per la Socialdemocràcia (CY)
Espanya, Grècia, Irlanda, Itàlia i Portugal
Autoritat Estadística Grega
Àrea de Lliure Comerç Euromediterrani
Universitat Euromediterrània
Estats Units d’Amèrica
Estat Major de la UE
Missió de la UE per l’estat de dret a Kosovo
Euromediterrani
Oficina Estadística de la UE
Equivalent a vint peus
Fundació Euromediterrània Anna Lindh per al Diàleg entre Cultures
Organització de les Nacions Unides per a l’Agricultura i l’Alimentació
Front Democràtic per a l’Alliberament de Palestina
Fons Europeu d’Estabilitat Financera
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Facilitat Euromediterrània d’Inversió i Partenariat
Fòrum Euromediterrani d’Instituts Econòmics
Força Provisional de Nacions Unides al Líban
Front Islàmic de Salvació
Futur i Llibertat per a Itàlia
Fons Monetari Internacional
Front Popular per a l’Allibrement de Palestina
Agència Europea per a la gestió de la cooperació operativa a les fronteres exteriors
Fons sobirans d’inversió
Força de Seguretat de Kosovo (des de gener del 2009)
Guerra Global contra el Terror
Gas natural licuat
Grup Salafista per a la Predicació i el Combat
Gestió Sostenible del Territori
Unió Democràtica Croata (HR i BA)
Unió Democràtica Croata 1990 (BA)
Partit Croata pels Drets (BA)
Consell Superior de la Magistratura (TR)
Iniciativa de Cooperació d’Istanbul
Oficina Civil Internacional
Forces de Defensa d’Israel
Índex de Desenvolupament Humà
Inversió Estrangera Directa
Iniciativa Europea per a la Democràcia i els Drets Humans
Instrument Europeu de Veïnatge i Associació
Institut méditerranéen des transports maritimes
Instrument de Preadhesió
Índex de sensibilitat a la desertificació
Grup Directiu Internacional per a Kosovo
Comunitat Religiosa Islàmica Macedònia (MK)
Organització Empresarial d’Operadors Logístics
Saló Marroquí dels Oficis del Transport i la Logística
Xarxa Euromediterrània de Plataformes Logístiques
Moviment Socialista per a la Integració (AL)
Conferència Mediterrània de la Logística
Mecanisme Europeu d’Estabilitat
Països d’Orient Mitja i Nord d’Àfrica
Missió de les Nacions Unides per al referèndum del Sàhara Occidental
Instrument d’Inversió de la Política de Veïnatge
Programes Nacionals per a l’Adopció del Cabal
Nova Sèrbia (RS)
Consell Nacional de Seguretat (TR)
Partit Popular del Treball per al Progrès (BA)
Organització per a l’Alliberament de la Palestina
Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic
Objectius de Desenvolupament del Mil•leni
Organisme Internacional de l’Energia Atòmica
Organització Internacional del Treball
Oficina Europea de Lluita contra el Frau
Organització Mundial del Comerç
Organització de las Nacions Unides
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FEMIP
FEMISE
FINUL
FIS
FLI
FMI
FPLP
FRONTEX
FSI
FSK
GGCT
GNL
GSPC
GST
HDZ
HDZ-1990
HSP
HSYK
ICI
ICO
IDF
IDH
IED
IEDDH
IEVA
IMTM
IPA
ISD
ISG
IVZ
LOGICA
LOGIMA
LOGISMED
LSI
MEDLOG
MEE
MENA
MINURSO
NIF
NPAA
NS
NSC
NSRzB
OAP
OCDE
ODM
OIEA
OIT
OLAF
OMC
ONU
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OOPS
OSCE
OTAN
PAC
PAI
PART
PB
PD
PDP
PDS
PE
PEC
PEM
PEM
PEP
PESC
PESD
PET
PEV
PFLEM
PFN
PIB
PIMES
PIN
PIR
PKK
PMR
POr
PPA
PPT
PSC
PSEM
PSM
PTF
PTF
PzP
R+D
R2P
RCD
RTNC
SAA
SAP
SDA
SDP
SDS
SDS
SDSM
SEAE
SIL
SMN

Organisme d’Obres Públiques i Socors de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina en l’Orient Pròxim
Organització per a la Seguretat i Cooperació a Europa
Organització del Tractat de l’Atlàntic Nord
Política Agrícola Comuna
Pla d’Acció d’Istanbul
Pla d’Acció Regional del Transport (UE)
Procés de Barcelona
Partit Democràtic (IT)
Partit Democràtic Progressista (TN)
Partit Democràtic d’Albània
Parlament Europeu
Pacte d’Estabilitat i Creixement
Partenariat Euromediterrani
Partenariat Euromediterrani
Programa Econòmic Preadhesió
Política Exterior i de Seguretat Comuna (UE)
Política Europea de Seguretat i Defensa
Evapotranspiració potencial anual mitjana
Política Europea de Veïnatge
Plataforma Logística euromediterrània
Punt Focal Nacional
Producte Interior Brut
Petites i Mitjanes Empreses
Programa Indicatiu Nacional
Programa Indicatiu Regional
Partit dels Treballadors Kurds (TR)
Política Mediterrània Renovada
Partenariat Oriental
Paritat de Poder Adquisitiu
Precipitació mitjana anual
Partit Socialista de Catalunya (ES)
Països del Sur i Est de la Mediterrània
Països Socis Mediterranis
Productivitat total dels factors
Productivitat total dels factors
Moviment pel Canvi (ME)
Recerca i Desenvolupament
Responsabilitat de Protegir
Rassemblement Constitutionnel Démocratique (TN)
República Turca del Nord de Xipre
Acords d’Estabilització i Associació
Procés d’Estabilització i Associació
Partit d’Acció Democràtica (BA)
Partit Socialdemòcrata (HR i BA)
Partit Demòcrata Eslovè
Partit Democràtic Serbi (RS, HR i BA)
Unió Socialdemòcrata de Macedònia
Servei Europeu d’Acció Exterior
Saló Internacional de la Logística
Sinergia del Mar Negre

YÖK
ZLC
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Partit Progressista Serbi
Tractat de Funcionament de la UE
Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
Associació Turca d’Exportadors
Agència Especial Tànger-Mediterrània
Tractat de No-Proliferació d’Armes Nuclears
Tribunal Penal Internacional per a l’antiga Iugoslàvia
Tractat de la Unió Europea
Unió Africana
Partit de la Unitat Nacional (CY)
Unió Europea
Unió Internacional per a la Conservació de la Natura
Unió Interparlamentària
Unió Internacional de Telecomunicacions
Unió del Maghreb Àrab
Conferència de les Nacions Unides per al Comerç i el Desenvolupament
Força Observadora de les Nacions Unides per a la Retirada dels Alts del Golan
Organització de les Nacions Unides per a l’Educació, la Ciència i la Cultura
Missió d’Administració Provisional de las Nacions Unides a Kosovo
Unió per la Mediterrània
Organització Revolucionària Macedònia de l’Interior – Partit Democràtic per a la Unitat
Nacional Macedònia
Consell d’Educació Superior (TR)
Zona de Lliure Comerç
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SNS
TFUE
TIC
TIM
TMSA
TNP
TPII
TUE
UA
UBP
UE
UICN
UIP
UIT
UMA
UNCTAD
UNDOF
UNESCO
UNMIK
UpM
VMRO-DPMNE
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