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PRESENTACIÓ

erquè l’anomenat Tercer Món arribi als nivells de justícia i benestar
desitjables necessita que hi hagi moltes transformacions. Una
d’elles és la que exposa i detalla aquesta col·lecció de cartells

que ha realitzat el Centre J. M. Delàs d’Estudis per la Pau, de Justícia
i Pau, i que té com a títol «El Tercer Món necessita Pau».

Són deu planisferis temàtics i un opuscle. El seu contingut és una sèrie
de dades i d’informacions sobre els països del Tercer Món que, durant
el decenni 1990-2000, han sofert o sofreixen conflictes bèl·lics o violents
que han contribuït a enfonsar-los més en la misèria i en tota mena de
danys. Les guerres han estat o són un dels seus principals obstacles.
Les guerres, les vides i els recursos econòmics que s’hi malbaraten, els
endeutaments, les despeses militars, la venda d’armes des de molts
països del Nord…

Els conflictes bèl·lics o violents són una de les principals causes del
subdesenvolupament d’aquests països, en la qual tenen també la seva
responsabilitat els països rics. Aquestes realitats sovint ignorades són
les que explica aquesta col·lecció, que és una eina educativa que pot
ser molt útil a la gent interessada en la gran temàtica Nord-Sud. Una
eina fàcil de conèixer.

En presentar-la, Justícia i Pau agraeix el suport de la Generalitat de
Catalunya, de la Diputació de Barcelona i de la Fundació Jaume Bofill.
També agraeix a Arno Peters i a l’Editorial Vicens Vives la seva gentil
cessió de drets que els pertanyen.

Joan Gomis
President de Justícia i Pau de Barcelona
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Participants en els conflictes

Nom del conflicte Anys Estats, organitzacions i moviments
duració participants

Afganistan (guerra civil) 20 SAYYAF, HEKMATYAR, DOSTUM, WAHDAT,
RABBANI, MASUD, TALIBANS

Algèria (Islamistes vs. secularistes) 10 GIA, MIA, MCB, RCD, FFS, FIS, MDA, FLN,
Algèria

Angola (guerra civil) 20 UNITA, FNLA, SWAPO, Sud-àfrica, Angola
Armènia-Azerbaitjan (Alt Karabakh) 8 Armènia, Azerbaitjan, Federació russa
Bòsnia-Hercegovina 2 SERBIS, MUSULMANS, BOSNIOCROATS,
(Serbis-Croats-Musulmans) Croàcia, Bòsnia-Hercegovina
Burundi (guerra civil) 6 MILÍCIES TUTSI, MILÍCIES HUTU, Burundi
Camerun-Nigèria (Bakassi-península) 32 Camerun, Nigèria
Colòmbia (guerrilla i càrtel de narcotràfic) 40 CÀRTEL DE MEDELLIN, CÀRTEL DE CALI,

M19, FARC, EPL, ELN, ESCUADRONES,
CAMPEROLS, Colòmbia

Comores 2 IBRAHIM, Comores
Congo (Brazzaville, crisi del règim) 2 SASSOU, Congo
Congo (crisi del règim) 0 URD-PCT, Congo
Djibouti (Afar-Issas) 17 FRUD, Djibouti, Somàlia, Etiòpia, França
Egipte (Islamistes vs. govern) 11 GAMA'AT, GIHAD, Egipte
El Salvador (guerra civil) 11 FMLN, ESCUADRONES, El Salvador
Equador-Perú (Amazones) 56 Equador, Perú
Eritrea (guerra civil) 26 EPLF, Etiòpia
Eritrea-Etiòpia 1 Eritrea, Etiòpia
Espanya (País Basc) 39 ETA, Espanya
Etiòpia (Oromo) 14 OLF, Etiòpia
Federació russa (Ingúixia-Ossètia del Nord) 8 INGUIXIANS, OSSETIANS, Federació russa
Federació russa (Txetxènia) 8 REBELS TXETXENS, Federació russa
Filipines (aldarulls pel Front Nacional) 31 NEP, MILÍCIA CIVIL, Filipines
Filipines (Moros en Mindanao i Sulu) 29 MIM, FLNM, Filipines
Geòrgia (Adcharia) 10 ADCHARIANS, Geòrgia
Geòrgia (Ossètia del Sud) 10 OSSÈTIA DEL SUD, Geòrgia
Ghana (Konkomba) 5 KONKOMBA, NANUMBA, Ghana
Grècia-Turquia 15 Grècia, Turquia
Guatemala 19 URNG, ESCUADRONES, Guatemala
Guinea-Bissau (guerra civil) 1 MANE, Guinea-Bissau
Haití (govern militar vs. president Aristide) 6 PARAMILITARS, LAVALLAS, Haití
Iemen (unificació) 12 ISLAH, Iemen
Índia (Ayodhya) 15 RSS, BJP, VHP, Índia
Índia (Caixmir) 33 MUSULMANS, SINGH, REBELS D'AZAD,

Pakistan, Índia
Índia (Khalistan/Punjab) 18 SIKHS, Índia
Índia-Pakistan (Glaciar de Siachen) 7 Índia, Pakistan
Indo-xina 14 KPNLF, POLPOT, RED KHMER,  CPP, Laos,

FUNCINPEC, Cambodja, Vietnam
Indonèsia (Irian) 49 OPM, Indonèsia, Holanda
Indonèsia (Timor Leste) 25 FRETILIN, UDT, Indonèsia, Portugal
Irak (Kurd) 25 DPK, PUK, KURDS, Irak
Irak (Xiïta) 30 AD-DA`WA, SAIRI, Irak
Irak-Kuwait (intervenció d'EUA) 1 Irak, Kuwait, EUA
Iran (oposició) 6 OPOSICIÓ, MUJAHEDDINS, Iran

Israel (Palestina) 7 HAMAS, PLO, Israel
Israel-Líban (Hizbollah vs. govern) 6 ARAFAT, HIZBOLLAH, AMAL, SLA, Israel
Iugoslàvia (Sèrbia: Kosovo i Metohija) 10 UCK, LDK-RUGOVA, Iugoslàvia
Kenya (Vall de Rift) 4 KIKUYU, Kènia
Líban 22 MARADA, FALANGE, FL PSNS, AMAL,

AOUN, MILÍCIES MUSULMANES, PFLP,
HIZBOLLAH, PLO, Israel, Líban, Síria

Libèria (guerra civil) 6 NPFL, ULIMO, LPC, Libèria
Mali (Tuareg) 12 MFUA, GANDA KOI, IFORA-TUAREG, Mali
Marroc (Sàhara occidental) 42 FRONT POLISARI, Mauritània, Marroc,

Algèria, Espanya
Mauritània-Senegal (tensions) 1 Mauritània-Senegal
Mèxic (Chiapas) 5 EZPL, Mèxic
Moçambic (guerra civil; RENAMO) 16 RENAMO, Moçambic, Sud-àfrica
Myanmar (minories) 51 KAREN, Myanmar
Namíbia 24 SWAPO, Sud-àfrica
Nicaràgua (Contra) 13 CONTRA, ARDE, MISKITO, RECONTRA,

RECOMPAS, Nicaràgua
Níger (Tuareg) 5 FLAA, CRA, Níger
Nigèria (Ogoni) 6 MOSOP, Nigèria
Pakistan 22 MOVIMENT MOHAJIR QAUMI, Pakistan
Papua-Nova Guinea (Bougainville) 13 BRA, COURE, SEPARATISTES DE

BOUGAINVILLE, Austràlia,
Papua-Nova Guinea

Perú (Sendero Luminoso) 19 SENDERO LUMINOSO, MRTA, Perú
Perú (Tupac-Amaru) 15 MRTA, SENDERO LUMINOSO, Perú
Regne Unit (Irlanda del Nord) 31 IRA, ORDE D'ORANGE, Regne Unit
Rep. Dem. Congo (antic Zaire) 8 AFDL, UNION SACRÉE, Congo,

Rep. Dem. Congo (antic Zaire)
Ruanda (guerra civil) 4 REBELS DEL FPR, Ruanda
Senegal (Casamance) 17 MFDC, Senegal
Sierra Leone (guerra civil) 8 RUF, AFRC, Sierra Leone
Somàlia (guerra civil) 11 SNA, AIDEED, SSA, MAHDI, SSDF, SNM,

SPM, Somàlia
Somàlia (secessió de Somalilàndia) 8 SSDF, SNA, SSA, Somàlia
Sri Lanka (Tàmil) 18 JVP, MUSULMANS, TIGER, TULF, SLFP,

BUDDHISTS MONKS, Sri Lanka
Sud-àfrica (ANC, PAC) 18 ANC, PAC, INKATHA, Sud-àfrica
Sudan (guerra civil) 24 SPLA-NASIR, RCCNS, NIF, SPLA-SPLM,

DUP, UMMA, ANYA NYA, Sudan
Sudan (repartiment) 3 SPLA-NASIR, SPLA-TORIT, GARANG
Surinam (Toekayana) 5 EXÈRCIT D'ALLIBERAMENT SURINAMÈS,

Surinam
Tadjikistan (guerra civil) 9 OPOSICIÓ, Tadjikistan
Togo 3 COD, Togo
Turquia (Kurd) 15 PKK, TKSP, HEP, DEP-HADEP, Turquia
Txad (guerra civil i autonomia 29 CSNPD, FARF, QUEDDEI, DEBY, HABRE,
de les províncies del sud) FAN, FROLINAT, Txad
Xina (Tibet IV) 24 TIBETANS, Xina
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Les causes

Lluita de poder: són lluites pel control de l’Estat i normalment
estan protagonitzades per moviments revolucionaris,
moviments de descolonització o elits. En alguns casos la
religió (Algèria) o els interessos ètnics (Ruanda) són elements
aglutinadors.

Independència: dintre d’un mateix Estat, una comunitat,
ètnia o minoria lluita contra les forces governamentals per
aconseguir un major grau d’autonomia o secessió.

Litigis fronterers: es produeixen entre estats que es disputen
uns territoris que estan dintre de les fronteres de l’altre Estat.

Control de recursos: quan l’Estat és patrimoni d’un grup,
d’una ètnia o d’una família que instaura un sistema de gestió
que solament beneficia el seu grup o família, aleshores sol
sorgir un altre grup, clan o família que disputa al que ostenta
el poder. Aquesta lluita pels recursos també es dóna entre
estats.

Ètnic i religiós: com a ètnia s’entén un col·lectiu de persones
que s’identifica a si mateix, i que és identificat pels altres,
amb criteris com l’idioma, la religió, el territori, la cultura
o les tradicions. Els membres d’una ètnia comparteixen un
sentiment d’identitat amb altres membres del grup. Els grups
ètnics definits així poden ser considerats segons el context,
com a poble, nació, minoria, tribu o comunitat. Els conflictes
ètnics són conflictes socials, polítics i econòmics entre grups
que s’identifiquen segons criteris ètnics.

Revoltes o insurreccions: són conflictes de caràcter
socioeconòmic a causa de la desigual distribució de la
riquesa, l’empobriment de la població o d’una minoria.

L'Atlas 2000 des Conflits. Manière de voir, 49 (Le Monde Diplomatique); Base de dades Facts on
International Relations and Security Trends (FIRST) habilitada a Internet pel Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI), http://first.sipri.org; The Heidelberg Institute or International Conflict
Research (HIIK) mijançant FIRST; El Estado del Mundo, 2000. Anuario económico y geopolítico mundial.

Nombre de conflictes que tenen
 una o més d'aquestes causes
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Les guerres actuals
utilitzen el sofriment,
la fam, la por i la humiliació
de la població com a estratègia
d’enfrontament.

A principi del segle XX
el 95% de les víctimes
en conflictes eren militars, en
la dècada dels 90, el 95% de
les víctimes eren civils.

3a · nombre de morts dels principals conflictes (1990-99)

més d’1.000.000

500.001 a 1.000.000

100.001 a 500.000

10.001 a 100.000

1.000 a 10.000

conflicte no actiu el 1999

LES XIFRES DE LA MORT

total de morts
5.000.000



Afganistan, Bòsnia,
Burundi, Ruanda, Somàlia i
Zaire són alguns dels grans
desastres humanitaris dels 90,
tant pel nombre de víctimes com

pels mètodes utilitzats (genocidi,
neteja ètnica) i per la limitada
resposta internacional en la
prevenció del conflicte o l’ajuda
a les víctimes.

Bases de dades: Facts on International Relations and Security Trends (FIRST), habilitada
a Internet pel Stockholm International peace Research Institute (SIPRI), http://first.sipri.org;
The Country Indicators for Foreign Policy (CIPF) mitjançant FIRST; The Heidelberg
Institute of Internacional Conflict Research (HIIK) mitjançant FIRST.

3b · nombre de refugiats dels principals conflictes (1990-99)

més d’1.000.000

500.001 a 1.000.000

100.001 a 500.000

10.001 a 100.000

1.000 a 10.000

sense refugiats

total de refugiats
23.000.000

LES XIFRES DE LA MORT
(cont.)



deute extern
superior al PIB

deute extern
equivalent al PIB

deute extern
inferior al PIB

sense dades

operacions internacionals
de pacificació

4 · endeutament dels països amb conflicte i operacions de pacificació

L’ENDEUTAMENT I LA GUERRA
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L’endeutament, la guerra i l’almoina

PIB Deute Servei Ajut oficial
del deute al desenv.

Afganistan 20.000 * * *
Algèria 47.300 30.665 4.649 389
Armènia (Alt Karabakh) 1.900 800 32 139
Bòsnia-Hercegovina 6.400 3.100 * *
Burundi 900 1.119 29 77
Colòmbia 102.900 33.263 4.391 166
Congo 2.000 5.119 42 65
Djibouti 500 284 10 81
Egipte 82.700 31.964 1.320 1.915
El Salvador 11.900 3.633 286 180
Eritrea 600 149 2 158
Etiòpia 6.500 10.352 116 648
Federació russa (Txetxènia) 276.600 183.601 10.610 1.017
Filipines 65.100 47.817 4.279 607
Haití 3.900 1.048 37 407
Iemen 4.300 4.138 62 310
Índia (Caixmir, Punjab) 430.000 98.232 9.744 1.595
Indonèsia 94.200 150.875 16.755 1.258
Irak (Guerra del Golf) 52.300 113.000 * 116
Israel (Palestina) 100.500 * * 1.066
Iugoslàvia (Kosovo) 25.400 5.107 * *
Libèria 2.800 2.012 * *
Mali (Tuareg) 2.700 3.201 80 349
Moçambic 3.900 8.208 82 1.093
Myanmar 52.000 5.680 90 59
Níger (Tuareg) 2.000 1.659 60 291
Nigèria 41.400 30.315 1.090 204
Pakistan 63.400 32.229 2.364 1.050
Papua-Nova Guinea 3.700 2.692 217 361
Perú 62.700 32.397 2.129 502
Rep. Dem. Congo 7.000 12.929 20 126
Ruanda 2.000 1.226 18 350
Senegal (Casamance) 4.700 3.861 363 502
Sierra Leone 600 1.243 24 106
Somàlia 4.000 2.561 * *
Sri Lanka 15.700 8.526 373 490
Sud-àfrica 133.500 24.711 4.202 512
Sudan 10.400 16.843 * 209
Tadjikistan 2.200 1.070 * 105
Turquia (Kurd) 198.800 102.074 10.452 14

Deute extern: és el deute que un Estat ha contret amb altres
estats i entitats financeres i governs estrangers o organismes
multilaterals.

Servei del deute: és la quantitat de divises que un Estat paga als
seus acreedors en concepte d’interessos i amortització del deute
extern cada any a les entitats creditores.

Ajuda oficial al desenvolupament (AOD): són els donatius, crèdits
o assistència tècnica que països desenvolupats envien a països
del Sud per facilitar el seu desenvolupament.

El deute extern prové de préstecs contractats durant els anys 70 i 80.
La major part d’aquests diners han estat gastats en armes, grans obres
d’infraestructura o projectes privats (corrupció). Des de 1970, malgrat
que s’ha anat pagant, el deute ha augmentat i pagar no ha significat
que desaparegui, però en canvi ha fet augmentar el nombre de pobres,
les desigualtats socials, i ha provocat una disminució de les inversions
en educació i sanitat.

Aquest mateix any aquests països van rebre d’Occident 25.000 milions
de dòlars en concepte d’AOD. En definitiva, ens han retornat multiplicat
per set el que han rebut.

Dades en milions de dòlars d’EUA
*sense dades

Informe sobre el desenvolupament humà 2000. Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), El
Estado del Mundo, 2000. Anuario económico y geopolítico mundial.
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occidental

reclutament de menors
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Despesa militar comparada

Despesa Militar Educació Sanitat
(%PIB) (%PNB) (%PIB)

Afganistan 12,5 * *
Algèria 3,9 5,1 3,3
Armènia (Alt Karabakh) 3,6 2 3,1
Bòsnia-Hercegovina 5 * *
Burundi 5,8 4 0,6
Colòmbia 2,6 4,4 1,5
Congo 2,5 6,1 1,8
Djibouti 4,4 * *
Egipte 2,9 4,8 1,8
El Salvador 0,9 2,5 2,6
Eritrea 13,5 1,8 2,9
Espanya (País Basc) 1,4 5 5,6
Etiòpia 3,8 4 1,6
Federació russa (Txetxènia) 3,2 3,5 4,5
Filipines 1,4 3,4 1,7
Haití 5,2 * *
Iemen 6,5 7 2,1
Índia (Caixmir, Punjab) 2,1 3,2 0,6
Indonèsia 1 1,4 0,6
Irak 7,4 * *
Israel (Palestina) 8,7 7,6 7
Iugoslàvia (Kosovo) 7,8 * *
Libèria 3,9 * *
Mali (Tuareg) 1,9 2,2 2
Moçambic 4,2 * 2,1
Myanmar 3 1,2 0,2
Níger (Tuareg) 1,4 2,3 1,3
Nigèria 0,7 0,7 0,2
Pakistan 4,2 2,7 0,8
Papua-Nova Guinea 1 * 2,6
Perú 2,2 2,9 2,2
Regne Unit (Irlanda del Nord) 2,7 5,9 5,3
Rep. Dem. Congo 5,3 * 1,2
Ruanda 4,3 * 2,1
Senegal (Casamance) 1,4 3,7 2,6
Sierra Leone 0,8 * 1,7
Somàlia 4,8 * *
Sri Lanka 4,2 3,4 1,4
Sud-àfrica 1,6 8 3,2
Sudan 1 1,4 *
Tadjikistan 1,2 2,2 6,6
Turquia (Kurd) 4,4 2,2 2,9

• Portaavions Príncep d’Astúries
550 milions de dòlars

• Eurofighter (avió europeu de combat)
63 milions de dòlars

• Fragata F100
453 milions de dòlars

• Tanc Leopard
7,5 milions de dòlars

Moltes vegades el cost de la militarització és el preu que ha de pagar
l’Estat per mantenir el nivell d’intimidació suficient sobre els països de
la regió així com per mantenir règims dictatorials o precàriament
democràtics davant de la por a la insurgència de la població civil.

En els països que pateixen conflictes territorials o interns, aquest dispendi
sostreu inevitablement recursos que podrien anar destinats a sanitat o
a educació i que permetrien augmentar la qualitat de vida de tota la
població.

Tanmateix, és rellevant la correlació que existeix entre la conflictivitat
i tensió social i l’alta militarització dels estats que encapçalen la llista.
De la mateixa manera són de remarcar  aquells casos en què la despesa
militar és comparable o més gran que la suma del que l’Estat destina
a educació i sanitat.

Informe sobre el Desenvolupament Humà 2000. Programa de les Nacions Unides per al Desenvolupament (PNUD), El
Estado del Mundo, 2000. Anuario económico y geopolítico mundial.
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PREPARANT-SE PER FER LA GUERRA
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militaritzat

estàndard
occidental

sense dades
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Militarització dels països amb conflicte

Soldats per Total
1.000 habitants d’armes pesades

Afganistan 2,1 4.040
Algèria 4,1 3.440
Armènia (Alt Karabakh) 12,9 590
Bòsnia-Hercegovina 17,7 1.840
Burundi 3,4 60
Colòmbia 3,6 380
Congo 3,6 150
Djibouti 16,7 40
Egipte 6,6 10.710
El Salvador 4,7 170
Eritrea 12,8 *
Espanya (País Basc) 4,9 3.850
Etiòpia 2,0 650
Federació russa (Txetxènia) 8,1 42.220
Filipines 1,5 890
Haití * *
Iemen 3,9 2.740
Índia (Caixmir, Punjab) 1,2 10.330
Indonèsia 1,4 1.270
Irak 17,8 7.630
Israel (Palestina) 29,3 16.010
Iugoslàvia (Kosovo) 10,7 4.120
Libèria * 30
Mali (Tuareg) 0,7 120
Moçambic 0,3 520
Myanmar 8,7 740
Níger (Tuareg) 0,5 20
Nigèria 0,7 1.270
Pakistan 4,0 5.330
Papua-Nova Guinea 0,9 *
Perú 5,0 1.130
Regne Unit (Irlanda del Nord) 3,7 5.610
Rep. Dem. Congo * 220
Ruanda 9,4 40
Senegal (Casamance) 1,4 100
Sierra Leone * *
Somàlia * *
Sri Lanka 6,2 250
Sud-àfrica 2,5 5.340
Sudan 2,8 1.880
Tadjikistan 1,5 140
Turquia (Kurd) 12,7 10.870

Al món hi ha:

• 22 milions de soldats en exèrcits
regulars

• 7,6 milions de cossos armats
paramilitars (no integrats en l’exèrcit)

• 36 milions de reservistes
• 350.000 nens (menors de 18 anys)

soldats

• 25.000 bombes atòmiques

• 100 milions de mines antipersona
(la mina més barata val 1 dòlar
i eliminar-la pot costar entre 300 i
1.000 dòlars)

• 500 milions d’armes de foc

• 120.000 carros de combat

• 35.000 avions de guerra

• 1.500 vaixells de guerra

Sota el concepte de seguretat nacional els governs han invertit, en
proporcions variables, recursos i persones a preparar-se per a la guerra.
Concepte de seguretat basat en el fet que l’acumulació d’armes i
l’increment del nombre de militars pot proporcionar una major seguretat.

Base de dades: Facts on International Relations and Security Trends (FIRST), habilitada a Internet pel Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI), http://first.sipri.org; Bonn International Center for Conversion (BICC) mitjançant FIRST.
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Evolució de la despesa militar

La seguretat no pot ser un concepte abstracte emmarcat dintre de les
«qüestions d’Estat» que solament serveix per perpetuar unes forces
professionals de seguretat (exèrcit i policia). La seguretat té a veure amb
les persones, els pobles i el medi ambient; s’ha de parlar de seguretat
humana en sentit ampli; s’han de trobar mecanismes, així com institucions
que inspirin confiança, allunyin la por i generin esperança en el futur.

Hi ha problemes que desestabilitzen o generen inseguretat en el nostre
planeta com són els 1.300 milions de persones que viuen amb menys
d’1 dòlar al dia, els 840 milions de persones que estan mal alimentades,
els 700 milions de persones sense expectatives de viure més de 40
anys, els 1.500 milions de persones que no tenen accés a l’aigua
potable, els 260 milions de nens que no van a l’escola, els més de
850 milions d’adults que són analfabets, els 250 milions de nens
treballadors o els 3 milions de persones que moren anualment per la
contaminació de l’aire.

Les diferències i desigualtats existents entre les persones són una causa
d’inseguretat que no podem abordar en termes militars ni d’armament.
Segons càlculs del PNUD per al període 1995-2000, els costos del
programa de desenvolupament humà bàsic en educació, salut i
aprovisionament d’aigua potable pujaria entre 180.000 i 240.000
milions de dòlars, cosa que representa solament un 5% de la despesa
militar anual. Aquest programa consisteix a universalitzar l’atenció
primària, immunitzar tots els nens de les malalties més comunes, eliminar
la malnutrició severa, reduir la malnutrició moderada a la meitat i
generalitzar l’accés a l’aigua potable.

Una bona política de seguretat és aquella que busca solucions a problemes
com els mencionats, la que afronta de forma directa les causes dels
conflictes, la que busca la participació de totes les persones en la
construcció del present i del futur. Practicar aquesta política és el que
donarà pau i seguretat.

Dades en milions de dòlars d’EUA a preu constant de 1995; SIPRI Yearbook 2000, Stockholm International Peace Research Institute, Oxford University Press, 2000.
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Les transferències de
material convencional militar
pesat al llarg de la dècada
dels 90, sense considerar
l’armament nuclear ni el

químic ni el bacteriològic ni el
convencional lleuger ni
l’adquisició d’armes pels rebels
o insurgents, va pujar a
238.736 milions de dòlars.

8a · principals països subministradors d’armes
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Font: SIPRI Yearbook 2000.

EUA, Federació russa,
França, Alemanya, Regne
Unit i Xina controlen el 92%
de totes les exportacions. Menys
Alemanya, la resta de països són

membres permanents del
Consell de Seguretat de Nacions
Unides, amb dret de veto, i els
encarregats de supervisar la pau
al planeta.

8b · principals regions importadores d’armes
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país sotmès a
embargament per part
de les Naciones Unides,
Unió Europea i l’OSCE
entre 1994-98

9 · principals subministradors a alguns dels països amb conflicte

SUBMINISTRADORS D’ARMES
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Subministradors importants

Conflicte Estats implicats Països Subministradors
Bòsnia-Hercegovina Bòsnia-Hercegovina Egipte, Unió d'Emirats Àrabs,
Iugoslàvia EUA

Iugoslàvia Federació russa, Kazakhstan
Txetxènia Federació russa Federació russa
Kurd Turquia França, Alemanya, Israel, Itàlia,

Holanda, Noruega, Regne Unit,
EUA, Espanya, Canadà,
Federació russa

Irak Sense registre
Kuwait / Irak Irak Sense registre

Kuwait Xina, França, Regne Unit,
EUA, Itàlia, Austràlia, Egipte,
Federació russa, Singapur,
Holanda

Myanmar Myanmar Xina, Federació russa, Polònia
Sri Lanka Sri Lanka Xina, Federació russa, Regne

Unit, Israel, Kazakhstan,
Ucraïna, República Txeca

Timor Loro Sae Indonèsia Austràlia, França, Alemanya,
Federació russa, Regne Unit,
Espanya, EUA, Holanda,
Malàisia

Sierra Leone Sierra Leone Ucraïna, Bielorússia
Angola Angola Polònia, Espanya, Suïssa,

Federació russa, EUA
Eritrea / Etiòpia Etiòpia Rep. Txeca, Federació russa,

Bulgària
Eritrea Etiòpia, Itàlia, Federació russa,

Finlàndia
Ruanda Ruanda Federació russa, Sud-àfrica,

Egipte
Colòmbia Colòmbia Brasil, Canadà, Alemanya, EUA,

Federació russa, Espanya, Brasil
Sudan Sudan Kirguizistan, Polònia, Xina
Palestina Israel França, Alemanya, Federació

russa, EUA
El Salvador El Salvador Xile, EUA

La lectura d’aquest mapa és difícil, gairebé impossible, però simplificar-
lo significa encobrir la realitat. Malgrat que hi hagi conflictes armats,
malgrat que hi hagi resolucions del Consell de Seguretat de Nacions
Unides que prohibeixin la venda de material de defensa a països en
conflicte, tots els països industrialitzats, en graus de responsabilitat
diferent, contribueixen que el conflicte continuï, perquè venen armament
i assessorament militar.

Base de dades: Facts on International Relations and Security Trends (FIRST), habilitada a Internet pel Stockholm International
Peace Research Institute (SIPRI), http://first.sipri.org; Bonn International Center for Conversion (BICC) mitjançant FIRST.
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BAIX

MITJÀ

ALT

sense dades

països que no han signat
la convenció contra la tortura

països que apliquen
la pena de mort

països amb sistemàtiques
violacions dels drets humans

països amb greus
violacions dels drets humans

10 · desenvolupament humà i drets humans en els països amb conflicte

POBRESA, DRETS HUMANS I CONFLICTE
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Ni desenvolupament ni drets humans

Rànquing IDH Valor IDH Classificació
IDH

Afganistan  * * *
Algèria 107 0,683 MITJÀ
Armènia (Alt Karabakh) 93 0,721 MITJÀ
Bòsnia-Hercegovina * * *
Burundi 170 0,321 BAIX
Colòmbia 68 0,764 MITJÀ
Congo 139 0,507 MITJÀ
Djibouti 149 0,447 BAIX
Egipte 119 0,623 MITJÀ
El Salvador 104 0,696 MITJÀ
Eritrea 159 0,408 BAIX
Espanya (País Basc) 21 0,899 ALT
Etiòpia 171 0,309 BAIX
Federació russa (Txetxènia) 62 0,771 MITJÀ
Filipines 77 0,744 MITJÀ
Haití 150 0,440 BAIX
Iemen 148 0,448 BAIX
Índia (Caixmir, Punjab) 128 0,563 MITJÀ
Indonèsia 109 0,670 MITJÀ
Irak 126 0,583 MITJÀ
Israel (Palestina) 23 0,883 ALT
Iugoslàvia (Kosovo) * * *
Libèria * * *
Mali (Tuareg) 165 0,380 BAIX
Moçambic 168 0,341 BAIX
Myanmar 125 0,585 MITJÀ
Níger (Tuareg) 173 0,293 BAIX
Nigèria 151 0,439 BAIX
Pakistan 135 0,522 MITJÀ
Papua-Nova Guinea 133 0,542 MITJÀ
Perú 80 0,737 MITJÀ
Regne Unit (Irlanda del Nord) 10 0,918 ALT
Rep. Dem. Congo 152 0,430 BAIX
Ruanda 164 0,382 BAIX
Senegal (Casamance) 155 0,416 BAIX
Sierra Leone 174 0,252 BAIX
Somàlia  * * *
Sri Lanka 84 0,733 MITJÀ
Sud-àfrica 103 0,697 MITJÀ
Sudan 143 0,477 BAIX
Tadjikistan 110 0,663 MITJÀ
Turquia (Kurd) 85 0,732 MITJÀ

La guerra i la pobresa van unides, hi ha una forta relació entre guerra i
recursos indispensables per a una vida digna. La manca de recursos,
la desigual distribució d’aquests recursos, acaparats per una minoria,
abonen l’aparició de conflictes armats.

Sempre, entre les causes socials d’un conflicte, apareix la pobresa com
un dels factors més obvis i fàcils d’identificar. Ara bé, les connexions
entre pobresa i conflicte són complexes. En els països rics hi ha pobres
i en els països empobrits hi ha rics, i no totes les persones pobres es
rebel·len violentament contra la injustícia i les desigualtats.

Informe sobre el Desenvolupament Humà 2000. Programa de les Nacions Unides pel Desenvolupament (PNUD).
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Introducció

La globalització, la força dominant en l’última dècada del segle XX,
està conformant una nova era d’interacció entre nacions, economies
i persones, actuant per sobre de les fronteres nacionals en economia,
tecnologia, cultura i governament, a la vegada que fragmenta els processos
de producció, els mercats laborals, les entitats polítiques i les societats.
Per una banda, doncs, la globalització té efectes positius, innovadors,
dinàmics, però per l’altra també té aspectes negatius, perjudicials
i marginadors.

El món ofereix avui més oportunitats a les persones que no pas fa 20,
50 o 100 anys, però malgrat els grans progressos que s’han fet en aquest
segle XX, el món comença el segle XXI amb més desigualtats i un
augment de la pobresa, tant a les societats riques com a les pobres.
Més d’una quarta part de les persones dels països en desenvolupament
encara no disposen de les opcions bàsiques de la vida. En els països
industrialitzats l’exclusió i la pobresa s’amaguen darrere d’estadístiques
de bons resultats econòmics.

Amb la globalització han sortit noves qüestions de seguretat humana.
La seguretat humana té dos característiques principals, seguretat davant
d’amenaces cròniques com la fam, la malaltia i la repressió, i protecció
davant de trastorns sobtats i dolorosos (pèrdua del treball...).

La pèrdua de seguretat humana pot ser un procés lent i silenciós
o un cas d’urgència clamorosa. Les amenaces a la seguretat humana
poden classificar-se en set categories: inseguretat econòmica, inseguretat
alimentària, inseguretat sanitària, inseguretat personal, inseguretat
ambiental, inseguretat comunitària i cultural, i inseguretat política.

Quan la seguretat humana està amenaçada en algun lloc concret, els
efectes poden afectar persones de més enllà d’aquest lloc concret. El
caos de la fam, els conflictes ètnics, la desintegració social, el terrorisme,
la contaminació o el tràfic de drogues no es poden contenir dintre de
les fronteres nacionals. Altres amenaces tenen una forma global, milions

de persones deixen les seves cases en busca d’una vida millor, tant si
el país d’acollida els vol com si no. Les frustracions per la desigualtat
–de renda i de poder polític– sovint es converteixen en conflictes civils
entre grups, ja siguin ètnics, religiosos o socials.

La idea principal d’aquest treball ha estat la de mostrar el drama humà
dels conflictes, posant de manifest les seves causes, però també dissentint
de les solucions militars als conflictes. Amenaces a la seguretat humana
com la fam, la immigració, la manca de llibertats… no poden solucionar-
se amb les armes.

Per fer que la globalització funcioni per a les persones i vagi en la
direcció del desenvolupament humà, la globalització ha de tenir present:

• Una ètica: s’han d’acabar les violacions dels drets humans
i la indiferència pels valors humans.

• El desenvolupament: s’ha d’acabar amb la pobresa dels països
i de les persones.

• Una equitat: hem d’acabar amb la desigualtat personal i entre
les nacions.

• Una integració: hem d’acabar amb la marginació i exclusió
de països i persones.

• La seguretat humana: s’ha d’acabar amb la vulnerabilitat dels
països i les persones.

• La sostenibilitat: s’ha d’acabar amb l’esgotament i la degradació
del medi ambient.

En definitiva, la globalització ha de transmetre esperança en un
futur millor.
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Conflictes

El final de la Guerra Freda ens va fer pensar que amb aquest final
acabarien les guerres i  la cursa d’armaments i que el món seria més
democràtic i pacífic. Encara que moltes coses han canviat amb el final
de la Guerra Freda, altres segueixen igual; vivim en un planeta armat
i en guerra, on la gent continua morint en guerres per decidir quin grup,
ètnia o família controlarà unes riqueses i un determinat territori. Algunes
d’aquestes guerres i tragèdies han rebut cobertura en els mitjans de
comunicació, però la majoria dels conflictes tenen lloc en països
desconeguts i amb poc interès per als mitjans de comunicació.

L’última dècada del segle XX va començar amb la Guerra del Golf, que
representà el primer conflicte post-Guerra Freda, i va acabar amb la
intervenció militar de l’OTAN a Kosovo. Durant el període de la Guerra
Freda, EUA i l’URSS s’enfrontaven indirectament a través de conflictes
locals i amb la intenció de desestabilitzar l’altra potència; les guerres
i els conflictes eren de baixa intensitat o guerres de guerrilles. Fruit
d’aquesta època són un grapat de països altament militaritzats, rearmats,
descompostis socialment i econòmicament i afeblits políticament
–Afganistan, Angola, Moçambic, Somàlia, Sudan…

A partir de la Guerra del Golf, quan les potències deixen d’enfrontar-se
entre elles mitjançant conflictes locals, afloraran amb violència conflictes
ja existents de caràcter ètnic, confessional o social que vénen a sumar-
se als conflictes heretats de la guerra freda o de la descolonització.

Entre 1989 i 1999 hi ha hagut 79 conflictes en el món, 7 d’ells entre
estats (Armènia-Azerbaidjan, Equador-Perú, Eritrea-Etiòpia, Índia-
Pakistan, Iraq-Kuwait, Israel-Líban, Mauritània-Senegal); s’han vist
immersos en algun conflicte 69 països. D’aquests 79 conflictes, 26 han
estat guerres; 25, conflictes d’intensitat mitjana, i 38, de baixa intensitat1.

El 1999 estaven en actiu 64 conflictes, 16 dels quals eren guerres
(Afganistan, Angola, Burundi, Eritrea-Etiòpia, Guinea-Bissau, Indonèsia-
Timor Loro Sae,  Indoxina, Iugoslàvia-Kosovo, Myanmar, Rússia-Txetxènia,

Sierra Leone, Sri Lanka, Somàlia, Sudan, Turquia-Kurds, Tadjikistan);
16, conflictes d’intensitat mitjana, i 32, conflictes menors o de baixa
intensitat.

El final de la Guerra Freda ha comportat una disminució del nombre de
guerres, però no així el nombre de conflictes d’intensitat mitjana i baixa
que percentualment es veuen augmentats. El final de la Guerra Freda
no va resoldre tots els problemes que aquesta va crear (com els conflictes
d’Angola o de Cambodja), però ha comportat nous problemes, han
començat guerres a Europa i la ex-URSS fruit de la nova conjuntura
política interna.

S’ha de destacar que d’entre les guerres que encara estaven actives el
1999, 4 han estat iniciades amb posterioritat a 1989 (Burundi, Eritrea-
Etiòpia, Iugoslàvia-Kosovo, Sierra Leone), 5 dels conflictes provenen
d’anys anteriors i 4 provenen de l’època de descolonització.

Els continents es reparteixen geogràficament de la manera següent:
Àfrica subsahariana, 29; Orient Mitjà-Magrib, 17; Àsia, 14; Amèrica
Central i del Sud, 10, i Europa, 9.

En algunes de les guerres d’avui en dia poques vegades hi ha
guanyadors clars i poques vegades es produeixen desastres absoluts
o processos que condueixin una nació a la destrucció; simplement
s’eternitzen (més de la meitat dels conflictes han tingut una durada
de més de 10 anys).

Altres vegades els conflictes no es poden delimitar en el temps,
és difícil saber quan comencen i quan acaben, no hi ha declaracions

1Es considera guerra si el conflicte provoca més de 1.000 morts a l’any, conflicte
intermedi si el conflicte ha provocat més de 1.000 morts en total i conflicte
menor o de baixa intensitat si ha provocat menys de 1.000 morts al llarg de la
història del conflicte.



31

de guerra i les treves i acords de pau són tan freqüents com el seu
incompliment.

Entre les característiques dels nous conflictes actuals cal esmentar
la presència de nous actors, màfies, bandes paramilitars… que no
responen a cap estereotip ni presenten cap referència ideològica ni
política; no s’assemblen als combatents guerrillers dels anys 70,
utilitzen la força militar per sobreviure i per obtenir parcel·les de poder
i riquesa per sobre de qualsevol principi polític o social. Com és
evident, aquests nous actors rebutgen qualsevol referència als drets
humans, a la democràcia o al dret humanitari. Aquests nous actors
aporten nous mètodes de lluita, el segrest, el robatori… Escullen la
violència com un mètode per fer-se visibles i reclamar atenció
internacional.

Dels conflictes recents d’aquesta dècada cal destacar l’aparició de noves
estratègies: el genocidi, la neteja ètnica, la violació de dones… Les guerres
actuals tenen com a objectiu la població civil, són cruels, i busquen
estendre el terror. L’objectiu no es vèncer sinó exterminar l’enemic.

Causes dels conflictes

Els conflictes actuals són complexos i en gran part d’aquests conflictes
hi intervenen factors diversos, mai es desencadenen per una única
causa, sinó que en el seu origen hi ha factors interrelacionats, de
caràcter econòmic, polític, històric o cultural. Tot i que són diversos
i complexos, es poden trobar característiques o aspectes comuns en
molts d’ells:

Són països sense gaire importància per a les potències occidentals,
amb un estat feble, que amb dificultat  pot prestar serveis socials
mínims com educació o sanitat, que solen estar immersos en una crisi
econòmica, que reprimeixen la dissidència política, amb poc respecte
pels drets humans, amb poca sensibilitat per a les minories i amb
un teixit social desmembrat.

Són països on la distribució de la riquesa és molt desigual, amb una
minoria rica i una majoria pobra, amb una desigual distribució de la
terra cultivable i amb una càrrega de tensió demogràfica considerable
que no deixa futur als joves.

Factors ecològics com l’esgotament i deteriorament dels sistemes naturals,
la desertització, l’erosió del sòl, la desforestació o la manca d’aigua fan
disminuir la producció d’aliments, cosa que provoca grans migracions,
incrementa la pobresa de les capes marginals, augmenta la tensió social
i la violència, i altera l’equilibri entre els grups socials que competeixen
entre si mateixos i l’Estat.

Quan a la gent li resulta difícil satisfer les seves necessitats
econòmiques i ambientals mínimes -sou suficient, accés a l’aigua
potable, terra cultivable- i quan una elit defensa la possessió privilegiada
d’una gran part dels recursos existents, i s’estableix una vinculació
entre pobresa i desigualtat, per un costat, i violació dels drets humans,
per un altre i quan hi ha absència de llibertats bàsiques –organització,
expressió, vót, dissensió–, la gent queda abocada a escollir entre acceptar
la injustícia o buscar per mètodes violents un repartiment més just
de les riqueses.

La descolonització realitzada per les grans potències i la consegüent
creació de fronteres per generar nous estats, ha obligat a viure sota
un model organitzatiu polític diverses ètnies i ha fusionat identitats
ètniques diverses per crear identitats nacionals noves. Algunes vegades
aquesta identitat nacional nova s’ha basat en la identitat de l’ètnia
més feble (Kosovo, Ruanda). En altres casos el traçat de la frontera
ha fet que una ètnia quedés dividida entre dos o més estats. Els
conflictes apareixen o s’agreugen si en aquest context el comandament
de l’Estat és controlat per una sola ètnia o per un dictador. Alguns
conflictes classificats com a ètnics no són més que lluites portades
a terme per clans, tribus o ètnies que pretenen controlar el patrimoni
de l’Estat.

Durant la Guerra Freda el conflicte Est-Oest es va canalitzar a través de
conflictes locals, cada bloc donà suport a una de les parts del conflicte.
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Acabada la Guerra Freda els blocs abandonen aquests països i quan
l’argamassa de la ideologia dominant desapareix, apareixen els sentiments
identitaris o ètnics.

La globalització, amb la seva pretensió d’universalitat, afavoreix la creació
dels processos identitaris que fan que les poblacions sentin que pertanyen
a una ètnia, o els accelera. La diversitat ètnica o identitaria per si sola
no és causa de conflicte, i moltes societats ètnicament diverses són
pacífiques; els problemes apareixen quan aquesta pertinença ètnica pretén
territorialitzar-se, transformar-se en identitat política o en identitat estatal.

Víctimes i refugiats

Les xifres de morts en conflictes armats són estimatives, perquè
no hi ha fiabilitat en les xifres oficials, atès que les víctimes també estan
subjectes als interessos polítics dels combatents, ni existeix
un organisme internacional que es dediqui a comptar el nombre
de militars o civils morts.

A principi del segle XX, el 95 % dels morts en un conflicte eren militars.
En canvi, durant la Segona Guerra Mundial, aquesta xifra es reduïa al
50% repartida entre civils i militars, incloses les víctimes dels camps
de concentració, per matances o bombardejos sobre les ciutats. A final
del segle XX, els civils morts en conflictes arribaven al 95% del total
de víctimes. En les guerres d’aquesta última dècada, el camp de batalla
no ha estat el camp obert on els exèrcits s’enfronten entre ells, sinó
que l’objectiu principal ha estat atacar  la població civil. Les formes
amb què els exercits ataquen la població han estat diverses: matances
col·lectives, mutilacions o violacions de dones i nenes, amb la finalitat
de generar sofriment, dolor i grans desplaçaments o migracions
de la població.

Es calcula que al llarg del segle XX hi ha hagut més de 110 milions de
morts. Com podem observar en el mapa 3, es calcula que hi ha hagut
més de 5 milions de morts en la primera dècada dels 90.

VÍCTIMES I REFUGIATS EN ELS CONFLICTES MÉS SIGNIFICATIUS
Morts Refugiats per país Conflicte

fins a 1999 d’origen de 1998  actiu el 1999
Afganistan 10.000 2.633.900 Sí
Algèria 65.000 700 Sí
Armènia (Alt Karabakh) 40.000 328.500 Sí
Bòsnia-Hercegovina 200.000 471.600 No
Burundi 100.000 500.000 No
Colòmbia 3.000 1.900 No
Congo 12.000 16.800 Sí
Djibouti 3.000 3.000 Sí
Egipte 1.250 100 No
El Salvador 47.500 9.600 Sí
Eritrea/Etiòpia 4.100 345.400 Sí
Espanya (País Basc) 1.020 0 Sí
Federació russa (Txetxènia) 72.000 5.200 Sí
Filipines 135.000 45.100 No
Haití 2.500 2.400 No
Iemen 12.700 1.400 Sí
Índia (Caixmir, Punjab) 31.500 100 No
Indonèsia 175.000 8.500 Sí
Irak (Guerra del Golf) 102.150 * Sí
Israel (Palestina) 1.700 * Sí
Iugoslàvia (Kosovo) 2.200 * No
Libèria 200.000 100.200 Sí
Mali/Níger (Tuareg) 2.350 3.600 No
Moçambic 250.000 * Sí
Myanmar 50000 129.600 Sí
Nigèria 1.900 1.100 Sí
Pakistan 3.500 400 Sí
Papua-Nova Guinea 3.000 200 Sí
Perú 25.000 2.600 No
Regne Unit (Irlanda del Nord) 2.850 0 Sí
Rep. Dem. Congo 5.250 152.400 Sí
Ruanda 750.000 100.000 Sí
Senegal (Casamance) 1.250 9.500 No
Sierra Leone 50.000 411.000 Sí
Somàlia 300.000 480.800 Sí
Sri Lanka 68.000 87.300 Sí
Sud-àfrica 13.500 * Sí
Sudan 1305.000 374.200 Sí
Tadjikistan 100000 56.100 Sí
Turquia/Irak (Kurd) 8.000 623.500 Sí
*sense dades
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Però els conflictes armats no solament comporten morts, sinó que les
parts enfrontades busquen l’enfonsament psicològic de la població
contrària, danyant-los físicament (mutilacions) i psíquicament. A Bòsnia,
la població era tancada en camps de concentració, escoles o cases sense
deixar-la sortir i se l’obligava a viure sense higiene, a fer treballs durs i
humiliants. A la nit els soldats amenaçaven les dones amb matar-les a
elles i a les filles i les violaven. Els homes eren obligats a mirar com es
violava la seva dona o la filla mentre se’ls apuntava amb una arma. Tot
això amb l’objectiu d’atemoritzar i humiliar els supervivents. El trauma
d’haver vist assassinar o violar familiars o veïns és difícil de superar i
genera molt odi. Es calcula que 10 milions de nens en el món han
quedat traumatitzats a causa de les barbaritats que han vist, i requereixen
assistència psicològica de què no es disposa.

L’estratègia de generar sofriment en la població no acaba amb el dany
físic o psíquic, sinó que s’amplia amb la destrucció de béns i mitjans
de producció, es destrueixen els habitatges, es minen el camps
de conreu, es destrueixen fàbriques, infraestructures (ponts, carreteres,
vies de tren, hospitals, centrals elèctriques, esglésies...). En definitiva,
es busca destruir el sistema econòmic.

Als supervivents del desastre i el caos solament els queda deixar
les cases i terres i anar-se’n a camps de refugiats d’un altre lloc o país.
Segons el PNUD, el 1998 es calcula que més de 8 milions de persones
han abandonat el seu país i l’Alt Comissionat de Nacions Unides
per als Refugiats (ACNUR) afirma que hi ha més de 23 milions
de refugiats (que han abandonat el país) en tot el món i que gairebé
la meitat d’aquests són menors de 18 anys, i 40 milions de desplaçats.

El 1950, quan es va crear l’ACNUR, encara quedaven a Europa 400.000
refugiats, conseqüència de la Segona Guerra Mundial, i 1.500.000
refugiats al món; 50 anys després la situació és ben diferent, el problema
s’ha agreujat. Així, de l’última dècada es pot destacar: el 1990, 1.500.000
liberians refugiats; el 1991, un milió de kurds es refugien a Iraq i Iran;
durant els anys 1991-92, a la zona de Bòsnia es presta assistència a
2,7 milions de persones; el 1993, l’ACNUR atén més de 600.000
desplaçats i refugiats a Cambodja; el 1994 la guerra de Ruanda

va provocar més de dos milions de refugiats, i el 1999 els bombardejos
de l’OTAN sobre Kosovo provoquen l’èxode d’un milió de persones.

Els refugiats depenen de l’ajuda humanitària i sobretot de les ONG. Els
països del Tercer Món acullen el 85% dels refugiats, instal·lats en
campaments fronterers o en els extraradis de les ciutats. Sovint els
països receptors els accepten perquè no hi poden fer res més, encara
que també és cert que el grau de solidaritat amb els refugiats és més
gran en països del Tercer Món que en els països rics.

Deute, servei del deute i AOD

Perquè hi hagi pau, hi ha d’haver estabilitat econòmica i social.

El deute extern d’un país és el resultat que surtin més divises de les
que entren. Els factors que influeixen en aquest desequilibri són diversos:

• Els governs o els bancs dels països rics presten diners als estats
dels països necessitats (anomenats crèdits a l’exportació),
que després aquests han de retornar amb els interessos.

• Els països receptors de crèdits moltes vegades malbaraten aquests
crèdits comprant béns improductius com armes i productes
de luxe o contracten obres faraòniques i serveis inútils
als països rics.

• Evasions de capitals: les persones més riques depositen els seus
diners en bancs del Nord.

• Corrupció: una fracció dels crèdits, sovint la part més important
que rep un país, es privatitza en mans de famílies notables
i poderoses; aquests diners tornen a ser transferits a comptes
personals en paradisos fiscals controlats per entitats financeres
del Nord.

• Els preus de les exportacions provinents del Tercer Món baixen
enfront de l’augment de les importacions del Primer Món generant
un desequilibri en la balança comercial i augmentant
l’empobriment d’aquests països no desenvolupats.
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• Les companyies transnacionals repatrien els seus beneficis
amb el cobrament de patents, salaris dels seus directius
en els països d’origen, etc.

Des de la crisi financera de 1971, el total del deute dels països
en desenvolupament  ha anat augmentant, mentre que el 1973 el deute
dels països en desenvolupament pujava 113.000 milions de dòlars;
el 1998 el deute extern pujava a més de 2 bilions de dòlars (cosa
que representa un 43% del PIB ). Per tant és més entenedor denominar
empobrits els països del Tercer Món, ja que han estat sotmesos
a una acció d’expoliació de la seva riquesa.

El servei del deute és la suma anual de les devolucions de la part
del capital més els interessos pagats del deute que un Estat efectua
a un banc o govern d’un altre país.

Com es pot observar, el 1998 els països que estan en conflicte tenen
un deute extern que puja 1.825.307 milions de dòlars, i han de pagar
en concepte de deute 176.254 milions de dòlars cada any.

A l’Amèrica Llatina, entre 1982 i 1996 es va pagar en concepte de
servei del deute extern 749.000 milions de dòlars, quantitat que
sobrepassa el seu deute total acumulat. Pagar tots aquests diners
no ha fet que el deute desaparegui, i en canvi ha fet augmentar
el nombre de pobres i el d’indigents i ha disminuït el salari mínim
un 30%.

El deute extern és l’origen de molta de la misèria dels països empobrits.
En canvi els beneficiaris d’aquest deute estan situats en els països rics.
Una primera repercussió del deute extern és una redistribució de renda
i riquesa del Sud cap al Nord. Mentre que el 1991 els pagaments
del Sud cap al Nord en forma de deute van ser de 150.000 milions de
dòlars, cosa que representava un 22,7% dels ingressos respecte de les
importacions, el 1998 el pagament del deute va ser de 316.000 milions
de dòlars, que representava el 27% dels ingressos de les exportacions.
Aquests diners que provenen del Sud van a parar a bancs i inversors
financers de països situats a EUA, Regne Unit, Alemanya o França.

Però també són recursos que deixaran de destinar-se a educació, sanitat,
protecció social, manteniment d’infraestructures, etc., cosa que comporta
un augment de la pobresa.

El deute extern representa una hipoteca important per a alguns països,
com per exemple Moçambic, on el servei del deute representa el 34%
de les seves exportacions, o per a la República Popular del Congo,
on representa el 26% de les exportacions.

L’ajuda oficial al desenvolupament (AOD) consisteix en subvensions
o crèdits que els països desenvolupats concedeixen a altres països,
amb l’objectiu de promocionar el desenvolupament ecònomic i el benestar
de les persones en condicions financeres favorables.

Els països de la llista que apareix en el mapa 3, el 1998, van rebre
en concepte d’ajuda al desenvolupament 25.659 milions de dòlars.

Si es compara aquesta xifra amb la del servei del deute, es pot observar
que la relació servei/ajuda és de 6,9. És a dir, aquest països han retornat
als països rics 7 vegades més diners dels que han rebut. Aquesta xifra
cada any va en augment.

Un món on els més pobres cada any es veuen obligats a augmentar els
pagaments als més rics no es un món just.

Despesa militar, sanitat i educació

Dos dels indicadors que mesuren el grau de militarisme d’un país i que
alerten sobre la possibilitat de conflicte són: un, que la despesa militar
no superi el 4% del PIB, i l’altre, que el percentatge de soldats no superi
l’1,5% de la població.

En el pòster 6 podem veure que els països que superen l’1,5 soldats
per cada 100 habitants són: Corea del Nord, amb 4,5; Israel, amb 2,9;
Grècia, amb 1,9; Iraq i Bòsnia-Hercegovina, amb 1,8; Djibuti, amb 1,7;
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Corea del Sud, 1,5, i molt a prop de l’1,5 hi ha Turquia, Croàcia, Armènia
i Eritrea, amb un 1,3.

En aquest pòster podem veure que alguns països destinen més recursos
a la despesa militar que a sanitat i educació; països com Turquia,
Kuwait, Israel, Eritrea, Pakistan, Sri Lanka, Myanmar, Angola, Burundi
o Surinam.

D’entre aquests països militaritzats podríem destacar tres casos: Angola,
que ocupa el lloc 160 (de 174) en el rànquing de desenvolupament
humà, té un PIB per persona de 1.821 dòlars, és un país dels més rics
d’Àfrica (el PIB d’Espanya és de 16.212 dòlars), té una esperança de
vida de 47 anys i destina el 35% de les seves exportacions a pagar el
servei de deute extern, té 271 dòlars per persona de despesa militar i
rep 28 dòlars en ajuda al desenvolupament; Eritrea ocupa el lloc 159
en el rànquing de desenvolupament humà, té un PIB per càpita de 833
dòlars, una esperança de vida de 51,1 anys i destina 112,5 dòlars per
persona a despesa militar, 24 dòlars a sanitat i 15 dòlars a educació i
rep 41 dòlars en ajuda al desenvolupament; finalment, un país amb un
índex de desenvolupament alt com Israel, que ocupa el lloc 23, té un
PIB per persona de 17.301 dòlars (superior al d’Espanya), una esperança
de vida de 77,9 anys i en canvi destina 1.505 dòlars per persona a
despeses militars, 1.211 dòlars a sanitat, 1.315 dòlars a educació i rep
179 dòlars per persona en concepte d’AOD (cosa estranya, ja que cap
altre país desenvolupat rep AOD). Amb tot això, Israel ocupa el 10è lloc
en el rànquing mundial de compradors d’armes; Eritrea, el 56, i Angola,
el 59.

Aquestes dades ens plantegen qüestions ètiques importants. No es pot
permetre que un govern, per més legítim que sigui, es gasti els pocs
recursos del país o prioritzi la compra d’armes i el manteniment de les
forces armades enfront d’altres despeses com la salut o l’educació. En
el cas d’Eritrea, es pot veure com l’AOD és superior a les despeses del
govern en salut i educació. No és admissible que un govern dediqui els
recursos del país a la guerra o la preparació d’aquesta i l’atenció a les
persones la deixi en mans de l’ajuda exterior. La justificació d’aquestes
polítiques es troba sota el principi de seguretat nacional.

Però també és necessari l’imperatiu de coherència en els governs dels
països desenvolupats. Perquè aquells països on es violen massivament
els drets humans o tenen un nivell de conflicte alt o estan molt militaritzats
haurien d’estar sotmesos a la prohibició de l’exportació d’armament.
Coherència que també ha de donar-se en els programes d’ajuda
al desenvolupament, ja que aquests han de buscar eradicar la pobresa
i promoure els drets humans. S’ha de seguir prestant ajuda a la població
més necessitada, però s’ha d’exigir als governs receptors de l’AOD
que no sostreguin els recursos de desenvolupament i els destinin
a la defensa o a la guerra. La promoció dels drets humans no és compatible
amb les armes.

Soldats i armament pesat

Les persones dedicades a preparar la guerra formen part, normalment,
dels exèrcits, però els grups armats il·legals estatals, els paramilitars
i les guerrilles o grups armats oposats als governs són de difícil
quantificació. Aquests grups paramilitars són els que moltes vegades
practiquen el terrorisme indiscriminat contra la població civil. Especialment
sanguinaris són els paramilitars de contra insurgència que practiquen
la “guerra bruta” i són els responsables de crims i violacions massives.
Aquests grups armats moltes vegades estan vinculats de manera estreta
als propis cossos armats de l’Estat, ja sigui l’exèrcit o les policies.

La nova evolució dels conflictes d’aquesta dècada ha posat sobre
la taula la utilització de nens soldats menors de 18 anys que són utilitzats
tant pels estats com per les pròpies guerrilles en les guerres internes.
Afganistan, Cambodja, Angola, Sudan i Sri Lanka són els països
amb més percentatge de nens soldats. A Etiòpia, Myanmar, Guatemala
i El Salvador els exèrcits governamentals compten amb nens enrolats
a les forces armades.

La professionalització dels exèrcits és una tendència que s’observa en
els països del Primer Món. Aquest fet s’ha anat estenent després del
final de la Guerra Freda, atès que el perill d’una confrontació entre els
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blocs militars ha desaparegut i no són necessaris els grans exèrcits, sinó
uns de més reduïts. I s’argumenta que han d’estar més ben equipats,
amb armaments tecnològicament més avançats i preparats per intevenir
immediatament on calgui per fer front a suposats perills exteriors. Perills
mai massa especificats i que justifiquen la persistència dels exèrcits,
i que han donat peu a la creació per part d’alguns estats de la Unió
Europea i també de l’OTAN de forces d’intervenció ràpida.

La no existència d’amenaces territorials sobre els països industrialitzats
i la poca acceptació popular dels exercits, ha fet que justifiquin la
seva existència cercant altres missions. Així, ara, els exèrcits es
presenten per intervenir en missions de pau o intervencions humanitàries
en aquells casos en què esclatin greus conflictes que comportin
genocidis o violacions massives dels drets humans i requereixin
intervencions exteriors.

Un dels indicadors de militarització d’un Estat és el del nombre de
soldats per habitant. I es calcula que, quan es sobrepassa l’índex d’1,5
soldats per 100 habitants, és que hi ha un alt grau de militarització
i, per tant, de despeses militars, la qual cosa el fa susceptible d’entrar
en una espiral militarista que el pot conduir a nous conflictes. Aquest
és el cas d’Israel, que ocupa el primer lloc del rànquing mundial de
soldats amb un índex de 29,3; seguit d’Iraq, amb 17,8, i Bòsnia, 17,7.
I entre els europeus, el més militaritzat és Turquia, amb un 12,7 per mil.

La maquinària de la guerra té dos elements bàsics: l’exercit i les armes.
Les armes es poden dividir de diverses formes: armes convencionals
pesades i armes convencionals lleugeres; armes de destrucció massiva:
armes nuclears, armes químiques, bacteriològiques, electròniques
(mitjançant ones, raigs elèctrics o làser...). En definitiva, una gran
diversitat d’instruments per destruir, inutilitzar, paralitzar, amputar,
contreure malalties o simplement matar.

Nuclears: destrucció massiva i indiscrimanada de poblacions senceres,
béns mobles, immobles i medi ambient inclòs. En l’actualitat es presumeix
que en el món hi ha unes 25.000 bombes atòmiques de diferents
característiques i capaces de destruir tot el planeta unes 4 vegades.

Químiques: també són armes de destrucció massiva, que actuen
indiscriminadament sobre tota la població o el medi ambient. Estan
compostes amb productes químics agressius, consistents en gasos,
toxines o altres verins en estat sòlid o líquid. I tant serveixen per matar
com per inutilitzar parcialment el contrincant. També poden ser utilitzades
com herbicides per a la destrucció de la vegetació. N’hi ha de molts
tipus. Les primeres d’utilitzar-se foren els famosos gasos en la Primera
Guerra Mundial. Després les han utilitzat de manera massiva els EUA
en la guerra del Vietnam, com el napalm i altres herbicides per destruir
els camps de cultiu i les selves.

Bacteriològiques: tenen com a agent agressiu agents biològics, bacteri
i virus, és a dir, organismes vius o productes infecciosos que produeixen
malalties o la mort d’éssers vius, ja siguin persones, animals o plantes.

Tant les armes químiques com les armes bacteriològiques estan subjectes
a un tractat internacional que prohibeix la seva fabricació, possessió
o emmagatzematge. Estats Units i Rússia, que van fabricar
i emmagatzemar, confessen haver-les destruït totes. Però, en canvi,
resulta difícil verificar el compliment del Tractat ateses les dificultats
que molts estats imposen.

Armes convencionals: es divideixen en armes pesades i armes curtes
o lleugeres. Les pesades són les de major volum, com els tancs, blindats,
artilleria, canons, vehicles pesats, metralladores, avions i vaixells militars.
Les curtes i lleugeres són totes aquelles que són transportables físicament
pels soldats, com pistoles, fusells, matxets, mines. El cas de les mines
és especialment dolorós perquè actuen sobre la població civil, inutilitzen
grans extensions de terreny i continuen actives després d’acabats els
conflictes. Es calcula que en el món hi ha més de 100 milions de mines
repartides per diferents territoris.

Material antidisturbis: porres de colpejar, instruments elèctrics, manilles,
canons d’aigua o pintura.

Materials de guerra electrònica: simuladors de vol, embrutadors d’ones,
virus electrònics.
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DESPESA MILITAR 1990-99 (milions de dòlars d’EUA a preu constant de 1995) *sense dades; N.E.: l'estat no existeix l'any de la dada
1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 TOTAL

Afganistan * * * * * * * * * * *
Algèria 606 593 869 1.067 1.297 1.235 1.371 1.680 1.828 1.881 12427
Armènia (Alt Karabakh) * * * * * * * * * * *
Bòsnia-Hercegovina N.E. N.E. * * 164 236 129 152 131 227 812
Burundi 45 47 48 47 48 44 46 4 * 61 437
Colòmbia 1.733 1.666 1.775 1.811 1.717 1.995 2.278 2.595 1.980 2.042 19.592
Congo * * * * * * * * * * *
Djibouti * * 33 29 27 25 20 21 21 * 177
Egipte 2.171 2.185 2.178 2.113 2.096 1.971 1.971 1.988 2.027 2.151 20.851
El Salvador 204 185 161 123 104 97 87 84 88 93 1.227
Eritrea N.E. N.E. N.E. 98 76 122 141 89 * * 527
Espanya (País Basc) 9.517 9.224 8.529 9.275 8.347 8.651 8.451 8.529 8.389 8.675 87.587
Etiòpia 521 251 131 129 125 123 137 260 285 * 1.962
Federació russa (Txetxènia) N.E. * 47.500 41.900 40.500 25.700 23.400 24.900 18.100 22.400 244.400
Filipines 938 854 850 962 1.025 1.187 1.151 1.260 1.179 1055 10.461
Haití * * * * * * * * * * *
Iemen 1.365 1.279 1.256 1.101 1.157 879 846 983 885 871 10.622
Índia (Caixmir, Punjab) 7.750 7.249 6.939 7.832 7.795 8.004 8.165 8.935 9.264 10.174 82.107
Indonèsia 2.150 2.187 2.354 2.261 2.499 2.513 2.772 3.633 2.386 2317 25.072
Irak (Guerra del Golf) * * * * * * * * * * *
Israel (Palestina) 7.851 7.533 7.706 7.200 7.250 7.378 7.905 8.010 8.375 8.364 77.572
Iugoslàvia (Kosovo) N.E. N.E. * * 774 597 807 1.052 817 545 4.047
Libèria 28 21 23 37 41 * * * * 8 160
Mali (Tuareg) 37 * * 43 47 49 47 50 52 * 327
Moçambic 104 103 103 116 130 57 53 60 75 * 803
Myanmar 3.007 2.610 3.023 3.480 3.699 3.932 3.681 3.364 2.668 2.969 32.433
Níger (Tuareg) 32 * * * * * * * * * 32
Nigèria 555 1.066 585 842 555 639 542 585 684 1.240 7.293
Pakistan 3.195 3.426 3.664 3.659 3.565 3.624 3.620 3.324 3.134 3.229 34.440
Papua-Nova Guinea 72 51 56 63 49 47 47 62 51 39 541
Perú 1.042 754 908 848 877 834 796 * * * 6.059
Regne Unit (Úlster) 41.583 42.954 38.828 37.962 36.712 33.841 34.404 32.285 32.556 31.810 362.935
Rep. Dem. Congo * * * * * * * * * * *
Ruanda 102 141 116 112 30 56 78 69 87 83 876
Senegal (Casamance) 87 85 82 97 79 80 79 79 76 * 747
Sierra Leone 11 20 25 27 25 25 18 8 * * 162
Somàlia * * * * * * * * * * *
Sri Lanka 214 293 328 351 408 687 642 569 597 478 4.567
Sud-àfrica 5.162 4.362 3.839 3.497 3.698 3.292 2.859 2.632 2.332 2.230 33.903
Sudan 327 231 198 220 172 139 70 82 * * 1.439
Tadjikistan N.E. * * 144 82 59 72 70 * * 427
Turquia (Kurd) 5.502 5.655 5.948 6.578 6.442 6.606 7.396 7.706 8.074 9.588 69.495
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Despesa militar acumulada

Després d’acabada la Guerra Freda, a partir de 1989 la despesa militar
va disminuir de manera espectacular, passant de 1.360 bilions de dòlars
el 1987 a 842.000 milions de dòlars el 1997. Les pròpies Nacions
Unides diuen que la disminució real és d’un bilió de dòlars si és que
inclouen altres desviacions. La disminució de la despesa militar ha donat
pas als anomenats «dividends per la pau», concepte creat a les Nacions
Unides per referir-se als recursos disminuïts de les despeses militars
i destinats al sector civil.

Però aquesta reducció de la despesa militar no ha estat homogènia
a tot el planeta. Mentre a Europa oriental ha disminuït de manera
espectacular, a Europa occidental i als Estats Units ha estat més
moderada i, en canvi, ha augmentat a altres indrets, sobretot a Orient
Mitjà 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,
inevitablement, 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.

Es pot assegurar que en tots els països amb conflictes, la despesa militar
es inversament proporcional a la dedicada a sanitat i educació.
I, per tant, que afecta greument el desenvolupament humà de la població.
Els casos més alarmants són els d’Eritrea i Afganistan, amb un 13,5 i
12,5% del PIB per despesa militar. I a Europa, un altre cop Turquia,
amb un 4,4% de PIB militar enfront del 2,2% destinat a educació
i un 2,9% a sanitat.

Però, si des de 1989 la despesa militar mundial va disminuir, des de
1996-97 s’observa un canvi de tendència i ha començat a augmentar,
especialment al EUA. Increment que, invariablement, tindrà un efecte
d’empenta en la despesa militar, ja que el fet que EUA sigui líder polític
indiscutible, i primera potència econòmica mundial, arrossegarà en
aquesta tendència els seus aliats en els organismes militars internacionals
(OTAN, ASEAN), que es veuran pressionats a incrementar les seves

despeses militars. També tindrà un efecte d’hostilitat cap a aquells
països considerats enemics (Corea del Nord, Iraq, Líbia, Sudan),
i d’incitació a Rússia i Xina, la qual cosa afavorirà el rellançament
de noves curses d’armaments.

Per tant és urgent, de nou, reclamar que s’aturi l’armamentisme i es
torni a parlar de “dividents de la pau”, destinant part de les disminucions
en despesa militar a l’ajut al desenvolupament dels països més empobrits.

Majors venedors i compradors d’armes

Intentar estudiar el volum econòmic de les exportacions d’armament
i les característiques d’aquest comerç topa amb dificultats de difícil
solució; el sector productiu i les administracions, emparant-se
amb el secretisme i la confidencialitat, no aporten dades sobre aquestes
transaccions.

Com pot observar-se en el mapa, EUA són els principals exportadors
d’armament, ells sols controlen el 51 % del total de les exportacions
mundials, seguits de la Federació russa, que controla el 16%; en tercer
lloc hi ha França, amb un 8 %; en quart lloc, Alemanya, amb un 7%;
en cinquè lloc, Regne Unit, amb 6 %, i en sisè lloc, Xina, amb un 4%.
Si suméssim les exportacions de cada país que forma part de la Unió
Europea, comprovaríem que les exportacions de la UE en aquesta dècada
sumen el 25% del total de les exportacions, és a dir, que la UE és la
segona potència mundial exportadora de material militar.

Entre els sis països mencionats abans, EUA, Federació russa, França,
Alemanya, Regne Unit i Xina controlen el 92% de totes les exportacions
d’armament convencional. Atès l’elevat valor d’aquest xifra, seria
convenient recordar que aquests països, menys Alemanya, són membres
permanents del Consell de Seguretat de Nacions Unides, és a dir,
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que els representants polítics dels governs dels principals productors
i exportadors d’armament són els encarregats de supervisar la pau
en el planeta i, a més, tenen dret a veto, o dit d’una altra forma,
qualsevol d’aquests cinc països pot impedir que s’estableixin resolucions
que, per raons d’afinitat política, històriques, de geoestratègia política,
comercials, econòmiques, etc. perjudiquin els seus interessos. La gran
paradoxa és que els principals productors d’armament, els que controlen
quasi tot el mercat mundial d’armes, són els encarregats d’evitar
i prevenir els conflictes, i que quan aquests han esclatat, són els
encarregats d’elaborar les resolucions per a la seva pacificació i aprovar
o enviar missions de pau.

Les grans potències occidentals no intervenen de manera directa en els
conflictes, ho fan a través de les exportacions d’armament i de

l’assessorament militar, o donant suport, per interessos diversos, a alguna
de les parts del conflicte.

Pel que fa als compradors, destaquen Aràbia Saudita i Taiwan, que van
adquirir entre 1990 i 1999 un 8% del total d’armes exportades en el
món, seguides de Turquia i Japó, amb un 6%, i d’Egipte, Índia i Grècia,
amb un 5%.

Si observéssim les xifres d’importació de material militar per zones
geogràfiques, comprovaríem que el Sud i l’Est d’Àsia adquireix el 34%
de tot l’armament mundial, seguit de l’Orient Mitjà, amb un 31%,
Europa, amb un 22%, Amèrica del Sud, amb el 4%, i l’Àfrica subsahariana,
amb l’1,34%.

Els països més destacats de la riba del Pacífic són, per ordre d’importància:
Taiwan, Japó, Índia, Corea del Sud, Xina, Pakistan, Tailàndia, Indonèsia,
Malàisia, Singapur i Vietnam. A l’Orient Mitjà, cal destacar: Aràbia
Saudita, Egipte, Israel, Unió d’Emirats Àrabs, Kuwait, Iran, Qatar.
I d’Europa cal destacar Turquia i Grècia.

El resultat acumulatiu de les dades d’exportació del decenni situa
Espanya en el catorzè lloc del rànquing mundial d’exportacions. L’objectiu
d’aquest treball no inclou situar la participació espanyola dintre del
panorama mundial, però, per posar un cas, es pot dir que Espanya
ha venut 24.100 pistoles (durant els anys 1992,1995 i 1996, 13.500
de les quals van ser venudes durant el conflicte el 1992) a Djibouti
per valor de 296 milions de pessetes. Djibouti és un país de 652.000
habitants, amb 9.600 militars i 3.000 policies, i on durant el conflicte
intern mantingut entre els anys 1991-1994 han mort per la utilització
d’armes lleugeres 5.000 persones.

Principals subministradors dels conflictes

Les exportacions d’armament no sempre es fan des del Nord cap al Sud,
la producció de material de defensa en països no industrialitzats o en vies

PRINCIPALS SUBMINISTRADORS DE
MATERIAL MILITAR 1990-99

País Total %
EUA 115.797 48,5
Federació russa 36.540 15,3
França 18.018 7,5
Alemanya 16.621 7,0
Regne Unit 13.900 5,8
Xina 8.192 3,4
Holanda 4.304 1,8
Itàlia 3.962 1,7
Ucraïna 2.471 1,0
República Txeca 2.104 0,9
Canadà 1.677 0,7
Suïssa 1.497 0,6
Israel 1.425 0,6
Espanya 1.394 0,6
Suècia 1.298 0,5
Corea del Nord 757 0,3
Iugoslàvia 626 0,3
Moldàvia 567 0,2
Polònia 524 0,2
Eslovàquia 485 0,2
TOTAL 238.739

(en milions de dòlars d’EUA a preu constant de 1990)

PRINCIPALS IMPORTADORS DE
MATERIAL MILITAR 1990-99

País Total %
Aràbia Saudita 18.230 7,6
Taiwan 17.814 7,5
Turquia 14.275 6,0
Japó 12.726 5,3
Egipte 10.731 4,5
Índia 10.635 4,5
Grècia 10.466 4,4
Corea del Sud 8.724 3,7
Xina 6.926 2,9
Israel 6.543 2,7
Pakistan 6.378 2,7
Alemanya 5.688 2,4
Unió d'Emirats Àrabs 5.358 2,2
Kuwait 5.274 2,2
Tailàndia 5.133 2,2
Espanya 4.222 1,8
Iran 4.165 1,7
EUA 3.757 1,6
Indonèsia 3.688 1,5
Canadà 3.341 1,4
TOTAL 238.739

(en milions de dòlars d’EUA a preu constant de 1990)
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de desenvolupament és cada cop més gran, els principals productors es
localitzen a Israel, Brasil, Singapur, Corea del Nord, Indonèsia, Sud-àfrica,
Argentina o Egipte. Les armes que es fabriquen en aquests països requereixen
poca tecnologia o tecnologia intermèdia, les armes més sofisticades es
produeixen en els països industrialitzats.

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 analitzar el comerç de les armes lleugeres i municions,
perquè són un producte produït per moltes empreses, majoritàriament
petites, sovint ubicades en països en vies de desenvolupament, i perquè
hi ha una demanda permanent des de països i zones en conflicte.

En la majoria de les guerres actuals no s’utilitzen armes d’alta tecnologia.
Les armes guiades per làser i gravades en vídeo o els míssils creuer
teledirigits són armes de categoria diferent que les utilitzades a Libèria,
Angola, Afganistan i Bòsnia-Hercegovina. El més normal és que la majoria
de morts es produeixin per la utilització d’armes de baixa tecnologia,
barates i fàcils d’utilitzar (revòlvers, pistoles, metralladores, fusells,
llançagranades, canons atiaeris portàtils…), que alimenten conflictes com
els de Ruanda, Angola, Bòsnia-Hercegovina, Kosovo, Algèria, Cambodja,
Sierra Leone… La majoria de morts en els conflictes ho són a causa d’una
arma lleugera. La facilitat per accedir a aquest tipus d’armament incrementa
la letalitat i duració dels conflictes i estimula la resolució violenta d’aquests
conflictes, creant un cercle viciós en el qual la inseguretat generada
provoca una major demanda d’armes.
Alguns dels països esmentats estan inundats d’armes lleugeres, s’estima
que EUA va facilitar als mujahidins d’Afganistan en els anys 80 més d’un
milió de kalashnikov, míssils de morter lleugers, llançagranades, etc. El
govern d’Algèria ha organitzat i armat més de 5.000 grups d’autodefensa
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 han estat venudes als habitants del Kosovo. La
proliferació d’armes lleugeres no afecta solament els països pobres i en
conflicte, als Estats Units hi ha 192 milions d’armes legals en mans de
particulars i 40 milions en mans de l’Administració; a Rússia hi ha més
de 30 milions d’armes de foc de les quals solament 5 milions són legals.

El problema no és solament la quantitat d’armes existents, sinó també
el nul control que hi ha sobre la producció, l’exportació, la comercialització
i l’ús que se’n fa. Mentre que les armes nuclears, químiques i
bacteriològiques estan sotmeses a acords i controls internacionals, les
armes convencionals, pesades o lleugeres, no estan sotmeses a cap
control o vigilància internacional. Aquestes exportacions solament estan
sotmeses a legislacions nacionals. En el cas espanyol les exportacions
d’armament estan subjectes a una autorització administrativa que ha
de tenir en compte els criteris següents:

«a) Quan hi hagi indicis racionals que el material de defensa o doble
ús pot ser emprat en accions que pertorben la pau, l’estabilitat o la
seguretat mundials o regionals, o que la seva exportació pugui vulnerar
els compromisos internacionals contrets per Espanya.»
(Reial decret 491/1998)

Com es pot veure en el mapa 9, malgrat que el Consell de Seguretat
de Nacions Unides decreti l’embargament d’armes, és a dir, es prohibeixi
la venda d’armes a certs països, aquestes hi arriben. Com és de suposar,
el mercat de les armes també disposa d’un mercat de segona mà (legal
o il·legal) i d’un mercat negre o il·legal. Quan les forces opositores als
governs volen armes o quan un govern, malgrat que estigui embargat
i no pugui acudir a la compra legal d’armes, vol adquirir armes, trobarà
intermediaris i bancs que s’avinguin a participar en el negoci. També
s’ha de denunciar que multinacionals del petroli o dels diamants acceptin
explotar pous petrolífers o comprar diamants en zones controlades per
guerrilles o governs sense respecte pels drets humans, malgrat que sapiguen
que els recursos econòmics generats d’aquestes activitats aniran destinats
al manteniment de la guerra i que amb les concessions petrolieres i
compres de diamants, estan violant els embargaments de Nacions Unides
(Angola, Sierra Leone, Nigèria… Chevron, Exxon, Texaco, Elf, Total,
De Beers…). Per a les multinacionals el negoci és el negoci, i els drets
humans o el sofriment de la població són secundaris.

En la regulació dels drets humans solament es fa responsables
d’aquests els governs nacionals, no pas els individus, les empreses
o les institucions.
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Pobresa, drets humans i conflictes

L’índex de desenvolupament humà (IDH) mesura la mitjana
de consecucions en un país amb tres dimensions bàsiques del
desenvolupament humà: una vida llarga i saludable, estar informat i un
nivell de vida acceptable. L’IDH és basa en tres indicadors: la longevitat
(mesurada per l’esperança de vida en néixer), el nivell educatiu (combinació
de l’alfabetització d’adults i matriculació de primària, secundària
i superior) i el nivell de vida (mesurat pel PIB).

A tot el planeta, hi ha molta gent a qui resulta difícil satisfer les seves
necessitats econòmiques, mediambientals i culturals mínimes -terra
cultivable, aigua potable, educació, accés a la sanitat. Quan una elit
defensa la possessió privilegiada de la majoria dels recursos existents,
s’estableix una relació entre pobresa i desigualtat, per un costat,
i la violació dels drets humans, per l’altre.

DISTRIBUCIÓ DELS CONFLICTES SEGONS L’IDH

Desenvolupament humà ALT (1-46) 8%
Desenvolupament humà MITJÀ (47-139) 51%
Desenvolupament humà BAIX (140-174) 41%

L’absència de llibertats bàsiques -organització, expressió, vot, dissensió,
parlar la pròpia llengua, repartiment de recursos just- obliga la gent
a escollir entre acceptar la injustícia o cercar per altres mitjans, a vegades
violents, un repartiment més just.

Al llarg de la dècada s’han registrat violacions dels drets humans més
o menys greus en 146 països i en la majoria dels casos són imputables
a l’acció de les autoritats, i en altres al fet que deixin que grups
incontrolats no els respectin.

La guerra s’alimenta de la pobresa
i la pobresa es perpetua a causa de la guerra.
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