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L a Mediterrània és una regió repartida
entre tres continents. Les seves ribes han

vist al llarg de la història néixer cultures de
les quals encara avui ens nodrim. Aquesta
diversitat de pobles, cultures, religions i
models socials, si bé és cert que la majoria de
vegades ha facilitat molts intercanvis i troba-
des, també ho és que no sempre la convivèn-
cia ha estat fàcil i els conflictes han esclatat
sovint al llarg de la  història.

En l’actualitat a la Mediterrània es donen
diversos conflictes, les causes dels quals són
múltiples i variades, ja que hi conflueixen
qüestions polítiques, territorials, culturals,
econòmiques i religioses. La majoria d’aquests
conflictes es dirimeixen en enfrontaments
socials interns, fet que provoca una forta emi-
gració. Però, a vegades, alguns d’aquests con-
flictes acaben en enfrontaments armats, altres
vegades en guerres obertes, convertint aquesta
regió en una de les més «calentes» del planeta.

Al mateix temps la Mediterrània és presenta
profundament dividida en dues ribes, una al
nord, rica i desenvolupada, i l’altra al sud,
empobrida i amb fortes mancances. Això ha
fet que la regió sigui un dels llocs on les des-
igualtats entre Primer i Tercer Món són més
visibles. A més, la riba sud, en el passat
recent, ha estat una terra de colonització i
explotació per part dels països de la riba
nord, el qual ha deixat ressentiments i deutes
encara no reparats.

La riba sud té un munt de problemes derivats
d’una economia poc desenvolupada i molt
dependent dels països rics de la riba nord, un
baix índex de desenvolupament humà, espe-
cialment en educació i sanitat, en desigualtats
de les dones respecte als homes, també en el
camp de les llibertats públiques que permetin
avenços democràtics i de respecte als drets
humans, o problemes mediambientals i de
manca d’aigua. I a més, en la Mediterrània
conflueixen les tres grans religions monoteis-
tes. Totes aquestes qüestions compliquen

considerablement les relacions entre els
pobles de les dues ribes, fins al punt que el
mar Mediterrani, més que unir, esdevé una
frontera que separa.

Aquesta guia busca aproximar-se als proble-
mes que pateix la regió, i també trencar este-
reotips que entre els habitants de la riba nord
s’han anat acumulant al llarg del temps. Uns
eurocèntrics, altres paternalistes, han contri-
buït a crear clixés deformats de la realitat dels
pobles de la riba sud, sobretot aquells relacio-
nats amb els aspectes culturals. Els quals, més
que ajudar, han augmentat els equívocs al
voltant dels conflictes existents. Conflictes
que no són unívocs ni tenen una fàcil solució.
Reconèixer la seva existència, la seva dimen-
sió, dominar les seves causes i saber conviure
amb ells pot ajudar a trobar sortides que per-
metin la convivència en la regió. S’és cons-
cient que moltes de les informacions reflecti-
des, tot i procedir de fonts fiables, són
incompletes i caldria complementar-les amb
d’altres que la manca d’espai no ha estat pos-
sible de reflectir. Però l’objectiu principal era
obrir, a grans trets, una informació general
sobre els grans conflictes de la Mediterrània.

A l’hora d’escollir quins estats havien de ser
objecte d’estudi, s’ha optat per tots aquells
que tenen costes al mar Mediterrani, amb
l’única excepció de Jordània, un país que està
unit, comercialment i políticament, als països
mediterranis del Pròxim Orient i que, per
raons històriques, juntament amb Palestina i
Israel formaven un conjunt en el marc de
l’Imperi Otomà. S’han obviat, en canvi, altres
països en situació geogràfica similar –el cas
de Portugal, o Bulgària, Romania i Rússia al
mar Negre– per no considerar-los integrats
en la vida Mediterrània.

Objectius i destinataris

La carpeta pretén informar i sensibilitzar
sobre els problemes i conflictes que es viuen
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a la Mediterrània. Cadascuna de les fitxes-
mapes reflecteixen els conflictes i els aspectes
del desenvolupament humà que és conside-
ren més importants de la Mediterrània. Van
acompanyades d’una altra fitxa complemen-
tària que amplia les informacions, les inter-
preta i fa propostes de caràcter didàctic per-
què els destinataris puguin desenvolupar un
treball formatiu.

Les propostes didàctiques, exposades en
forma de preguntes pretenen ressaltar l’edu-
cació en valors, de respecte, interculturalitat,
pau, drets humans i solidaritat. Es busca el
reconeixement de l’existència de conflictes i
que tots els habitants de la Mediterrània en
formen part. A més, s’apunta una breu filmo-

grafia que complementi la percepció de la
temàtica exposada en cada fitxa.

En les conclusions finals, s’intenta transme-
tre la idea que els conflictes són consubstan-
cials a les persones i, aleshores, l’important es
saber conviure amb ells, i si es possible trans-
formar-los sense necessitat d’arribar a la vio-
lència física o armada. Per últim, s’apunten
possibilitats per a treballar en la resolució
dels conflictes violents mitjançant la media-
ció i el diàleg des dels àmbits més pròxims a
les persones.

Centre d’Estudis per la Pau J.M. Delàs
(Justícia i Pau)
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1. La Mediterrània
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E ls europeus i els habitants del nord en
general es miren el planeta de nord a sud.

Això ha creat en el subconscient col·lectiu
dels ciutadans del nord una visió de superio-
ritat; la gent del nord viu a dalt i els del sud
viuen a baix, a sota. Aquesta visió que ha arri-
bat fins als nostres dies, ha ajudat a fomentar
estereotips, com ara que els pobles del nord
són més rics i més cultes, i els pobles del sud
són més pobres i més ignorants, i necessiten,
per tant, també més protecció que, evident-
ment, a d’arribar des del nord.

Aquest primer mapa vol ajudar a trencar
aquests estereotips. Vol demostrar que el
món també es pot mirar de sud a nord i que
és una convenció dels primers cartògrafs (del
nord) situar el nord a d’alt, ja que també
podria ser a baix. De fet, els habitants del sud
tampoc se senten a sota de la gent que viu al
nord i, per tant, ni inferiors, ni més febles,
encara que sí que saben que són més pobres,
o que tenen un desenvolupament molt dife-
rent a la gent del nord.

Cal trencar les convencions, els estereotips i
les manipulacions eurocèntriques: els pobles
del sud també poden ser a dalt, només depèn
de com es dibuixi el mapa.

D’aquest primer mapa es vol destacar que,
contràriament al que pot semblar, les dues
ribes no són homogènies quant a sistemes
polítics, sinó que presenten diferències nota-
bles entre els estats d’una mateixa riba. Per
aquesta raó s’ha dividit la Mediterrània en
quatre regions geopolítiques: el Magrib al
nord d’Àfrica (Marroc, Algèria, Tunísia i
Líbia), una regió molt unida per història, cul-
tura i relacions polítiques; Pròxim Orient
mediterrani (Egipte, Israel, Palestina, Líban,
Jordània i Siria). S’ha optat per integrar
Egipte en aquesta regió ja que políticament i
comercialment està més lligat a l’Orient que
no pas al Magrib. I en la riba nord, els països
de la Unió Europea Mediterrània (Espanya,
França, Itàlia i Grècia), tots ells lligats a un

projecte polític com és el de la Unió Europea
(UE); i finalment la resta de països del Medi-
terrani nord (Malta, Xipre, Turquia, Albània,
Iugoslàvia, Bòsnia, Croàcia i Eslovènia), paï-
sos als quals, fora dels cinc balcànics, sols
uneix estar situats a la riba nord.

Una altra divisió que calia dibuixar en aquest
mapa polític era el de les llibertats públiques,
entenent per llibertats públiques un desenvo-
lupament dels drets civils i polítics, és a dir,
llibertats d’expressió i d’associació. S’han
establert quatre nivells: un d’alt, un de baix i
dos d’intermedis. Tot i córrer el risc de gene-
ralitzar, i sabent que tots els països tenen par-
ticularitats que violen aquests drets, es pre-
sentà una divisió feta de l’anàlisi de la situació
interna de cadascun dels estats, després de
consultar amb experts, però malgrat això la
considerem discutible. Perquè tots els estats,
també els situats a la franja alta, però molt
especialment els de la franja intermèdia i
baixa, estan sotmesos a canvis interns cons-
tants que podrien fer variar la classificació
adoptada aquí. El resultat és molt desigual:
conviuen països amb unes llibertats públi-
ques bastant desenvolupades (set estats) amb
altres que les tenen molt limitades (tres
estats) i un ampli ventall de dotze països en
un estat intermedi i amb moltes diferències
entre ells. Això obliga a fer un repàs, ni que
sigui breu, de cada un d’aquests països.

Entre els estats considerats de nivell alt
(Espanya, França, Itàlia, Grècia, Malta,
Xipre i Eslovènia), mereix una menció espe-
cial Xipre. És un país dividit en dues zones
molt diferenciades: una al nord ocupada per
Turquia des de 1974 en què, malgrat gaudir
de certes llibertats d’expressió, es manté sota
una forta repressió la població per part de les
autoritats turques i, per tant, aquesta zona
estaria en un nivell inferior; i una altra al sud
en què la zona grecoxipriota ha desenvolupat
un alt nivell de llibertats i busca la integració
de la zona turc xipriota en una federació que
permeti superar els enfrontaments del passat.

1. La Mediterrània (les llibertats públiques)



Respecte als països classificats en el nivell
mitjà alt, s’han de fer puntualitzacions en tots
ells. El primer que cal comentar és el cas
d’Israel. Aquest és un estat que reconeix a
tots els ciutadans israelians un règim alt de
llibertats, però alhora discrimina els ciuta-
dans palestins, sobretot els que viuen en els
territoris ocupats per Israel, que estan sotme-
sos a un fort apartheid, tota classe d’arbitra-
rietats i greus violacions de drets humans.

Turquia, un país que pretén integrar-se a la
UE, pateix en canvi fortes mancances demo-
cràtiques, greus violacions de drets humans i
a més manté una forta repressió sobre el
poble kurd. Els països sortits de la desmem-
bració de la Federació de Iugoslàvia comen-
cen a recuperar les seves llibertats, especial-
ment Eslovènia, que va poder evitar l’espiral
de guerra que va devastar l’ex-Iugoslàvia, que
a hores d’ara continua a Macedònia. Primer
Bòsnia, després Croàcia (amb la desaparició
de l’autòcrata Tudjman), i finalment Sèrbia
(amb la detenció del dictador Milosevic),
malgrat patir violacions de drets humans,
restriccions de llibertats de premsa i d’asso-
ciació, fan albirar esperances democràtiques
respecte al seu futur. Pel que fa a Albània, que
va patir greus desordres interns producte de
la descomposició dels estats procedents del
camp «socialista», sembla que també comen-
ça a caminar pel difícil camí de les llibertats.

En canvi, de la resta d’estats de la riba sud
classificats en el nivell mitjà, no n’hi ha cap
que no pateixi d’una manera o altra un con-
flicte intern que li impedeixi el desenvolupa-
ment de les llibertats públiques. Exceptuant
Marroc, que sembla el país que afronta millor
el seu futur de llibertats (malgrat l’ocupació

del Sàhara Occidental i impedir la celebració
d’un referèndum), la resta (Tunísia, Egipte,
Líban i Jordània) se situen tots en el nivell
mitjà baix ja que totes les seves poblacions
pateixen abusos policíacs i greus restriccions
imposades pels seus governants.

Finalment hi ha Líbia, Síria i Algèria en el
nivell més baix, ja que tots tres països viuen
immersos en reiterades i massives violacions
dels drets humans, judicis sense garanties,
execucions extrajudicials i amb nombrosos
refugiats polítics. Encara que, de tots tres, és
Algèria el que presenta la pitjor situació, amb
bandes paramilitars, esquadrons de la mort i
4.000 desapareguts.

Propostes didàctiques
per treballar en grup

1. Relaciona les llibertats públiques amb el
dret d’associació i la llibertat d’expressió.

2. Inicia un debat sobre els avantatges o no
de les relacions multilaterals entre països
d’una mateixa regió.

3. Pregunta’t sobre la interdependència i la
seva importància en la vida quotidiana.

4. Practica sobre l’empatia i el rol de l ’altre i
de la dialèctica amic-enemic.

5. Pregunta’t si les polítiques de defensa i
d’afers exteriors han de ser públiques o
sotmeses a restriccions.

6. Què opines de les situacions dels exemples?
7. Quines accions proposaries tan personals,

per grups, entitats o ajuntaments per aju-
dar a millorar les relacions entre els països
de les dues ribes.

8. Filmografia: Operación Canadá,
EUA (1994). Director Michael Moore.



2. Els conflictes de la Mediterrània
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Causes

Les arrels dels conflictes i les guerres són múl-
tiples encara que un factor pugui sobresortir
per sobre dels altres. En els conflictes vigents
a la Mediterrània es barregen causes tradicio-
nals que apareixen a gairebé tots els conflictes
mundials i són de tipus territorial, econòmic,
ètnic, religiós, polític o de rivalitats històri-
ques. Al costat d’aquestes causes, però, n’han
aparegut algunes d’actuals producte dels can-
vis que pateix el món: manca de llibertats
públiques, pobresa, deteriorament ambiental i
aigua. La primera observació que cal eviden-
ciar és que molts dels estats de la Mediterrània
estan implicats en més d’un conflicte, fet que
complica enormement la seva resolució. A
continuació es presenta una divisió dels con-
flictes mediterranis segons l’Institut Kosimo
de la Universitat de Heidelberg.

Lluita de poder: Són lluites pel control de
l’estat, normalment protagonitzades per grups
oposats als governs que ostenten el poder. És
el cas d’Algèria, Egipte i Líban. En els tres
casos la qüestió religiosa és un element agluti-
nador dels grups oposats al govern.

Autonomia/Independència: Dintre d’un
mateix estat, una comunitat, ètnia o minoria
lluita contra les forces governamentals per
aconseguir un major grau d’autonomia o
d’independència d’un territori. Són els casos
dels conflictes de Bòsnia, Croàcia, Eslovènia,
Iugoslàvia (Kosovo), Espanya (País Basc),
França (Còrsega), Palestina amb Israel,
Marroc (Sàhara Occidental), Turquia (Kur-
distan). També la qüestió religiosa juga un
paper important en alguns casos: Palestina,
Bòsnia i Kosovo (musulmana), Croàcia i Es-
lovènia (catòlica), Iugoslàvia (ortodoxa),
Israel (jueva).

Revoltes populars: Són conflictes de caràc-
ter socioeconòmic, a causa de la desigual dis-
tribució de la riquesa i l’empobriment de la
població. És el cas d’Albània i Algèria.

Contenciosos territorials: Es produeixen
entre estats que es disputen uns territoris que
estan dintre de les fronteres de l’altre estat.
Són els conflictes entre Grècia i Turquia; el
de Xipre amb Turquia; Israel amb Palestina;
el Líban amb Síria; Líbia amb Txad; Marroc
amb el Sàhara Occidental i amb Espanya per
Ceuta i Melilla; Espanya amb el Regne Unit
per Gibraltar; Bòsnia, Croàcia i Kosovo amb
Iugoslàvia.

Poder internacional: Es tracta de conflictes
entre estats per demostrar qui posseeix l’he-
gemonia o lideratge internacional. Aquest ha
estat el cas dels bombardejos de l’Aliança
Atlàntica (en els quals han participat Espa-
nya, Itàlia, Turquia i França) a Iugoslàvia, o el
bombardeig de Líbia per part d’Estats Units
(1994), o d’altres fora de la Mediterrània, com
els del Regne Unit i EUA a Iraq.

Aigua: En altres indrets del planeta es plan-
tegen conflictes pel control d’altres recursos
naturals, en canvi a la Mediterrània són pel
control de l’aigua. L’aigua és un bé natural
cada dia més escàs i els estats se’n disputen el
control. Són els casos d’Egipte amb Sudan
per l’aigua del Nil; d’Israel amb Jordània i
Palestina pel riu Jordà; de Síria amb Israel
pels alts de Golan on neixen fonts d’aigua
que subministren a Israel, i de Turquia amb
Síria i Iraq pel control de l’aigua del Tigris i
l’Eufrates.

Conflictes

Tots els conflictes referenciats s’inscriuen en
el marc dels estats, encara que pertanyin a
comunitats o territoris molt definits dins
d’un estat, com ara els de Còrsega a França,
País Basc a Espanya, Kurdistan a Turquia,
Kosovo a Iugoslàvia. Circumscriure’ls només
a la comunitat del conflicte seria desviar la
responsabilitat solament als actors territo-

2. Els conflictes de la Mediterrània



rials, i no admetre que es tracta de conflictes
d’estat. Amb la sola excepció de l’Autoritat
Palestina, que malgrat no ser un estat té un
estatut reconegut per Nacions Unides.

Durant el període de la guerra freda, EUA i
l’URSS s’enfrontaven indirectament a través
de conflictes locals amb la intenció de guan-
yar poder internacional i, alhora, desestabilit-
zar l’altra potència. Les guerres i els conflic-
tes es desenvolupaven dins dels estats, eren
de baixa intensitat i les dues potències sub-
ministraven grans quantitats d’armament als
seus aliats. L’herència que van deixar ha estat
catastròfica: països altament militaritzats,
desestructurats socialment i econòmicament
i molt dèbils políticament. La Mediterrània
no és aliena a aquesta situació i molts dels
conflictes vigents avui són hereus d’aquella
etapa. A la vegada, aquests conflictes estan
lligats als processos de descolonització i les
lluites per la independència.

A partir de 1989 i la posterior descomposició
de la URSS i de tot el bloc de països d’in-
fluència soviètica, apareixeran nous conflictes
lligats a lluites de poder internes (Algèria,
Balcans). Alguns d’aquests conflictes classifi-
cats com a ètnics no són més que lluites pel
control d’un territori (Bòsnia, Croàcia i
Kosovo).

Els conflictes de la riba sud Mediterrània
són, generalment, producte d’una descolonit-
zació mal feta. Algunes d’aquestes guerres no
tenen guanyadors clars i no es produeix la
derrota completa del contrari, simplement
s’eternitzen en el temps. Més de la meitat
dels conflictes han tingut una durada de més
de 10 anys, és difícil saber quan comencen i
quan acaben, i alguns, després d’un període
de relativa tranquil·litat, reneixen amb més
virulència. Les treves i acords de pau són tan
freqüents com el seu incompliment.

Entre les característiques dels nous conflictes
actuals cal esmentar la presencia de nous

actors, com màfies i bandes paramilitars, que
tenen poc a veure amb els combatents guerri-
llers dels anys 70. Utilitzen la força militar
per sobreviure i per obtenir parcel·les de
poder i riquesa per sobre de qualsevol princi-
pi polític o social. Aquests nous actors rebut-
gen qualsevol pràctica de democràcia o refe-
rència als drets humans, i aporten mètodes de
lluita com el segrest, el robatori, la violació de
dones o la mort de criatures i gent gran. Cada
cop, les guerres actuals tenen més com a
objectiu la població civil, es retorna a pràcti-
ques que crèiem oblidades a Europa, com la
neteja ètnica i el genocidi. Escullen la violèn-
cia i el terror com a mètode per fer-se visibles
i reclamar l’atenció internacional. Aquest ha
estat el cas dels conflictes a l’antiga Iugos-
làvia, Algèria i el Líban.

Entre d’altres factors nous, cal fer esment a la
distribució desigual de la riquesa, amb una
minoria rica i una majoria de població cada
cop mes empobrida, també una desigual dis-
tribució de la terra cultivable, i una tensió
demogràfica considerable que deixa sense
futur els joves. Finalment, un altre nou ele-
ment és el deteriorament del medi ambient
amb l’augment de la desertització, l’erosió
del sol, la desforestació o la manca d’aigua,
que fan disminuir la producció d’aliments,
incrementen la pobresa, augmenten la tensió
social i alimenten nous conflictes. Quan les
elits defensen la possessió privilegiada d’una
gran part dels recursos existents, s’estableix
una vinculació entre pobresa i desigualtat per
un costat, i violació dels drets humans per un
altre. Si resulta difícil satisfer les necessitats
mínimes i a més no hi ha llibertats públiques,
d’associació, aleshores, la gent queda abocada
a emigrar, acceptar la injustícia o buscar en la
violència armada una sortida.

A la Mediterrània no es poden minusvalorar
aquests factors i cada dia resulten més preo-
cupants en el nord d’Àfrica i al Pròxim
Orient. Molts estats pateixen grans convul-
sions internes a causa de la pobresa, la manca



de llibertats públiques, l’absència
de drets humans i el deteriorament
ambiental, en què destaca la pro-
blemàtica de l’aigua, que s’ha con-
vertit en un dels desencadenants
de nous conflictes.

Víctimes

El nombre de morts ens propor-
ciona una altra forma de classifi-
cació dels conflictes. Es considera
una guerra quan el conflicte pro-
voca més de 1.000 morts a l’any,
conflicte intermedi si ha provocat
més de 1.000 morts en total, i
conflicte menor o de baixa inten-
sitat si els morts són menys de
1.000 al llarg de la seva història. A
part, també hi ha els conflictes
latents o no violents que no pro-
dueixen víctimes.

Segons aquesta divisió, a la dècada
dels 90, una regió relativament
petita com la Mediterrània con-
centra 27 conflictes (un 33%) del
total de 79 que ha patit el planeta
(Kosimo). D’aquests 27, set han
estat guerres amb més de mil
morts per any, cinc han estat con-
flictes d’intensitat mitjana amb
més de mil morts i dos de baixa
intensitat amb menys de mil
morts. La resta (13) són conflictes
latents, els quals en l’actualitat no
produeixen víctimes (vegeu qua-
dre adjunt).

Es calcula que, al llarg de la dèca-
da dels anys 90, la Mediterrània
ha tingut més de 300.000 morts.
Però els conflictes armats no
solament comporten morts.
També s’ha de comptabilitzar els
desplaçats i refugiats (8 milions),

Font: Kosimo. Heidelberg Universität
s.v. Sense víctimes.
(1) Aquesta dada inclou totes les víctimes del conflicte dels Balcans
excepte Kosovo.
(2) El conflicte àrab israelià ha comportat 70.000 morts.

CONFLICTES VIGENTS A LA MEDITERRÀNIA (2001)
Causa Morts Durada

del conflicte en total
(mitjana)

Albània Revolta popular 50 1989-91
1997

Algèria Lluites de poder, 65.000 1988-01
revolta popular

Bòsnia-Iugoslàvia Autonomia/independència 200.000(1) 1992-95
Croàcia-Iugoslàvia Autonomia/independència (1) 1991-95
Egipte Lluites de poder, 1.250 1988-01

aigua
Eslovènia-Iugoslàvia Autonomia/independència 100 1991
Espanya-País Basc Autonomia/independència 1.020 1960-01
Espanya-Gibraltar Territori s.v. 1964-01
França-Còrsega Autonomia/independència 50 1975-01
Grècia-Turquia Territori, fronteres s.v. 1987-01
Israel-Líban Territori, fronteres, 600 1993-01
(Hezbollah)
Israel-Líban Territori, fronteres, 7.200 1982-01
Iugoslàvia-Kosovo Autonomia/independència 2.200 1997-99
1999-2001
Iugoslàvia-OTAN Poder internacional 1.000 1999
(Espanya, Itàlia,
Turquia, França)
Jordània-Israel Aigua (2) 1956-94
Líban Lluites de poder 12.000 1975-90
Líban (milícies) Lluites de poder 1.500 1991-01
Líbia-EUA Poder internacional 2 1991-01
Marroc- Territori, fronteres, 18.000 1956-89
Sahara Occidental autonomia/independència 1990-01
Marroc-Espanya Territori, fronteres s.v. 1961-01
Palestina-Israel Territori, fronteres, 1.950 1987-01
(Intifada) autonomia/independència
Síria-Israel Territori, fronteres (2) 1967-01
Síria-Líban Territori, lluites de poder 1 1976-01
Turquia Autonomia/independència 30.000 1984-99
(Kudistan) 1999-01
Turquia-Rússia Poder internacional s.v. 1992-01
(Estret de Bòsfor)
Turquia-Síria Aigua s.v. 1990-01
Xipre Territori, 2.500 1974-01

autonomia/independència

2. (continuació)



així com el terror practicat sobre la població,
les mutilacions, la violació de dones i la
neteja ètnica. A la guerra de Bòsnia els anys
1991 i 92 hi va haver 2,7 milions de perso-
nes desplaçades, i a 1999 els bombardejos de
l’OTAN sobre Kosovo foren l’excusa de
Milòsevic per expulsar 800.000 persones. Al
Kurdistan, es calcula que més de 2.000
pobles foren arrasats i 4 milions de persones
obligades a abandonar les seves terres. A
Palestina encara hi ha 2,5 milions de des-
plaçats. El Sàhara Occidental té 200.000
refugiats.

El quadre presenta tots els conflictes vigents,
o aquells que han obtingut solució durant la
dècada de 1990; si a hores d’ara encara con-
tinuen en actiu, s’expressa amb l’any 2001.
També s’expressa el nombre de morts total
en els conflictes al llarg de la seva història,
amb excepció de les guerres àrab-israelianes,
que han tingut diferents fases i han implicat
països àrabs diferents: Egipte, Iraq, Síria,
Líban, Jordània, Líbia i Palestina, i és difícil
delimitar la nacionalitat de les víctimes que,
es calculen al voltant de 70.000. En canvi, de
les víctimes produïdes per la Intifada, 1.950
estan delimitades temporalment.

Propostes didàctiques
per treballar en grup

1. Diferencia conceptes com conflicte, crisi i
guerra.

2. Inicia un debat sobre si les causes dels
conflictes han d’acabar necessàriament en
guerres o hi ha altres mecanismes per
resoldre’ls.

3. Pregunta’t sobre el parer de les poblacions
i de les víctimes de les guerres.

4. Fes una repassada als conflictes que se
citen en la fitxa i justifica amb exemples
la causa principal del conflicte.

5. Reflexiona críticament sobre les infor-
macions o reportatges que en els últims 
anys hagis vist sobre els conflictes de
Palestina-Israel, Algèria, Bòsnia o Ko-
sovo. Dedica també una estona a recor-
dar imatges de pel·lícules sobre la Segona
Guerra Mundial.

6. Posa alguns exemples de com han canviat
les guerres. Con actuaven abans els mili-
tars i com ho fan ara. També de com ha
canviat el paper dels civils en els conflictes.

7. Què penses o quina opinió et mereixen
els conflictes de la Mediterrània?

8. Què podries fer tu, o les persones que
coneixes, o les institucions més properes
per evitar que els conflictes acabin mani-
festant-se de forma violenta.

9. Filmografia: En honor a la verdad.
EUA (1996). Director: Edward Zwick.
Before the rain, Regne Unit (1994)
Director: Milcho Manchevski.



3. La militarització de la Mediterrània

FORCES FORCES % AVIONS VAIXELLS
ARMADES PARAMILITARS POBLACIÓ I HELICÒPTERS TANCS DE MÉS DE

MILITAR DE COMBAT 1.500 t
Albània 47.000 s.d 1,47 98 600 0
Algèria 124.000 181.200 1,02 279 1.006 3
Bòsnia 30.000 s.d 1,08 13 170 0
Croatobosnis 10.000 s.d s.d 1 80 0
Serbobosnis 30.000 s.d s.d 26 250 0
Croàcia 61.000 40.000 2,24 51 305 0
Egipte 448.500 230.000 1,03 709 895 11
Eslovènia 9.000 4.500 0,68 11 46 0
Espanya 166.050 75.760 0,61 237 681 16
França 294.430 94.950 0,66 886 1.234 35
Grècia 159.170 4.000 1,54 545 1.735 16
Israel 172.500 8.050 3,01 829 3.900 0
Palestina s.d 35.000 1,35 2 0 0
Itàlia 250.600 252.500 0,88 667 1.301 30
Iugoslàvia 97.700 80.000 1,68 216 733 4
Jordània 103.880 10.000 1,81 122 1.246 0
Líban 63.570 13.000 2,39 27 115 0
Líbia 76.000 0 1,41 478 560 2
Malta 2.140 s.d 0,56 15 0 0
Marroc 175.000 42.000 0,79 113 224 1
Sàhara Occ (Polisario) 5.000
Síria 316.000 108.000 2,77 576 4.850 2
Tunísia 27.000 12.000 0,42 51 54 0
Turquia 609.700 220.200 1,29 505 4.205 22
Xipre 10.000 750 1,79 4 104 0
Grècia 1.250 s.d s.d s.d 61 s.d
Zona turca 5.000 150 3,03 0 0 0
Turquia 36.000 s.d s.d 7 386 s.d

s.d.: sense dades

Font: The International Institut for Strategic Studies. The Militar Balance. PNUD 2000. El estado del mundo 2001. (Dades any 1999)



Els soldats

A la Mediterrània hi ha 3.325.000 soldats
(any 1999) en exèrcits regulars dels estats. A
part, existeixen els cossos armats paramili-
tars, amb un total d’1.417.000 persones, que
no estan integrats en els exèrcits i que cal
comptabilitzar perquè tenen encomanades
missions d’ordre intern de caràcter militar.
També s’han de tenir en compte les milícies
civils paraestatals i les guerrilles o grups
armats oposats als governs, amb dos de difí-
cil quantificació. Aquestes bandes armades
practiquen el terrorisme indiscriminat contra
la població civil, en «guerres brutes» i són els
responsables de crims i violacions massives.
A més, sovint estan vinculats de manera
estreta als propis cossos armats de l’estat, ja
sigui l’exèrcit o les policies. Aquest ha estat el
cas de les guerres de Bòsnia, Croàcia,
Kosovo, Algèria, Líban, Palestina i Turquia.

Un dels indicadors del grau de militarització
d’un estat és el nombre de soldats per habi-
tants. Quan un estat sobrepassa l’índex d’1,5
soldats per 100 habitants, es considera que
està altament militaritzat. Seguint aquest cri-
teri, es pot veure que Israel encapçala la llista
amb un 3,01% de població militar, el segueix
Síria amb un 2,77%, Líbia 2,39%, Croàcia
2,24%, Jordània 1,81%, Iugoslàvia 1,68%,
Grècia 1,54%, i Xipre, que també té un alt
grau de militarització, sobretot a la zona nord
ocupada per l’exèrcit de Turquia (1,79% la
zona grega i 3,03% la zona turca).

Respecte al nombre de soldats, repassades les
xifres, es pot comprovar que el total de la riba
sud és d’1.334.000 (sense tenir en compte els
d’Israel, país enfrontat al món àrab i aliat de la
UE mediterrània), i els de la nord, 1.820.000
(també sense comptar els d’Israel). Per regions,
si es confronta els quatre països del Magrib
(Marroc, Algèria, Tunísia i Líbia) que sumen
402.000 soldats, amb els de la UE mediterrà-
nia (Espanya, França, Itàlia i Grècia) aquests
en tenen més del doble, 870 mil soldats.

Les armes

Pel que fa a l’armament de caràcter ofensiu:
avions, vaixells i tancs, la desproporció és
encara més notable. La UE mediterrània
acumula 2.335 avions i helicòpters de com-
bat, 4.951 tancs i 97 vaixells, enfront dels 921
avions, 1.844 tancs i 6 vaixells dels països del
Magrib. A més s’ha de tenir en compte la
capacitat tecnològica d’aquestes armes, molt
favorable als països del nord, i esmentar l’ar-
senal nuclear de França, amb 482 bombes
atòmiques.

Paral·lelament hi ha la qüestió de les aliances
militars. En el nord hi ha la potent Aliança
Atlàntica, que té en el flanc sud unes Forces
d’Intervenció Ràpides per a casos d’emergèn-
cia. A més, Espanya, França, Itàlia i Portugal
van crear l’Eurofor i Euromafor, unes forces
terrestres i marítimes també anomenades
Euroexèrcit del sud, amb la missió de prote-
gir la Mediterrània d’hipotètics perills provi-
nents del sud.

I, finalment hi ha la presència de les flotes
armades d’altres potències militars alienes a
la regió patrullant per la Mediterrània, com
és el cas de la VI flota d’EUA, que hi  manté
entre 10 i 15 vaixells, entre ells un o dos por-
taavions, i dos o tres submarins amb arma-
ment nuclear; Gran Bretanya té fragates i
submarins nuclears; i Rússia, que també con-
trola les seves sortides al mar Negre patru-
llant pel Mediterrani amb 8 o 12 vaixells i un
nombre indeterminat de submarins nuclears.
Tot aquest amuntegament militar cal atri-
buir-lo al caràcter geoestratègic de la regió, ja
que el mar Mediterrani és el lloc de trànsit
del petroli provinent de la regió del Golf
Pèrsic amb destí a Europa i Amèrica. I en
darrer lloc tenim la presència de bases mili-
tars, entre les més significatives Rota i
Morón a Espanya, Nàpols i Amiano a Itàlia,
i Diyarbakir a Turquia. Aquesta desproporció
de factors militars en la riba nord deixa
sense credibilitat la suposada amenaça del sud.
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I cal fer-se la pregunta, de quina banda pro-
venen els riscos, els perills o les amenaces? 

L’estat d’Israel mereix un comentari separat.
Està equipat d’armes d’alta tecnologia molt
superiors a tot l’armament del Pròxim
Orient, entre les quals destaquen els 829
avions i helicòpters de combat i els 3.900
tancs, té un alt índex de soldats (un 3,01% de
la població és militar). A més, posseeix
armes nuclears (se li atribueixen un centenar
de bombes atòmiques). Tots aquests factors
el converteixen en l’estat més militaritzat de
la Mediterrània, fet que contribueix a crear
inseguretat en els països veïns, impulsa una
cursa d’armaments en els països àrabs, inclo-
sa la d’armament de destrucció massiva
(armes químiques o biològiques) i desestabi-
litza tota la regió.

Propostes didàctiques
per treballar en grup

1. Coneixes els efectes de les armes de des-
trucció massiva: nuclears, químiques i
biològiques?

2. Com identificaries el militarisme dels
països? 

3. Reflexiona sobre els conceptes defensa i
seguretat i la seva relació amb els aspecte
militars i humans.

4. Pregunta’t sobre la utilitat dels exèrcits, de
les aliances militars, i compara-les amb
les aliances polítiques i les econòmiques,
per exemple amb la UE i la ONU.

5. Pregunta’t, què són les armes? Quina uti-
litat tenen? Són el millor mètode per
defensar-se?

6. Desprès de la lectura de totes les dades
que es mostren a la fitxa, que en penses,
de la forma com es preparen els estats
per resoldre els problemes que hi ha a la
Mediterrània.

7. Podries proposar unes formes diferents,
sense violència, per resoldre els problemes?

8. Què podries fer tu, o les persones que
coneixes, o les institucions més properes,
per resoldre els problemes de manera
diferent.

9. Filmografia: Marea Roja. EUA (1995).
Director Tony Scott.
Senderos de Gloria. EUA (1957).
Director: Stanley Kubrick.
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E l principal inconvenient a l’hora d’afrontar
l’estudi del comerç d’armes és l’opacitat que

imposen les indústries del sector militar i les
pròpies administracions dels estats. Aquestes,
emparant-se en el secretisme i la confidencia-
litat, no informen sobre aquest tipus de trans-
accions, cosa que impedeix conèixer amb exac-
titud les exportacions d’armaments.

Pel que fa al comerç d’armes a la Medi-
terrània, i agafat el període de cinc anys
1995-99, es pot observar que són els països
desenvolupats de la riba nord els principals
compradors d’armes (considerant Israel un
país desenvolupat i atípic de la riba sud).
Entre els deu primers importadors del ràn-
quing mundial figuren Turquia en el 3r lloc;
Egipte, en el 5è; Grècia, en el 8è, i seguits
d’Israel, en l’11è. És a dir hi ha quatre països
mediterranis que estan situats entre els prin-
cipals importadors d’armes mundials, cosa
que reflecteix la dimensió d’afluència d’ar-
mament a la zona. En canvi, els països de la
riba sud, malgrat patir greus conflictes, figu-
ren en llocs bastant endarrerits, a excepció
d’Egipte, que és un gran comprador d’armes.

França figura en primer lloc en el rànquing
d’exportadors, seguit d’Itàlia en el 9è, Israel
en l’11è i Espanya, en el 12è. Per tant, es pot
afirmar que les principals potències econòmi-
ques i militars de la regió Mediterrània són els
principals compradors i exportadors d’arma-
ment. Si França, però, no figura entre els
compradors és perquè ha desenvolupat una
potent indústria militar que li ha permès no
dependre de l’exterior en aquest sector estra-
tègic. Malgrat això, és sense cap mena de
dubte el primer consumidor d’armes de tota
la regió, com ho indica el fet de ser una
potència militar nuclear. També resulta
remarcable la presència d’Israel en els dos llis-
tats en un lloc molt destacat, és a dir, que és
un gran comprador i exportador d’armament.

Si es sumen el total de compres d’armes de
les dues ribes trobarem que la riba nord, n’ha

adquirit per valor de 14.373 milions de $ en
el període de 1995-99, i la riba sud (excep-
tuant Israel) no arriba ni a la meitat amb
6.346 milions de $. És a dir, és la riba nord, i
dintre d’aquesta els països de la UE medite-
rrània i Turquia qui més armes adquireixen.

Un altre aspecte remarcable d’aquestes dades
és la particular cursa d’armaments que prac-
tiquen Turquia i Grècia, estats que mantenen
velles rivalitats, un conflicte molt greu a
Xipre i disputes de fronteres en el mar Egeu,
i que invariablement, any rere any, figuren
entre els primers compradors d’armes del
món. El rearmament desproporcionat d’a-
quests dos països i de Xipre, lluny de facilitar
una solució als seus conflictes, la dificulta.
Per altra banda, tots dos països pertanyen a
l’OTAN, cosa que tampoc ha estat una
garantia per afavorir una solució dialogada
als conflictes que els enfronta.

Si, com s’ha mencionat abans, el mercat de
les armes es caracteritza pel secretisme i la
poca transparència, aquests elements encara
són més greus quan s’intenta conèixer el
comerç de les armes lleugeres i municions,
perquè és un producte produït per moltes
empreses majoritàriament petites, sovint ubi-
cades en països en vies de desenvolupament i
perquè existeix una demanda permanent des
de països i zones en conflicte. Tal és el cas de
països productors com Egipte, Turquia i Israel.

En la majoria de les guerres actuals no s’u-
tilitzen armes d’alta tecnologia. Les armes
guiades per làser o els míssils teledirigits són
armes de categoria diferent a les utilitzades
a Algèria o Bòsnia. En els conflictes actuals,
el 90% de les víctimes es produeixen per la
utilització d’armes de baixa tecnologia,
barates i fàcils d’utilitzar (pistoles, metralla-
dores, fusells, llançagranades, canons portà-
tils). La facilitat per accedir a aquest tipus
d’armament incrementa la mortalitat i
duració dels conflictes i n’estimula la resolu-
ció violenta, creant un cercle viciós en el
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qual la inseguretat generada provoca una
major demanda d’armes.

Els països amb conflictes estan inundats
d’armes lleugeres. El govern d’Algèria ha
organitzat i armat més de 5.000 grups d’au-
todefensa civil contra els grups militaritzats
de l’oposició; a Albània van ser robades
656.000 armes dels dipòsits governamentals
la primavera del 97, la majoria de les quals
van estar venudes als kosovars de l’UCK.

El problema no és solament la quantitat d’ar-
mes existents, sinó també el nul control que
hi ha sobre la producció, l’exportació i l’ús
que se’n fa. Mentre que les armes nuclears,
químiques i bacteriològiques estan regulades
per acords internacionals, les armes conven-
cionals (pesades o lleugeres) no estan sotme-
ses a cap control internacional. Aquestes
exportacions solament s’ajusten a legislacions
nacionals, que són molt permissibles. Els paï-
sos exportadors d’armament haurien d’assu-
mir la responsabilitat d’avaluar els efectes de
les vendes, sobretot quan aquestes van dirigi-
des a països que pateixen greus conflictes
armats, que tenen despeses militars que
sobrepassin el 4% del PIB (altament milita-
ritzats), o a mantenir governs que violen els
drets humans de la població.

A aquest efecte, és bo recordar que la UE ha
aprovat un codi de conducta que recull
aquesta demanda i inclou recomanacions als
països membres per tal d’imposar criteris
ètics en les exportacions d’armaments. Els
països destinataris haurien de complir, entre
d’altres, els següents criteris: respectar els
drets humans; no patir tensions o conflictes
armats; no trencar l’equilibri de la pau i esta-
bilitat regional; no desestabilitzar els recursos
humans i econòmics del país amb les despe-
ses militars.

El servei del deute1

Cal assenyalar l’elevat servei del deute que
tenen Algèria (42%), Marroc (23%) i Turquia
(21%). En tots tres casos, es pot afirmar que
aquests països és gasten en la compra d’ar-
mament el que haurien de dedicar a sanejar
la seva economia i no tenir-la tan dependent
de les entitats financeres exteriors. En altres
paraules, aquests estats s’endeuten per man-
tenir una alta despesa militar i després obli-
guen a restriccions les seves poblacions per
poder retornar el deute extern. El qual hauria
de ser motiu, per part de les organitzacions
financeres internacionals –cosa que no fan–
de vincular la concessió de crèdits a la fixació
de límits en les despeses militars, per tal
d’impedir que aquests estats es gastin en
armes i exèrcits el que haurien de dedicar al
desenvolupament del seu país.

Propostes didàctiques 
per treballar en grup

1. Pregunta’t si existeixen normes regulado-
res o de prohibició d’exportacions d’ar-
mes. Quina podria ser la seva utilitat?

2. Hi ha d’haver transparència informativa
en el comerç d’armes? Per què?

3. Quin tipus d’efectes poden provocar les
vendes d’armes? 

4. Et sorprèn saber qui són els quatre pri-
mers exportadors d’armament i els quatre 
primers importadors d’armament de la
Mediterrània?

5. Què opines del fet que un país com
Turquia sigui el principal comprador
d’armes de la Mediterrània, el tercer
comprador d’armes del món i tingui un
servei del deute del 21%?

6. Algèria manté un elevat servei del deute.
Consideres que el conflicte que travessa
té alguna cosa a veure?

1. Servei del deute és la suma anual de les devolucions de la part del capital més els interessos del deute que un
estat efectua a un banc o govern d’un altre país. És considera que un estat té un alt nivell d’endeutament quan
sobrepassa el 20% de les exportacions de béns i serveis.



5. La despesa militar, la sanitària i l’educativa

Altament militaritzat (>4%)

Molt militaritzat (2%-4%)

Estàndard occidental (<2%)

militar sanitat educació
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Font: PNUD 2000. El estado del mundo 2001.

% PIB MILITAR, EN SANITAT I EN EDUCACIÓ (any 1998)

PIB MILITAR



L a despesa militar és un fet generalitzat a
tot els països del planeta. Els informes de

Nacions Unides relacionen desenvolupament
humà amb despeses militars, afirmant que
una major inversió en educació i sanitat
aconseguiria millors resultats en desenvolu-
pament de les persones. Es pot assegurar que
la despesa militar és un factor negatiu que
malbarata recursos que destinats a educació i
sanitat redundarien en una millor qualitat de
vida de la població.

Un bon baròmetre que permet mesurar el
nivell de militarització d’un estat és el per-
centatge del PIB dedicat a qüestions militars.
És considera que si un estat supera el 4% del
PIB és un país altament militaritzat, quan
oscil·la entre el 2 i 4% del PIB és que té un
alt nivell de militarització i només quan està
per sota del 2% és que té un nivell de milita-
rització estàndard. Si es repassa el gràfic del
Mapa, es pot observar que, del total de vint-
i-un estats, quinze tenen uns nivells alts de
militarització i només cinc tenen un nivell
considerat estàndard. Quatre en la riba nord
(Albània, Eslovènia, Espanya i Malta) i
només un de la riba sud (Tunísia). Per sobre
del 4% estan per ordre: Jordània (9,6%),
Iugoslàvia (9,1%), Israel (8,7%), Bòsnia
(8,1%), Síria (6,3%), Croàcia (6,2%), Líbia
(5,3%), Grècia (4,8%), Turquia i Xipre
(4,4%). Tots ells són estats que han patit
recentment, o encara pateixen, greus conflic-

tes armats. En la franja entre el 2 i el 4% del
PIB hi ha Algèria, Marroc, Líban, Egipte i
França.

Les dades sobre la despesa militar que pro-
porciona el PNUD consideren solament la
despesa del Ministeri de Defensa, però no
tenen en compte totes les despeses militars
repartides per altres ministeris, cosa que faria
augmentar considerablement el  % del PIB
militar. Com exemple només cal referir-se a
Espanya i veure les despeses militars de l’any
aquí referenciat, el 1998. Si s’observen les
partides, no hi ha cap dubte que totes elles
són de caràcter militar: les despeses de la
seguretat social dels militars, la contribució
d’Espanya als organismes internacionals
militars de l’OTAN i la UEO, els crèdits
d’investigació i desenvolupament (I+D) de
noves armes que surten del ministeri
d’Indústria, el manteniment de la Guàrdia
Civil, un cos militaritzat que té la missió de
vigilància de les nostres fronteres, la despesa
en objecció de consciència dels joves que es
neguen a complir el servei militar, i finalment
la part proporcional de les despeses finance-
res del deute públic de l’estat corresponents
al Ministeri de Defensa (vegeu quadre). Si es
tenen en compte totes aquestes despeses,
Espanya es podria situar, en aportació militar
al PIB, en un 2,26%, en lloc de l’l,4% que
representa la despesa del Ministeri de
Defensa, i aleshores Espanya passaria a for-

mar part dels països molt mili-
taritzats. La qual cosa també
podria passar amb la resta de
països si se’n conegués la despe-
sa militar global.

Sembla que la millor manera de
desactivar els conflictes és rebai-
xar el grau de militarització i en
conseqüència disminuir la des-
pesa militar. Però aquest no
sembla el camí seguit pels països
i, en bastants casos, la despesa
militar supera els recursos desti-

5. La despesa militar, l’educativa i la sanitària

LA DESPESA MILITAR A ESPANYA (any 1998)
Ministeri de Defensa 5.393.660
Organismes Autònoms Ministeri Defensa 1.029.056
Total defensa 6.422.715
Seguretat Social (classes passives militars) 2.183.202
Guardia Civil (Ministeri Interior) 1.731.933
Contribució a l’OTAN i UEO 7.026
Crèdit a I+D militar (Ministeri Indústria) 5.809.999
Objecció de Consciència (Ministeri Justícia) 22.645
Despeses financeres proporcionals 1.260.419
Total despesa militar 12.208.938
Dades en euros
Tarrés, Xavier; El militarismo en España; ed. Icaria



nats a educació i sanitat, com és el cas de
Jordània, Israel, Síria, Turquia, Líban i Xipre,
i suposadament Iugoslàvia i Bòsnia, malgrat
que no hi ha dades sobre despeses en educa-
ció i sanitat.

Aquestes dades plantegen qüestions ètiques
importants. No s’hauria de permetre que un
govern, per molt legítim que sigui, es gasti els
pocs recursos de què disposa en la compra
d’armes i el manteniment de forces armades
enfront d’altres despeses com la salut i l’edu-
cació, el desenvolupament de la justícia, o la
millorar de les infraestructures de transport,
hidràuliques, etc. És reprovable que un
govern dediqui una bona part dels recursos
del país a la preparació de la guerra i abando-
ni l’atenció als ciutadans.

Però també cal demanar coherència als
governs dels països industrialitzats. Perquè
aquells països on es violen sistemàticament
els drets humans, o tenen un nivell de con-
flicte alt o estan molt militaritzats, haurien
d’estar sotmesos a la prohibició d’exporta-
cions d’armament.

Després d’acabada la Guerra Freda (1989) la
despesa militar va disminuir de forma osten-
sible. La disminució de la despesa militar ha
donat pas als anomenats «dividends per la
pau», concepte creat per Nacions Unides per
referir-se als recursos disminuïts de les des-
peses militars i destinats al sector civil.

Però aquesta reducció de la despesa militar
no ha estat homogènia a tot el planeta.
Mentre a Europa i a Estats Units ha estat
més moderada i, en canvi, ha augmentat a
altres indrets, sobretot a Pròxim Orient i al
Sud-est asiàtic. Aquestes dues àrees són les

que tenen més conflictes en l’actualitat, i
l’increment de la despesa militar que, inevi-
tablement, va acompanyada de la compra
d’armes, per altra banda subministrades des
del primer món, fa preveure que les tensions
i els conflictes armats continuaran en el
futur. Potser el cas més preocupant és Israel,
el país que acumula més conflictes amb els
països veïns i ha continuat augmentant la
despesa militar durant els últims anys: el
1987, hi gastava 8.400 milions de $ i el
1997, hi dedicava 9.340 milions ($ constants
1997). El que sembla evident és que molts
estats de la regió Mediterrània estan endin-
sats en una cursa d’armaments i tenen un alt
grau de militarització, la qual cosa és un fac-
tor de risc que generarà inevitablement nous
conflictes.

Propostes didàctiques
per treballar en grup

1. Diferencia entre despeses socials i despe-
ses militars.

2. Pregunta’t si les despeses militars d’un
país donen més seguretat als ciutadans
que l’educació i la sanitat.

3. Què opines del repartiment de la despesa
pública que fan els governs.

4. Quins efectes produiria que Israel i els
països àrabs que l’envolten és posessin
d’acord en rebaixar la despesa militar?

5. O al revés. Pregunta’t què passarà si Israel
i els països àrabs continuen augmentant
les despeses militars? 

6. Què podries fer tu o les persones que
coneixes o les institucions més properes
per canviar aquesta situació.

7. Filmografia: Hoy empieza todo. França
(1998). Director: Bertrand Tavernier.



6. Drets humans i desenvolupament humà

Desenvolupament mitjà

Desenvolupament alt 27.975
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PIB per capita (any 1998, $ d’EUA 1995)

Font: PNUD 2000. Amnistia Internacional. ACNUR.

Violacions  Refugiats que han
dels drets humans obtingut asil polític

Albània > 200
Algèria XX > 200
Bòsnia X > 200
Croàcia X > 200
Egipte X > 200
Israel XX
Jordània X
Líban X > 200
Líbia X > 100
Marroc X
Síria X > 200
Tunísia X > 200
Turquia XX > 200
Iugoslàvia X > 200
X greus, XX molt greus

SITUACIÓ DELS DRETS HUMANS (any 1999)



A la Mediterrània hi ha molta gent a qui
resulta difícil satisfer les seves necessitats

econòmiques i medioambientals mínimes:
accés a la sanitat, educació en la pròpia llengua,
terra cultivable, aigua potable. Quan una
minoria privilegiada, amb el suport del poder
dels estats, controla la majoria dels recursos
existents, s’estableix una relació entre pobresa i
desigualtats. Per altra banda, la violació de
drets humans, com absència de llibertats públi-
ques, d’associació, d’expressió, sufragi univer-
sal, obliga molta gent a escollir entre acceptar
la injustícia o buscar per altres mitjans, a vega-
des violents, un repartiment més just.

L’any 1999, s’han registrat greus violacions
dels drets humans en 14 dels 21 països de la
Mediterrània. La majoria dels casos són
imputables a l’acció de les autoritats i, els
altres, a l’omissió de fer que els respectin els
grups incontrolats (Algèria, Iugoslàvia i
Bòsnia). Els països que plantegen una situa-
ció més greu dels drets humans a la
Mediterrània l’any 1999, per la quantitat de
denúncies presentades, són Algèria, Israel i
Turquia. A la regió, a més, encara hi ha tres
països que apliquen la pena de mort de mane-
ra regular: Egipte, Jordània i Síria. En el qua-
dre de la fitxa es poden veure les dos qües-
tions cabdals per valorar la situació dels drets
humans: violacions més greus dels drets de les
persones, que afecten tretze països, i els onze
països que, a causa de la repressió política
interna, ocasionen demandes d’asil polític.

Si els drets humans des del seu naixement
han estat lligats als aspectes polítics, de
seguida van donar pas als relacionats amb
drets econòmics i socials, els quals van obrir
el camí a les demandes de desenvolupament
humà destinades a proporcionar una vida
més llarga, més saludable, amb millor infor-
mació i un nivell de vida econòmic accepta-
ble. Per mesurar tot això, Nacions Unides va
crear l’Índex de Desenvolupament Humà
(IDH), que quantifica la mitjana de qualitat
de vida d’un país. L’IDH és comptabilitza

per tres indicadors: l’esperança de vida en
néixer, el nivell educatiu, combinant alfabe-
tització d’adults i matriculació escolar, i el
nivell de vida mesurat pel PIB.

Considerant la divisió del rànquing de IDH,
es pot observar que tots els països de desen-
volupament alt (de l’1 al 46) són a la riba
nord, a excepció d’Israel, que és al lloc 23. I
tota la resta d’estats de la riba sud estan clas-
sificats com de desenvolupament mitjà (del
47 al 139). Però, en la riba nord, també hi ha
estats de desenvolupament mitjà, com és el
cas de Iugoslàvia, Croàcia, Bòsnia, Albània i
Turquia. I si observem el PIB per capita, un
país de la riba nord, Albània, té una renda de
795 $, la més baixa de tota la Mediterrània,
cosa que explica el perquè de les revoltes
socials que ha patit en els últims anys i la
forta immigració cap a Itàlia i l’Europa occi-
dental de la seva població. De Palestina, com
també passa amb altres indicadors, el PNUD
no dóna dades de l’IDH; això és degut a la
manca d’informacions i a la precarietat de
l’administració de l’Autoritat Palestina.

6. Drets humans i desenvolupament humà

RÀNQUING IDH (any 1998)
França 12
Itàlia 19
Espanya 21
Xipre 22
Israel 23
Grècia 25
Malta 27
Eslovènia 29
Croàcia 49
Líbia 72
Líban 82
Turquia 85
Jordània 92
Albània 94
Tunísia 101
Algèria 107
Síria 111
Egipte 119
Marroc 124
Font: PNUD 2000



Propostes didàctiques
per treballar en grup

1. Pregunta’t sobre la necessitat dels drets
humans.

2. Diferencia entre els drets personals indi-
viduals i els drets col·lectius com la pau i
el medi ambient.

3. Busca un exemple que posi de manifest la
violació o la manca de respecte per algun
dels drets humans en algun dels països de
la Mediterrània.

4. Quina valoració fas d’aquests fets?
5. Què podries fer tu o les persones que

coneixes o les institucions per canviar
aquesta situació?

6. Filmografia: Grita libertad.
Unió Sudafricana (1988).
Director: Richard Attenborough.
La espalda del Mundo. Espanya (2000).
Director: Javier Corcuera



7. La població de la Mediterrània

Font: PNUD 2000.
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A questa fitxa porta a diverses considera-
cions. La primera es sobre la projecció

de creixement de la població en el període
de 1998-2015 en la regió Mediterrània.
Si se suma la totalitat de la població de les
dues ribes per separat, dóna el resultat
següent: la riba nord passarà de 241 milions
el 1998 a 255,7 milions d’habitants l’any
2015, amb un creixement d’un 6%; la
riba sud, en canvi, creixerà de 168,9 milions
el 1998 a 224,1 milions d’habitants l’any
2015, amb un increment espectacular d’un
33%. Però cal precisar que el creixement
del nord és degut a l’aportació de Turquia,
que té un augment de 19 milions d’habi-
tants en aquest període (un 19%) i impulsa
l’increment de tota la riba nord que, en
alguns casos fins i tot retrocedeix, com és
el cas d’Espanya, Itàlia, Grècia, Croàcia i
Eslovènia.

La qual cosa és pot constatar mirant el grà-
fic de la taxa de creixement anual, on s’apre-
cia l’escàs creixement poblacional de la riba
nord, quan no de disminució a Itàlia,
Croàcia, Eslovènia, Espanya i Grècia. En
canvi, la riba sud té un alt creixement a
Jordània, Síria i Líbia (per sobre del 2%) i 
a Algèria, Egipte, Israel, Marroc, Tunísia,
Líban i Turquia (per sobre del 1%). En el
cas d’Israel, l’increment és degut a dos fac-
tors: per una banda, la disposició d’acollir
immigració jueva d’arreu del món; per l’al-
tra, a l’alt índex de fecunditat entre la pobla-
ció palestina, molt superior a la jueva.

Aquest increment de la natalitat en la riba
sud ha comportat que en els últims 25 anys
la població d’aquesta riba es dupliqués i que,
per primera vegada en quatre segles, s’arribi
a un cert equilibri demogràfic entre les dues
ribes.

Per aprofundir una mica més en l’evolució
de la població és necessari tenir en compte
les taxes de fertilitat en les diferents regions.
Si s’observa el quadre adjunt, es pot compa-

rar els períodes de 1970-75 i 1995-2000, i
constatar una reducció generalitzada de la
taxa de fertilitat en totes dues ribes. Però
molt més accentuada en la riba sud, arribant
a la regió del Magrib a disminuir un 50%,
especialment a Marroc i Tunísia. La qual
cosa indica que ambdues regions, Pròxim
Orient mediterrani i Magrib, estan des de fa
més d’una dècada travessant una transició
demogràfica. O sigui que, malgrat que el
creixement de població és netament favora-
ble a la riba sud, és pot constatar una dismi-
nució en les taxes reproductives superior
inclòs a les de la riba nord.

Un altre aspecte abordat en aquest quadre és
la taxa d’accés als anticonceptius. No cal dir
que la riba sud està discriminada respecte
d’alguns països de la riba nord, sobretot els
de la UE mediterrània. Però, en canvi, és
curiosa la situació d’Espanya, amb una taxa
molt baixa d’ús, un 59%, en comparació a
Itàlia, 78%; França, 75%, i Turquia, 64%, i
igual a Marroc, 59%, o per sota de països de
la riba sud: Líban, 63%, i Tunísia, 60%;
quan, en canvi, té una taxa de fecunditat i de
creixement molt baixa. La qual cosa, un cop
més, obliga a abandonar prejudicis respecte
a la riba sud.

En la riba nord, especialment en els països
de la UE mediterrània, la baixada de la
natalitat està relacionada amb la disminució
de les taxes de fertilitat -que estan per sota
de les taxes de reposició de població- que,
conjuntament amb l’esperança de vida dels
països rics, porta a un progressiu envelli-
ment de la població. Aquesta situació obliga
a una necessària aportació de gent jove pro-
cedent d’altres indrets. Alhora, indica que
cal buscar solucions immediates davant la
pressió demogràfica dels països de la riba
sud que, inevitablement, es projectarà sobre
la riba nord en forma d’immigració a causa,
per una banda, a la falta de perspectives de
treball i, per l’altra, als diversos conflictes
que pateixen els pobles del sud.

7. La població de la Mediterrània



Propostes didàctiques
per treballar en grup

1. Coneixes alguna persona del sud de la
Mediterrània? Té molts germans o molts
fills? Com és la seva família?

2. Quins factors creus que influeixen en la
taxa de creixement de la població? 

3. Què podries fer tu o les persones que
coneixes o les institucions per ajudar a les
poblacions més necessitades?

4. Per què creus tu que la riba sud té un crei-
xement de població superior a la riba
nord?

5. Filmografia: Jonas y Lila.
Suïssa (2000). Director: Alain Tanner.
Ali Zaoua, Principe de Casablanca.
França (2001). Director: Nabil Ayouch.

TAXA DE FERTILITAT
1970 1995 Taxa utilització

1975 2000 anticonceptius 

1990-1999

Jordània 7,8 4,9 53
Síria 7,7 4,0 36
Algèria 7,4 3,8 57
Líbia 7,6 3,8 —
Egipte 5,5 3,4 55
Marroc 6,9 3,1 59
Israel 3,8 2,7 —
Líban 4,9 2,7 63
Tunísia 6,2 2,6 60
Albània 4,7 2,5 —
Turquia 5,0 2,5 64
Xipre 2,5 2,0 —
Malta 2,1 1,9 —
Iugoslàvia — 1,8 —
França 2,3 1,7 75
Croàcia 2,0 1,6 —
Bòsnia — 1,4 —
Eslovènia 2,2 1,3 —
Grècia 2,3 1,3 —
Espanya 2,9 1,2 59
Itàlia 2,3 1,2 78
En percentatge
Font: PNUD 2000 i El estado del mundo 2001



8. La dona a la mediterrània

Font: PNUD 2000.

TAXA D’ALFABETITZACIÓ DE LES DONES (1998)

PARTICIPACIÓ DE LA DONA A L’ECONOMIA* (1998)
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La situació de la dona a la Mediterrània és
desigual, però a la vegada molt complexa,

per la qual cosa cal fugir de generalitzacions.
Les dades que es mostren a la fitxa permeten
situar alguns dels aspectes sobre el rol que juga
la dona en les societats de les dues ribes. S’ha
escollit la taxa d’alfabetització de les dones,
considerant que aquest és un indicador impor-
tant, si no el més important, que mesura la
capacitat d’oportunitats i de llibertat indivi-
dual. Les taxes d’alfabetització indiquen que el
nivell és molt més elevat a la riba nord que a la
sud. Però si es precisa una mica més, es pot
observar com els països sortits de la implosió
de l’antiga Iugoslàvia (Eslovènia i Croàcia)
estan entre els que tenen la taxa més elevada,
la qual cosa també ha de ser extensiva a Bòsnia
i Iugoslàvia, però no hi ha dades per corrobo-
rar-ho. Fins i tot Albània, havent estat el país
menys industrialitzat dels mal anomenats paï-
sos «socialistes», té una taxa d’alfabetització
més elevada que molts de la riba sud. També,
però, a la riba sud hi ha excepcions, així
Jordània i Líban tenen una taxa superior a
Turquia, un país europeu que vol integrar-se
a la UE. O Síria, Líbia i Algèria, països que a
vegades s’han presentat amb programes socials
avançats, però que les taxes d’alfabetització de
les dones  desmenteixen. Egipte i Marroc, són
els països que ocupen els últims llocs de la llis-
ta. Respecte a Algèria, cal puntualitzar que la
forta crisi econòmica començada els anys 80 i
agreujada a partir del conflicte de 1991 l’ha
abocat a una davallada en tots els terrenys.

L’aportació de la dona al PIB respecte als
homes també és aclaridora respecte a la
situació de les dones en la Mediterrània. Les
dones de la riba nord, en general, tenen una
aportació superior a les de la riba sud. En
canvi, hi ha diferències substancials entre els
països d’una mateixa riba. Així, Turquia
(58%) i Albània (55%), països on suposada-
ment les dones tenen règims d’igualtat infe-
riors a altres països de la riba nord, estan per
davant de Grècia (47%), Itàlia (44%) i
Espanya (42%) en aportació al PIB. I a no

massa distància de Marroc, Tunísia i Egipte
(35% del PIB).

La qual cosa s’evidencia en relacionar en un
sol gràfic la taxa d’activitat econòmica de les
dones respecte als homes amb l’aportació de
la dona al PIB. En el gràfic, ens tornem a tro-
bar de nou que els països sorgits després de la
caiguda del «mur» estan ocupant els primers
llocs. Fins i tot Albània està en un lloc desta-
cat, la qual cosa no és gens d’estrany perquè
és ben coneguda l’aportació de la dona al tre-
ball productiu en aquests països. Però el que
sorprèn molt es veure la mitjana d’activitat
d’Itàlia, Grècia i Espanya, molt properes a
Marroc o per sota de Turquia. Cosa que ens
demostra que els països mediterranis de la
UE, malgrat haver avançat en el terreny d’i-
gualtat entre sexes, la incorporació de la dona
a la producció de béns i serveis no està massa
lluny d’alguns països de la riba sud. I, a la
vegada, fa destacar la importància del paper
de la dona en l’economia productiva dels paï-
sos del sud, essencialment en el terreny de
l’agricultura. Un altre factor important que té
que veure amb aquesta situació és la forta
immigració d’homes des d’aquests països,
cosa que fa que la dona jugui un paper deci-
siu en l’activitat econòmica i en l’aportació al
PIB nacional.

Dos comentaris finals. Un és sobre la inser-
ció de la dona en el mercat de treball. Aquí
cal recordar la desigualtat en els salaris amb
una clara discriminació per a les dones.
Aquest factor juga un paper important a
l’hora de calibrar el pes específic de les dones
en les societats, tant industrialitzades com
no. I és un factor decisiu tant de l’activitat
econòmica com de la seva aportació al PIB.
El segon és respecte al PIB. Les dades esta-
dístiques del PNUD no consideren l’aporta-
ció del treball domèstic de les dones. Això
representa una clara discriminació de gènere,
a part de tergiversar la realitat del PIB en no
donar importància al treball domèstic com a
generador important de benestar.
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Propostes didàctiques
per treballar en grup

1. Posa algun exemple que mostri les dife-
rents situacions de la dona en l’àmbit de
la Mediterrània.

2. Posa algun exemple que posi de manifest
les semblances entre totes les dones de la
Mediterrània.

3. Que opines d’aquestes situacions?
4. Què podries fer tu o les persones que 

coneixes o les institucions per avançar en
favor de la igualtat de les dones?

5. Argumenta si el treball domèstic genera
benestar i riquesa? 

6. Filmografia: Halfaouine. Tunísia (1993)
Director: Ferid Boughedir.
Un verano en la Goulette. Tunísia (1994).
Director: Ferid Boughedir
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En aquesta fitxa es mostren els dos indica-
dors que es consideren més il·lustratius de

la relació humana amb el medi ambient, per
una banda l’ús comercial d’energia primària
per capita, mesurat en kg de petroli (KEP); i,
per l’altra, les emissions de gasos d’efecte
hivernacle, especialment el diòxid de carboni
(CO2) per capita, mesurades en tones mètri-
ques de petroli (TEP) de cada un dels estats
de la Mediterrània.

Les emissions de gasos hivernacle són el fac-
tor decisiu de l’escalfament de l’atmosfera i
del canvi climàtic que van donar pas al pro-
tocol (acords) de Kioto (1997) per reduir en
un 5,2% de mitjana en els països desenvolu-
pats les emissions de gasos en el termini del
període 2008-2012. Les emissions de CO2
provenen majoritàriament dels països indus-
trialitzats i, en conseqüència, són aquests els
màxims responsables del deteriorament
ambiental. Això és cert, però mirats amb
atenció els dos gràfics sobre la situació de la
Mediterrània ajuda a entendre millor la rea-
litat ambiental, almenys en aquesta regió. En
línies generals, els països de la riba nord uti-
litzen més energia, la consumeixen i emeten
més diòxid de carboni (CO2). Però repassats
un a un els països es poden extreure conse-
qüències diverses. Per exemple, en l’ús
comercial de l’energia per capita, es pot tenir
la sorpresa de trobar Eslovènia en segon lloc,
però sobretot Líbia, un país de la riba sud, en
quart lloc, per davant d’Itàlia, Espanya i
Grècia. Tots dos són països productors d’e-
nergia, en el cas d’Eslovènia d’energia elèc-
trica mitjançant centrals tèrmiques de carbó,
i a Líbia d’hidrocarburs (petroli i gas natu-
ral), i tots dos han desenvolupat models d’un
alt consum energètic, poc eficients i que mal-
baraten energia.

A la vegada són països amb escassa població,
el que fa augmentar considerablement el
KEP/capita. En canvi, Algèria, que també és
un gran extractor de gas i petroli, té un ús d’e-
nergia molt mes moderat (904 KEP/capita).

Mesurat per ribes, la sud té una mitjana de
1.486 KEP/capita, fins i tot incloent-hi
Israel (3014 KEP/capita), i queda molt per
sota de la mitjana de 2.387 KEP/capita de la
riba nord. El país amb menys consum del
nord és Albània (317 KEP/capita). Si fem la
mitjana per a cadascuna de les quatre regions
mediterrànies, aleshores les comparacions
són encara més abruptes: UE mediterrània,
3.056 KEP/capita; Mediterrani nord, 1.942
KEP/capita; nord d’Àfrica, 1.222 KEP/capita, i
Pròxim Orient mediterrani, 1.399 KEP/capita.

Si s’observen les emissions per capita, sinòni-
mes de consum energètic, però també de la
capacitat de mesurar el deteriorament de la
qualitat de vida d’acord amb el medi ambient,
aleshores, és Israel qui té les emissions més
altes, 9,3 de TEP/capita de CO2, seguit de la
resta de països de la riba nord. A excepció, un
altre cop, de Líbia, que resta en tercer lloc,
amb 7,7 TEP/capita d’emissions, o Xipre i
Eslovènia per davant de França i Espanya. En
línies generals, el gràfic indica que són els paï-
sos industrialitzats de la riba nord on recau
més la responsabilitat de les emissions de
CO2. Encara que, i considerant que el medi
ambient no reconeix les fronteres polítiques,
tots els països de la Mediterrània contribuei-
xen a l’escalfament del planeta. Així a la riba
sud són Israel i Líbia els països de més emis-
sions de CO2, i en la riba nord són, Grècia,
Itàlia, Xipre, Eslovènia i França els que sobre-
passen les 6 TEP/capita, i Espanya està en un
5,9 TEP/capita. De tota manera, si es mesura
en la totalitat de milions de TEP per país,
aleshores són França, Itàlia i Espanya els que
contribueixen de manera destacada al deterio-
rament ambiental, atès que encapçalen la llis-
ta d’emissors de diòxid de carboni, amb 998
TEP, i la resta de tots els països mediterranis
només sumen 700 TEP. El cas que crida més
l’atenció és Israel, que ocupa el primer lloc
d’emissions de CO2 i és el més contaminant
de tota la Mediterrània. Això, en part es degut
a l’obtenció d’aigua potable a partir de plantes
desalinitzadores consumidores de molta ener-
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gia, però també per què és un país que aposta
per un model de desenvolupament que gasta
molta energia.

Respecte a Espanya, cal puntualitzar que les
emissions de CO2 de l’any 1996 han estat
àmpliament sobrepassades l’any 1999, fins
arribar en 7,1 TEP/capita, per sobre del 5,2%
fixat a Kioto per als anys 2008-2012. Això
mateix també pot haver passat en altres països
que a la taula poden estar infravalorats. Segons
l’IPCC (Grup Intergubernamental d’Experts
sobre el Canvi Climàtic), la mitjana mundial
de l’any 1999 d’emissions de CO2 és de 4,6
TEP/capita, i en els seus informes estableix
que els mínims d’emissions de gasos d’efecte
hivernacle s’haurien de situar l’any 2030 en 2
TEP/capita de mitjana per a tot el planeta, i
arribar a 0,55 TEP/capita a final del segle
XXI. Aleshores el gràfic evidencia quins són
els països que han de fer un esforç més gran
per substituir l’obtenció d’energia mitjançant
la combustió de productes fòssils per energies
netes (solar i eòlica).

Una altra consideració a fer és sobre els estats
de la Mediterrània que han promogut l’obten-
ció d’energia per mitjà de centrals nuclears. És
evident que aquests països emeten menys
CO2 a l’atmosfera. Aquest és el cas de França,
que té el nivell mundial més alt de dependèn-
cia energètica nuclear, o Espanya, que també
té centrals nuclears. Si no fos així, les seves
emissions de TEP/capita augmentarien. Això
explica per què França està ocupant el primer
lloc d’ús comercial d’energia primària. Per
altra banda, també s’han de valorar els efectes
nocius sobre el medi ambient de la fusió
nuclear, atès  l’alt grau de perillositat a causa
dels accidents nuclears (Txernòbil) i els resi-
dus radioactius que genera.

A més, les emissions de gasos d’efecte hi-
vernacle tenen un efecte molt desigual en

les diferents regions del planeta. El canvi
climàtic afecta amb més intensitat a les
regions amb climes més extrems que patiran
més severament l’escalfament de l’atmosfe-
ra. En els països de regions més pròxims a
climes càlids, les conseqüències seran aug-
ment de la desertització, empobriment dels
sòls i disminució dels recursos hídrics. Això
afectarà a tots els països de la riba sud, però
també els estats més meridionals de la riba
nord, Itàlia, Espanya i Turquia. A part, hi ha
el problema de l’augment del nivell del mar
per efecte del desgel dels casquets polars,
que afectarà evidentment els països més
pobres que no podran construir dics per
impedir la inundació de les terres més bai-
xes. En definitiva les emissions de gasos
hivernacle contribuiran a augmentar la
pobresa i a fer créixer les diferències entre
països rics i empobrits.

Propostes didàctiques
per treballar en grup

1. Posa algun exemple que mostri el des-
igual accés a l’energia (o consum) entre
els països de la Mediterrània.

2. Com creus que es reparteixen les respon-
sabilitats de la contaminació?

3. Una de les conseqüències de l’augment
del CO2, serà el canvi climàtic. Pots posar
exemples de les conseqüències d’aquest
canvi climàtic?

4. Quines mesures caldria prendre per
impulsar un desenvolupament sostenible?

5. Què podries fer tu o les persones que
coneixes o les institucions per augmentar
l’eficiència energètica i disminuir la con-
taminació atmosfèrica?

6. Filmografia. Silkwood. EUA (1983).
Director: Mike Nichols.
Un lugar en el mundo. Argentina (1992).
Director: Adolfo Aristarain.
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L a problemàtica de l’aigua en les dues
ribes de la Mediterrània és molt desigual.

Mentre la riba nord, encara que amb dife-
rències notables en cadascun dels països, per
raons obvies de latitud septentrional, té
règims plujosos abundants, la riba sud, més
meridional i amb àmplies zones envaïdes
per deserts, té un règim de pluges molt infe-
rior. Aquest factor determinista de la clima-
tologia amaga algunes qüestions que cal
desvetllar.

La primera té a veure amb el canvi climàtic,
producte de les emissions de diòxid de car-
boni. Aquest factor, com s’ha vist en la fitxa
9, afecta de manera desigual els països i con-
tribueix a l’escassedat de pluges, pèrdua de
terres fèrtils i augment de terres desèrtiques.
Aquesta qüestió afecta amb més intensitat els
països de la riba sud perquè gaudeixen de cli-
mes més càlids i de menys precipitacions que
la riba nord.

La segona té a veure amb la gestió dels
recursos hídrics a l’interior de cada un dels
estats. Es considera que són 1.000 metres
cúbics per persona i any els recursos hídrics
que un país ha de tenir per no patir man-
cances d’aigua. A la riba sud Mediterrània,
hi ha set països (Egipte, Jordània, Israel,
Líbia, Tunísia, Síria i Algèria) que estan en
aquesta situació. Mentre que a la riba nord,
menys Malta, tots sobrepassen aquesta
quota d’aigua, sobretot en aquells països
d’orografia muntanyosa com els situats als
Balcans (Eslovènia, Albània, Croàcia i
Grècia). En la regió de Pròxim Orient
mediterrani, tot i tenir menors recursos
hídrics, es denota una gestió molt més acu-
rada de l’aigua, sobretot quan es constata
que l’extracció d’aigua dolça per capita és
superior als recursos hídrics totals. La qual
cosa és deguda al fet que aquests estats han
fet una forta inversió en infraestructures per
a l’aprofitament màxim de les aigües subte-
rrànies i, en el cas d’Isarel, de plantes de
desalinització d’aigua de mar.

Però també que extreuen aigua d’uns recur-
sos que no són propis, els rius que transco-
rren pels seus països però que provenen
d’altres. Egipte extreu el 97% dels seus
recursos del Nil, un riu que abans és aprofi-
tat per Somàlia, Sudan i altres països més al
sud. O Síria, que obté el 79% d’aigua del
Jordà.

Aquesta darrera qüestió obliga a fer un
comentari col·lateral important. En la fitxa 2
dedicada als conflictes ja s’ha indicat que
l’aigua és un dels factors moderns que con-
tribueix a l’esclat de conflictes i, com en el
cas de Pròxim Orient, és un dels compo-
nents dels greus conflictes que enfronta els
estats de la regió pel seu control. Així,
Egipte manté un greu contenciós amb
Sudan pel control de l’aigua del Nil, país que
té en projecte la construcció d’una gran
presa, qüestió a la qual Egipte s’oposa i ha
amenaçat que si es portés a terme no dubta-
ria a atacar Sudan. Un altre és el cas de
Turquia: una de les qüestions que hi ha al
darrere de la repressió constant del poble
kurd és pel control del naixement dels rius
Tigris i Eufrates situats al bell mig del
Kurdistan, el qual també provoca enfronta-
ments amb Iraq i Síria.

Israel respecte a l’aigua és un cas especial. La
finalitat de l’ampliació de les seves fronteres
des de 1947 és, en part, aconseguir el control
de les aigües que transcorren per altres terri-
toris; així, la Guerra del Sis Dies, que el
1967 l’enfrontà a Síria i Jordània, era pel
control del riu Jordà, que neix a Síria i és
fronterer amb Jordània i que les dues parts
pretenien controlar. Aquest territori fronte-
rer habitat per palestins és motiu de contí-
nues disputes, i al darrere dels enfronta-
ments provocats pels nous assentaments de
colons israelians tenen com a rerafons el
tema de l’aigua. A més, Israel manté ocupats
els alts del Golan a Síria, per assegurar-se el
control de les fonts d’aigua que reverteixen
en territori israelià.
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El factor de la manca d’aigua està íntima-
ment relacionat amb altres aspectes ambien-
tals, com l’esgotament i deteriorament dels
sistemes naturals, la desertització, l’erosió del
sòl i la desforestació. I provoquen la disminu-
ció de la producció d’aliments, l’increment de
la pobresa, l’augment de migracions i la ten-
sió social. En el nord d’Àfrica i el Pròxim
Orient els factors ecològics resulten cada dia
més preocupants i són motiu de conflictes, en
part derivats del model de desenvolupament
que els països industrialitzats estan imposant
arreu del planeta. Només una acció coordina-
da del conjunt mundial de països podrà posar
fre a la insostenibilitat ambiental. La regió
Mediterrània no és aliena a aquesta situació i
només la coordinació de tots els estats, que
inevitablement passa per canviar els hàbits de
producció i consum pot ajudar a trobar un
desenvolupament sostenible amb el medi
ambient.

Propostes didàctiques 
per treballar en grup

1. Reflexiona sobre els problemes dels agri-
cultors dels països del Tercer Món.

2. Pregunta’t sobre la realitat de la pobresa i
el perquè de la seva existència.

3. Posa alguns exemples concrets, coneguts
per tu, que posin de manifest les diferents
problemàtiques de l’aigua: l’escassedat, la
contaminació…

4. Què  opines d’algunes solucions propo-
sades, com la del Pla Hidrològic Na-
cional?

5. Podries proposar altres solucions?
6. Què podries fer tu o les persones que

coneixes o les institucions per canviar o
millorar la quantitat i la qualitat de l’ai-
gua?

7. Filmografia: Las uvas de la ira.
EUA (1940). Director: John Ford.
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Aquesta fitxa informa del flux de mercade-
ries de l’any 1998, tant d’importacions com

d’exportacions, des dels països de la UE medi-
terrània respecte a les regions del nord d’Àfrica,
el Pròxim Orient mediterrani i Turquia. S’ha
obviat la resta de països europeus mediterranis
degut a l’escàs intercanvi comercial existent.

La primera constatació és que malgrat que la
balança de pagaments sigui favorable a la UE
mediterrània, contràriament al que podia sem-
blar, tampoc està excessivament desequilibrada
enfront de la riba sud. Mentre França,
Espanya, Itàlia i Grècia exporten un total de
24.512 milions de $ a la riba sud, aquests qua-
tre països reben de la mateixa riba importacions
per valor de 21.462 milions de $. En canvi, sí
que és favorable el comerç amb el Pròxim
Orient mediterrani. Aquí s’exporta més del
doble del que s’importa. Igualment remarcable
és el comerç amb Turquia, també molt favora-
ble a la UE mediterrània (9.969 milions de $
d’exportacions en front de 3.673 milions
de $ d’importacions) i que posa de relleu la im-
portància d’aquest país en les relacions comer-
cials amb la UE, teixint forts interessos econò-
mics i polítics, apropant Turquia cap a Europa,
fins al punt que aspira a integrar-se a la UE.
Aquest clima de bones relacions entre la UE i
Turquia hauria de servir per exigir a Turquia un
canvi intern que facilités el respecte als drets
humans, sobretot en el conflicte kurd.

Separadament cal fer esment del cas de la
regió del Magrib del nord d’Àfrica. Aquí la
balança de pagaments és favorable, per poca
diferència (1.000 milions de $) al Magrib.
Això, ni que sigui per una vegada, trenca l’es-
tereotip que és la riba nord qui exporta més a
la riba sud. Es podrà argumentar, amb raó, que
això és degut a les exportacions d’hidrocarburs
(gas i petroli) de Líbia i Algèria, cosa que és
certa, però això també demostra que el nostre
alt nivell de desenvolupament és molt depen-
dent i estretament lligat als productes energè-
tics procedents d’aquesta zona. Una altra
qüestió que empeny a l’alça les importacions

des d’aquesta zona és la deslocalització d’em-
preses de la UE mediterrània cap al Marroc i
Tunísia, on s’instal·len indústries tèxtils ma-
quil.ladores, degut a la inexistència d’impos-
tos, manca de protecció social per als treballa-
dors i baixos salaris, buscant l’afany de lucre
sense escrúpols ètics.

El comerç de mercaderies entre els països de
la Mediterrània hauria d’obligar les adminis-
tracions de la riba nord a reconèixer la neces-
sitat d’incrementar els llaços polítics i culturals
amb la riba sud per tal de facilitar l’evolució
d’aquests estats cap a sistemes més respectuo-
sos amb els drets humans. Al contrari, se
silencia els abusos de poder, s’abandona la
defensa universal dels drets humans, es busca
relacions per només obtenir interessos econò-
mics, la qual cosa és ser còmplices de les arbi-
trarietats dels estats i aprofundeixen l’abisme
que separa dues ribes tan properes en distàn-
cia, però tan allunyades en coneixements
mutus. També, paral·lelament, s’hauria de
repensar el model de desenvolupament de les
nostres societats. I introduir exigències ètiques
en els nostres sistemes de vida, i conseqüent-
ment, elaborar criteris de consum responsable.

Parlar de consum responsable obliga a
comentar, ni que sigui breument, alguna cosa
més sobre comerç just. Es pot dir que un pro-
ducte té un preu just quan els productors en
els països d’origen han aconseguit que el preu
cobrat per la venda del producte impliqui que
cobreix tots els costos de producció en condi-
cions laborals dignes, salaris acceptables i
sostenibilitat ambiental. Es clar que, quan
parlem de països on els drets sindicals i
socials no estan plenament reconeguts, o hi
ha discriminacions per gènere, ètnia o edat és
fa difícil establir un preu just. Però cal
començar a fer-se aquestes preguntes i exigir
productes no aconseguits en règims de
semiesclavatge per mà d’obra infantil, i dones
i homes sense cap dret sindical i social. És en
aquest sentit que prenen molta importància
les denúncies formulades per sindicats i
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ONG contra determinades marques d’em-
preses transnacionals per manufacturar pro-
ductes sense condicionaments ètics. I, a la
vegada, també pren importància l’aparició de
productes etiquetats com de comerç just i de
xarxes de distribució i venda que els submi-
nistrin.

Una de les conseqüències més esteses de la
mundialització és la contínua demanda per
part d’organismes internacionals (OMC,
BM i FMI) que els estats eliminin barreres i
aranzels fronterers que entorpeixen la lliure
circulació de productes i serveis. La Me-
diterrània no és aliena a aquesta situació i són
contínues les veus que, des dels països de la
UE, reclamen una major obertura dels mer-
cats que permetin la circulació sense entre-
bancs dels seus productes i serveis. Aquesta
actitud xoca amb les restriccions que la prò-
pia UE imposa a l’arribada en el mercat
europeu dels productes agrícoles del Sud i, a
més, atorga fortes subvencions a l’agricultura
comunitària. La qual cosa és un factor discri-
minatori per als països del Sud, que es veuen
mancats d’exportar els seus productes agríco-
les mentre han de tolerar l’arribada dels
manufacturats o dels serveis més competitius
del Nord, i a més contribueix a la immigració
de molta gent, que es veu obligada a abando-
nar el camp per la poca rendibilitat de l’agri-
cultura de la riba sud.

L’organització i control de l’economia i el
comerç mundial recau en organismes com
l’Organització Mundial del Comerç
(OMC), Banc Mundial (BM) i el Fons
Monetari Internacional (FMI). Aquests
organismes no són plenament democràtics ja

que obeeixen directrius del club de països rics
enquadrats en el G7. Només el canvi i la
democratització d’aquests organismes pot
obrir el pas a un nou ordre econòmic inter-
nacional que estableixi unes noves relacions
comercials més equitatives. Entre altres
mesures l’enumeració de les quals sobrepassa
la dimensió d’aquest treball, aquests organis-
mes n’haurien de facilitar dues d’imprescin-
dibles per ajudar al desenvolupament dels
països no industrialitzats. La primera, acabar
amb la lacra que representa el deute extern; i
la segona, la cessió de tecnologies. Seria una
bona manera de reparar el deute històric que
el colonialisme del primer món va contreure
en el passat.

Propostes didàctiques
per treballar en grup

1. Es parla sovint de consum responsable i
de comerç just. Què et sembla que són,
aquestes dues qüestions?

2. Coneixes algun producte que puguis
catalogar de comerç just? I d’injust?
Digues per què ho són l’un i l’altre? 

3. Què podries fer tu o les persones que
coneixes o les institucions més properes
per millorar la situació dels treballadors i
treballadores de la riba sud?

4. Els intercanvis comercials creus que aju-
den a les relacions entre els països? Si la
resposta és afirmativa, per què no hi ha
més relacions entre la teva ciutat, el teu
país i els països del Magrib?

5. Anomena els inconvenients i avantatges
de la dependència del teu país respecte al
gas i al petroli d’Algèria i Líbia? 



12. Les migracions a la Mediterrània

7.983 249

282
5.723

18.528 1.134

985

1.4781.478

1.134

111
1.911

1.799
838

18.429 3.375

23.682
2.925

Font: Eurostat. Statistiques Socials Européenes 2000. (Mitjanes 1996-97-98, excepte França solament any 1996).

Immigració anual oficial

Es
pa

ny
a

G
rè

ci
a

Ità
lia

Fr
an

ça

Nord d’Àfrica

Pròxim Orient Mediterrani

Mediterrani Nord

Unió Europea Mediterrània

REGIONS GEOPOLÍTIQUES



Quan a la gent li resulta difícil satisfer les
seves necessitats econòmiques i am-

bientals, per manca de sous suficients, accés a
l’aigua potable, de terra cultivable; quan una
minoria té la possessió privilegiada d’una gran
part dels recursos existents; quan hi ha absèn-
cia de llibertats públiques d’associació, d’ex-
pressió, de sufragi universal i, a més, hi ha un
fort augment demogràfic que deixa sense
futur els joves, aleshores s’estableix una relació
entre pobresa, desigualtat i violació de drets
fonamentals que obliga molta gent a immi-
grar, i a altres a escollir en els mètodes violents
un repartiment més just de les riqueses. És
des d’aquestes consideracions que cal afrontar
el fenomen de la immigració de sud a nord i
aquesta és el resultat de la suma dels conflic-
tes assenyalats en les onze fitxes precedents.

La fitxa 12 il·lustra el moviment de persones
en els quatre països de la UE mediterrània
(Espanya, França, Itàlia i Grècia), que són els
països que suporten la pressió immigratòria
més important de la Mediterrània, i mostren
la procedència de persones de les altres tres
regions en què s’ha dividit el mapa. Val a dir
que, sobre immigració, és molt difícil trobar
informacions que no siguin les d’Estadistiques
Socials Europees d’Eurostat, i no existeixen
anuaris ni informes que subministrin infor-
mació detallada anual dels fluxos de persones.
Respecte a les dades d’Eurostat, són les dades
que faciliten els estats, i en cada cas utilitzen
criteris molt diferents i estan subjectes a les
situacions conjunturals de cada estat, a vega-
des favorables o, al contrari, restrictives a lega-
litzacions. A més, solament ha estat possible
conseguir les dades dels anys 1996, 97 i 98, i,
de França només de l’any 96, un període curt,
quan el que és aconsellable són cinc anys per
arribar a conclusions més fiables. Una segona
consideració és que només inclouen les dades
dels immigrants regularitzats en cadascun dels
quatre països, la qual cosa no dóna la magni-
tud real del moviment de persones, ja que no
recull la gent que es desplaça sense papers. Per
tant, insistim que han de ser observades amb

certa relativitat, però ens hem decidit a inclou-
re-les perquè no parlar d’immigració hauria
representat deixar incomplet aquest treball.
Però, malgrat això, creiem que són indicatives
i que marquen les tendències de la immigració
de la Mediterrània.

Una altra cosa que cal recordar és que en els
països de la UE existeix la lliure circulació
de persones entre els ciutadans membres i
per tant no són immigrants, sinó que poden
fixar residència lliurement. Aquesta indica-
ció és il·lustrativa de l’important flux de
persones que procedeixen de la resta de paï-
sos de la UE mediterrània, sobretot a
Espanya, el país que més ciutadans comuni-
taris mediterranis rep, amb 5.723 persones.
Que no és el cas dels altres tres països. Així,
França, en un sol any, acull 1.478 súbdits
comunitaris, i Itàlia rep 2.925 persones.

Sobre la procedència dels immigrants. Resulta
obvi assenyalar que els fluxos s’orienten cap
als països més industrialitzats de la riba nord,
on s’espera millorar les condicions de vida. En
el quadre que s’adjunta es pot precisar l’origen
dels immigrants, i com aquests s’adrecen als
països de la riba nord més propers.

Per regions, és el Magrib qui aporta més
immigrants, 18.528 a França, 18.429 a Itàlia
i 7.983 a Espanya. Seguida del Mediterrani
nord, amb 23.682 cap a Itàlia, 1.799 a
Grècia i 985 a França. Respecte a la immi-
gració per països d’origen, és Marroc qui fa
la major aportació de persones (32.674), i té
en França (8.811), considerant que és en un
sol any, el principal país receptor, seguit
d’Itàlia (16.307) i Espanya (7.515). França
és un país amb forta tradició d’immigració
magribina a causa dels anys de presència
colonial en la regió. En segon lloc, hi ha
Albània, amb 18.963 el segon país de proce-
dència d’immigrants, la majoria dels quals
(18.207) tenen per destí Itàlia, país molt
proper, només separat per l’Adriàtic. El ter-
cer país de provisió és Algèria, amb 12.226,
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la majoria dels quals (9.717 en un any) tenen
per destí França.

Respecte a Espanya, és el Magrib, qui apor-
ta més immigrants amb 7.983 persones la
regió amb més aportació d’immigrants, la
majoria dels quals provenen del Marroc
(7.515), seguit de la UE, amb 5.723, dels
quals 4.230 són francesos i de 1.444, ita-
lians. Aquí val la pena ressaltar que ocupen
el segon lloc després de Marroc, i desmunta
una mica el mite que a Espanya només arri-
ben immigrats del sud. No cal dubtar que, si
a francesos i italians se sumessin la resta
d’europeus que busquen en el clima
d’Espanya un lloc de descans per jubilar-se,
la immigració de la UE seria sens dubte la
primera molt per sobre de la magribina, la
subsahariana o la llatinoamericana.

Per altre banda, cal també buscar en la cir-
culació de les persones, una forma de ree-
quilibri econòmic i demogràfic de tota la
regió. Sobretot quan a la riba nord dels paï-
sos de la Unió Europea existeix un estanca-

ment i envelliment de la població, i a més,
una demanda de mà d’obra jove de la que la
UE està mancada.

Propostes didàctiques
per treballar en grup

1. Com són els immigrants? D’on venen?
Com viuen? 

2. Què podem fer perquè els immigrants no
abandonin el seu país? Per què creus que
han marxat?

3. Coneixes personalment algun immi-
grant? Digues el seu nom. Està content
de viure aquí?

4. Què opines de la immigració? Què opi-
nes de la Llei d’estrangeria?

5. Què pots fer per combatre actituds xenò-
fobes o racistes?

6. Què podries fer tu o les institucions més
properes per canviar o millorar la situació
dels immigrants.

7. Filmografia: Haz lo que debas (1989) i
Fiebre Salvaje (1991) EUA Director:
Spike Lee.

IMMIGRACIÓ ANUAL OFICIAL (anys 1996-97-98)
Grècia Espanya França(1) Itàlia Total

Marroc 41 7.515 8.811 16.307 32.674
Albània 681 22 53 18.207 18.963
Algèria 19 448 9717 2.082 12.266
França 458 4.230 0 1.543 6.231
Iugoslàvia 1.061 152 741 3.468 5.422
Egipte 1.411 70 410 2.893 4.784
Itàlia 341 1.444 883 0 2.668
Espanya 39 0 520 801 1.360
Croàcia 25 36 73 1.109 1.243
Bòsnia 20 68 71 753 912
Líban 171 45 503 128 847
Grècia 0 49 75 581 705
Síria 172 60 131 133 496
Israel 47 40 90 104 281
Jordània 110 34 — 117 261
Eslovènia 8 3 7 128 146
Líbia 51 20 — 40 111
Malta 4 1 40 17 62
Total 4.659 14.237 22.125 48.411 89.432
(1) solament any 1996
Font: Eurostat, Statistiques Sociales Eropéennes



U na conclusió general que es pot extreure
del repàs dels problemes i conflictes pre-

sentats a les fitxes és que la Mediterrània, en
el seu conjunt i malgrat les notables diferèn-
cies entre els diferents països riberencs, és
una regió on la pau i el desenvolupament
humà són encara reptes pendents. Acon-
seguir-los requerirà un treball quotidià, con-
junt i coordinat de persones, organitzacions i
estats, en el foment del respecte intercultural
i religiós, l’equilibri ecològic, un desenvolu-
pament sostenible, un intercanvi comercial
equitatiu, l’eradicació de la pobresa i la igual-
tat entre pobles i gèneres.

Evidentment aquest és un treball immens i de
llarg abast que exigirà la suma de molts factors
i la creació de moltes instàncies que facilitin la
seva consecució. Però la primera i més impor-
tant és aconseguir el compromís personal per
realitzar-lo. És a dir, els conflictes sempre els
protagonitzen persones; aleshores, cal que
siguin les persones que, en nuclis petits i en
equip, socialitzin el treball des de col·lectius,
associacions, ONG, etc., on es pugui anar in-
volucrant altres instàncies socials i actuar sobre
les causes que originen els conflictes. És per
aquest motiu que els municipis, per raons
òbvies de proximitat entre ciutadans i admi-
nistració, són un lloc idoni per començar un
treball per canviar la inèrcia de les coses.

Arribarà un punt, però, en què farà falta
aconseguir un important últim esglaó: dispo-
sar d’una autoritat mundial capaç d’imple-
mentar la pau, fer creïble la Declaració
Universal dels Drets Humans i administrar
justícia. Un organisme que actuï de manera
descentralitzada administrant àrees geogràfi-
ques més petites a través d’instàncies regio-
nals, com ara la Mediterrània, on poder abor-
dar els conflictes dels Balcans, del Magrib o
del Pròxim Orient. Això només serà possible
a partir d’un pacte internacional entre els
estats i de la cessió de la defensa del dret
internacional a aquest organisme mundial.
Caldrà, però, la voluntat política del estats

per aconseguir-ho, ja que l’organisme mun-
dial no cal inventar-lo, existeix, són les
Nacions Unides i la carta del seu naixement
el continua fent vàlid. Però, en canvi, el blo-
queig de l’ONU per part de les potències que
controlen el seu Consell de Seguretat li
impedeix abordar amb eficàcia els conflictes.
Cal, doncs, una profunda reforma de l’ONU
i la seva democratització, especialment del
Consell de Seguretat, la instància que avui
administra els conflictes i la pau mundial.

Aquesta ONU enfortida hauria de treballar
en mesures complementàries per tal d’impe-
dir l’aparició de nous conflictes i guerres. La
primera i més important seria una progressi-
va desmilitarització dels estats, amb l’aprova-
ció d’acords per eliminar la totalitat d’armes
de destrucció massiva (nuclears, químiques i
biològiques), desaparició dels blocs militars,
reducció dels exèrcits, de l’armament pesant i
de les despeses militars dels estats fins a
rebaixar-les per sota de l’1% del PIB. Aquests
acords de desarmament haurien d’anar
acompanyats de mesures de control i restric-
ció sobre el comerç d’armes mundial, la total
transparència d’informació sobre tots els
aspectes militars (exèrcits, armament i com-
pres). La segona mesura seria l’entrada en
vigor del Tribunal Penal Internacional de
1998 per a la persecució de crims de guerra i
genocidis, i la creació d’una Cort Inter-
nacional de Justícia per a les disputes inter-
nacionals. I la tercera, la creació d’una força
que intervingui en els conflictes internacio-
nals, quedant per a les forces nacionals la
defensa estricta del seu territori.

Però mentre aquesta governabilitat mundial
no arriba, caldrà continuar perseverant en la
voluntat solidària de creure que els conflictes
violents han de trobar solució i buscar-la amb
els mitjans d’abast més proper. A continua-
ció, s’apunten algunes idees i propostes per
tal que, des dels municipis, es pugui treballar
en la resolució de conflictes i en favor d’un
desenvolupament humà sostenible.

Conclusions



Idees i propostes

■ Treballar en la superació de l’abisme de
desconeixements existent entre els pobles
de la Mediterrània. La millor manera d’a-
bordar aquests desconeixements és cons-
truint ponts de diàleg entre les dues ribes,
entre municipis, associacions, ONG, sin-
dicats, que ajudin a trencar l’aïllament i
obrin el camí a compartir projectes.

■ El diàleg es pot fer a partir de moltes fór-
mules: agermanaments, exposicions, set-
manes culturals, facilitant el viatge de
grups d’altres països, acollint nens i nenes
de regions en conflicte.

■ Concertar polítiques ciutadanes que tin-
guin com a fita la cooperació, la col·labo-
ració, l’intercanvi cultural, el codesenvo-
lupament i la sostenibilitat ambiental de
la regió Mediterrània.

■ Reclamar un comerç just per a els produc-
tes provinents de la riba sud, tenint en
compte els aspectes de medi ambient i
socials dels treballadors que els produeixen.

■ Educar en el consum responsable, pro-
movent un canvi dels actuals hàbits de
consum introduint les tres «R» ecològi-
ques: reduir, reciclar, reutilitzar.

■ Estendre aquest consum responsable a
l’estalvi d’aigua i energia per tal de pre-
servar el territori (planeta) per a les gene-
racions futures.

■ Facilitar beques a joves estudiants d’altres
països (millor de secundària o formació
professional que universitària per evitar la
posterior fugida de cervells).

■ Encarregar estudis de la nostra ciutat o
societat a gent d’altres cultures. És una
bona manera de conèixer els nostres
defectes i tremendament alliçonador saber
què opinen altres cultures de nosaltres.

■ Promoure cursos d’educació per la pau,
de comerç just, consum responsable, sos-
tenibilitat ambiental i interculturalitat
anualment a les escoles.

■ Continuar reclamant la participació dels
governs a trobar solucions als conflictes
violents.

■ Promoure jornades per la mediació en els
conflictes personals, familiars, veïnals,
laborals, polítics i internacionals.

■ Promoure jornades que analitzin les cau-
ses dels conflictes internacionals i les
raons que creuen legítimes les parts
enfrontades.

■ Promoure declaracions del ple municipal
en favor de la pau; declarar-se municipi
desnuclearitzat o desmilitaritzat; recla-
mar una resolució per la pau d’un conflic-
te concret; declarar-se en contra de les
exportacions d’armes a un país o al Tercer
Món. Totes elles són declaracions simbò-
liques però d’un alt contingut ètic.

■ Reclamar el compliment del Codi de
Conducta de la UE sobre exportacions
d’armes. I la creació d’un de similar per
Nacions Unides.

■ Per descomptat, promoure la integració
social dels immigrants. Però, sobretot,
promoure la integració dels ciutadans
natius en la interculturalitat.

Propostes didàctiques
per treballar en grup

1. Després d’haver vist i llegit aquestes fit-
xes, quines de les idees prèvies que tenies
s’han corroborat? 

2. Respecte a la informació que has trobat a
les fitxes, quins són els aspectes que t’han
sorprès més?

3. Consideres important que el teu munici-
pi ajudi a buscar solucions als conflictes?
Podria jugar algun paper de mediador?
Qui hauria de convocar trobades o con-
ferències de pau? Tens alguna altra idea
sobre el que es podria fer?



Fons
Menorquí
de
Cooperació

fons mallorquí de solidaritat i cooperació
fons pit iús
de cooperació


