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reSum executiu

S’ha parlat molt als mitjans de comunicació del perjudici que la pirateria a les 
costes de Somàlia ha causat a la flota tonyinaire espanyola. i, per tant, de la ne-
cessitat que l’estat espanyol participés activament a atalanta, l’operació de la ue 
contra la pirateria. aquest informe té com a objectiu qüestionar aquesta neces-
sitat i, més encara, qüestionar la ingerència estrangera en aquella zona. 

l’informe té quatre parts. la primera contextualitza el fenomen de la pirateria a 
les costes de Somàlia. la segona part exposa l’abundància d’operacions militars 
a la zona i de països que hi participen. D’aquí s’infereix la importància geoes-
tratègica i geopolítica de la regió. la tercera part es centra en el rol que hi juga 
l’estat espanyol, els seus interessos i la seva implicació. Finalment, la quarta part 
recull les raons per les quals creiem que la ingerència i les intervencions militars 
estrangeres en aquella zona no només no han beneficiat la població somali, sinó 
que són molt contraproduents. l’anàlisi de les dades no corrobora el discurs ofi-
cial. Per exemple:
■	S’ha posat molt d’èmfasi en el perill a què estan sotmesos els tonyinaires es-

panyols a les costes de Somàlia. Però realment on es concentra el major nom-
bre d’atacs de pirateria és al golf d’aden, una línia d’importància estratègica 
per al comerç, la navegació mundial i la geopolítica regional i global.

■	la regió de la Banya d’àfrica és molt important geoestratègicament. Ho de-
mostra la presència militar internacional a la zona: vuit operacions militars 
conjuntes, 21 d’unilaterals i 50 països que hi tenen desplegament militar.

■	la posada en marxa d’atalanta no ha reduït el nombre d’atacs de pirateria.
■	es prioritza la intervenció militar respecte d’altres formes d’intervenció (mesu-

res diplomàtiques, rendició de comptes pel greuge produït per la intromissió 
estrangera a Somàlia, tractament de la pirateria a escala global, pesca respon-
sable, promoció de la cooperació civil …).

l’estat espanyol ha participat i participa en diverses d’aquestes operacions mili-
tars; de forma destacada a les operacions atalanta i eutm (no tingueren cap vot 
en contra al congrés de Diputats). Hi té, a més dels interessos pesquers, motius 
de política internacional: compromisos amb els aliats, visibilitat i guany de pes 
internacional. És molt qüestionable la intervenció militar internacional a Somàlia. 
S’han trobat, com a mínim, deu raons per rebutjar-la:
■	busca satisfer els interessos dels països participants, no els de la població so-

mali
■	 la contribució internacional a Somàlia està militaritzada
■	 la intromissió estrangera ha suposat una espoliació de recursos i amenaça la 

sobirania alimentària
■	no s’ha reconegut ni hi ha responsables de la molt probable pesca il·legal 

espanyola
■	 s’ha produït una catàstrofe mediambiental, que ha quedat impune
■	 les mesures militars no són eficients per combatre la pirateria
■	 s’està produint una revitalització armamentística a Somàlia
■	 la formació de milicians somalis pot resultar contraproduent
■	 s’està remilitaritzant Somàlia, convertint-la en un nou paradís per a les empre-

ses privades de seguretat 
■	es legitima i secunda aquells que van ser una amenaça per a la població.
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acrònims i conceptes

acrònims (en negreta versió utilitzada a l’informe)

Oficial (anglès) Equivalent  Significat

 en català 

ai  amnistia internacional

amiSom  missió de la ua per a Somàlia

arS  aliança per a l’alliberament de Somàlia

centcom  comandament central dels eua

ctF fco Força combinada d’operacions

tFg gft govern Federal transitori de Somàlia

eu ue unió europea

uSa eua estats units d’amèrica

eunaVFor  Força naval de la unió europea (anomenada atalanta)

eu naVco  cèl·lula de coordinació per a la pirateria de la unió europea

eutm  missió d’entrenament de la ue

fao   organització de l’onu per a l’agricultura i l’alimentació

imo  organització marítima internacional

nato otan organització del tractat de l’atlàntic nord

 maec ministeri d’afers exteriors i cooperació

mScHoa  maritime Security centre Horn of africa 

  (centre de Seguretat marítima per a la Banya d’àfrica)

nSc   nato Shipping centre (centre marítim de l’otan)

 Paci Pla anual de cooperació internacional del maec

WFP Pma Programa mundial d’aliments

PeSd  Política europea de Seguretat i Defensa

unDP Pnud Programa de l’onu per al Desenvolupament

eu ue unió europea

uneP Pnuma Programa de les nacions unides per al medi ambient

uKmto  uK maritime trade operations (operacions comercials marítimes del regne unit)

icu uti unió dels tribunals islàmics

au ua unió africana

eeZ Zee Zona econòmica exclusiva

equips militars

aoe auxiliar subministrador de fuel i municions;

aorH tanker amb capacitat d’helicòpter

atF remolcador

cg creuer amb míssils guiats

cVn Portaavions amb càrrega nuclear

DDg Destructor amb míssils guiats

FFg Fragata amb míssils guiats

FFH Fragata amb helicòpters

lHD Vaixell amfibi d’assalt

lPD Plataforma d’aterratge portuària

lSD Vaixells d’aterratge

mcm contramesures de mines

mHo caçador de mines

PBc Patrullera costanera

PFc Patrullera ràpida costanera

SSn Submarí d’atac amb càrrega nuclear
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introducció

l’objectiu d’aquest treball ha estat bur-
xar tant com fos possible en l’afer de la 
pirateria en les anomenades “aigües de 
Somàlia” i la participació estrangera al 
voltant d’aquest fenomen. el punt de 
partida era la impressió que la respos-
ta internacional era bàsicament mili-
tar i que tenia com objectiu satisfer els 
propis interessos, no els de la població 
somali. la pregunta que es pretenia 
contestar era si aquesta resposta era 
responsable, i des de quin punt de vis-
ta. És a dir, entendre les lògiques de la 
participació internacional i, més impor-
tant, les conseqüències.

la impressió que transmeten els mit-
jans de comunicació és, fins a cert punt, 
similar a la posició oficial del ministeri 
de Defensa. no es perceben diferències 
ni tensions significatives. Sorprenent-
ment, tampoc es noten diferències dig-
nes de menció al Parlament espanyol: 
cap diputat ha votat mai en contra 
de la manera en què l’estat espanyol 
participa en tot allò relacionat amb So-
màlia i la pirateria. D’altra banda, tot el 
món sembla coincidir a l’hora d’expli-
car els perquès d’aquesta participació: 
la pirateria perjudica el tràfic marítim 
internacional, obstaculitza l’arribada 
d’ajuda humanitària a Somàlia, ame-
naça la feina de les flotes pesqueres 
estrangeres i suposa una limitació per 
tal que Somàlia es transformi en un 
país responsable i capaç de proporci-
onar una vida digna a la seva població. 
els seus suposats lligams amb el terro-
risme internacional, a més, representa 
una amenaça local, regional i interna-
cional que cal eradicar. les maneres 
adequades per solucionar tots aquests 
problemes són essencialment militars, 
seguint la lògica oficial de que no pot 

haver-hi desenvolupament sense se-
guretat. 

És aquesta la situació real? Què s’es-
tà fent, exactament? els motius de la 
participació estrangera i, més concre-
tament de l’espanyola són, veritable-
ment, els esmentats? Quines són les 
conseqüències d’aquesta manera d’ac-
tuar? És responsable? Qui guanya i qui 
perd amb la pirateria? i amb la respos-
ta militar? aquestes són algunes de les 
preguntes a les quals intentem donar 
resposta en aquest informe, sempre 
amb una mirada crítica i independent. 
aparentment, hi ha un consens a l’estat 
en relació a aquests temes. tractant-se 
d’assumptes tan complexos i contro-
vertits (sembla que tot allò relacionat 
amb el concepte “Somàlia” ho sigui), 
tenim la sospita que no tots els fac-
tors importants i no tota la veritat està 
sobre la taula. És intenció d’aquest in-
forme, per tant, donar un punt de vista 
tan ampli com sigui possible del feno-
men de la pirateria en el context del 
golf d’aden i de Somàlia.

Quant a la metodologia utilitzada, l’in-
forme pretén cobrir la història recent 
de Somàlia relacionada amb la pirate-
ria fins a finals de 2011, data a la qual 
s’han intentat actualitzar les dades. les 
fonts d’informació principals són ofici-
als, proporcionades tant per governs 
com per institucions internacionals, 
però també hi ha fonts periodístiques, 
acadèmiques i militars. totes elles es-
tan clarament referenciades. les dades, 
per tant, són oficials, si bé les interpre-
tacions són en bona part dels autors 
de l’informe. també s’ha donat un caire 
força gràfic a l’informe, amb l’objectiu 
d’intentar que conceptes i dinàmiques 
complexos resultin comprensibles, sen-
se caure en simplismes i sense especu-
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lacions basades en arguments gratuïts. 
no es pretén tenir la raó en cadascun 
del punts mostrats, però sí donar un 
punt de vista treballat en profunditat i 
independent d’interessos econòmics, 
polítics o militars. ens interessa saber 
si això que fa espanya allà, és respon-
sable per a ells i per a nosaltres, i si con-
tribueix a que el món sigui un lloc més 
humà on viure.

com tantes altres introduccions, aques-
ta també s’ha escrit al final de l’informe, 
per la qual cosa ja coneixem les conclu-
sions. tanmateix, aquest informe no té 
un apartat específic de conclusions. la 
raó radica en què la conclusió és una: 
la participació militar estrangera 
és hipòcrita, contraproduent, irres-
ponsable i condemnable. És hipòcrita, 
pensem, perquè pretén disfressar inte-
ressos geopolítics amb arguments hu-
manitaris (com per exemple, la protec-
ció dels combois del Programa mun-
dial d’aliments), i perquè els objectius 
no són millorar la vida dels somalis, 
malgrat que s’utilitza aquesta excusa. 
És contraproduent, entre altres motius, 
perquè, d’una banda, més que eradicar 
la pirateria, la fomenta, com també s’ha 
disparat el negoci dels segrests (els pi-
rates treballen en xarxes globals); de 
l’altra banda, la ingerència estrangera 
i les ocupacions militars solen enfortir 
els grups de resistència armada, que 
poden augmentar el seu poder no re-
presentatiu i controlar àmplies àrees, 
com demostra el cas d’al Shabbab. És 
irresponsable, entre altres motius, per-
què s’està produint una nova onada de 
militarització del país i s’està armant i 
formant militarment molts dels que se-
ran una amenaça per al país; o també 
perquè es continua utilitzant les aigües 
somalis com a abocadors de residus 
extremadament contaminants (caldria 
preguntar-se, d’altra banda, per la qua-
litat, en termes de salut, de la tonyina 
pescada en aquestes aigües). i és con-
demnable perquè tot això que diem en 
aquest informe és conegut, com tam-
bé es coneix que hi ha altres maneres 
d’ajudar la població somali. aquestes 
altres maneres s’ometen intencionada-
ment, simplement perquè els i les so-
malis no són més que un objectiu molt 
secundari, quan es parla de Somàlia.

en total, hem trobat almenys deu raons 
importants que ens duen no només a 

desconfiar de les bondats de les ope-
racions militars a la regió (i de la parti-
cipació espanyola), sinó directament a 
condemnar-les. 

aquestes raons són: 
■	només es busca satisfer els propis in-

teressos, no els de la població somali 
(contràriament al que es diu sovint); 

■	 la contribució internacional a Somà-
lia està militaritzada, oblidant altres 
maneres; 

■	 la intromissió estrangera implica una 
espoliació de recursos i amenaça la 
sobirania alimentària, i que sapi-
guem, ni s’han demanat responsabi-
litats ni s’han implementat mesures 
de reparació del mal comès; 

■	pel que fa a la molt probable pesca 
il·legal espanyola, ni s’ha reconegut, 
ni hi ha responsables; 

■	 s’ha produït una catàstrofe ambien-
tal que ha gaudit de total impuni-
tat; 

■	 les mesures militars no estan sent 
eficients per combatre la pirateria; 

■	 s’està produint una revitalització ar-
mamentística a Somàlia; 

■	 la formació de milicians somalis no 
compleix els estàndards bàsics i pot 
resultar contraproduent; 

■	 s’està remilitaritzant Somàlia, con-
vertint-la en un nou paradís per a les 
empreses privades de seguretat; i 

■	 s’està legitimant i secundant aquells 
que van ser una amenaça per a la po-
blació (i que ho poden tornar a ser). 

Per tot això, ens sembla que el que cal 
fer és: 
■	 retirar immediatament tota partici-

pació militar espanyola de la regió; 
■	adoptar una implicació de caire 

no militar a Somàlia, condonant el 
possible deute extern generat amb 
donacions d’armament (i amb altres 
mecanismes), tenint una política 
adequada d’acollida de refugiats 
somalis i fomentant la cooperació 
entre la societat civil del nostre país 
i la somali; 

■	deixar de finançar amb fons públics 
interessos privats (per exemple, el 
pagament de la seguretat privada 
dels tonyinaires); 

■	proporcionar una alternativa labo-
ral als pescadors espanyols que tre-
ballen a la zona, en cas que no ho 
puguin fer de manera responsable i 
sostinguda en altres zones; 
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■	 realitzar un estudi de l’impacte pro-
duït per espanya i els tonyinaires de 
capital espanyol, i establir mecanis-
mes adequats de reparació del mal 
produït; i 

■	demanar al govern espanyol una 
política activa per tal que els punts 
anteriors s’adoptin a escala global.

Bé sabem que aquestes propostes no 
podran realitzar-se en les condicions 
actuals. És evident l’interès geopolític 
que suposa la regió del golf d’aden i 
la Banya d’àfrica, i coneixem que dues 
de les maneres més utilitzades per in-
fluir i maximitzar el propi interès és la 
presència militar per ensenyar muscle i 
la col·laboració amb aliats militars més 
poderosos que poden restar influència 
als altres, augmentar la pròpia, i com-
partir una part del pastís amb els so-
cis menors, o bé premiar aquesta col-
laboració amb concessions en futurs 
fòrums internacionals. Sabem que el 
sistema actual funciona d’aquesta 
manera, i que està militaritzat, i també 
sabem que el govern espanyol no és 
cap excepció en aquestes pràctiques 
depredadores, selectives i injustes. 
Però no per això volem deixar d’abor-
dar aquesta problemàtica, denunciar la 
seva injustícia i insistir en què, si volem, 
hi ha altres maneres molt més justes 
de fer relacions internacionals. 

així doncs, aquest informe s’estruc-

tura en quatre parts. en la primera es 
proporciona una contextualització ge-
neral sobre Somàlia i el seus voltants 
i una anàlisi concreta del negoci i les 
dinàmiques de la pirateria. S’analitza 
breument per què s’ha produït aquest 
fenomen i es detalla qui participa 
d’aquest negoci i qui guanya i qui perd 
amb aquesta realitat. en la segona part 
s’aborden en  detall els interessos ge-
opolítics a la regió i la resposta milita-
ritzada del mig centenar de països que 
hi participen, així com una panoràmica 
de les diferents operacions militars. el 
tercer capítol està dedicat a la partici-
pació espanyola, i s’aborda tant l’acti-
vitat tonyinaire com la participació mi-
litar, actual i anterior, així com l’estat de 
l’opinió pública espanyola al respecte. 
Finalment, el quart capítol inclou les 
deu raons mencionades a través de les 
quals ens permetem qüestionar totes 
aquestes operacions militars i qualificar 
la participació militar estrangera d’hi-
pòcrita, contraproduent, irresponsable 
i condemnable.

Part 1.
context: 
Pirateria a Somàlia

1.1. Breu cronologia recent 
relacionada amb la 
pirateria (2008-2011)1

2008
16 abril. el gFt autoritza la intervenció 
militar estrangera per combatre la pira-
teria (després de rebutjar-la).
2 juny. resolució 1816 del consell de 
Seguretat de l’onu.

1. Fonts: anuaris The Military Balance (diver-
sos anys); agències de notícies; articles 
diversos.

24 agost. l’uS centcom estableix la 
maritime Security Patrol area.
9 setembre. S’informa que el iemen 
desplegarà 1.000 soldats i 16 bucs per 
dissuadir la pirateria i establirà tres 
centres antipirateria a Hodeida, aden 
i mukalla.
15 setembre. S’estableix la ue naVco 
per coordinar les activitats de la ue.
3 octubre. resolució 1838 del consell 
de Seguretat de l’onu, crida pel des-
plegament naval i aeri per combatre 
la pirateria; celebra les iniciatives de 
la ue.
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9-10 octubre. l’otan decideix des-
tinar el grup Permanent marítim 2 a 
tasques antipirateria.
mitjans octubre. l’armada índia co-
mença a patrullar al golf d’aden i 
rússia envia una fragata (patrulles an-
tipirateria).
8 de desembre. S’aprova la missió na-
val de la ue (atalanta).

2009
gener-març. inici de l’operació naval 
combined task Force 151 (tasca anti-
pirateria). retirada “oficial” de l’exèrcit 
etíop.
abril-juny. enfrontaments entre milí-
cies del gFt i al-Shabab. el grup armat 
Hizbul islam secunda al-Shabab. el 
grup ahl as-Sunna wal Jama’a secun-
da el gFt. a Brussel·les, conferència 
internacional per reforçar el gFt (23 
d’abril).
Juliol-setembre. Forta escalada de vi-
olència. operacions militars d’etiòpia i 
els eua. increment d’amiSom en 5.000 
soldats més d’uganda i Burundi.
octubre-desembre. Segrest el 2 d’oc-
tubre del pesquer alakrana, alliberat a 
mitjan novembre. la ue i les Seychelles 
acorden que les tropes d’atalanta es 
puguin desplegar per l’arxipèlag. ten-
dència a l’augment dels atacs més a la 
vora de l’índia que de l’àfrica. Pròrroga 
per dotze mesos de les autoritzacions 
atorgades el 2008 pel consell de Segu-
retat per entrar en aigües somalis. 

2010
11 març. l’otan amplia l’operació Oce-
an Shield fins a finals de 2012.
1 abril. Kenya anuncia que deixarà de 
portar pirates somalis a judici, tot i que 
els judicis continuen.
27 abril. resolució 1918 del consell de 
Seguretat de l’onu. crida a tots els es-
tats a criminalitzar la pirateria dins les 
seves legislacions nacionals. aprovada 
per unanimitat.
6 maig. les Forces especials russes as-
salten el Moscow University, de bandera 
liberiana. oficials russos anuncien des-
prés que deu pirates alliberats en un 
bot a 300 milles de la costa han estat 
morts.
22 juny. Holanda anuncia el primer 
desplegament d’un submarí en opera-
cions antipirateria, a l’operació Ocean 
Shield, entre setembre i novembre.
26 agost. el francès Jack lang és no-
menat conseller especial de l’onu per 

temes legals sobre pirateria a Somà-
lia.
novembre. el dia 7 es paga el major 
rescat mai conegut: 9,5 milions de dò-
lars per l’alliberament del Samho Dre-
am, un vaixell petrolier de corea del 
Sud segrestat l’abril (avui té el rècord el 
petroler grec irene Sl, pel qual es van 
pagar 13,5 milions de dòlars el 2011).2 
el dia 23, la resolució 1950 del consell 
de Seguretat de l’onu amplia la mis-
sió eunaVFor un any més. el mateix 
dia, deu somalis són portats a judici a 
Hamburg pel seu intent de segrestar 
el vaixell alemany de contenidors Tai-
pan l’abril. Primer judici d’aquest tipus 
a alemanya en 400 anys.

2011
gener-març. enfrontaments entre al-
Shabab i el gFt i les forces armades de 
Kenya i etiòpia. a mogadiscio, ofensiva 
barri per barri del gFt i amiSom (8.000 
soldats) amb armament pesat. un in-
forme de la ua revela que erik Prince 
(fundador de Blackwater) finança la 
presència a Somàlia de l’empresa de 
seguretat Saracen per realitzar missi-
ons de lluita contra la pirateria i con-
tra al-Shabab, protecció de líders a 
Puntlàndia i entrenament de tropes 
somalis.
abril-juny. enfrontaments entre al-
Shabab i amiSom juntament amb 
les milícies del gFt, principalment a 
mogadiscio i les zones limítrofes amb 
etiòpia i Kenya. Segons l’imo, els atacs 
de pirateria durant el primer trimestre 
de l’any havien augmentat en un 50% 
en relació al 2010 i cada cop eren més 
violents.
Juliol-setembre. enorme crisi alimen-
tària i humanitària. enfrontaments a 
mogadiscio entre al-Shabab i ami-
Som i milícies progovernamentals. 
retirada de la insurgència de la capital. 
Presència d’amiSom més ostensible i 
desplegament de mercenaris i asses-
sors militars d’empreses de seguretat 
privada.

2.  nick Hopkins (2012): “outgunned Somali 
pirates can hardly believe their luck”, The 
Guardian, 8 de maig.
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Al Shabab

2005 2008 2011

Al Shabab Al Shabab Al Shabab
Al Shabab: UTI 

+ al-I’tisaam (al-Itihaad) 
+ Takfiir wa Hijra

Aliança pel Nou Alli-
berament de Somàlia 

(ANAS-ARS)

Hizbul Islam:  
ARS-Asmara  

+ Ras Camboni 
+ Front Islàmic 

Somali  
+ Anole Camp

ARS – Asmara  
(líder Sheikh 
Hassan Dahir 

Aweys)

ARS – Yibuti  
(líder Sheikh 
Sharif Sheikh 

Ahmed)

Govern Federal de 
Transició (GFT) + 

Etiòpia + EUA

GFT + AMISOM  
+ Etiòpia + EUA  

+ ONU + UE + altres

GFT + AMISOM  
+ Etiòpia + EUA  

+ ONU + UE + altres

GFT + AMISOM  
+ Etiòpia + EUA  

+ ONU + UE + altres

GFT + AMISOM  
+ Etiòpia + EUA  
+ Kenya + ONU  

+ UE + altres

Unió dels 
Tribunals 
Islàmics

1.2. Situació política a Somàlia:  
conflicte armat

10 fets que caracteritzen la vida política a Somàlia

1. conflictes armats des de 1991.
2. absència d’aparell estatal des de 1989.
3. Forta ingerència estrangera, a causa de la importància 

geoestratègica. 
4. la cultura de la violència està molt assentada després de tants anys 

de conflictes armats.
5. Somàlia és un no-estat reconegut internacionalment que inclou, a 

més, dos estats de facto (Somalilàndia i Puntlàndia), que no estan 
reconeguts.

6. el govern Federal transitori només controla la zona de la capital. 
Pràcticament absent a la resta del país.

7. Presència militar de la unió africana (amiSom).
8. multiplicitat de grups armats insurgents, sovint referits amb 

l’etiqueta “al-Shabab”, malgrat la seva diversitat.
9. Hi ha cinc regions reivindicades per molts com la “gran Somàlia”: 

les antigues colònies italiana, britànica (franja nord) i francesa 
(Djibouti), el nord-est de Kenya i la regió de l’ogaden etíop. així, la 
influència de Kenya i, sobretot, d’etiòpia és molt important.

10. Des de 1992 hi ha un embargament d’armes que és 
sistemàticament violat.

10 fets que caracteritzen la vida socioeconòmica

1. crisi humanitària recurrent des de principis dels anys 1990. És una 
de les zones més vulnerables del món.

2. Sequera quasi permanent. només hi ha dos rius.
3. la solidaritat comunitària és molt important. organització de la 

societat en clans.
4. la població és una de les més homogènies del món pel que fa a 

l’ètnia, la llengua i la religió.
5. la inseguretat ha afavorit la implantació de normes socials molt 

estrictes, però també ha incentivat mecanismes creatius de 
resolució de conflictes.

6. la major part de la població és ramadera i només en algunes 
regions (centre-sud) l’agricultura és rellevant.

7. la pesca és un recurs bàsic per a bona part de la gent.
8. les seves aigües marítimes han estat durant anys utilitzades com a 

abocadors de residus perillosos, també radioactius.
9. la diàspora somali és molt important, sobretot a Kenya i etiòpia, 

però també a països de la ue i canadà.
10. la presència d’organitzacions humanitàries a Somàlia és molt 

reduïda, a causa de l’alt risc d’inseguretat.

10 mites sobre Somàlia

1. “el problema de base a Somàlia 
és el clan”. Si bé els conflictes armats 
necessiten de bàndols que assenyalin 
qui és l’enemic, i sovint “el clan” ha es-
tat assenyalat com el factor identitari 
clau (en motiu de l’alta homogeneïtat 
ètnica, religiosa i lingüística), el cert és 
que la solidaritat comunitària i clànica, 
en absència d’un estat, és la raó que 
fa que la situació humanitària no sigui 
molt pitjor. el clan, per a la gran majoria 
de la població, més que un element de 

conflicte, és un factor de protecció (po-
lítica, social, econòmica) en un context 
de profunda inseguretat.
2. “espanya, la ue i altres països es-
tan formant l’exèrcit i la policia”. més 
que d’un exèrcit o forces policials, cal 
parlar de “milícies progovernamentals”. 
el govern té ara alguns “policies” o “sol-
dats” que són els mateixos que abans 
eren “terroristes” a la uti i, amb ante-
rioritat, “milicians” dels senyors de la 
guerra. no és casual que l’onu estimi 
que el 80% del material militar transfe-
rit a les forces progovernamentals sigui 
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“desviat” a finalitats no desitjades.
3. “al Shabab és l’hereu dels tribu-
nals islàmics”. el cert és que es poden 
trobar molts exmembres dels tribunals 
tant al govern Federal transitori (gFt) 
com a al Shabab. Per exemple, dels 
dos caps més visibles dels tribunals is-
làmics, un és l’actual president del gFt 
(Sheikh Sharif Sheikh ahmed), mentre 
que l’altre ha liderat un grup hostil al-
hora al gFt i a al-Shabab (Hassan Dahir 
aweys). Si bé els lligams amb al Sha-
bab també existeixen (per exemple, el 
grup de Dahir aweys va ser assimilat 
per al Shabab, malgrat les diferències), 
els  tribunals, amb una versió mode-
rada d’islam polític, comptaven amb 
una legitimitat popular de la qual no 
gaudeix al Shabab. 
4. “l’oposició al govern transitori és 
al Shabab”. Hi ha nombrosos grups 
armats a Somàlia, molts dependents 
d’antics senyors de la guerra. Hi ha, 
per exemple, nombroses milícies no 
governamentals que ajuden el gFt a 
combatre altres grups. els mitjans de 
comunicació i els discursos polítics, per 
motius d’ignorància i/o interès, sovint 
emmascaren diferents realitats sota 
l’etiqueta “al Shabab”. a Somàlia hi ha 
multiplicitat de grups armats, incloent-
hi milícies de clans, milícies associades 
a cabdills militars, forces armades afili-
ades al gFt, grups armats que comba-
ten el gFt, bandes criminals armades, 
amb diferent grau d’aliança i divisions 
dinàmiques entre ells.
5. “a Somàlia regna l’anarquia”. la 
violència armada a Somàlia no afecta 
tot el territori somali. la situació a algu-
nes parts del país respon a altres dinà-
miques molt distintes. Per exemple, al 
nord, als estats de facto de Puntlàndia i, 
sobretot, de Somalilàndia. Fins i tot una 
part del terç sud de Somàlia continua 
vivint com solia, amb una forta influèn-
cia de la tradició, l’honor i l’ordre. Si bé 
la situació és extremadament difícil, a 
molts llocs més aviat cal parlar de nor-
mes socials massa estrictes que no pas 
d’anarquia. 
6. “etiòpia va entrar a Somàlia el 
2006, però en va sortir el 2009”.  Per 
a etiòpia, Somàlia és un assumpte de 
política interna, i d’aquí ve la seva in-
gerència permanent. les forces etíops 
no han sortit mai de territori somali (la 
seva visibilitat, però, sí que ha anat can-
viant). etiòpia va ser el principal vale-
dor del gFt, al qual controla i continua 

donant suport de diferents maneres 
(tropes, formació militar, armes, etc.)
7. “Somàlia és un país oblidat”. la 
població i la seva situació crítica sí és 
objecte d’oblit, però el país és central 
en clau geopolítica. Hi ha almenys 50 
països, entre els quals els més podero-
sos, amb presència armada a la regió 
del golf d’aden. tots ells tenen alguna 
cosa a dir respecte Somàlia i actuen en 
consonància.
8. “la presència militar estrangera a 
Somàlia està autoritzada pel govern 
sobirà”. abans, es van justificar els 
bombardejos d’etiòpia i dels eua amb 
l’argument de la manca de sobirania 
de Somàlia com a estat, en contra del 
dret internacional. avui, es fa totalment 
el contrari. cal recordar que tant l’esta-
bliment del gFt el 2004 com l’elecció 
dels diferents equips de govern van ser 
una enganyifa coordinada des de les 
elits internacionals per tal d’afavorir 
les elits somalis, sense la participació 
de la societat civil ni d’estructures de 
representació locals.
9. “Somàlia representa una base d’al 
Qaeda”. Sense negar les connexions 
internacionals d’al Shabab i altres 
grups armats somalis i tot reconeixent 
les simpaties cap a al Qaeda d’una part 
dels combatents (no d’altres), les mo-
tivacions i maneres d’aquests grups 
són genuïnament pansomalis i poc 
tenen a veure amb objectius globals. 
cal entendre l’islamisme polític  que 
practiquen al Shabab i altres a partir 
de factors interns, pansomalis, i no 
internacionalistes. De fet, fins i tot els 
estats units minimitzen la influència 
d’al Qaeda a Somàlia, en reconèixer 
en cables diplomàtics (després filtrats) 
que “les declaracions d’oficials soma-
lis on es parla de milers d’estrangers 
semblen exagerades” i que “hi ha po-
ques proves de vincles significatius de 
suport directe d’al Qaeda, en termes 
financers o militars”.3

10.  “amiSom és una força de man-
teniment de la pau”. no compleix les 
condicions d’utilitzar la força només 
en defensa pròpia i d’estar acceptada 
pels bàndols en conflicte. no és una 
força de l’onu, sinó de la ua. amiSom 
és una part més del conflicte. Segueix 
clares lògiques geopolítiques, combat 

3. Jean-Philippe rémy (2010): “Wikileaks: les 
etats-unis minimisent l’influence d’al-Qai-
da en Somalie”, Le Monde, 10 de desembre.

el golf d’aden és una línia 
d’importància estratègica 
per al comerç i la navegació 
mundials: hi passen 
anualment 20.000 vaixells, 
el 20% del comerç mundial 
i el 30% del volum total 
de petroli subministrat a 
europa*

*miguel Salvatierra (2010):  
El Próspero Negocio de la Piratería 
en África, madrid, los libros de la 
catarata, p.15.
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de manera permanent els diferents 
grups insurgents, és responsable de 
nombrosos abusos i excessos i ha oca-
sionat nombroses víctimes civils.

1.3. Situació de la pirateria 
marítima a la zona de 
Somàlia

Fins a l’any 2007 el nombre d’atacs de 
pirateria al sud-est d’àsia havia superat 
els atacs actuals a l’est d’àfrica. tanma-
teix, no van tenir cap ressò mediàtic.

el nombre d’atacs de pirateria al sud-
est d’àsia va disminuir a partir de 2004, 
gràcies a la negociació diplomàtica 
entre els estats d’aquella zona. l’imo 
proposa que s’usi la mateixa estratègia 
per resoldre el problema de la pirateria 
a l’est d’àfrica.4

el nombre anual d’atacs a l’est d’àfrica 
comença a pujar l’any 2005. el 2006 hi 
ha una disminució notable (govern de 
la unió dels tribunals islàmics). a partir 
del 2007 torna a pujar i ho fa de forma 
significativa el 2008 i 2009.

Distribuïm la regió de l’est d’àfrica en 
tres subzones: golf d’aden (que inclou 
la mar roja), zona marítima de l’est de 
Somàlia (limitada per la costa de Somà-
lia, el paral·lel 12º n, el paral·lel 2ºS i el 
meridià 65º e) i zona marítima per sota 
de Somàlia (vegeu mapa més amunt).

4. international maritime organization (imo): 
“Piracy in waters off the coast of Somalia”.

la pirateria en altres 
zones, diferents de 
l’est d’àfrica no va 

generar cap resposta 
militar internacional

el golf d’aden és una línia d’importància estratègica per al 
comerç i la navegació mundials: hi passen anualment 20.000 

vaixells, el 20% del comerç mundial i el 30% del volum total de 
petroli subministrat a europa*

gràfica 2. atacs de pirateria a les tres subzones  
en què hem distribuït l’est d’àfrica
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*miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.15.

golf d’aden

Somàlia

sota Somàlia

elaboració pròpia amb dades de l’imo, international maritime organization, www.imo.org. l’imo con-
sidera com àfrica de l’est una zona molt més àmplia que la definida per nosaltres (limitada a l’est pel 
meridià 65e). com a conseqüència, el nombre d’atacs en aquesta zona és molt major per a l’imo que per 
a nosaltres. aquesta discrepància es tradueix en la diferència entre el valor total de l’imo per a l’any 2011  
i la suma dels dotze valors mensuals nostres per a aquell any.

gràfica 1. nombre total d’atacs de pirateria en diferents zones del món
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la resolució 1816 (consell de Segu-
retat de l’onu, 2 de juny de 2008) ex-
pressava preocupació per l’augment 
dels atacs de pirateria davant de les 
costes de Somàlia. Sorprèn aquesta 
afirmació quan es miren amb detall 
les dades de l’imo:

De fet, l’any 2007 hi hagué més atacs i 
no es va produir cap alarma.

i això encara és més xocant si es té en 
compte que l’elevat nombre d’atacs de 
2007 es produeix després d’un període 
de vuit mesos (juny 2006-febrer 2007) 
en què en tot l’est d’àfrica només hi 
hagué 4 atacs.

en les resolucions 1838 (7 octubre 
2008) i 1851 (16 desembre 2008) el 
consell de Seguretat continua mos-
trant “molta preocupació” per la pro-
liferació d’atacs “davant de la costa 
de Somàlia”, sense mencionar altres 
zones o països.

el període de gairebé absència d’atacs coincideix  
amb el temps en què la unió de tribunals islàmics (uti) 
controlava una part significativa del país

a partir de juny de 2008 
l’increment d’atacs sí que és 
verdaderament notable

des de que el consell 
de Seguretat de l’onu 
es preocupa per la 
pirateria a les costes de 
Somàlia, es dispara el 
nombre d’atacs
(vegeu la gràfica a sota)

2008 febrer març abril maig total

golf d'aden 3 2 4 6 15

est de Somàlia 0 1 3 3 7

2007 abril maig juny juliol total

golf d'aden 2 0 1 3 6

est de Somàlia 3 6 4 6 19

2006-2007 jun 06 jul 06 set 06 oct 06 nov 06 des 06 gen 07 feb 07 total

golf d'aden 0 0 0 0 0 1 0 0 1

est de Somàlia 0 0 0 0 0 1 1 1 3

gràfica 3. evolució mensual del nombre d’atacs 
de pirateria a l’est d’àfrica
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Quins són els objectius dels pirates? 
en principi, qualsevol tipus de vaixell 
amb potencial de benefici (hi ha països 
i carregaments més interessants que 
altres). alguns exemples:5

5. raymond gilpin (2009): “counting the 
costs of Somali piracy”, united States insti-
tute of Peace, 22 de juny, p.9.  

Distribució dels atacs de pirateria co-
municats al imB Piracy reporting cen-
tre. en vermell els atacs reeixits i en 
groc els fracassats:6

la presència d’atalanta no dissua-
deix els pirates. cada vegada hi ha 
més atacs. tanmateix, l’exministra de 
Defensa, carme chacón, el dia 25 de 
març de 2011, va dir que l’operació es-
tava funcionant “de forma òptima”.7

6. international chamber of commerce, icc 
crime Services, www.icc-ccs.org.

7. Europa Press, 25 de març  de 2011,  
www.europapress.es.

allò que alarma al consell 
de Seguretat són els atacs 

al golf d’aden i no a l’est 
de Somàlia, perquè són un 

perill per al tràfic mercant i 
el transport de petroli

tipus de vaixell
exemple de 

segrest
País propietari tipus de vaixell

exemple de 
segrest

País propietari

Petroliers Sirius Star
emirats àrabs 

(bandera libèria)
Vaixells de càrrega 
amb ajuda i altres

Maersk Alabama estats units

Vaixells de càrrega 
amb armes

MV Faina
ucraïna

(bandera Belize)
iots de luxe Le Ponant França

Flota pesquera Alakrana espanya
creuers 
de turisme

Seaborn Spirit alemanya

2005 2006 2007

2008 2009 (primer any d’atalanta) 2010 (segon any d’atalanta)

2011 (tercer any d’atalanta)

els atacs de pirateria al golf 
d’aden es concentren a la franja 
costanera molt més propera al 
iemen que a Somàlia (vegeu els 
mapes). Per què, doncs, només es 
parla de Somàlia?
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1.4. causes i factors que 
expliquen la pirateria

factors que expliquen la pirateria a 
Somàlia

■	obtenció de grans beneficis amb risc 
reduït

■	existència d’espais a terra controlats 
pels grups interessats

■	reduïda o nul·la capacitat i/o volun-
tat de frenar la pirateria per part del 
gFt

■	Suport de grups de població
■	cursa pels recursos i sobreexplota-

ció

factors que alimenten i faciliten la 
pirateria
■	característiques geogràfiques favora-

bles (llarga costa)
■	Facilitat d’obtenció d’armament i 

equipament avançat
■	Facilitats financeres globals i estruc-

tures en xarxa
■	Proliferació d’armes lleugeres i mitja-

nes
■	Pobresa i necessitats primàries no sa-

tisfetes
■	absència de capacitat per aplicar la 

legislació

factors que expliquen  
la pirateria a Somàlia

obtenció de grans beneficis amb 
risc reduït.  S’estima que anualment 
passen uns 42.000 vaixells comercials 
a través de les “aigües de Somàlia”. el 
2011 es va avaluar el negoci de la pira-
teria en 159,6 milions de dòlars, pagats 
en 31 rescats.8 D’altra banda, Jack lang, 
assessor especial del Secretari general 
de l’onu sobre pirateria a Somàlia, es-
tima que “el 90% dels pirates capturats 
pels estats que patrullen els mars seran 
alliberats sense ser jutjats”.9

existència d’espais a terra controlats 
pels grups interessats. a Somàlia no 
hi ha la capacitat i l’autoritat de con-
trolar què succeeix al país (la uti sí va 
controlar la pirateria). cada zona és 
controlada per un grup concret o està 
en disputa. 

8. nick Hopkins (2012): “outgunned Somali 
pirates can hardly believe their luck”, The 
Guardian, 8 de maig.

9. citat a nick Hopkins (2012): Op. Cit.

reduïda o nul·la capacitat i/o vo-
luntat de frenar la pirateria per 
part del gft. “el pressupost total de 
Puntlàndia per a 2008 equival només 
al voltant del 20% dels ingressos pro-
cedents de la pirateria previstos per al 
mateix període, la qual cosa demostra 
l’enorme desigualtat de condicions”.10 
D’altra banda, la corrupció és extrema 
dins el gFt.

Suport de grups de població. com 
reconeix un informe de l’onu: “Du-
rant els últims 18 anys de conflicte i 
absència d’un govern central efectiu, 
l’ecologia i economia d’aquestes zones 
s’han vist greument afectades per anys 
de pesca excessiva il·lícita per part de 
vaixells estrangers i per l’abocament 
de deixalles tòxiques en aigües terri-
torials somalis. una veritable penúria 
econòmica, independentment de si 
està directament relacionada amb 
aquests factors o no, i un sentiment de 
greuge davant l’explotació estrange-
ra dels recursos marítims de Somàlia 
no només motiven molts pirates, sinó 
que també serveixen per legitimar les 
seves activitats davant de les seves 
comunitats”.11 D’altra banda, el mateix 
cap de seguretat de la ciutat de Ha-
rardhere, a 400 Km de mogadiscio, va 
dir que els negocis relacionats amb la 
pirateria s’havien convertit en la major 
font d’ingressos de la zona: “el districte 
rep algun percentatge de cada rescat 
quan s’alliberen els bucs. i aquests 
diners es destinen a infraestructures, 
hospitals i escoles”.12 es desconeix la ve-
racitat d’aquestes afirmacions, però el 
que sí és segur és que el gFt mai no ha 
fet els deures sobre millores socials.

10. consell de Seguretat de nacions unides 
(2008): “carta de fecha 10 de diciembre de 
2008 dirigida al Presidente del consejo de 
Seguridad por el Presidente del consejo 
de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 751 (1992) relativa a Somalia”, 
resolució S/2008/769, paràgraf 127.

11. consell de Seguretat de nacions unides 
(2008): Op. Cit., paràgraf 125.

12. miguel Salvatierra (2010): El Próspero Ne-
gocio de la Piratería en África, madrid, los 
libros de la catarata, p.28.

abans de 1989 la pirateria 
no era coneguda a la Banya 
d’àfrica
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cursa pels recursos i sobreexplota-
ció.  la High Seas task Force va calcu-
lar que, el 2005, almenys 800 vaixells 
de diversos països, molts europeus i, 
d’ells, molts espanyols, van treballar 
en aquesta zona de l’índic. grups re-
gionals van informar l’organització de 
l’onu per a l’agricultura i l’alimentació 
(Fao) que en alguns llocs les captures 
d’espècies de valor comercial podi-
en ser superiors als 300% dels nivells 
permesos.13 eyl, famosa ciutat cone-
guda com a punt de referència per a 
les activitats pirates i ancoratges de 
nombrosos bucs segrestats, va ocupar, 
segons un informe de 2008 de la Fao, 
el segon lloc del total de pesca artesa-
na del país.14

factors que alimenten  
i faciliten la pirateria

existència de condicions geogràfi-
ques favorables (llarga costa). De fet, 
Somàlia té la costa més llarga de tot el 
continent africà, amb un total de 3.300 
Kilòmetres. Si bé la pirateria no afecta 
de la mateixa manera tota la costa, sí 
que està molt estesa.

facilitat d’obtenció d’armament i 
equipament avançat. els pirates dis-
posen de llanxes molt ràpides i bon 
material i equips de comunicació 
(visors nocturns, radars, mòbils per 
satèl·lit, gPS, etc.). Quant a l’armament, 
segons un informe de l’onu, les armes 
utilitzades pels grups de pirates són 
(a mode d’exemple): “fusells d’assalt 
Kalashnikov, llançagranades rPg-7V i 
granades addicionals, pistoles Tokarev 
tt-33, de 7,62 mil·límetres, un llança-
coets antitanc francès lrac F1, de 89 
mil·límetres, fusells m76 i carregadors 
addicionals”.15

facilitats financeres globals i estruc-
tures en xarxa. la pirateria s’aprofita 
de les facilitats globals que proporci-
ona el neoliberalisme i la manca de 
regulació efectiva i control d’activitats 
transnacionals. l’economia criminal no 

13. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.43.
14. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.44.
15. consell de Seguretat de nacions unides 

(2008): “carta de fecha 10 de diciembre de 
2008 dirigida al Presidente del consejo de 
Seguridad por el Presidente del consejo 
de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 751 (1992) relativa a Somalia”, 
resolució S/2008/769, paràgraf 138.

té gaire sentit si no es pot blanquejar. 
l’existència de paradisos fiscals, ban-
caris i judicials, i el rol de determinats 
actors estrangers (vegeu punt 1.5.) és 
clau per comprendre aquest negoci.

Proliferació d’armes lleugeres i 
mitjanes. Somàlia és un dels països 
del món amb major quantitat relativa 
d’armes per habitant. l’embargament 
d’armes en vigor des de 1992 ha estat 
sistemàticament violat. l’onu adver-
teix de la complexa relació que exis-
teix entre el creixement de la pirateria 
i l’incompliment de l’embargament 
d’armes contra Somàlia, alhora que 
remarca la superposició de la pirateria, 
el contraban i el tràfic d’armes a través 
del golf d’aden.16

Pobresa i necessitats primàries no 
satisfetes. Des de fa més de dues dè-
cades, Somàlia és un dels països més 
empobrits del món. les crisis humani-
tàries són recurrents i les necessitats 
bàsiques estan normalment insatisfe-
tes. l’absència d’aparell estatal provoca 
que els serveis públics de salut, educa-
ció i protecció socials no existeixin.

absència de capacitat per aplicar la 
legislació. la pregunta sobre què és 
legal i què no a Somàlia no té resposta 
des d’un punt de vista estatal. Senzi-
llament, no hi ha estat i, per tant, no 
poden aplicar-se lleis estatals, malgrat 
que es pot parlar de “legitimitat” o bé 
de legalitat d’acord amb unes normes 
que poc tenen a veure amb el model 
que utilitzem a europa. Des d’aquests 
punts de vista, l’anàlisi dels perquès de 
la pirateria pot ser diferent.

16. consell de Seguretat de nacions unides 
(2009): “informe del Secretario general pre-
sentado de conformidad con la resolución 
1846 (2008) del consejo de Seguridad”, 
resolució S/2009/146, 16 de març, paràgraf 
55.
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1.5. Qui guanya amb la pirateria?  
actors involucrats

tipus de pirates

tipus pirata 
i anys de 

presència

causes de la 
pirateria

objectius / 
motivacions dels 

pirates
lucre Qui són?

Suport de 
la població

resposta 
internacional

Pirates PoliticS 
(somalis)  
1989-1990

col·lapse de l’estat, 
guerra interna, 
pirateria com a 
instrument de 
guerra

Polítics. Bloqueig 
de subministres al 
govern

Benefici polític 
i dany  
a l’oponent

Somali national 
movement 
(Snm) Suport 
d'etiòpia

estratègia 
de guerra

cap 
significativa

Pirates pels 
recurSoS 
(internacionals) 
(Després 1991)

terceres reserves 
pesqueres d'àfrica 
absència d'estat

treure profit de 
l'absència d'estat 
cursa pels recursos

espoliacions 
valorades 
entre 150 i 
450 milions de 
dòlars anuals

companyies 
no somalis de 
pesca, residus i 
altres negocis

Baix en la 
majoria de 
casos

Són ignorats. 
Van actuar 
i encara 
actuen amb 
impunitat

Pirates 
DeFenSiuS 
(somalis) 
(Després 1991)

espoliació de 
recursos per part 
d'estrangers 
absència d'estat

evitar pèrdua 
recursos Protecció 
dels recursos 
marins (exemple 
probable: albacora 
iV (espanyol), l’any 
2000)

Probablement 
poc interessats 
a saquejar els 
vaixells

Protecció 
costanera

alt, sobretot 
d'aquells 
que 
depenen de 
la pesca

ignorats, 
considerats 
als informes 
de l’onu, 
però res més

Pirates de 
recomPenSa 
(somalis 
i globals) 
actualitat

alt guany 
econòmic, baix 
risc,  estructura 
global favorable, 
suport població, 
cursa pels recursos

lucre econòmic 
pels rescats. greuge 
per l'explotació 
dels recursos 
marins

cada pirata pot 
guanyar entre 
10.000 i 20.000 
dòlars per 
segrest* (vegeu 
proper punt)

xarxes de 
pirates d’eyl, 
garad, Hobyo, 
Hardheere i 
mogadiscio

Difícil de 
separar 
dels pirates 
defensius. 
Suport molt 
divers

condemna 
global. 
resposta 
militar 
desmesurada

* Scott Baldauf (2009): “Pirates, inc.: inside the booming Somali business”, The Christian Science Monitor, 31 de maig.
esquema inspirat en abdi ismail Samatar i altres (2010): “the Dialects of Piracy in Somalia: the rich versus the poor”, Third World Quarterly, vol. 31, núm.8, 
p.1377-1394.

“Els veritables pirates no estan a Somàlia,  
sinó en despatxos a Nairobi, Londres i Dubai”

andrew mwangura, coordinador del Programa d’assistència a 
mariners per a l’est de l’àfrica*

Els autèntics líders pirates són homes  
de negocis o inversors als quals  

es poden afegir polítics”

nacions unides, 2008**

Qui guanya amb la pirateria?

■	els pirates
■	companyies d’assegurances
■	Despatxos d’advocats
■	una part de la població costanera somali
■	mediadors / financers / promotors / xarxes regionals / elements 

diàspora
■	companyies privades de seguretat
■	alguns estats

Qui perd amb la pirateria?

■	Vaixells segrestats o atacats (armadors i treballadors)
■	Vaixells que alteren les seves rutes
■	alguns estats, incloent-hi l’espanyol
■	comerç internacional
■	una part de la població somali

* Joana Socías (2008), “andrew mwangura, expert en pirateria”, Elmundo.es internacional, 10 de desembre.
** miguel Salvatierra (2010): El Próspero Negocio de la Piratería en África, madrid, los libros de la catarata, p.20.
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els intermediaris posen un preu i ne-
gocien per obtenir la màxima quanti-
tat. les tarifes dels mediadors poden 
superar els 100.000 euros, a banda de 
300.000 euros per als advocats.17

les operacions de pirateria són cares, 
i per això calen financers, que “avan-
cen el capital necessari per al funcio-
nament de les milícies marítimes. en 
general, aporten les embarcacions, el 
combustible, les armes i les municions, 
l’equip de comunicacions i els sous 
dels pirates, perquè aquests busquin i 
capturin les naus”.18 el financer, ha de 
“nomenar un patrocinador, o grup de 
patrocinadors, que sufraguin les des-
peses de l’operació a canvi d’una part 
del rescat.”19 l’institut noruec per a la 
investigació urbana i regional (niBr), 
en un informe encarregat pel ministeri 

17. miguel Salvatierra (2010): El Próspero Ne-
gocio de la Piratería en África, madrid, los 
libros de la catarata, p.18.

18. consell de Seguretat de nacions unides 
(2008): Op. Cit., p.136.

19. consell de Seguretat de nacions unides 
(2008): Op. Cit., p.139.

de Defensa, va trobar tres maneres de 
finançament:20

■	un inversor i líder únic: posa les naus 
i les armes i acorda percentatges per 
a cadascun dels participants.

■	els participants aporten el que tenen 
(informació, menjar, equips) i lloguen 
la nau a una altra persona.

■	Societat d’inversors que aporten de-
terminades quantitats per obtenir 
benefici.

companyies d’assegurances. Segons 
un informe de l’onu de 2008, “el peri-
òdic del sector marítim Lloyd’s List pre-
veu que el pagament de rescats aquest 
any superarà els 50 milions de dòlars, i 
les primes d’assegurances per a la na-
vegació marítima comercial en el golf 
d’aden s’han multiplicat per 10 en l’úl-
tim any”.21 avui, la situació és molt pit-
jor. l’assegurança pot ser viable per als 
petroliers, però no per als tonyinaires. 
un vaixell que volti pel cap de Bona es-

20. citat a miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., 
p.21.

21. consell de Seguretat de nacions unides 
(2008): Op. Cit., paràgraf 128.

Població costanera 
relacionada

Companyia 
d’assegurances

Xarxes  
locals

Xarxes 
regionals

Oficials governamentals

Patrocinador

Segrest

Vaixell

Autoritza

ActivaForces navals 
internacionals

Companyies 
privades de 

seguretat

Armador

Pressió opinió 
pública

Govern països 
afectats pel 

segrest

Financer

Part 
financera

Xarxa internacional
Paradís fiscal Despatxos 

d’advocats

Pagament del rescat

Intermediaris

Aparell 
segrestador

Pirates 
terrestres

Influència 
potencial 

de la 
diàspora 

somali 
i les 

xarxes 
globals

Pirates  
marítims

esquema d’elaboració pròpia.

Part 
logística
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perança es pot estalviar 330.000 euros 
(malgrat que triguen més i hi ha més 
despesa de combustible), perquè evi-
ten primes d’assegurança i pagament 
de dret de trànsit per Suez.22 algunes 
empreses d’assegurances involucra-
des són Hiscox, Willis-Scr i maritime 
& underwater Security consultants 
(muSc).

armadors. Segons greenpeace, que es 
basa en dades de lloyd’s, existeixen al-
menys 1.300 vaixells pesquers d’escala 
industrial que treballen amb banderes 
de conveniència. aproximadament el 
80%  ho fan amb bandera de Belize, 
Hondures, Panamà o Sant Vicent i les 
granadines. els armadors d’aquests vai-
xells són de 80 països, principalment de 
taiwan, la ue (principalment espanya), 
Panamà, Belize y Hondures.23 “el Presti-
ge, per exemple, estava abanderat a les 
Bahames, era propietat d’una empresa 
domiciliada a libèria, on s’ocultava una 
família grega, i la tripulació era majori-
tàriament filipina”.24

oficials governamentals corruptes. 
ofereixen protecció política. Segons 
l’onu, soldats d’amiSom també estan 
implicats. els organismes internacio-
nals tenen proves contrastades d’im-
plicació de les autoritats de Puntlàndia 
i del gFt en activitats de pirateria. les 
denúncies de complicitat van en aug-
ment i també afecten ministres de 
Puntlàndia.25

xarxes regionals. els pirates tenen xar-
xes als països de la regió que faciliten 
informació de les naus i les rutes, per 
poder escollir amb antelació. informen 
sobre la identitat, nacionalitat, càrrega i 
posició dels vaixells susceptibles de ser 
segrestats.26 De vegades, els contactes 
vigilen des dels ports principals dels 
països veïns.27 Segons l’onu, existeix  
una certa interrelació entre la pirateria i 
altres activitats delictives, de forma que 
es pot usar el mateix vaixell perquè, en 
un viatge, transporti immigrants entre 

22. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.20.
23. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.47.
24. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.52.
25. Dades del paràgraf de consell de Segure-

tat de nacions unides (2009): Op. Cit., p.3.; 
consell de Seguretat de nacions unides 
(2008): Op. Cit., paràgraf 141.

26. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., pp.24-25.
27. consell de Seguretat de nacions unides 

(2008): Op. Cit., paràgraf  136.

Somàlia i iemen i, a la tornada, trans-
porti armes i municions.28

xarxes internacionals. els diners 
probablement es blanquegen a Ke-
nya, els emirats àrabs i en altres llocs 
d’orient Pròxim.29 Hi ha un informe 
d’intel·ligència de la missió atalanta 
filtrat a la cadena Ser el maig de 2009 
en què s’afirma l’existència a londres 
d’informadors-assessors dels pirates. 
mostra com aquests tenen un conei-
xement complet dels vaixells atacats, 
carregament, nacionalitat, ruta, etc. la 
xarxa d’informació dels pirates s’es-
tén al iemen, Dubai i el canal de Suez. 
S’afirma també que hi ha una selecció 
de la nacionalitat dels vaixells atacats. 
Destaca el baix nombre d’atacs als vai-
xells britànics, malgrat el gran volum 
de la marina mercant britànica.30

despatxos d’advocats. Per exemple, 
en el cas de l’espanyol albacora iV l’any 
2000, un despatx de londres va exhibir 
el títol de representant legal de l’estat 
independent de Puntlàndia i va multar 
el vaixell amb 800.000 dòlars, per no 
tenir permís de pesca. el pagament en 
aquest cas es va fer a londres, on hi ha 
diversos bufets que s’encarreguen de 
comprovar que l’armador no trenca la 
legalitat en el pagament del rescat i la 
negociació.

Pirates. també són globals. un bon 
exemple és afweyne, un dels principals 
líders dels pirates. S’atribueix al seu en-
torn el segrest del vaixell tonyinaire es-
panyol alakrana. el setembre de 2009, 
afweyne va coincidir amb el ministre 
espanyol miguel Ángel moratinos en-
tre els convidats als festejos organitzats 
per muamar el gadafi per celebrar els 
seus quaranta anys al poder a líbia.31 es 

28. consell de Seguretat de nacions unides 
(2008): Op. Cit., paràgraf 143.

29. Kim Sengupta i Daniel Howden (2009): 
“Pirates: the $80m gulf connection”, The 
Independent, 21 d’abril; “Somali piracy 
flourishes into lucrative business—experts”, 
Agence France-Presse, 11 de desembre de 
2010.

30. mariela rubio: “los piratas reciben informa-
ción desde londres sobre rutas de pesque-
ros españoles”, Cadena SER , 11 de maig de 
2009; giles tremlett (2009): “this is london 
– the capital of Somali pirates’ secret intelli-
gence operation”, The Guardian, 11 de maig; 
giles tremlett (2009b): “Somali pirates gui-
ded by london intelligence team, report 
says”, The Guardian, 11 de maig.

31. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.24.
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creu que als pirates només se’ls lliura 
una tercera part del botí. Fahid Hassan, 
un analista de seguretat de mombasa 
explica que els serveis de mediació i 
seguretat solen representar una altra 
tercera part del botí.

empreses de seguretat privada. em-
preses privades de defensa i seguretat 
s’ofereixen als armadors, primer per la 
protecció del vaixell i després, per la 
gestió del rescat. empreses com ma-
rine risk management, anglo marine 
overseas, clayton consultants (part 

de la infame triple canopy)32 o Drum 
cussac.33 (vegeu molta més informació 
sobre empreses involucrades de segu-
retat privada al punt 4.9).

32. es pot consultar el detall d’aquesta com-
panyia a: http://centredelas.org/images/
stories/empreses_militars_privades/
fitxaDefinitivatriplecanopy-castell.pdf.

33. Vegeu lloc web del grup a http://www.
drum-cussac.com/index.php, i exemple de 
funcionament a: Jason lewis (2010): “Paul 
and rachel chandler: British mercenaries 
hired to take on the Somali pirates”, The 
Telegraph, 20 de novembre.

exemple de distribució del rescat 
(exemple de 2008)*

milícia marítima 30%

a parts iguals, però el primer pirata que aborda la nau rep el 
doble o un vehicle. els pirates que lluiten contra altres pirates 
han de pagar multa. els familiars dels pirates morts durant les 
operacions reben una indemnització.

milícia terrestre 10% -

comunitat local 10%
comitès de notables (autoritats), suborn a funcionaris locals, 
visitants i despeses d'hospitalitat per a convidats i associats 
als pirates.

Financer 20%
els financers solen compartir els guanys amb altres financers i 
aliats polítics (300-30.000 dòlars d’inversió).

Patrocinador 30% (organitzador).

*consell de Seguretat de nacions unides (2008): “carta de fecha 10 de diciembre de 2008 dirigida al Presidente del 
consejo de Seguridad por el Presidente del consejo de Seguridad establecido en virtud de la resolución 751 (1992) 
relativa a Somalia”, resolució S/2008/769, paràgraf 140.

exemple detallat d’una operació pirata potencial  (exemple  de 2009)

ingressos (dòlars) despeses (dòlars) Benefici (dòlars)

inversió del financer costos operacionals total benefici 321.450

Bot i motor forabord 14.000 Aliments, subministres 72.800 total benefici (menys inversió) 300.250

Armes i municions 2.000 Manteniment equipament 31.200 Financers 120.250

Utensilis d’abordatge 1.200 Manteniment dels segrestats 15.750 Pirates (12) 180.000

Equip de comunicació i GPS 4.000 Suborns 180.000 Benefici per pirata 15.000

Pagament de rescat 600.000

total ingressos 621.000 total despeses 299.750 total benefici (menys inversió) 300.250

càlcul de raymond gilpin a partir de les dades disponibles i d’exemples concrets. Vegeu raymond gilpin (2009): “counting the costs of Somali piracy”, uni-
ted States institute of Peace, 22 de juny, p.13.



22

I N F O R M E  n ú m .  1 3 Pirateria a Somàlia: excusa o oportunitat geopolítica?

resum dels guanys i pèrdues 
dels diferents actors 
implicats

es creu que el 2011 es van pagar 31 
rescats als pirates somalis, amb un to-
tal d’uns 160 milions de dòlars. el res-
cat promig va ser d’aproximadament 
5 milions de dòlars, un augment so-
bre els gairebé 4 milions de dòlars del 
2010.34 el total estimat dels pagaments 

34. anna Bowden i Dr. Shikha Basnet(2012): 
The Economic Cost of Somali Piracy, one 
earth Future, p.2.

el 2008 va ser de 80 milions de dòlars,35 
amb un rescat promig de 2 milions de 
dòlars.

35. Scott Baldauf (2009): “Pirates, inc.: inside 
the booming Somali business”, The Christi-
an Science Monitor, 31 de maig; altres fonts 
parlen de 35 milions de dòlars. Vegeu abdi 
ismail Samatar i altres (2010): “the Dialects 
of Piracy in Somalia: the rich versus the 
poor”, Third World Quarterly, vol. 31, núm.8, 
p.1389.

Qui guanya

Actor Per què guanya Volum aprox. del guanyi 

Pirates ingressos, estatus social. cada pirata pot guanyar entre 10.000 i 20.000 dòlars per 
iniciativa.ii

companyies d’assegurances incrementen els preus de les assegurances.

les primes s’han multiplicat per 10.iii S’estima en 635 
milions de dòlars el 2011 el volum de negoci de les 
assegurances relacionades amb la pirateria a l’índic (fins a 
la costa oest de l’índia).

una part de la població 
costanera somali

augmenten els recursos pesquers somalis, a causa 
de la disminució de la pesca estrangera. iV

una part dels rescats va a la comunitat

un percentatge petit però important dels rescats. 
increment d’oportunitats de negoci derivades.

mediadors / financers / 
promotors / xarxes regionals 
/ elements diàspora / 
despatxos d’advocats

actors regionals i globals que reben una part del 
percentatge dels rescats. es queden bona part 
dels rescats amb un risc molt reduït.

un percentatge important dels rescats, que pot arribar al 
50%. Promoció d’algunes empreses en el mercat global.

companyies privades de 
seguretat

Boom de contractació de seguretat privada a 
Somàlia, Somalilàndia, Puntlàndia, Djibouti i per 
part de les flotes comercials i pesqueres.

negoci en fort augment. S’han estimat els costos totals 
d'equipament de seguretat i guardes armats el 2011 entre 
1.060 i 1.160 milions de dòlars.

alguns estats
la pirateria és una bona excusa per justificar una 
presència militar que pot perseguir també altres 
objectius (vegeu capítol 2.1).

guany polític, estratègic, militar (vegeu capítol 2)

Qui perd

Actor Per què perd Volum aprox. de la pèrdua

Vaixells (i treballadors) 
segrestats o atacats 
(armadors)

Dificultats per treballar. riscos per a la tripulació. 
Pagament de rescats. Primes d’assegurança 
multiplicades. necessitat de millors equips. 
Pagament de protecció privada

rescat promig el 2011: 5 milions de dòlars.

Vaixells que han d’alterar 
les seves rutes o accelerar el 
ritme per evitar atacs

allargament de la ruta, més temps, més 
combustible i més diners.

Pèrdues estimades entre 486 i 680 milions el 2011. el cost 
extra d’accelerar s’estima superior als 2.700 milions de 
dòlars.

alguns estats, incloent-hi 
espanya

costos d’operacions militars, despeses judicials, 
costos d’organitzacions antipirateria

cost 2011 estimat en 1.270 milions de dòlars (operacions), 
16,4 (judicis), organitzacions (21,3). 

comerç internacional

alguns analistes calculen per a 2009 una pèrdua d'ingressos d'un 20%, motivada més per la disminució del comerç 
internacional, conseqüència de  la crisi econòmica, que per la pirateria. un clar exemple de perjudicat és egipte, 
on el trànsit pel canal de Suez ha caigut un 30%, des de 5.100 milions de dòlars el 2008 a 3.600 milions el 2010.V 
Segons s’afirma, la principal causa de la reducció seria la pirateria al golf d’aden, cosa que sembla exagerada en 
el context de crisi mundial. D’altra banda, alguns autors han assenyalat que l’efecte de la pirateria en el comerç 
mundial representa menys del 0,1%, ja que només el 0,6% dels 21.000 vaixells que passen pel golf d’aden van 
ser atacats i només el 0,2% abordats. altres autors quantifiquen els costos directes i indirectes de la pirateria en el 
comerç global entre 1.000 i 16.000 milions de dòlars.Vi

una part de la població militarització del país, legitimació de senyors de la guerra, atacs militars, estigma del país, etc.

i. a no ser que s’indiqui una altra font, les dades dels volums econòmics provenen d’anna  Bowden i Dr. Shikha Basnet(2012): Op. Cit.
ii. Scott Baldauf (2009): Op. Cit.
iii. abdi ismail Samatar i altres (2010): Op. Cit., p.1389; altres fonts parlen de quadruplicació de les primes entre 2008 i 2009. Vegeu raymond gilpin (2009): 
“counting the costs of Somali piracy”, united States institute of Peace, 22 de juny, p.12; i d’altres afirmen que les primes s’han multiplicat per deu en un any. 
Vegeu roger middleton (2008): Piracy in Somalia, chatham House, octubre, www.chathamhouse.org.uk.
iV. Segons es reconeix al consell de Seguretat de nacions unides (2009): “informe de Secretario general presentado de conformidad con la resolución 1846 
(2008) del consejo de Seguridad”, resolució S/2009/146, 16 de març, paràgraf 48.
V. louises Wasser (2009): “Somali piracy costs Suez canal business”, San Francisco Chronicle, 29 d’abril.
Vi. raymond gilpin (2009): Op. Cit., p.13.
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Part 2. 
Per QuÈ intereSSa 
Somàlia? interÈS 
internacional

Sovint es justifiquen les operacions 
militars a Somàlia com un esforç per 
combatre la pirateria i el terrorisme, 
per tal de garantir un trànsit interna-
cional marítim segur i una Somàlia 
més habitable per a la seva població. 
tanmateix, els interessos són molt més 
amplis i molt més relacionats amb allò 
que es coneix com a “geopolítica”, és a 
dir, les relacions i influències dels dife-
rents actors estatals regionals i globals 
en una zona altament estratègica.

2.1. una regió d’alt interès 
geopolític

Podem agrupar els interessos que els 
diferents estats poden tenir a la regió 
de Somàlia en vuit apartats:

1. comerç a través del golf d’aden. a 
través del golf d’aden passen al voltant 
d’uns 20.000 vaixells a l’any, el 20% del 
comerç mundial, i també el 30% del 
subministrament de petroli a euro-
pa.36 així mateix és el principal accés 
marítim entre àsia, orient mitjà i euro-
pa. Fins i tot rússia té trànsit marítim 
intern a través del golf d’aden (entre 
Sibèria i el caucas). i segons oficials 
japonesos, el 90% de les exportacions 
marítimes del seu país es fan a través 
del golf d’aden.37 respecte a això, cal 
assenyalar que la majoria dels atacs 
dels anomenats pirates es produeixen 
al golf d’aden, més a prop del iemen 
que no pas de Somàlia.

2. influència geopolítica a la zona. 
com que el golf d’aden és un punt tan 
estratègic, el seu control i l’augment 
de la influència a la regió (i la dismi-
nució de la influència dels altres estats 
competidors) esdevé un objectiu en si 
mateix. És aquesta lògica la que explica 
que a la regió es trobi tanta presència 
militar. aquesta regió representa no 
només una nova mostra de la compe-

36. miguel Salvatierra (2010): El Próspero Ne-
gocio de la Piratería en África, madrid, los 
libros de la catarata, p.15.

37. Vegeu http://www.upi.com/Business_
news/Security-industry/2010/05/11/
Japan-to-build-navy-base-in-gulf-of-aden/
uPi-60511273596816/#ixzz1YrfxrgDF 
[consulta: 24 de setembre de 2011].

tició entre els eua i la xina, sinó que 
també involucra molts altres països.

3. interessos en els recursos naturals. 
els recursos pesquers són especial-
ment importants per a França i espa-
nya, entre molts altres països com Japó 
o índia. així mateix, Somàlia també ha 
estat destacada per oferir algunes pos-
sibilitats d’explotació petroliera. així, a 
Somàlia almenys han mostrat interès 
d’exploració o explotació les empreses 
marathon oil (eua), Petronas (malàisia) 
i Pex co. oil (Holanda); range resour-
ces i Jacka resources (les dues d’aus-
tràlia); i ophir energy, asante oil i Prime 
resources (les tres últimes del regne 
unit).38 la companyia canadenca afri-
ca oil corp (i també range resources) 
gaudeix dels “drets” d’exploració de 
dos blocs a Puntlàndia. aquesta em-
presa també té contractes d’explora-
ció a etiòpia i a Kenya (vegeu al mapa 
adjunt les zones on treballa aquesta 
companyia).39

4. Suport als països aliats en termes 
geopolítics i geoeconòmics. Ja que 
aquesta regió té un interès geopolític 
i estratègic tan important, guanya re-
llevància un joc d’aliances on qualsevol 
suport als actors principals es pot tra-
duir en un tracte de favor en qualsevol 
altre assumpte de caire internacional. 
cal entendre que en aquesta zona te-
nen un rol determinant organitzacions 

38. Vicenç Fisas (2006): Anuari 2006 de Proces-
sos de Pau, Barcelona, escola de cultura de 
Pau, p.106; Scott Baldauf (2012): “Drill for oil 
in Somalia? Why not, says australian firm”, 
The Christian Science Monitor, 30 d’abril.

39. Dades sobre africa oil corp i mapa d’ex-
ploracions extrets del seu lloc web corpo-
ratiu.
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i aliances com l’otan, la unió europea, 
la lliga àrab o la unió africana. així, la 
participació políticomilitar a la regió de 
certs països es basa en la seva pròpia 
anàlisi sobre el balanç cost-benefici 
(principalment en termes polítics).

5. fre a l’amenaça que pot represen-
tar Somàlia. Ja es va dir al capítol de 
context que els vincles entre Somàlia 
i al Qaeda són molt menys rellevants 
que el que s’afirma, malgrat que cal 
reconèixer que al Shabab té alguns 
combatents no pansomalis. tanmateix, 
alguns països es consideren amenaçats 
per grups armats somalis, sobretot per 
al Shabab. Per exemple, el setembre de 
2010 el cap dels serveis secrets brità-
nics, el mi5, va afirmar que més de un 
centenar de residents del regne unit 
havien viatjat per rebre entrenament 
d’al Shabab, per actuar en sòl brità-
nic.40 Sigui o no certa l’amenaça ter-
rorista provinent de Somàlia, aquesta 
s’utilitza com a carta políticomediàtica 
i, per tant, cal considerar-la.

6. Solució a la crisi permanent somali. 
Somàlia pateix una forta crisi des de fa 
més de dues dècades. l’absència efec-
tiva d’estat, la guerra, les màfies i la no 
satisfacció de les necessitats humanes 
més bàsiques ha produït maldecaps 
no només a la seva població, sinó tam-
bé a molts altres països. la presència 
de molts somalis als països veïns no 
és sempre benvinguda, i sovint s’asse-
nyalen les diàspores somalis a europa i 
nord-amèrica com les responsables de 
diferents problemàtiques. malgrat que 
alguns països probablement no desit-
gen un estat fort somali (en particular 
etiòpia), la situació de les dues últimes 
dècades ha esdevingut, per extrema, 
inacceptable fins i tot en un món acos-
tumat a la injustícia sistèmica.

7. Visibilitat i guany de pes interna-
cional. les relacions internacionals es-

40.  “mi5 chief warns of terror threat from Brit-
ons trained in Somalia”, The Guardian, 17 de 
setembre de 2010.

tan, en certa mesura, militaritzades. el 
gran pes de països com rússia o fins 
i tot els eua s’explica més per la seva 
capacitat i influència militar que per 
la seva riquesa. Per augmentar aquest 
pes, cal tenir presència (o, si més no, 
no oblidar) a les zones considerades 
com a punts calents geopolítics. com 
passa amb orient Pròxim o l’afganis-
tan, també Somàlia i el golf d’aden 
són un d’aquests punts calents (vegeu 
detall al punt 2.2). a més, la presència 
en aquests punts calents és sovint jus-
tificada fàcilment gràcies a un discurs 
legitimador. el cas de Somàlia permet 
justificar una competició política i, al-
hora, obtenir reconeixement internaci-
onal ja que s’hi està per “lluitar contra 
el terrorisme”, contra “la pirateria” i per 
col·laborar en la construcció de l’estat 
somali.

8. opinió pública interna. moltes 
operacions polítiques i/o militars a 
l’exterior es poden veure afavorides o 
limitades per l’opinió pública interna 
dels països que pretenen intervenir 
militarment. així, “Somàlia” no significa 
el mateix per a la població d’una me-
tròpoli respecte de les seves colònies 
(cas d’itàlia), per als països receptors de 
bona part de la diàspora somali (cas de 
canadà o Holanda), per a països on els 
interessos i les pressions internes són 
visibles (cas de la pesca espanyola), per 
a països on el concepte “Somàlia” es 
vincula sovint amb el d’”amenaça” (cas 
d’etiòpia o Kenya) o per a països on So-
màlia i la seva població no seria més 
que un altre país del mapamundi.

l’objectiu d’aquest treball és detallar 
els interessos espanyols, però per això 
cal comprendre la gran importància 
geopolítica de la regió de Somàlia. Per 
això cal, malgrat que de manera molt 
simplificada, comprendre que almenys 
hi ha tres nivells d’interès en aquesta 
zona:



25

I N F O R M E  n ú m .  1 3 Pirateria a Somàlia: excusa o oportunitat geopolítica?

■	 interès fort: eua, França, espanya, 
regne unit, etiòpia, Kenya, uganda, 
iemen, iran, turquia, itàlia, alemanya, 
índia, xina (i taiwan), rússia, Japó, tai-
làndia, malàisia, austràlia, corea del 
Sud, eritrea, grècia, Burundi, Djibouti, 
Seychelles.

■	 interès mitjà: canadà, noruega, Dina-
marca, Holanda, Bèlgica, aràbia Sau-
dita, oman, Pakistan, egipte, Qatar, 
Singapur, indonèsia.

■	un cert interès: Suècia, Finlàndia, 
Portugal, irlanda, àustria, luxemburg, 
Bahrein, malta, Sudan.

2.2. cinquanta països, 
vuit operacions 
militars conjuntes, 21 
d’unilaterals: no és això 
un punt calent?

la manera més evident de canalitzar 
les ambicions i satisfer els interessos 
sol ser l’establiment d’una base militar 
permanent. Des d’aquesta lògica, Dji-
bouti sembla ser un paradís. aquest 
país allotja la major base militar fran-
cesa a l’exterior, l’única base oficial 
nord-americana a l’àfrica, l’única base 
militar japonesa a l’estranger (i la pri-
mera iniciativa des de la fi de la Segona 
guerra mundial) i una altra base, me-
nor, alemanya, un país que tampoc no 
es caracteritza per tenir bases militars 

a l’exterior. tanmateix, hi ha moltes 
altres maneres de participar política-
ment i militarment a Somàlia. De ma-
nera militar, en els últims tres anys hi 
ha hagut almenys vuit operacions mi-
litars multinacionals i 21 d’unilaterals. 
cal destacar que una de les estratègies 
emprades pels països més interessats 
en Somàlia és la participació no en una, 
sinó en moltes operacions militars di-
ferents, per tal de garantir que les di-
nàmiques i lògiques d’aquestes ope-
racions siguin compatibles (i fins i tot 
afavoreixin) amb els seus interessos. el 
2008 es van constituir forces navals de 
protecció contra els atacs de pirateria a 
l’est d’àfrica. també s’assignà aquesta 
funció a algunes forces navals que ja 
existien.

•	Interès	fort

•	Interès	mitjà

•	Un	cert	interès

nota: aquest mapa no pretén ser del tot exhaustiu, sinó que es mostra a títol il·lustratiu.
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12 maneres militars diferents 
considerades:41

■	 Bases militars: França (Djibouti i 
reunion), eua (Djibouti i Seychelles), 
Japó (Djibouti) i alemanya (Djibou-
ti).

■	 operacions unilaterals: eua, França, 
regne unit, canadà, alemanya, Ho-
landa, Dinamarca, itàlia, grècia, Japó, 
austràlia, turquia, xina, índia, rússia, 
aràbia Saudita, iran, Singapur, etiò-
pia, Kenya, indonèsia. 

■	 atalanta (ue): França, espanya, ale-
manya, Holanda, itàlia, Bèlgica, grè-
cia, noruega, Suècia

■	 Ocean Shield (otan): eua, regne 
unit, Dinamarca, itàlia, grècia, aus-
tràlia, Holanda, espanya, alemanya, 
Bèlgica, canadà, Portugal, turquia, 
Seychelles, aràbia Saudita, oman, 
Pakistan, índia, Singapur, corea del 
Sud, indonèsia, xina, rússia.

■	 fco-150 (part de l’operació lliber-
tat duradora): eua, França, regne 
unit, alemanya, Japó, austràlia, Pa-
kistan, malàisia, canadà, Dinamarca, 

41. Font de les participacions: The Military 
Balance (diversos anys); ministerio de De-
fensa – atalanta, http://www.mde.es/are-
astematicas/misiones/encurso/ [consulta: 
25 de juny de 2010] i webs oficials de les 
operacions militars.

itàlia, corea del Sud, Holanda, nova 
Zelanda, Portugal, Singapur, espanya 
i turquia.

■	 fco-151: eua, regne unit, corea del 
Sud, austràlia, turquia, tailàndia, Pa-
kistan, malàisia.

■	 fco-152: eua, regne unit, Kuwait, 
Bahrain, emirats àrabs units, aràbia 
Saudita, Qatar, itàlia i austràlia.

■	 tff-53: eua, regne unit.
■	 amiSom (ua): uganda, Burundi, Dji-

bouti, Kenya.
■	 eutm (ue): espanya, França, itàlia, 

alemanya, Portugal, Finlàndia, Hon-
gria, irlanda, grècia, regne unit, Bèl-
gica, Suècia, malta, luxemburg.

■	 Subministrament d’armaments 
a Somàlia en els darrers anys: eua, 
egipte, uganda, aràbia Saudita, líbia, 
Síria, Djibouti, iran, etiòpia i eritrea.

■	 formació recent a policies, militars 
i milicians (fora de l’operació eutm): 
eua, França, rússia, uganda, Kenya, 
etiòpia, alemanya, itàlia, egipte, reg-
ne unit i Sudan.

nombre 
d’operacions 
participades

nota: només están considerades les operacions militars relacionades directament amb la pirateria i Somàlia
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resolucions inicials del 
consell de Seguretat de 
l’onu

resolució 1814 (15 maig 2008). Rei-
tera el seu suport a la contribució que 
han fet alguns estats per protegir els 
combois marítims del programa mun-
dial d’aliments, exhorta els estats [...] a 
que, en estreta coordinació entre ells 
[...] i a petició del govern Federal de 
transició, prenguin mesures per tal de 
protegir la navegació per al transport i 
subministrament d’assistència huma-
nitària a Somàlia.

resolució 1816 (2 juny 2008). Expres-
sant la seva preocupació pels informes 
trimestrals rebuts de l’organització 
marítima internacional (imo) des de 
2005, que aporten proves de la subsis-
tència de la pirateria i el robatori a mà 
armada, particularment a les aigües si-
tuades davant de la costa de Somàlia.
Insta els estats, els vaixells de guerra i 
avions militars dels quals operin en alta 
mar i en l’espai aeri davant de la costa 
de Somàlia, a que es mantinguin atents 
als actes de pirateria i robatori a mà 
armada, i en aquest context, encoratja 
en particular els estats interessats en 

l’ús de les rutes comercials marítimes 
situades davant de la costa de Somàlia, 
a que augmentin i coordinin els seus 
esforços per desanimar els actes de 
pirateria i robatori a mà armada al mar 
en cooperació amb el gFt.
Decideix que [...] els estats que coo-
perin amb el gFt en la lluita contra 
la pirateria i el robatori a mà armada 
al mar davant la costa de Somàlia [...] 
podran:
a) entrar en les aigües territorials de 

Somàlia [...]
b) usar, en les aigües territorials de 

Somàlia, tots els mitjans necessaris 
per reprimir els actes de pirateria i 
robatori a mà armada.

resolució 1838 (7 octubre 2008). 
Molt preocupat per la recent prolife-
ració dels actes de pirateria i robatori 
a mà armada comesos davant de la 
costa de Somàlia [...]

resolució 1851 (16 desembre 2008). 
Molt preocupat encara per l’accentuat 
augment dels incidents de pirateria i 
robatori a mà armada comesos davant 
de la costa de Somàlia en els darrers 
sis mesos [...]

operacions navals contra la pirateria. amb fons vermell, operacions amb participació espanyola reconeguda

operació militar
‘01 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

llibertat duradora

Bases militars

Subminist. armes

fco-151

fco-150

fco-152

allied Provider

allied Protector

ocean Shield

atalanta

eutm

amiSom

més d’una dècada de presència militar 
amb diferents excuses. abans el 
terrorisme, ara la pirateria

Perquè només s’esmenta 
Somàlia i no el iemen, 

Kenya, djibouti, eritrea  
o Seychelles?
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2.3. Panoràmica de les 
operacions militars

Bases militars

■	 frança. França té desplegats a Dji-
bouti uns 1.690 soldats,42 i té una altra 
base militar a la reunion que allotja 
més de 1.000 soldats. França ha man-
tingut des de fa dècades una presèn-
cia militar a l’oceà índic, especialment 
al golf d’aden. Dos bucs i un avió de 
patrulla marítima operen en aques-
ta zona ja sigui en un marc estatal ja 
sigui en el marc multinacional de la 
Fco-150 i de la Task Force 57, que for-
men part de l’operació llibertat Du-
radora, encarregades, teòricament, de 
dissuadir i impedir el tràfic d’armes i 
els moviments terroristes.43

■	 eua. a l’africa command de Djibou-
ti, hi ha uns 190 soldats de terra, 717 
de l’armada, 125 de l’exèrcit de l’aire i 
133 marines; mentre que a les Seyche-
lles hi ha un dispositiu d’avions sense 
pilot mQ-9 reaper44. la base nord-
americana, oficialment l’única a l’àfri-
ca, es troba a camp lemmonier, una 
antiga instal·lació de la legió estran-
gera francesa prop de l’aeroport de 
Djibouti. està ocupada per la Combi-
ned Joint Task Force-Horn of Africa, 
una força antiterrorista desplegada 
després dels atacs de l’11-S.45

42.  international institute for Security Studies: 
The Military Balance.

43.  ministeri de Defensa de França (2010): 
“l’action de la France dans la lutte contre 
la piraterie”, nota de premsa del 12 de juliol.

44.  international institute for Security Studies: 
The Military Balance.

45.  “Japan to build navy base in gulf of aden”, 
uPi.com, 11 maig de 2010, disponible 
a: http://www.upi.com/Business_news/
Security-industry/2010/05/11/Japan-to-
build-navy-base-in-gulf-of-aden/uPi-
60511273596816/#ixzz1Ys5hPJ3b [consul-
ta: 24 de setembre de 2011].

■	 Japó. el juliol de 2011, Japó va obrir 
una base militar permanent on s’es-
tabliran les “Forces marítimes de 
autodefensa del Japó”, constituïdes 
per 600 soldats (180 dels quals esta-
ran en una base prop de l’aeroport 
internacional de Djibouti), amb l’ar-
gument de combatre la pirateria.46 
aquesta base va ser anunciada l’abril 
de 2010. tanmateix, Japó ja tenia 
presència militar al golf d’aden (des 
de 2009, amb destructors amb mís-
sils i avions de patrulla marítima) i al 
territori de Djibouti (militars allotjats 
des de 2009 en règim de lloguer a la 
base dels eua a camp lemmonier). 
la nova base inclourà una pista aèria 
per als avions de lockheed martin 
P-3 orion de patrulla marítima i una 
instal·lació portuària permanent,47 i 
proporcionarà uns 30 milions de dò-
lars anuals a Djibouti.

■	 alemanya.  almenys des de 2002, els 
soldats alemanys utilitzen de manera 
permanent un port per a operacions 
relacionades amb l’operació lliber-
tat Duradora, de control de la Banya 
de l’àfrica.48 almenys 1.000 soldats 
alemanys han estat desplegats a 
Djibouti.49

> la xina també ha expressat el seu 
interès a establir una base militar na-
val al golf d’aden.50 també participa 
en operacions militars unilaterals i 
conjuntes en aquesta zona.

46.  mohamed osman Farah (2011): “Japan 
opens military Base in Djibouti to Help 
combat Piracy”, Bloomberg, 8 Juliol, dispo-
nible a:

http://www.bloomberg.com/news/2011-07-
08/japan-opens-military-base-in-djibouti-
to-help-combat-piracy.html [consulta: 24 
de setembre 2011].

47.  “Japan to build navy base in gulf of aden”, 
Op. Cit.

48.  “«terrorist fighters» concentrating in Dji-
bouti and Kenya”, Afrol News, febrer 2002, 
http://www.afrol.com/news2002/dji001_
ken_terrorwar.htm

49.  “operation enduring Freedom – Horn of 
africa (Djibouti)”, GlobalSecurity.org, http://
www.globalsecurity.org/military/ops/oef-
djibouti.htm

50.  “Japan to build navy base in gulf of aden”, 
Op. Cit.

també espanya i altres 
països tenen presència 
permanent a djibouti
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operació atalanta
(unió europea)

Per tal d’impulsar accions que asse-
guressin el tràfic marítim a la Banya 
d’àfrica, el consell de Seguretat de 
l’onu va aprovar les resolucions 1814, 
1816, 1838, 1846 i 1851 l’any 2008 i la 
1897 el 2009. Ja el 19 de setembre de 
2008, el consell de la ue va aprovar la 
creació d’una cèl·lula de coordinació 
sobre pirateria, sota comandament 
d’un oficial espanyol, per coordinar 

les unitats navals i aèries a les costes 
de Somàlia durant tres mesos. el 8 de 
desembre de 2008, el consell de la ue 
aprovava l’inici d’actuació de l’opera-
ció atalanta per lluitar contra la pirate-
ria en aigües de Somàlia. És la primera 
operació marítima de la ue en el marc 
de la Política europea de Seguretat i 
Defensa (PeSD).51

51.  “opération navale de l’ue contre la pirate-
rie», nota de premsa de desembre de 2009 
eunaVFor/13, http://www.consilium.euro-
pa.eu/pesd

operacions unilaterals – detall del desplegament

País com ho fan?  
(vegeu els acrònims a la pàg. 6)

País com ho fan?

eua 2008: DDg, 4 mcm; 2009: 3 DDg, FFg, 4 
mcm, 5 PFc, 1-t-aKeH, 2 t-ao, atF, 6 PBc

austràlia 2008: FFg

França 2008: 3 FFH, FF, Pco turquia 2008: FFg

regne unit 2008: 3 FFg, 2 mcc, 2 mHo; 2009: 3 FFg, 4 
mHo, 2 lSD

rússia 2008: FFg, aol; 2009: DDg, aoe, atF

alemanya 2008: FFg, aot xina 2009: 2 FFg, aorH

Holanda 2008: DDg índia 2008: 2 FFg; 2009: FFg

Dinamarca 2008: ag aràbia S. 2009: 2 FFg

itàlia 2008: DDg Singapur 2008: lSt

grècia 2008: FFg etiòpia 2008: 2.500-3.000 soldats

Japó 2009: 2 DDg iran 2009: 1 FFg; 1 aorH

Font: The Military Balance, diferents anys.

total de forces de l’operació atalanta

espanya

Portahelicòpters eSPS galicia

França

Fragata FS De graSSe

Vaixell de patrulla oceànica eSPS inFanta criStina Fragata FS Floreal

avió rcm BarBo cn235 Fragata FS cDt Bouan

alemanya

Fragata FgS Koeln Buc Pc FS Somme

Fragata FgS HamBurg avió rcm oBelix atl-2

Buc Pc FgS rHoen avió rcm F50 Falcon

Holanda Buc Pc HnlmS amSterDam avió rcm c2 e3F

itàlia Fragata itS liBeccio grècia Fragata HS aDriaS

luxemburg avió rcm Seagull merlin iii-a Bèlgica Fragata BS louiSe marie

Suècia Buc de patrulla oceànica HSWmS carlSKrona

avió rcm: avió de reconeixement i control marítim; Buc Pc: Vaixell de proveïment de combustible
Dades a 19 d’abril de 2011. http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cmsupload/naviresnov.pdf
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àrea d’actuació de 
l’operació atalanta

les forces desplegades 
operaven inicialment fins 
a 500 milles marines al 
llarg del litoral de Somà-
lia i països veïns.52 aques-
ta zona abraça el sud de 
la mar roja, el golf d’aden 
i una part de l’oceà índic 
que comprèn les Seyche-
lles.53 Però el 23/02/2012 
es van autoritzar opera-

cions militars en territori terrestre i 
marí somali.

el mandat inclou aigües territorials 
de Somàlia.54 acord signat amb el gFt 
el 29/11/2008. acords també amb Ke-
nya (4/12/2008) i Djibouti (1/12/2008). 
acord amb etiòpia per sobrevolar es-
pai aeri (24/11/2008), per proveir ata-
lanta. 

el 14 de juny de 2010, el consell de 
la ue va decidir ampliar el mandat de 
l’operació per dos anys més fins al 12 
de desembre de 2012 (i el 23 de març 
de 2012 va anunciar que es tornaria 
a ampliar fins el desembre de 2014).

Qui finança l’operació atalanta?

els costos comuns destinats a asse-
gurar el proveïment de la força, es 
reparteixen entre els estats que par-
ticipen en l’operació i es determinen 
a prorrateig de la seva participació. 
a més, cada estat membre partici-
pant assumeix la càrrega pressupos-
tària dels mitjans que ell proveeix 
(desplegament de les tropes, suport 
logístic, salaris, etc.). i les despeses de 
funcionament de l’estat major ope-
ratiu i de l’estat major de la Força (8,3 
milions d’euros per a l’any 2009) es re-
parteixen entre els estats membres de 
la ue en funció del seu PiB.55

52. “action commune 2008/851/PeSc du con-
seil du 10 novembre 2008”, Journal officiel 
de l’Union européenne.

53. “opération navale de l’ue contre la pirate-
rie”, Op. Cit.

54. consejo de Seguridad de naciones unidas 
(2009): “informe del Secretario general pre-
sentado de conformidad con la resolución 
1846 (2008) del consejo de Seguridad”, reso-
lució S/2009/146, 16 de març de 2009, p.8.

55. “opération navale de l’ue contre la pirate-
rie”, Op. Cit.

operació eutm 
(unió europea) 

De la negociació promoguda per l’onu 
entre el gFt i l’aleshores coalició arma-
da d’oposició al règim arS (aliança per 
a l’alliberament de Somàlia) per arribar 
a la resolució del conflicte, en va sortir 
l’acord de Djibouti (9 de juny de 2008). 
Dintre del marc d’aquest acord, el con-
sell de Seguretat de l’onu va aprovar la 
resolució 1872 el 2009, que incideix 
en la importància de reforçar l’ensinis-
trament i equipament de les forces de 
seguretat. arran d’aquesta resolució, 
el 7 d’abril de 2010, la ue va llançar 
una missió militar per contribuir a la 
formació  de les forces de seguretat 
somalis, la qual s’inscriu en el marc de 
la PeSd - Política europea de Segure-
tat i Defensa.

aquesta missió es desenvolupa a 
uganda, on les milícies del gFt reben 
la formació. uganda és, d’altra banda, el 
principal contribuent en forces d’ami-
Som, que està sota comandament 
ugandès. l’estat major de la missió de 
la ue està situat a la capital, Kampala. 
estava previst que la missió acabés 
el 2011, després de dues fases de sis 
mesos, però estava encara en funcio-
nament el 2012.

la missió europea està sota la respon-
sabilitat del consell de la ue i de l’alt 
representant. el coronel espanyol 
ricardo gonzález va ser nomenat co-
mandant de la missió i comandant de 
la força de la ue. 

els costos comuns destinats a asse-
gurar el proveïment de la força, es re-
parteixen entre els estats que parti-
cipen en l’operació i es determinen a 
prorrateig de la seva participació. a 
més, cada estat membre participant 
assumeix la càrrega pressupostària 
dels mitjans que ell proveeix (desple-
gament de les tropes, suport logístic, 
salaris, etc.). i les despeses de funciona-
ment de l’estat major operatiu i de l’es-
tat major de la Força i del reforçament 
del camp d’entrenament de Bihanga (5 
milions d’euros per a l’any de durada) 
es reparteixen entre els estats mem-
bres de la ue en funció del seu PiB.56

56. “PreSSe - Secrétariat du conseil de l’ue”, 
juny de 2010, www.consilium.europa.eu/
psdc [consulta: 25 de juny de 2010].

els costos anuals de 
l’operació atalanta 
s’estimen en 450 milions 
d’euros*

*estimació de Stig Hansen del cost per 
a la ue i els seus estats membres. citat a 
itziar ruiz-giménez (2011): “la política 
exterior española de construcción 
de la paz hacia África Subsahariana. 
Balance de las últimas décadas 
desde la perspectiva del principio 
de coherencias políticas”, grupo de 
estudios africanos de la universidad 
autónoma de madrid, novembre, p.45.

mapa aproximat de l’operació atalanta
la línia groga marca el límit de la Zee.

http://www.consilium.europa.eu/psdc
http://www.consilium.europa.eu/psdc
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operació Ocean Shield
(otan)

Allied Provider
24 d’octubre –  
12 de desembre de 2008

Allied Protector
març – agost  
de 2009

Ocean Shield
17 d’agost  
de 2009 – en curs

arran de la “petició” del Secretari gene-
ral de l’onu el 2008, l’otan va comen-
çar a escortar els vaixells del Programa 
mundial d’alimentació (Pma), sota 
el nom d’operació Allied Provider. Va 
ser reemplaçada per l’operació Allied 
Protector entre març–agost de 2009 i 
aquesta última ho fou per l’operació 
Ocean Shield (iniciada el 17 d’agost de 
2009, amb data prevista de finalització 
en acabar l’any 2012). aquestes opera-
cions s’han constituït amb vaixells de 
l’otan que patrullen per l’atlàntic est 
i la mediterrània.

allied Provider
en aquesta missió de vuit setmanes 
van participar almenys quatre vaixells 
del grup Permanent marítim 2, de llui-
ta contra la pirateria:57

■	 itS Durand de la Penne (itàlia)

57.  “Successful completion of nato mission 
operation allied Provider”, 12 de desem-
bre de 2008, http://www.nato.int/shape/
news/2008/12/081212a.html [consulta: 29 
de desembre de 2011].

■	HS themistokles (grècia)
■	HmS cumberland (regne unit)
■	tgS gokova (turquia)

la funció teòrica d’aquesta operació –i 
així consta a totes les webs oficials de 
l’otan i dels ministeris de Defensa del 
països implicats–, era la de protegir els 
vaixells del Pma. Per això, podia ope-
rar en aigües territorials de Somàlia. 
tanmateix, els objectius semblen molt 
més vinculats a assumptes estratègics, 
i no només pel fet que als països de 
l’otan els ha importat relativament 
poc la situació de la població soma-
li (sobre aquest punt, vegeu la part 4 
d’aquest informe). D’una banda, se sap 
que allied Provider va facilitar “submi-
nistraments especials” a mogadiscio 
i va donar suport a l’operació militar 

efectius eutm

estat nombre 
d'efectius

estat nombre 
d'efectius

estat nombre 
d'efectius

espanya 38 Bèlgica 6 malta 3

França 26 irlanda 5 regne unit 2

itàlia 18 Finlàndia 4 grècia 2

Portugal 15 Hongria 4 xipre 1

alemanya 13 Suècia 4 total: 141

Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, Sesión plenaria núm. 148, 22 d’abril de 2010, p.18.

Panoràmica de les operacions militars de la ue

operació militar eunaVfor atalanta, de patrulla marítima

operació civil-militar eucaP nestor (rmcB), de suport de 
capacitats marítimes (es crearà el 2012, amb més de 200 persones)

operació eutm Somàlia, d’entrenament de forces 
progovernamentals

centre d’operacions 
en suport del PeSd

(creat el 2003)
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amiSom,58 que és, com sabem, una de 
les parts en conflicte que rep suport 
dels països occidentals. D’altra banda, 
cal preguntar-se quants vaixells del 
Pma van escortar aquests quatre bucs 
de guerra durant mes i mig. Se sap, per 
exemple, que, fora d’allied Provider, 
Holanda va escortar vuit carregaments 
del Pma amb un total de 59.405 tones 
d’ajuda humanitària. Segons afirma 
l’otan, acabada l’operació, allied Pro-
vider havia garantit el subministrament 
d’unes 30.000 tones d’ajuda humanità-
ria.59 Vol això dir que només va escortar 
quatre carregaments? 

ocean Shield

l’operació en curs, Ocean Shield, a més 
de les funcions de vigilància i dissu-
asió, ofereix entrenament als països 
de la zona per desenvolupar les seves 
pròpies capacitats per combatre la 
pirateria.60 els participants d’aquesta 
operació militar serien els següents:61

País com ho fa
(vegeu llistat 
d’acrònims a la pàg. 6)

eua 2009: DDg; 2010: DDgm, 
FFH

regne unit 2009: FFg; 2010: FFgHm

Dinamarca 2010: ag

itàlia 2009: FFg; 2010: FFgHm

grècia 2009: FFg

turquia 2009: FFg

altres contribucions (segons diferents fonts 
en premsa escrita): Holanda, espanya, aleman-
ya, Bèlgica, canadà, Portugal, Seychelles, aràbia 
Saudita, oman, Pakistan, índia, austràlia, Singa-
pur, corea del Sud, indonèsia, xina i rússia.

58. consell de Seguretat de nacions unides 
(2009): “informe del Secretario general pre-
sentado de conformidad con la resolución 
1846 (2008) del consejo de Seguridad”, 
resolució S/2009/146, 16 de març de 2009, 
paràgraf 26.

59. ”Successful completion of nato mission 
operation allied Provider”, Op. Cit. consejo 
de Seguridad de naciones unidas (2009): 
Op. Cit., paràgrafs 16 i 26.

60. “nato - topic: counter-piracy operations”, 
www.nato.int [consulta: 27 de desembre 
de 2010].

61. Dades de The Military Balance, anys 2010 i 
2011.

la participació espanyola en aques-
tes operacions no està declarada en 
cap dels informes i webs oficials, com, 
per exemple, la del ministeri de De-
fensa espanyol. tanmateix, el govern 
espanyol ha hagut de reconèixer 
aquesta participació tant a l’operació 
allied Provider,62 com a allied Protec-
tor (com a mínim amb la fragata Blas 
de lezo63) i a ocean Shield.64

forces combinades 
d’operacions (fco, estats 
units i aliats)65

les Fco patrullen a través de més de 
2,5 milions de milles quadrades d’ai-
gües internacionals (“de l’estret d’or-
muz al canal de Suez, des del Pakistan 
a Kenya”) per dur a terme operacions 
integrades i coordinades amb un ob-
jectiu comú: la seguretat marítima, 
“per acabar amb el terrorisme, impedir 
la pirateria i reduir el tràfic il·legal de 
persones i drogues, i promoure el medi 
ambient marítim com un lloc segur per 
als navegants amb negocis legítims”. 
inclou aproximadament “tres dotzenes 
de vaixells” d’austràlia, França, alema-
nya, itàlia, Pakistan, canadà, Dinamarca, 
turquia, els eua i regne unit, i també 
d’altres forces navals i personal d’altres 
nacions.66 el centre de coordinació és 
Bahrein, seu de la V Flota dels eua. 

62. Segons la compareixença sobre missions a 
l’exterior de la ministra de Defensa carme 
chacón al congrés de Diputats el 2009.

63. Segons la resposta a la pregunta parla-
mentària de rosa Díez 184/058951, de 2 de 
juny de 2009, sèrie D, núm. 213.

64. Segons el ministeri de afers exteriors i 
cooperació el 2010. itziar ruiz-giménez 
(2011): “la política exterior española de 
construcción de la paz hacia África Subs-
ahariana. Balance de las últimas décadas 
desde el perspectiva del principio de 
coherencias políticas”, grupo de estudios 
africanos de la universidad autónoma de 
madrid, novembre.

65. Font de les dades de les taules de contri-
bució de The Military Balance 2010 i The 
Military Balance 2011. altres fonts estan 
especificades.

66. “combined maritime Forces”, marina dels 
eua, http://www.cusnc.navy.mil/cmf/cmf_
command.html [consulta: 27 de desembre 
de 2010].
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fco-150
la Fco-150 ja existia com a força de la 
US Navy i, a partir de l’11 de setembre 
de 2001, es va convertir en una for-
ça patrullera a la Banya d’àfrica amb 
objectius antiterroristes. De fet, forma 
part de l’operació llibertat Duradora.67 
actualment també se li han assignat 
tasques antipirateria.68 aquesta va ser 
la primera força naval a contribuir a la 
lluita contra la pirateria (centrada en 
aquest objectiu). Des de la seva cre-
ació, la Fco-150 ha estat comandada 
per França, Holanda, regne unit, Pakis-
tan, canadà i austràlia.69

País com ho fa?  
(anys 2009 i 2010)

França 2009: FFg, aorH; 2010: 
DDgHm

regne  
unit

2009: FFg, aorH; 2010: 
FFgHm

alemanya 2009: FFg

Japó 2009: DDg, aoe

Pakistan 2009: 1 DDg

austràlia 2010: FFgHm

malàisia 2009: DDg

altres contribuents: Dinamarca, canadà, 
itàlia, corea del Sud, Holanda, nova 
Zelanda, Portugal, Singapur, espanya, 
turquia i els eua70

fco-151
iniciada el gener de 2009, aquesta és 
una missió sense restriccions geogràfi-
ques. l’objectiu dels eua seria “comba-
tre la pirateria al golf d’aden, mar arà-
biga i oceà índic i els seus voltants”.71 
es tracta d’una missió de “coordinació 
amb altres estats membres i organit-

67. “ctF-150: maritime Security”, http://combi-
nedmaritimeforces.com/ctf-150-maritime-
security/ [consulta: 24 de març de 2012]

68. “The Military Balance 2010, p.286.
69. “combined task Force (ctF) 150”, marina 

dels eua, http://www.cusnc.navy.mil/
cmf/150/index.html [consulta: 31 de de-
sembre de 2011].

70. ctF-150: maritime Security”, op. cit. el lloc 
web oficial no menciona la participació 
de Japó i malàisia, mentre que The Military 
Balance sí ho fa. en aquest informe s’ha 
considerat la participació.

71. consell de Seguretat de nacions unides 
(2009): “informe del Secretario general pre-
sentado de conformidad con la resolución 
1846 (2008) del consejo de Seguridad”, 
resolució S/2009/146, 16 de març de 2009, 
p.8.

zacions regionals que desenvolupin 
operacions contra la pirateria a la re-
gió”, i està coordinada des de Bahrein. 
la Fco 151 cobreix una àrea de 1,1 
milions de milles quadrades i ha estat 
comandada per les armades dels eua, 
corea del Sud i turquia. el personal de 
coordinació, de diferents països de la 
coalició, gestiona les operacions des 
del vaixell uSS anzio.72

País com ho fa?  
(anys 2009 i 2010)

eua 2009: cg; 2010: cgHm, 
DDgHm, FFH, lPD, lSD

regne  
unit

2010: aorH

corea del 
Sud

2009: DDg; 2010: 
DDgHm

austràlia 2009: FF

turquia 2009: FFg; 2010: 
FFgHm

tailàndia 2010: Pco, aorH 

malàisia 2009: FFg

Pakistan 2009: 1 FFg

fco-152
Des de març de 2004, la Fco-152 ope-
ra a les “aigües internacionals” del golf 
d’aràbia i forma part de l’operació lli-
bertat Duradora. les operacions estan 
relacionades amb la “seguretat maríti-
ma”, incloent-hi la pirateria.73

País com ho fa?  
(any 2010)

eua 4 mco

regne unit 2 mco, 2 mHc, 2 lSD, 
aot

altres contribuents:74 Kuwait, Bahrain, 
emirats àrabs units, aràbia Saudita, Qatar, 
itàlia, austràlia.

72. “combined task Force (ctF) 151”, marina 
dels eua, http://www.cusnc.navy.mil/
cmf/151/index.html [consulta: 28 de de-
sembre de 2011].

73. “combined task Force (ctF) 152”, marina 
dels eua, http://www.cusnc.navy.mil/
cmf/152/index.html [consulta: 24 de de-
sembre de 2011].

74. “ctF-152: gulf maritime Security”, http://
combinedmaritimeforces.com/ctf-152-
gulf-security-cooperation/ [consulta: 24 de 
març de 2012].
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F.S.: Forces de Seguretat (milícies progovernamentals); F.a.: Forces armades (milícies progovernamentals)

elaboració pròpia a partir de dades d’amnistia internacional (2010): “Somalia: Hay que revisar la asistencia internacional militar y policial”  
índex: aFr 52/001/2010, p.22-28

taula d’iniciatives de formació de forces militars i policials somalis (a gener de 2010)

frança. Formació de f.S. del 
gFt a djibouti. més de 600 
alumnes el 2009 (cost de 1,5 
milions d’euros). oferta de 
formació d’altres 3.000 soldats 
més. reclutament directament 
fet pel gFt en base a tres 
criteris fixats per França 
(majors d’edat, balanç clànic i 
no experiència en combat, en 
milícies ni militar)

alemanya i itàlia. Finançament de la 
formació (per part d’etiòpia) de f.S. 
(almenys 1.000) del gFt, a etiòpia. itàlia 
volia ensinistrar una policia paramilitar 
especial, similar als carrabiners italians. 
els alumnes els selecciona el gFt

regne unit. 
Formació de 
f.S. del gFt (es 
desconeix el 
lloc). assessoria 
estratègica 
de control de 
la seguretat 
i instrucció 
militar no 
individual

federació russa. Formació de f.S. 
del gFt com a suport a la formació 
francesa a djiboutiegipte. Formació a policies i 

f.S. del gFt a egipte

Sudan. Formació de f.a. del 
gFt (es desconeix el lloc). 
Formació a 120 escortes

etiòpia. Formació de f.a. del gFt (2007-2008)  
i policies (2007-2009) a etiòpia. inclou 
lliurament d’uniformes i armes

amiSom i govern d’uganda. Formació de f.a. i policials 
del gFt a uganda i mogadiscio. més de 6.000 soldats 
ensinistrats. Finançament de la ue (60 milions d’euros). 
implica transferència de equipament militar

Kenya. Formació a policia 
i f.a. del gFt a Kenya, 
probablement prop dels 
campaments de refugiats 
de Dadaab. Formació de 
entre 6.000 i 10.000

Programa de desenvolupament de l’onu. 
Formació de policies de Somàlia, Somalilàndia 
i Puntlàndia a uganda i Somàlia (formadors 
formats a uganda). més de 10.000 policies 
ensinistrats (cicles de formació de 3 mesos). 
inclou equipament militar i armes que es 
transferiran a amiSom. alumnes seleccionats 
pel director general de la policia del gFt (que 
ha mostrat preferències pels seus grups afins). 
el PnuD pot excloure alumnes si creu que han 
comès abusos de drets humans

estats units. Formació a f.a. del 
gFt a uganda i djibouti, entre 
altres possibles. Potser lliurament 
d’equipament a través d’amiSom i 
els governs d’uganda i Djibouti. no 
es coneixen els detalls de selecció 
d’alumnes. almenys 750 alumnes 
a uganda per a formació de nou 
mesos

unió europea. Formació de f.S. del gFt 
a uganda. es desconeixen els detalls de 
selecció
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Part 3. interÈS 
d’eSPanya a Somàlia  
i el Seu entorn

3.1. una zona d’interès 
geopolític espanyol

els interessos d’espanya a la regió es 
poden resumir de la següent manera:

1. interessos en els recursos naturals. 
clarament, aquesta és la prioritat espa-
nyola: els beneficis pesquers.

2. Suport als països aliats en termes 
geopolítics i geoeconòmics. espanya 
és membre de la ue i de l’otan i aliat 
important d’alguns dels països més in-
teressats a la regió. almenys des d’ini-
cis de 2002 espanya ha estat present 
militarment a la zona, molt important 
per a la “guerra contra el terror”.

3. Visibilitat i guany de pes inter-
nacional. madrid no es pot permetre 
no estar en un dels punts geopolítica-
ment més importants del món i “fallar” 
als seus aliats si vol ser rellevant a les 
cimeres internacionals.

4. opinió pública interna. el sector 
pesquer de galícia i del País Basc és 
molt present a l’índic, cosa que su-
posa un ingrés per a moltes famílies i 
un assumpte preferent per als polítics 
d’aquestes comunitats. Per tant, la pira-
teria està molt present tant al congrés 
com als mitjans de comunicació.

5. influència geopolítica i geoeconò-
mica a la zona. malgrat que espanya 
intenta guanyar rellevància internacio-
nal, no és aquesta una zona prioritària. 
a més, no té gaire espai en un tauler on 
hi ha massa jugadors i massa potents.

6. Solució a la crisi permanent so-
mali. Somàlia no és un país preferent 
ni especial per a espanya. De fet, entre 
1994 i 2005 no va destinar un sol euro 
a un dels països amb crisis humanità-
ries més greus. tanmateix, la situació 
va canviar molt a partir de 2008 i, el 
2009, espanya va ser un dels majors 
contribuents d’ajuda alimentària a 
Somàlia, que esdevingué la segona re-
ceptora africana de l’estat espanyol. un 
dels motius sigui molt probablement 
equilibrar la ràtio entre fons destinats 
militars i humanitaris, però també s’en-

devina una intenció humanitària que, 
si bé no explica la participació militar 
espanyola, sí parla favorablement d’al-
gunes persones de l’agència de coo-
peració espanyola.

7. comerç a través del golf d’aden.  
no es disposa de dades de la rellevàn-
cia per a espanya, però no s’espera que 
sigui aquest un factor tan rellevant 
com per a altres països.

8. Somàlia com a amenaça. aquesta 
afecta principalment la flota pesquera, 
no el territori de l’estat. Preocupacions 
com els atemptats de l’11-m no tenen 
relació massa significativa amb Somà-
lia. tanmateix, la zona ha demostrat ser 
perillosa per als espanyols (pescadors, 
treballadors humanitaris, periodistes, 
turistes –al iemen).

Preferència d’interessos globals Preferència d’interessos espanyols

1
comerç a través del  
golf d'aden

1 interessos en els recursos naturals 

2 influència geopolítica a la zona 2 Suport als països aliats

3 Suport als països aliats 3
Visibilitat i guany de pes 
internacional

4 interessos en els recursos naturals 4 opinió pública interna

5 Somàlia com a amenaça 5 influència geopolítica a la zona

6 opinió pública interna 6
Solució a la crisi permanent 
somali

7
Visibilitat i guany de pes 
internacional

7 comerç a través del golf d’aden

8
Solució a la crisi 
permanent somali

8 Somàlia com a amenaça 

Segons el ministeri de Defensa espanyol:75

“el segrest, l’abril de 2008, del pesquer ‘Playa de Bakio’, va posar de manifest que 
el problema de la pirateria a Somàlia representava, no només una amenaça per 
a la seguretat marítima internacional, sinó també per als interessos nacionals 
a la zona, representats per l’activitat pesquera de la flota tonyinaire espa-
nyola a l’índic. en conseqüència, el consell de ministres va ordenar la missió 
[atalanta] mitjançant acord de 23 de gener de 2009.”

75. Web del ministeri de Defensa espanyol [consulta: 25 de juny de 2010]..
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3.2. fons públics per a 
interessos privats:  
la indústria tonyinaire

flota tonyinaire

espanya és el segon productor mun-
dial, darrere de tailàndia, de conserves 
de tonyina (229.400 tones produïdes 
el 2008), i té la major flota pesque-
ra de la unió europea. la producció 
de conserves de tonyina representa el 
65% de la producció total espanyola de 
conserves de peixos i mariscs. espanya 
representa un 60% de les captures de 
tonyina de la ue i França el 40%. Són 
unes 500.000 tones de tonyina.76 la 
indústria conservera tonyinaire treba-
lla fonamentalment amb les espècies 
tropicals: Yellowfin (thunnus albaca-
res), llistat o Skipjack (Katsuwonus Pe-
lamys) i el “patudo” o Bigeye (thunnus 
obesus).
la ue gasta 150 milions d’euros anuals 
per accedir a caladors d’altres aigües 
territorials. en el cas de la tonyina, els 
acords pesquers de la ue a l’atlàntic 
obliguen a pagar per tona capturada i 
a l’índic es paga per nombre d’embar-
cacions i no per tona capturada.77 això 

76. interatun, www.interatun.com
77. mikael cullberg (2009): “un mar de injus-

ticias y esperanzas”, Swedish Society for 
nature conservation, p. 9 i 23.

fa menys rendible l’atlàntic que l’oceà 
índic.78 a més, la ue subvencionava fins 
al 2002 la creació d’empreses mixtes 
amb altres països (aquells on hi ha els 
caladors), com a estímul per exportar 
la sobrecapacitat de la flota pesquera 
comunitària.79 Després de 2002, la flota 
ha continuat rebent ajuts diversos de 
les autoritats europees.80

Pesca espanyola a les 
costes de Somàlia
l’oceà índic és clau per a la flota to-
nyinaire espanyola. armadors, pesca-
dors i conservers coincideixen en les 
enormes dificultats que representaria 
abandonar l’índic malgrat l’amenaça 
dels pirates somalis.81 no hi ha caladors 
alternatius per capturar les espècies de 
tonyina que interessen a la indústria 
transformadora. com ja hem comen-
tat, els acords pesquers fan l’atlàntic 
menys rendible, en matèria de túnids, 
que l’oceà índic.82

78. entrevista amb luis ambrosio, dins lali mu-
soles (2010): De tonyines, pirates i pescadors, 
tesina final del màster de Sostenibilitat, 
universitat Politècnica de catalunya, p.36.

79. Vegeu www.clusterdepesca.com
80. lali musoles (2010): Op. CIt., p.40.
81. m. gimeno (2010): “el océano índico, la 

gran «mina» de atún para la flota española”, 
El Correo Gallego, 11 de gener.

82. entrevista amb luis ambrosio, dins lali 
musoles (2010): Op. Cit., p.36.

la flota espanyola  
a l’oceà índic

associacions espanyoles d’armadors de pesca
que operen a l’oceà índic

Amb bandera 
espanyola

13 pesquers
5 bucs auxiliars

Amb bandera de 
les Seychelles

8 pesquers
10 bucs auxiliars

flota tonyinaire 
a l’Índic

(amb capital 
espanyol)

OPAGAC

8 EMPRESES

Operen a
 l’Atlàntic

Índic i
Pacífic

18 vaixells tonyinaires 
amb bandera espanyola

19 vaixells tonyinaires 
amb bandera d’altres països

9 vaixells mercants

ANABAC-OPTUC

6 EMPRESES
19 vaixells tonyinaires 

amb bandera espanyola 
i d’altres països

5 vaixells operen a
 l’Atlàntic

14 vaixells operen  
a l’Índic

interatun, www.interatun.com

informe cepesca 2009.

http://www.interatun.com
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les empreses tonyinaires treuen un 
bon marge de benefici. un parell 
d’exemples: echebastar Fleet va fac-
turar el 2008 un total de 30 milions 
d’euros, i va obtenir un benefici de 
5,6 milions d’euros. Pevasa va declarar 
unes vendes per sobre dels 35 milions 
d’euros i uns beneficis de més de 6 mi-
lions d’euros.83 És comprensible perquè 
“...el sector pesquer rep ajudes directes 
procedents del Fons europeu de Pes-
ca i nacionals, i ajudes indirectes com 
seria l’exempció global del pagament 
d’impostos sobre els combustibles. a 
la vegada, també es beneficia del lliure 
accés als recursos naturals, sense haver 
de contribuir als costos de gestió pú-
blica associats a la seva activitat”.84

les empreses de la industria de trans-
formació i comercialització s’agrupen 
en les associacions anFaco i Feico-
PeSca.

l’estratègia de les banderes de con-
veniència (Seychelles o altres) permet 
que els vaixells no estiguin subjectes a 
certes normes o acords de pesca.

Qui paga la protecció 
privada de les embarcacions 
espanyoles?

Ja abans del segrest, el 2008, del Playa 
de Bakio sembla que algun altre pes-
quer havia patit algun incident de pira-
teria. no obstant això, el primer vaixell 
amb bandera espanyola que consta als 
registres de l’imo des de gener 2005 
és el Playa de Bakio. les embarcaci-
ons de capital espanyol i bandera de 
conveniència, Seychelles per exemple, 
no són fàcils d’identificar. Potser va 
ser amb l’objectiu d’evitar incidents, 
que el govern espanyol, l’1 de juliol de 
2006, va prohibir la pesca dins de les 
200 milles de la Zona econòmica ex-
clusiva (Zee) de Somàlia. Senyal que 
abans d’aquesta data s’hi deuria 
feinejar.85

els armadors espanyols han demanat 
reiteradament al govern protecció a 

83. m. gimeno (2010): Op. Cit.
84. Libro Verde de la Reforma de la Política 

Pesquera Comunitaria (2009), http://eur-
lex.europa.eu/lexuriServ/lexuriServ.
do?uri=com:2009:0163:Fin:es:PDF

85. nota de premsa de 14 de maig de 2008 del 
ministeri de Política territorial i administra-
ció Pública.

bord dels vaixells, mitjançant l’embar-
cament de soldats de l’exèrcit (com fa 
França). el govern s’hi ha negat i, com a 
contrapartida, el ministeri de medi am-
bient i medi rural i marítim va aprovar 
de subvencionar el 25% del cost de 
contractació d’empreses privades als 
vaixells.

als informes mensuals de l’imo de 
l’any 2009 no consta cap atac a vaixell 
pesquer espanyol frustrat gràcies a la 
intervenció d’un equip de seguretat 
privada a bord. als informes de 2010 
en consten dos.

el reial Decret 1257/2010 destinava 
un import de 1.921.375 E per subven-
cionar el cost de contractar seguretat 
privada a bord.

els Pressupostos generals de l’estat 
per a l’any 2011, preveuen la quantitat 
de 2,38 milions E (assignació 470 pro-
grama 415B del ministeri de medi am-
bient i medi rural i marí) per a aquest 
concepte.

a més, el govern espanyol assumeix 
la formació militar dels vigilants pri-
vats.86

86. El País, 26 de novembre de 2010, p.18.

repartiment de costos de seguretat privada per als pesquers

Segons el rD 1257/2010, Boe, 9 d’octubre de 2010.

Govern  
Espanyol 25%

Armador 50%

Govern Basc  
o Xunta de 

Galícia 25%
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extracte del Boletín Oficial  
del Estado87

Artículo 5. Beneficiarios

Serán beneficiarios de las presentes subvenciones de carácter excepcional los ar-
madores de los siguientes buques, que componen la flota española de atuneros 
congeladores que actualmente faenan en el Océano Índico: 

Buque Alakrana
Buque Campo Libre Alai
Buque Izurdia
Buque Txori Argi
Buque Albacán
Buque Elai Alai
Buque Playa de Anzoras
Buque Txori Gorri
Buque Albacora cuatro
Buque Felipe Ruano
Buque Playa de Aritzatxu
Buque Txori Toki
Buque Albatun dos

87. Boletín Oficial del Estado, núm. 245, 9 d’octubre de 2010, sec. i, pàg. 85691.

Segrests de vaixells espanyols

nom del 
vaixell

tripulació 
espanyola

tripulació 
total

Segrest
duració 

(dies)
rescat pagati 

(milions)
Qui va pagar?

albacora iV ? ? 2000 3 Pagament fet ?

Playa de Bakio 13 26 20/04/2008 6 1,2 (dòlars) centre nacional d’intel·ligència

alakrana 16 36 02/10/2009 47 2,7 (euros) govern d’espanya

Vega 5ii 
2 (capità i 

contramestre)
24 28/12/2010 137

3,5 (euros), 
pels espanyols

?

i. “uno de los negociadores confirma que se pagó 1,2 millones de dólares para liberar al atunero”, el mundo, 28 d’abril de 2008; “Sexto secuestro con gallegos 
a bordo”, el Faro de Vigo, disponible a: http://www.farodevigo.es/galicia/2011/09/16/sexto-secuestro-gallegos-bordo/580857.html [consulta: 26 de desem-
bre de 2011].
ii. aquest vaixell tenia bandera de moçambic, però era propietat de la companyia espanyola Pescanova.

Así como los siguientes buques  
de apoyo:

Buque de apoyo Alakrantxu
Buque de apoyo Ortube Berria
Buque de apoyo Archanda
Buque de apoyo Taraska
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atacs de pirateria (registrats) contra vaixells amb bandera espanyola
Dades extretes dels informes mensuals de l’imo des de gener 2005 a desembre 2011

nom vaixell 
tipus de vaixell 
tonatge brut | 
número imo

data Hora

Posició de 
l'incident  

mn: milles 
nàutiques

detalls de l'incident i accions preses pel capità  
i la tripulació

es va avisar 
de l'incident 
a l'autoritat  
costanera? 

Quina?

PlaYa De BaKio 
Vaixell de pesca 
2101 | 9010345

20/04/2008 
14:52 utc

eSt àFrica 
Somàlia
00° 06.24' S 049° 
08.56' e

Pirates armats amb pistoles i llançadores de granades van 
segrestar el vaixell.

no

FeliPe ruano 
Vaixell de pesca 
2110 | 8806955

13/03/2009 
07:13 utc

eSt àFrica 
Fora de Somàlia 
07° 11.00' n 058° 
50.00' e

el vaixell fou perseguit per un esquif amb sis pirates armats 
amb armes automàtiques. el capità va augmentar la velocitat 
i va col·locar el vaixell a contraonatge i així va impedir que 
l'esquif s'acostés al vaixell. l' intent es va avortar.

Sí.
rcc austràlia

alaKrana 
Vaixell de pesca 
3719 | 9335745

02/10/2009 
03:45 utc

eSt àFrica 
335 mn Se de 
mogadiscio, 
Somàlia

Pirates armats van atacar i segrestar el vaixell i tots els 
tripulants. els pirates van dirigir el vaixell cap a la costa somali.

no

alBacan
Vaixell de pesca 
2147 | 8906468

04/03/2010 
07:28 utc

eSt àFrica 
unes 340 mn SSe 
de mogadiscio, 
Somàlia
03° 26.00' S 047° 
11.00' e

Pirates en dos bots van tirotejar el vaixell mentre navegava. el 
vigilants armats a bord van respondre el tiroteig i els pirates 
van avortar l'atac.

no

camPoliBre 
alai 
Vaixell de pesca 
2214 | 8719334

25/05/2010 
06:30 utc

eSt àFrica 
canal de 
moçambic,  fora 
de madagascar 
12° 50.00' S 046° 
52.00' e

cinc pirates armats amb pistoles van perseguir amb un 
esquif el vaixell. el capità va intentar parlar amb ells per VHF, 
però no va rebre resposta. el vaixell va encendre bengales 
quan l'esquif estava a 5, 2 i 1 milles nàutiques. l'esquif no va 
respondre i va continuar apropant-se. l'equip de seguretat a 
bord del vaixell va tirotejar ben a la vora de l'esquif amb armes 
automàtiques. els pirates van marxar.

Sí. 
les forces de la 
coalició

SPS inFanta 
criStina 
Buc de guerra

06/11/2010 
17:25 utc

eSt àFrica 
unes 85 mn al 
Sud de Kismayo, 
Somàlia 
01° 48.00' S 042° 
31.00' e

Pirates armats a bord del vaixell segrestat mV izumi amb 
hostatges a bord, van tirotejar el vaixell de guerra que 
escortava un vaixell llogat per a una missió militar de la unió 
africana. el capità del buc va augmentar la velocitat i va 
maniobrar per col·locar el vaixell entre el vaixell piratejat i el 
que ell escortava. l'atac va ser desbaratat sense danys. el buc 
de guerra va utilitzar la mínima força per tal de no posar en 
perill les vides dels hostatges. el buc de guerra i l'escortat van 
continuar cap a mombasa, Kenya.

Sí. 
les forces de la 
coalició

camPoliBre 
alai 
Vaixell de pesca 
1375 | 8719334

22/11/2010 
05:00 utc

eSt àFrica 
unes 600 
mn a l’est de 
mogadiscio, 
Somàlia 
01° 30.00' n 055° 
25.00' e

Pirates armats en dos esquifs van perseguir el vaixell pesquer 
en marxa. el capità va prendre mesures antipirateria. els 
pirates van abandonar l'intent d'abordatge.

Sí.  
les forces de la 
coalició

na
Vaixell  
de pesca

01/03/2011 
11:00 utc

eSt àFrica 
unes 265 
mn al Se de 
mogadiscio, 
Somàlia 
02° 24.00' S 046° 
07.00' e

Quatre pirates en un esquif van perseguir el vaixell en marxa. 
guardes armats de seguretat a bord van disparar trets 
d'advertiment. Finalment els pirates van abandonar l'intent 
d'abordatge.

Sí.  
les forces de la 
coalició

alaKrantxu 
Vaixell de pesca 
235 | 9156929

17/05/2011 
07:15 utc

eSt àFrica 
unes 160 mn 
al Se de Dar 
es Salaam, 
tanzània 08° 
59.00' S 040° 
54.00' e

cinc pirates en un esquif van disparar al vaixell pesquer en 
marxa. l'equip de seguretat a bord va disparar trets d'avís 
i el resultat va ser que els pirates van abandonar l'intent 
d'abordatge.

Sí.  
les forces de la 
coalició
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3.3. Participació militar 
espanyola a través de 
diversos fronts i etapes

Participació anterior  
a 2008

operació llibertat duradora

la participació espanyola a Somà-
lia i la regió del golf d’aden ha estat 
molt reduïda fins l’any 2001. a finals 
d’aquell any, va participar en l’opera-
ció llibertat Duradora, iniciada 26 dies 
després dels atacs terroristes a nova 
York i Washington de l’11 de setembre 
de 2001. malgrat que la part més im-
portant de llibertat Duradora sempre 
ha tingut lloc a l’afganistan, també 
Djibouti i el golf d’aden han estat un 
component significatiu d’aquesta ope-
ració militar.

despesa d’espanya a llibertat 
duradora (la major part  
a djibouti)88

any Despesa (euros)

2002 90.752.000

2003 71.716.112

2004 35.242.314

2005 87.930

total 2002-2005:
197.798.356 euros

88. Dades dels costos a partir de la resposta a 
la pregunta parlamentària d’ignacio cosi-
dó gutiérrez (grup Popular), Boletín Oficial 
de las Cortes Generales (Bocg), Senado, 
núm. 537, 8 de setembre de 2006, p.113.

nou atacs en set 
anys a vuit vaixells 
espanyols, un dels 
quals és un buc 
de guerra. dels 
nou atacs, dos van 
reeixir i set es van 
frustrar. només 
tres atacs a vaixells 
de pesca han 
tingut lloc a l’àrea 
coberta pels militars 
internacionals

localització dels atacs a vaixells espanyols
registrats entre el gener del 2005 i el desembre  
del 2011

Nombre 
màxim de 

soldats 
desplegats 
d’un cop (la 
major part 

a la zona de 
Djibouti): 

548

A Djibouti: Dues fragates, 
un buc d’aprovisionament i 

un avió P-3 Orion de patrulla 
marítima

A Tampa (Florida, EUA): 
Alguns pocs oficials

A l’Afganistan: Un hospital 
de campanya (42 soldats 

Unidad Médica de Apoyo al 
Despliegue), diversos C-130 

(Hercules) i 4 helicòpters

Participació 
espanyola a 

Llibertat Duradora

la ubicació de l’alakrana és aproximada

FeliPe ruano

camPoliBre alai

camPoliBre alai

PlaYa De BaKio

alaKrana

alBacan

na

inFanta criStina

alaKrantxu
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Dos militars de l’armada espanyola han 
mort a l’operació llibertat Duradora a 
la regió de l’oceà índic:

data nom edat graduació causa lloc origen

15/06/2002 leandro antonio rois Pérezi 31 caporal 1er infart mombasa (Kenya) ourense

14/01/2004 Fernando martínez morgadeii 39 Sergent 1er infart oceà índic múrcia

Venda / donacions d’armes 
i/o material militar espanyol  
a Somàlia

no consta que espanya hagi violat 
l’embargament de l’onu, però sí figu-
ra en la llista de països que han sub-
ministrat material militar a Somàlia 
com a “ajuda al desenvolupament” a 
través dels crèdits dels fons d’ajuda 
al desenvolupament (fad), que són 
en la seva major part reemborsables 
i generadors de deute extern.

“Donacions” de l’empresa pública 
enaSa:89

any "donació" Valor estimat condicions

1987 215 camions militars Pegaso 1.235.000.000 pessetes (7.422.350 E) trenta anys d’amortització i deu de carència

1989
Vehicles militars - nombre 

indeterminat
1.185.300.000 pessetes (7.123.653 E) Setze anys d’amortització i cinc de carència

Segons recull l’informe del PnuD de 
1993, Somàlia era, entre 1987-1991, un 
dels països més pobres del món, però 
també un dels més militaritzats: cinc 
dòlars en Forces armades per cada 
dòlar en educació i sanitat. la segona 
proporció més alta del món en aquests 
anys.90espanya ha participat en opera-
cions militars antipirateria o relacio-
nades amb Somàlia amb anterioritat 
a l’aprovació de l’operació atalanta el 
desembre de 2008. així, per exemple:
■	 Ja l’any 2007, espanya estava seguint 

la posició sobre Somàlia de la ue, i 
va aprovar la reserva de 15 milions 
d’euros creada el gener per donar 
suport a la ua.91

89. Subdirección general de Fomento Financi-
ero de la exportación, “anexo. los créditos 
FaD 1977-1994” en Boletín Económico del 
ICE, núm. 2.449, ministerio de comercio, 
madrid, 27 de març - 2 d’abril de 1995.

90. PnuD (1993): Human Development Indica-
tors, p.176-177. iraq tenia la major propor-
ció amb una ràtio del 5,11.

91. cable dels eua “07maDriD350, Spain with 
eu on Somalia peacekeeping”, disponi-
ble a: http://metaleaks.net/document.
php?id=44453

■	 “l’exèrcit espanyol ha enviat una fra-
gata des de la mar roja per perseguir 
els pirates, però el govern espanyol 
està actualment buscant assistèn-
cia internacional per localitzar el 
pesquer”92 [relacionat amb el segrest 
del Playa de Bakio].

■	cable diplomàtic de mitjans de 
setembre de 2008: “uSun [ambai-
xada dels eua a l’onu] ha rebut la 
petició de mostrar la carta esbor-
rany als altres quatre membres ac-
tualment treballant amb el gFt per 
combatre la pirateria, és a dir, ca-
nadà, Dinamarca, França i espanya, 
almenys 24 hores abans de lliurar 

la carta al president del consell de 
Seguretat”.93

■	 “D’acord amb el paràgraf 7 de la re-
solució, l’1 de setembre de 2008, 
el gFt va proporcionar informació 
prèvia al Secretari general de l’onu 
de que els estats units, juntament 
amb canadà, Dinamarca, França i 
espanya, estaven cooperant amb 
el gft en la lluita contra la pirateria 
i l’assalt a mà armada al mar annex a 
la costa de Somàlia”. 94

92. cable dels eua “08maDriD451, Spain fully 
support u.S. anti-piracy initiative”, disponi-
ble a:  http://metaleaks.net/document.
php?id=275823

93. cable dels eua “08State98072, Somalia 
Piracy: letter to Sc relaying uSg actions”, 
disponible a: http://metaleaks.net/docu-
ment.php?id=133573

94. cable dels eua “08State98072, Somalia 
Piracy: letter to Sc relaying uSg actions”, 
disponible a: http://metaleaks.net/docu-
ment.php?id=133573

i. “muere un marino español de la misión «libertad Duradera»”, aBc, 16 de juny de 2002, disponible a: http://www.abc.es/hemeroteca/historico-16-06-2002/
abc/nacional/muere-un-marino-espa%c3%B1ol-de-la-mision-libertad-duradera_106964.html 
ii. “militares fallecidos en afganistán”, el mundo, 25 d’agost de 2010, disponible a: http://www.elmundo.es/elmundo/2008/11/09/espana/1226239967.html

espanya va 
contribuir a la 
militarització 

de Somàlia
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Participació posterior a 2008

Política general espanyola en 
relació a la pirateria i Somàlia  
(segons el Plan África 2009-2012):95

“españa intensificará sus esfuerzos 
con objeto de coordinar acciones 
ante la problemática de la piratería 
en las aguas subyacentes a la costa 
de Somalia, y reforzará el apoyo a los 
organismos regionales y al gobierno de 
transición en su labor de estabilización 
de Somalia, destinando recursos a los 
proyectos de reforma del sistema de 
seguridad que se están desarrollando 
por la comisión europea”.

contribució a la unSoa (oficina de 
Suport a la missió de la unió africa-
na a Somàlia)

Pagaments del govern espanyol:96

Pagament el 2009: 4.501.179 euros
computable com a “ajuda oficial al 
Desenvolupament”(aoD): 270.071 
euros

atalanta

Segons el ministeri de defensa, el 
segrest, l’abril de 2008, del pesquer 
Playa de Bakio va posar de manifest 
que el problema de la pirateria a So-
màlia representava, no només una 
amenaça per a la seguretat marítima 
internacional, sinó també per als in-
teressos nacionals a la zona, repre-
sentats per l’activitat pesquera de la 
flota tonyinaire espanyola a l’índic. en 
conseqüència, el consell de ministres 

95. aeciD y maec (2009): “2009-2012. Plan Áfri-
ca”, p.44.

96. informes Paci e itziar ruiz-giménez arrieta 
(2011): “la política exterior española de 
construcción de la paz hacia África Sub-
sahariana. Balance de las últimas décadas 
desde el perspectiva del principio de cohe-
rencias políticas”, grupo de estudios africa-
nos de la universidad autónoma de madrid, 
noviembre, p.33.

va ordenar la missió mitjançant acord 
de 23 de gener de 2009, segons el qual 
espanya contribuiria a atalanta amb 
un contingent màxim integrat per una 
fragata, un avió de patrulla marítima, 
un vaixell de proveïment logístic i fins 
a 395 efectius.

contribució espanyola a atalanta:97

desplegament inicial

contribució d’un avió de patrulla 
marítima, una fragata amb helicòpter i 
277 militars.

entre abril i agost de 2009

espanya té el comandament de 
l’operació i incorpora al desplegament 
anterior un buc d’aprovisionament 
logístic amb helicòpter i un equip de 
guerra naval especial, a més de 118 
efectius (395 en total).

durant el 2010

Participació amb un avió de patrulla 
marítima, la fragata canarias i, 
temporalment, la fragata méndez 
núñez. total de soldats desplegats d’un 
cop el 2010: 257.

Segons un informe del norwegian 
institute for urban and regional 
research:98

“És, per tant, difícil d’entendre 
per què els socis de la coalició en 
la flota internacional permeten 
que països com espanya liderin 
l’operació internacional, quan 
existeix un sentiment molt 
estès entre els somalis que els 
pescadors espanyols estan 
pescant il·legalment en aigües 
somalis [...] espanya també ha 
estat acusada extraoficialment 
pels oficials d’atalanta entrevistats 
per a aquest informe, de protegir 
unilateralment pescadors il·legals 
mitjançant la tramesa de vaixells 
de l’operació atalanta, i això, sigui 
o no veritat, s’hauria de prendre 
seriosament”

97. itziar ruiz-giménez (2011): Op. Cit., p.45.
98. S.J. Hansen (2009): “Piracy in the greater 

gulf of aden”, norwegian institute for ur-
ban and regional research, octubre,  
http://www.nibr.no.

d’un total de gairebé  
1.980 efectius, l’estat 
espanyol va ser el segon 
contribuent a atalanta 
després de frança,  
amb 370 militars*

* Web del ministeri de defensa 
d’espanya [consulta: 25 de juny 
de 2010]

Participació en les operacions de l’otan

Allied Provider 
octubre – desembre 2008 
ContribucióI

Allied Protector 
març – agost  2009 
Com a mínim amb la 
fragata Blas de LezoII

Ocean Shield 
agost  2009 – en curs 
Participació en cursIII

i. Segons la compareixença sobre missions a l’exterior de la ministra de Defensa carme chacón al congrés de 
Diputats el 2009.
ii. Segons la resposta a la pregunta parlamentària de rosa Díez 184/058951, de 2 de juny de 2009, sèrie D, 
núm. 213.
iii. Segons el ministeri de afers exteriors i cooperació el 2010. itziar ruiz-giménez (2011): Op. Cit.
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Qui finança l’operació  
atalanta?

ajuda al desenvolupament de la ue a 
Somàlia per al període 2008-2013:99

215,3 milions d’euros
(cal, però, considerar també l’ajuda 

bilateral dels estats membres)

despesa només de l’estat 
espanyol a atalanta

any 2009: 75 75 milions d’euros100

any 2010: 82,3 75 milions d’euros101

any 2011: 96,9 75 milions d’euros102

total 2009-2011: 103

254,2 75 milions d’euros

european union training mission, 
eutm-Somàlia
(missió de la ue d’entrenament d’efectius 
de Somàlia, dintre de la PeSD)

l’exministra, per demanar l’autoritza-
ció de participació en la missió eutm, 
va dir:104 “en paralelo a este trabajo se 
llevará a cabo la formación de instruc-
tores ugandeses, para que puedan 
hacerse cargo del adiestramiento a la 
finalización de la misión y por lo tanto 
dar continuidad al trabajo realizado.”

99. “opération navale de l’ue contre la pirate-
rie”, nota de premsa de desembre de 2009  
de 2009 eunaVFor/13, http://www.consi-
lium.europa.eu/pesd.

100. Hi ha discrepància en les xifres oficials. D’una 
banda, apareix  la xifra de 75 milions al Diario 
de Sesiones del Congreso de Diputados, Sesión 
plenaria núm. 96, intervención de la ministra 
de Defensa, p.38, 16 de setembre de 2009; i 
de l’altra, apareix la xifra de 57 milions a Dia-
rio de Sesiones del Congreso de Diputados, ix 
legislatura núm. 452, comisión de Defensa, 
de 17 de desembre de 2009, p.13.

101. Diario de Sesiones del Congreso de Diputa-
dos, ix legislatura, núm. 684, comisión de 
Defensa, 16 de desembre de 2010, p.14.

102. miguel gonzález (2012): “Defensa revisará 
todas sus misiones en el exterior para aho-
rrar costes”, El País, 15 de gener.

103. Per a miguel gonzález (2012): Op. Cit., aques-
ta xifra és de 239,3 milions (a partir de la 
documentació entregada al nou executiu 
pel govern anterior en el traspàs de poders). 
xifra que no concorda amb la suma de les 
dades parcials dels anys 2009-2011 (que to-
talitza 254,2 milions d’euros).

104. Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, 
Sesión plenaria núm. 148, 22 d’abril de 2010. 
intervenció de la ministra de Defensa..

comandament, desplegament 
i participació espanyola

el quarter general de la missió està 
situat a Kampala (uganda) i disposa 
d’una cèl·lula de suport a Brussel·les i 
d’una oficina d’enllaç a nairobi (Kenya). 
les activitats de formació es desenvo-
lupen a Bihanga (uganda).

l’eutm es desenvolupa en dos perí-
odes consecutius de formació, amb 
una durada de sis mesos cada un i 
l’objectiu d’ensinistrar 1.000 milici-
ans somalis en cada un dels períodes. 
l’ensinistrament va començar l’1 de 
maig de 2010.

l’estat espanyol va aportar 38 efec-
tius d’un total d’uns 141, i va liderar 
l’aportació entre els catorze països 
participants de la ue. aquesta apor-
tació va representar el 27% del total 
d’efectius de la missió i el 50% en el 
cas dels efectius destinats al quarter 
general. Per tant, l’estat espanyol va 
assumir la despesa més alta.

Desplegament dels efectius espa-
nyols: 

Quarter general: 
■	19 a uganda (16 a Kampala, 3 a Bi-

hanga)
■	1 a Brussel·les

Campament de Bihanga: 
■	18 instructors per a l’ensinistrament 

específic.

no consta la participació d’experts o 
ong de drets humans o dret internaci-
onal humanitari als cursos duts a terme 
a uganda per l’eutm.105

espanya vol tenir un paper de liderat-
ge en la lluita contra la pirateria. així, 
el consell d’afers exteriors de la ue 
acorda el 15 de febrer de 2010 el no-
menament del coronel de l’exèrcit 
de terra espanyol, ricardo gonzález 
elul, com a cap de la missió i coman-
dant de la força que s’hi desplegui.106

105. itziar ruiz-giménez (2011): Op. Cit., p.50
106. Web del ministeri de Defensa espanyol 

[consulta: 25 de juny de 2010].

Xipre 1

Espanya 38

França 26
Itàlia 18

Portugal 15

Alemanya 13

Bèlgica 6

Irlanda 5

Finlàndia 4
Hongria 4

Suècia 4
Malta 3

Regne Unit 2
Grècia 2

l’estat espanyol comanda 
l’operació eutm

despesa anual de l’estat 
espanyol a l’operació eutm 

2,7 milions d’euros*

*Diario de Sesiones del Congreso de 
Diputados, Sesión plenaria núm. 148, 

22 d’abril de 2010. intervenció de la 
ministra de defensa.
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Justificació oficial de la 
participació espanyola en les 
operacions militars107

recordem què diu el ministeri de De-
fensa: “el segrest, l’abril de 2008, del 
pesquer Playa de Bakio va posar de 
manifest que el problema de la pirate-
ria a Somàlia representava, no només 
una amenaça per a la seguretat marí-
tima internacional, sinó també per als 
interessos nacionals a la zona, repre-
sentats per l’activitat pesquera de la 
flota tonyinaire espanyola a l’índic. 
en conseqüència, el consell de minis-
tres va ordenar la missió mitjançant 
acord de 23 de gener de 2009”.108

aquesta justificació no s’ajustava 
ini cialment a la realitat: la zona d’ac-
tuació d’atalanta (fonamentalment el 
golf d’aden) no coincideix amb la zona 
on feinegen els vaixells pesquers espa-
nyols (costa est i sud de Somàlia). amb 
l’ajuda dels mitjans de comunicació, el 
govern va insistir en la suposada es-
treta relació entre la participació a 
atalanta i els problemes de la flota 
tonyinaire. Però això no era així. Ja 
hem dit abans que el 2008 hi ha un 
importantíssim augment dels atacs 
al golf d’aden, mentre que els atacs 
davant de Somàlia disminueixen lleu-
gerament. les reiterades intervencions 
al congrés de Diputats reflecteixen 
aquesta desconnexió. efectivament, 
en diverses ocasions s’ha interpel·lat 
el govern sobre la desprotecció, per 
part d’atalanta, de l’àrea de feina dels 
tonyinaires:

107. només una part petita de les operacions 
militars espanyoles a l’exterior ha estat 
aprovada al congrés de Diputats. a banda 
de que el pas pel congrés és un reque-
riment relativament recent, hi ha moltes 
altres operacions que no consten oficial-
ment com a tals. així, segons un cable dels 
eua de 2008 publicat per Wikileaks, el 
Secretari general de Política de Defensa, 
luis cuesta, va afirmar que espanya havia 
ofert entrenament militar a 18 països 
africans i tenia vuit acords bilaterals sobre 
Defensa i estava negociant altres sis. a part 
de diverses operacions de la ue, l’otan i 
l’onu, cuesta també va dir que espanya 
estava liderant la missió de reforma de la 
seguretat de la ue a guinea Bissau. Vegeu 
cable: “08maDriD685, June 8-11 Visit to 
Spain of commander, u.S. aFrica”, dispo-
nible a: http://metaleaks.net/document.
php?id=11645

108. Web del ministeri de Defensa espanyol 
[consulta: 25 de juny de 2010].

Preguntes orals al govern (totes pre-
sentades per maría olaia Fernández 
Davila (Bng):

En el Ple:
■	8 d’octubre de 2009: “medidas a im-

pulsar en la ue para una actuación 
coordinada de los estados a fin de 
evitar los secuestros de pesqueros 
como el del atunero alakrana en el 
oceáno indico, dadas las limitaciones 
de la operación atalanta

En Comissió:
■	12 de novembre de 2009: “motivos 

por los que la operación atalanta 
no incluye explícitamente la pro-
tección a los barcos pesqueros que 
faenan en el oceáno índico”.

■	27 de gener de 2010. es repeteix la 
pregunta del 12 de novembre de 
2009.

no és fins al cap d’un any i mig de 
l’entrada en vigor d’atalanta que 
s’amplia la seva zona d’actuació per 
tal d’incloure l’àrea de feina de la 
flota pesquera. el consell d’afers ex-
teriors de la ue va donar el 14 de juny 
de 2010 el vistiplau a l’ampliació de la 
zona d’actuació d’eunaVFor més cap 
a l’est i el sud, en un esforç per tenir 
més en compte tota la zona on operen 
els pirates. i aquesta ampliació geo-
gràfica no va entrar en vigor fins a la 
tardor de 2010.109

109.  Web de consilium-Security&Defence 
[consulta: 25 de juny de 2010].

Si Somàlia no té exèrcit ni 
policies professionals, sinó 
milícies progovernamentals 
de lleialtat extremadament 
volàtil, a qui està 
ensinistrant l’operació que 
lidera l’estat espanyol?

“en el mar están las 
consecuencias de un 
problema muy grave que se 
llama continente africano”
carme chacón, 22 d’abril de 2010*

*“defensa destinará 38 militares para 
adiestrar somalíes”, La Vanguardia,  
23 d’abril de 2010.
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Proposicions no de llei davant del Ple, presentada per maría olaia Fernández Davila (Bng).

■	11 de novembre de 2009: Proposició no de llei sobre la necessitat de millorar la protecció de l’operació 
atalanta als vaixells tonyinaires que feinegen en aigües de l’índic. S’argumenta que gairebé no hi ha 
efectius de l’operació atalanta a la zona de pesca i que es concentra la vigilància al golf d’aden.

la proposició no de llei diu: “El Congrés dels Diputats insta el govern a

1-realitzar les gestions a la UE per tal que l’operació Atalanta

a) reconegui explícitament els pesquers com a objectiu prioritari a protegir, de la mateixa manera 
que ho fa amb els  mercants i els vaixells de transport humanitari

b) inclogui  en la zona geogràfica de protecció l’àrea on feineja la flota pesquera i desplegui efectius 
d’atalanta cap aquesta zona

2-incloure com a qüestió prioritària a l’agenda de la presidència espanyola de la UE l’estudi, anàlisi i adopció 
de mesures que impliquin una acció conjunta de la UE davant dels actes de pirateria en aigües de l’Índic i en els 
casos de segrestos de vaixells de pesca, de manera que s’eviti que cada estat hagi d’actuar individualment“.

3.4. opinió pública  
i resposta interna

Posicionament dels partits 
polítics respecte a l’operació 
atalanta

Frases clau del Ple del congrés de Di-
putats de data 21 de gener de 2009 on 
el govern demanava l’autorització per 
participar a l’operació atalanta:110

carme chacón, aleshores ministra 
de defensa: “españa decidió [...]  po-
nerse a la cabeza del grupo de países 
que habían decidido poner fin a este 
gravísimo problema de seguridad in-
ternacional. [...] Queríamos proteger 
[...] nuestros intereses pesqueros [...] 
atalanta es el resultado, [...] del esfuer-
zo de [...] de Francia y de españa. [...] el 
liderazgo español [...] exige una contri-
bución sustancial [...] a esta operación. 
[...] Solo así lograremos [...] garantizar 
[...] la defensa de nuestros intereses en 
la zona. [...] la operación atalanta es 
de vital importancia para la defen-
sa de los intereses geoestratégicos 
y económicos de españa.”

110.  Diario de Sesiones del Congreso de Dipu-
tados. año 2009, ix legislatura, núm. 58. 
Sesión Plenaria núm. 54.

Votació al congrés de diputats sobre la participació de l’estat 
espanyol a l’operació atalanta: 

311 a favor i 2 abstencions
a favor:  PSoe, PP, ciu, PnB, erc, Bng, cc, uPyd

abstencions: gaspar llamazares (iu) i Joan Herrera (icV)
en contra:  ningú

Partit Popular: “(...) convendría que utilizáramos nuestra capacidad 
de influencia para que se les atendiera [a los atuneros] en la zona 
prioritaria, es decir, en la costa este somalí hasta tanzania, puesto que esta 
misión posiblemente se va a centrar mucho más en el golfo de adén.”

PSoe: “(...) cuando se habla de seguridad nacional, hay que entender que 
hoy la seguridad nacional no se puede separar de la seguridad global. 
(...) porque hoy, o damos respuestas globales a las amenazas y riesgos 
globales o (...) no es posible establecer criterios de seguridad nacional.”

grup Parlamentari Basc (eaJ-PnV): “(...) mi grupo (...) seguirá apoyando 
cuantas campañas en el exterior proponga el gobierno.”

Bng: “(...) resolver estos problemas originados por la piratería de manera 
política (...) y no con intervenciones militares como las que en este 
momento nos vemos obligados a apoyar.”

grup Parlamentari erc-iu-icV: “la cuestión fundamental en nuestra 
opinión es: ¿el ejército y las Fuerzas armadas son el mejor método para 
asegurar la situación de nuestros barcos en la zona? ¿es el método más 
proporcionado y más eficaz? lo dudamos. (...) pero no es una zona 
geoestratégica de la política exterior española (...)”

convergència i unió: “ciu tradicionalmente siempre se ha mostrado 
solidario con los compromisos internacionales del estado español 
en materia de seguridad exterior. (...) nuestra posición favorable al 
levantamiento de la limitación del contingente de soldados destinados 
a misiones exteriores, pasando de los 3.000 a los 7.700 actuales, (...) para 
poder responder como es debido a los compromisos antedichos.”

resposta de la ministra de defensa: “Ha hablado de zonas prioritarias, 
África lo es, lo es la cooperación con África, lo es la llegada de ayuda 
humanitaria a África, (...) y esa es una razón más que fundamental para 
que participemos en algo importante para españa (...)”
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atalanta i eutm-Somàlia són 
les dues operacions que han 
gaudit en els últims anys de 
major suport al congrés de 
diputats, i cap parlamentari 
ha votat en contra.  Han estat 
ben explicades, aquestes 
operacions?

Posicionament dels partits 
polítics respecte a l’operació 
eutm-Somàlia

Frases clau del Ple del congrés de Di-
putats de data 22 d’abril de 2010 on 
el govern demanava l’autorització 
per participar en l’operació eutm-
Somàlia:111

opinió pública

resultats de les enquestes d’opinió del 
real instituto elcano: les respostes de 
novembre 2009 de la taula 1 proven 
que els enquestats consideren l’opera-
ció atalanta i l’operació a l’índic com a 
operacions diferents. malgrat que les 
dues són la mateixa operació, les res-
postes són tan dispars que és evident 
que els enquestats les identifiquen 
com a dues operacions distintes. Ha-
ver formulat la pregunta assignant dos 
noms diferents a l’operació, ha contri-
buït a la confusió. 

111. Diario de Sesiones del Congreso de Dipu-
tados. año 2010, ix legislatura, núm. 157. 
Sesión Plenaria núm. 148.

a la taula 2, es veu que més del 50% 
dels enquestats valora positivament 
l’operació atalanta.

És discutible la fiabilitat d’aquests 
resultats. la pregunta no sempre es 
formula igual: es parla d’operació ata-
lanta, d’operació de lluita contra la pi-
rateria a Somàlia i d’operació a l’índic i 
ja hem vist que els enquestats no iden-
tifiquen prou clarament l’operació.

PSoe: “[...] en una sociedad de riesgos globales, donde nuestra seguridad no se resuelve en nuestro 
territorio sino en todo el mundo, nuestra seguridad es también la seguridad de los somalíes  
y al revés [...]”

ciu:  “miedo de que el terrorismo de base islámica radical no arraigue en esta zona de África”.

grup parlamentari iu-icV-erc: “[...] hay una mirada demasiado preocupada por la seguridad de nuestros 
pesqueros, por la seguridad antiterrorista, y una mirada un poco menos preocupada por la realidad 
social, [...] por la realidad civil en Somalia. [...] nos vamos a abstener en esta iniciativa. [...] para la ministra 
únicamente hay terrorismo yihadista e inseguridad para nuestros pesqueros [...] no tiene sentido [la 
presencia militar española] [...] si no está enmarcada en un plan global de recuperación de Somalia.”

taula 1. Sobre la retirada de les tropes

Pregunta resposta (% d'enquestats)

novembre 
2009

¿A la vista de los secuestros que se están produciendo, ¿qué 
debería hacerse con la misión Atalanta? 
Seguir igual|  Ampliarla y reforzarla | Cancelarla

ampliar-la i reforçar-la: 59% cancel·lar-la: 11%

no sap/no contesta: 24% seguir igual: 6%  

Y, para cada una de estas misiones, ¿qué cree Vd. que se debería 
hacer con las tropas? [tropes de l'Índic]
Aumentar | Mantener | Disminuir | Retirar completamente

augmentar: 14% mantenir: 41% disminuir: 10%
retirar-les completament: 28%  

desembre 
2010

Y, para cada una de estas misiones, ¿qué cree Vd. que se debería 
hacer con las tropas? [tropes de l'Índic]
Aumentar | Mantener | Disminuir | Retirar completamente

retirada completa de l'índic: 20%

Baròmetres del real instituto elcano, http://www.realinstitutoelcano.org.

taula 2. Valoració de les tropes espanyoles a l’índic / atalanta (Baròmetres de l’instituto elcano)

data mar 2009 nov 2009 mar 2010 jun 2010 mar 2011 jun 2011 des 2011

operació sobre la que es pregunta

lluita contra 
la pirateria 

en aigües de 
Somàlia

tropes a 
l'índic atalanta atalanta l'operació a 

l'índic oceà índic oceà índic

Valoració "positivament"  
i "molt positivament" 48% 55% 52% 51% 69% 63,1% 56,5%

Valoració "negativament"  
i "molt negativament" no especificat no 

especificat 32% no 
especificat

no 
especificat 24,1% 31,4%

Votació al congrés de diputats 
sobre la participació de l’estat 

espanyol a l’operació eutm:
318 a favor i 5 abstencions.

abstencions: Bng i grup 
parlamentari iu-icV-erc

en contra:  ningú
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3.5. altres contribucions 
d’espanya a Somàlia

assistència oficial espanyola 
per al desenvolupament 
a Somàlia112

112. elaboració pròpia a partir de les revisions 
i planificacions dels informes Paci (Plan 
anual de cooperación internacional) del 
ministeri d’afers exteriors i cooperació, 
i del Financial Tracking Service de ocHa, 
disponible a www.reliefweb.org. les dades 
d’aoD de 2010 i 2011 no estaven disponi-
bles. les dades de l’acció humanitària de 
2011 podrien no estar completes [consul-
ta: 10 de gener de 2012].

aod bilateral 
neta/bruta 

(euros)
% canvi (respecte 

any anterior)

Posició Somàlia 
entre països 

receptors

ajuda humanitària 
(inclosa en aod) 

(dòlars)

% canvi 
(respecte any 

anterior)

2011 no disponible al primer trimestre de 2012 12.277.416 33%

2010 no disponible al primer trimestre de 2012 37.240.981 230%

2009 37.878.085* 374% 19 16.221.635   432%

2008 10.132.380 611% 50 3.756.431   138%

2007 1.657.589 92% 77 2.716.409   179%

2006 1.801.868 3437% 57 1.515.152   0

2005 52.433 0 100 0 0

1994-2004 0 0 - 0 0

*aquesta és la dada oficial proporcionada per espanya. tanmateix, el Banc mundial parla de 52,7 milions de dòlars.
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Somàlia va ser el 2009 
el segon major receptor 

africà d’ajuda espanyola, 
per darrere d’etiòpia 

(fons també relacionats 
parcialment amb la crisi 

somali)

el 2010, espanya va ser el 
segon contribuent mundial 

d’ajuda humanitària a 
Somàlia, amb el 7,6% dels 

fons, per darrere de la 
comissió europea*

*Segons el financial tracking Service 
de ocHa, http://fts.unocha.org/reports/
daily/ocha_r5_a871___1201101508.pdf

Base de dades del Banc mundial [consulta: maig de 2011].

ajuda oficial al desenvolupament d’espanya a Somàlia   
(en milions de dòlars)

www.reliefweb.org
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detall de l’ajuda humanitària113

 
finançament d’espanya a Somàlia durant els anys 2010 i 2011:
total : 49.518.397 $ (2010: 37.240.981 dòlars; 2011: 12.277.416 dòlars)

data agència receptora
Quantitat 

(dòlars)
Sector

2010 37.240.981  

25 gener Programa mundial d'alimentació (onu) 217.491 alimentació

18 Febrer Programa mundial d'alimentació (onu) 32.756.628 alimentació

19 març unocHa (onu)
616.523 

(500.000E)
Desconegut

13 abril Programa mundial d'alimentació (onu) 8.415 Salut

13 abril Programa mundial d'alimentació (onu) 1.267.327 Salut

24 maig uniceF (onu) 928.382 educació

24 maig uniceF (onu) 928.382 Salut

25 octubre acnur (onu) 517.833 Desconegut

2011 12.277.416

6 abril unocHa (onu)
704.225 

(500.000E)
coordinació i 

suport

17 Juny Programa mundial d'alimentació (onu)
4.120.879 

(3.000.000E)
alimentació

27 Juliol
oficina per a l'agricultura i l'alimentació 

(onu)
2.816.901 

(2.000.000E)
agricultura

12 agost acnur (onu)
1.114.286 

(780.000E)
abric i productes 

no alimentaris

16 agost uniceF (onu)
2.545.492 

(1.781.819E)
educació

16 agost uniceF (onu)
975.633 

(681.967E)
Salut

113. unocHa, Financial Tack Service, disponible a www.reliefweb.org [consulta: 29 de desembre de 2011].

És previsible que la 
contribució espanyola 
al desenvolupament a 
Somàlia es redueixi molt 
significativament en un 
futur immediat, mentre 
que probablement 
continuarà la seva 
contribució militar
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finançament a Kenya (la major part relacionada amb la crisi a Somàlia) durant els anys 2010 i 2011:
total: 35.958.587 dòlars

data agència receptora
Quantitat 

(dòlars)
Sector data agència receptora

Quantitat 
(dòlars)

Sector

2010 27.301.983 2011
8.656.604 

(6.213.469E)

18 Febrer
Programa mundial 

d'alimentació (onu)
26.627.219 alimentació 8 Juliol

Programa mundial 

d'alimentació (onu)

2.747.253 

(2.000.000E)
alimentació

21 Juny acnur (onu)
674.764 

(500.000E)
multisector 27 Juliol acnur (onu)

2.747.253 

(2.000.000E)
multisector

2 agost creu roja espanyola
285.714 

(200.000E)

abric i productes 

no alimentaris

2 agost Save the children
483.897 

(338.728E)
Salut

12 agost acnur (onu)
1.114.286 

(780.000E)
multisector

19 agost
acció contra la Fam – 

espanya

682.470 

(477.729E)
Salut

26 agost càritas espanya
595.731 

(417.012E)
Salut

finançament a etiòpia (la major part relacionada amb la crisi a Somàlia) durant els anys 2010 i 2011:
total: 57.753.480 dòlars

data agència receptora
Quantitat 

(dòlars)
Sector data agència receptora

Quantitat 
(dòlars)

Sector

2010 44.816.804 2011
12.936.676 

(9.215.567E)

1 abril
Programa mundial 

d'alimentació (onu)
39.940.828 alimentació 31 gener

adventist 
Development and 

relief agency

1.865.170 
(1.419.394E)

no especificat

16 abril

oficina de 
coordinació 

Humanitària de 
l'onu (ocHa)

1.221.001 
(1.000.000E)

coordinació i 
suport

17 maig
Programa mundial 

d'alimentació (onu)
1.426.662 

(1.000.000E)
coordinació i suport

30 abril
Fons de resposta a 

emergències (ocHa)
1.221.001 

(1.000.000E)
no especificat 17 maig

Programa mundial 
d'alimentació (onu)

1.373.626 
(1.000.000E)

alimentació

6 Juliol uniceF (onu)
610.710 

(494.710E)
Salut 28 Juny uniceF (onu)

1.690.140 
(1.200.000E)

aigua i sanejament

6 Juliol uniceF (onu)
823.264 

(666.844E)
aigua i sanejament 20 Juliol

metges sense 
Fronteres

1.859.800 
(1.300.00E)

Salut

14 Setembre Bilateral 1.000.000 aigua i sanejament 28 Juliol
islamic relief 

Worldwide
181.293 

(126.905E)
aigua i sanejament

28 Juliol
Wabi Shelbelle 
Development

246.429 
(172.500E)

no especificat

28 Juliol
Pastoralist 

Development 
organization

252.526 
(176.768E)

recuperació 
econòmica

28 Juliol
association Develop 

Horn
157.143 

(110.000E)
aigua i sanejament

1 agost
Fons de resposta a 

emergències (ocHa)
726.744 

(500.000E)
no especificat

2 agost creu roja espanyola
285.714 

(200.000E)
abric i productes no 

alimentaris

3 agost intermon
714.286 

(500.000E)
aigua i sanejament

12 agost acnur (onu)
2.057.143 

(1.440.000E)
abric i productes no 

alimentaris

19 agost
acció contra la Fam – 

espanya
100.000 

(70.000E)
Salut

llegenda de les taules:

Fons relacionats directament amb la situació a 

Somàlia
Fons parcialment relacionats amb la situació a 

Somàlia

Fons no relacionats de manera significativa
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Parte 4. 
deu raonS Per 
QÜeStionar el rol 
internacional

els autors d’aquest informe pensem 
que la forma amb què espanya i al-
tres països s’impliquen per afrontar 
els problemes a la regió de Somàlia i 
el golf d’aden són molt qüestionables. 
Sense pretendre ser exhaustius, hi ha al 
menys deu arguments que ens duen a 
qüestionar (i alguns a condemnar) la 
participació estrangera. 

Primera raó.
les intervencions militars 
busquen satisfer els propis 
interessos, no els de la 
població somali

aquest argument ja ha estat tractat a 
la part segona d’aquest informe. re-
cordem els interessos generals (la llista 
no és exhaustiva, i només es mostra de 
manera il·lustrativa):

Segons amnistia internacional114

“la preocupació dels donants per 
la viabilitat del gft i la seguretat 
de la navegació marítima interna-
cional no ha estat acompanyada 
de la mateixa atenció als drets hu-
mans del poble somali i la protec-
ció dels civils en el conflicte armat 
que continua a Somàlia, com exi-
geix el dret internacional i com va 
demanar expressament el consell 
de Seguretat de l’onu.”

un estudi del german institute for in-
ternational and Security affairs (SWP) 
planteja que el fet que occident conti-
nuï finançant el car desplegament na-
val malgrat el seu poc èxit, fa pensar 
que deu haver-hi una agenda amaga-
da i suposa que l’objectiu “real” del des-
plegament militar podria ser la qüestió 
de “qui controla l’oceà índic”.115 un ex-
cap de Política i Planificació del minis-
teri alemany de Defensa, el vicealmirall 
ulrich Weisser, assenyala que les forces 
navals contra la pirateria estan operant 
en una regió decisiva per a la definició 
del poder a l’àsia (competició amb la 
xina i l’índia) i que l’índic no només té 
“la clau dels mars del món” (rutes marí-
times cap al Pacífic), sinó que és, per si 
mateix, d’enorme importància perquè 
gran part del comerç mundial depèn 
d’aquestes rutes.116 així, la pirateria 
representa, com el terrorisme, una 
excusa per desplegar militars en 
busca d’altres objectius en aquest 
tauler d’escacs mundial. 

114. amnistía internacional (2010): “Somalia: Hay 
que revisar la asistencia internacional mili-
tar y policial” index: aFr 52/001/2010, p.4.

115. Stefan mair (Hg., 2010): “Piraterie und 
maritime Sicherheit”, SWP-Studie S18, juliol;  
“the advantage of Piracy”, German For-
eign Policy, 3 de setembre de 2010, http://
www.german-foreign-policy.com/en/
fulltext/57866

116. ulrich Weisser (2009): “Fregatten statt Pan-
zer”, Süddeutsche Zeitung, 17 de novem-
bre.

Preferència 
d’interessos globals

Països amb especial interès

1. comerç a través del 
golf d’aden

egipte, Japó, rússia, xina (i taiwan), eua, França, índia, 
turquia, Països Baixos, Pakistan, grècia, alemanya, Singapur, 
Sudan, regne unit

2. influència 
geopolítica i 
geoeconòmica a la 
zona

eua, França, xina, rússia, egipte, iemen, etiòpia, Kenya, iran, 
turquia, eritrea, noruega, aràbia Saudita, Qatar, alemanya, 
Djibouti, regne unit

3. Suport als països 
aliats (otan, ue, 
ua, etc.) en termes 
geopolítics i 
geoeconòmics

eua, ue, espanya, itàlia, iemen, etiòpia, Kenya, uganda, iran, 
turquia, austràlia, eritrea, noruega, Dinamarca, Països Baixos, 
Bèlgica, aràbia Saudita, oman, Suècia, Finlàndia, Portugal, 
irlanda, àustria, luxemburg, grècia, alemanya, malta, Hongria, 
Djibouti, Burundi, Síria, líbia

4. interessos en els 
recursos naturals

espanya, França, Japó, índia, regne unit, egipte, iemen, 
rússia, malàisia, canadà, Països Baixos, austràlia, itàlia, Kenya, 
tailàndia, corea del Sud, noruega, Pakistan, grècia, indonèsia, 
Kuwait, xina (i taiwan)

5. Somàlia com  
a amenaça

regne unit, eua, iemen, etiòpia, Kenya, aràbia Saudita, 
uganda

6. opinió pública 
interna

eua, espanya, França, itàlia, Japó, índia, iemen, etiòpia, Kenya, 
Països Baixos, grècia, uganda, canadà

7. Visibilitat i guany 
de pes internacional

França, itàlia, etiòpia, uganda, iran, turquia, Burundi, espanya, 
Síria, regne unit, alemanya

8. Solució a la crisi 
permanent somali 

etiòpia, Kenya, eua, itàlia, iemen, noruega, Djibouti, regne 
unit

La llista no és exhaustiva, i només es mostra de manera il·lustrativa
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Segona raó. 
la contribució internacional 
per Somàlia està militaritzada

estat espanyol

malgrat que representa una de les 
pitjors crisis humanitàries del món 
durant tots aquests anys, no hi ha 
constància que entre 1994 i 2004  
espanya destinés ni un sol euro a 
Somàlia com a ajuda oficial al De-
senvolupament. tanmateix, el 2009 
Somàlia va ser el segon receptor 
africà d’ajuda espanyola després 
d’etiòpia i, el 2010, espanya va ser 
el principal donant per a Somàlia 
d’ajuda humanitària, només per 
darrere de la comissió europea.

augment de la solidaritat o jus-
tificació de la participació políti-
comilitar?

acumulat estimat fins al 2011

gràfic a mode il·lustratiu, sense considerar les 
despeses desconegudes militars i estimant 
un 50% de les despeses de llibertat Duradora 
(vegeu l’apartat 3.3 per detalls). només conside-
rades les dades conegudes

assistència al desenvolupament i humanitària (milions d’euros)

Concepte Volum 

ajuda oficial al Desenvolupament espanyola 1987-2011  
(vegeu detall al capítol 3.5)

aprox. 100

assistència política (milions d’euros)

Concepte Volum

Suport pressupostari al govern somalii 3

assistència militar i policial (milions d’euros)

Concepte Volum

Donacions d’equipament militar (1987-1989) ii 
(vegeu detall al capítol 3.3)

14,5

compromís amb la ua (amiSom) (2009-2011)iii 10

contribució a la unSoa (oficina de l’onu de Suport a amiSom)iV 4,5

cost de la participació en l’operació atalanta (2009-2011)V 
(vegeu detall al capítol 3.3)

239,3

cost de la participació en l’operació eutm (2011, un any)Vi 2,7

cost de la participació en les operacions de l’otan 
a l’oceà índic

Desconegut

cost d’altres participacions militars a l’oceà índic (Fco-150, resposta 
segrest Playa de Bakio)

Desconegut

cost de les subvencions a la flota espanyola per a protecció privada 
(2010-2011)Vii 4,3

cost de la participació en l’operació llibertat Duradora  
(golf d'aden+afganistan) (2002-05)Viii

197,8 (almenys 
el 50%)ix

llista de contribucions no exhaustiva, només incloses les partides conegudes.
i. ministerio de asuntos exteriores de españa. http://www.maec.es/es/menuPpal/actualidad/notasde-
Prensa/Paginas/75nP20100927.aspx
ii. Subdirección general de Fomento Financiero de la exportación, “anexo. los créditos FaD 1977-1994” en 
Boletín económico del ice, núm. 2.449, ministerio de comercio, madrid, 27 de març - 2 d’abril de 1995.
iii. cable dels eua “09maDriD786, Spain’s support for Somalia’s tFg”, disponible a: http://metaleaks.net/do-
cument.php?id=314402. en aquest cable publicat per Wikileaks, guillermo lópez maclellan, Subdirector 
general per a l’àfrica Subsahariana del ministeri d’afers exteriors espanyol, va dir que aquests deu milions 
serien usats per finançar el contingent de policia d’amiSom, donar suport a la policia i forces de seguretat 
del gFt (sota la direcció del PnuD, amiSom i ministeri d’interior somali), i finançar l’oficina de l’onu a 
nairobi de suport al Procés Polític de Djibouti.
iV. informes Paci i itziar ruiz-giménez arrieta (2011): Op. cit., p.33.
V. miguel gonzález (2012): “Defensa revisará todas sus misiones en el exterior para ahorrar costes”, El País, 
15 de gener.
Vi. Diario de Sesiones del Congreso de Diputados, Sesión plenaria núm. 148, 22 d’abril de 2010. intervenció 
de la ministra de Defensa, p.19.
Vii. Sumant els costos per a 2010, inclosos en el reial Decret 1257/2010, Boe 9 octubre 2010 i el pressu-
post per a 2011, que consta als Pressupostos generals de l’estat (assignació 470 programa 415B).
Viii. Despeses totals afganistan+golf d’aden. Dades a partir de la resposta a la pregunta parlamentària 
d’ignacio cosidó gutiérrez (grup Popular), Boletín Oficial de las Cortes Generales (Bocg), Senat, núm. 537, 8 
de setembre de 2006, p.113. 
ix. en aquesta operació, espanya va desplegar dues fragates, un buc d’aprovisionament i un avió P-3 
orion de patrulla marítima a la Banya d’àfrica, pel que cal considerar que almenys la meitat dels fons 
totals de l’operació (en realitat, la xifra seria bastant superior) van ser destinats a aquesta zona: 98,9 
milions (vegeu detall a l’apartat 3.3).

Assistència al desenvolupament

Assistència política

Assistència militar

(només considerada una part de la 
contribució militar)
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unió europea

assistència al desenvolupament (incloent-hi seguretat,  
política i “creixement econòmic”) i humanitària (milions d’euros)

Concepte Volum

Finançament de la comissió europea a programes de 
desenvolupament (2008-2013)i 215,8

ajuda humanitària d’ecHo a Somàlia (2008-2011)ii 153,8

aportacions bilaterals dels estats membres total desconegut

assistència militar i policial

Concepte
Volum  

(milions d’euros)

amiSom i sector de la seguretat somaliiii 213 (milions  
de dòlars)

contribució a amiSom a través de l’african Peace Facility 
(aPF)iV més de 208

contribució total de la ue al programa rule of law del 
PnuD per a la policia somaliiV 43

estimació de costos anuals de l’operació atalantaV 450 cada any

Finançament conjunt per a l’operació eutm (entre agost 
de 2011 i el 31 d’octubre de 2012)Vi 4,8

resta de despeses de l’operació eutm Desconegut

Suport a la capacitat de planificació d’amiSom sota 
l’instrument per estabilitatiV 4,7

estimació de costos anuals dels estats membres per 
participació en llibertat Duradora i Fcos

Desconegut

estimació de costos anuals dels estats membres per 
participació en operacions de l’otan a l’índic

Desconegut

llista de contribucions no exhaustiva, només incloses les partides conegudes.
i. el total des de 2003 és de 409,472,071 euros. “eu maritime operation against piracy (eu naVFor Somalia 
- operation atalanta)”, 26 d’octubre de 2011, p.4.
ii. 43,8 milions d’euros el 2008, 45 el 2009 i 35 el 2010. Potencials 30 milions d’euros el 2011. el total des de 
2005 és de 198 milions d’euros. 
“eu maritime operation against piracy (eu naVFor Somalia - operation atalanta)”, 26 d’octubre de 2011, p.4.
iii. amnistia internacional (2010): “Somalia: Hay que revisar la asistencia internacional militar y policial” 
índex: aFr 52/001/2010, p.13.
iV. “eu military mission to contribute to the training of the Somali Security Forces (eutm Somalia)”,  
14 de novembre de 2011, p.3
V. estimació de Stig Hansen del cost per a la ue i els seus estats membres. citat a itziar ruiz-giménez (2011): 
Op. cit., p.45.
Vi. “eu military mission to contribute to the training of the Somali Security Forces (eutm Somalia)”, 14 de 
novembre de 2011, p.2.

Segons reconeix el govern 
somali, una part dels fons 
estrangers és utilitzada 
per finançar un servei de 
guardacostes per capturar 
pirates i suport a les forces 
d’amiSom*

del pressupost de la 
conferència internacional  
de donants de Somàlia, 
més de tres quartes parts 
(164mE) correspon a 
despesa militar i una quarta 
part a ajuda humanitària 
(48mE)**

*Barney Jopson (2009): “Somalia  
hires Pwc to monitor aid”, Financial 

Times, 7 de juliol.

**intervenció parlamentària de gaspar 
llamazares, Diario de Sesiones del 
Congreso de Diputados, Sesión plenaria 
núm. 148, 22 d’abril de 2010.
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ajuda oficial al Desenvolupament dels principals donants del caD (ocDe), segons el Banc mundial
(en milions de dòlars)117

total eua alemanya
institucions 

europees
regne 

unit
frança Japó

Països 
Baixos

espanya Suècia canadà noruega
altres 
cad

2010 435,5 59,4 12,5 127,1 62,3 3,5 29,1 9,3 5,9 - 4,4 31,6 90,5

2009 607,5 194,9 20,9 108 43,8 4,7 22,6 14,8 52,8 - 25,7 33,3 85,9

2008 704,7 242,7 10,1 139,3 76,1 8,5 23,3 18,7 14,6 25 21,8 - 124,7

2007 335,3 58,7 13,6 78,6 26,4 6,2 3,9 12,4 2,3 25,8 12,9 - 94,7

2006 351,7 95,2 7 88,5 53,2 1,7 0,2 14,1 - 13,3 7,1 33,8 37,4

2005 146,1 36,9 5,1 - 10,7 1,7 .. 14,2 0,1 12,9 6 - 58,4

2004 139,3 31,9 2,5 - 11,8 0,4 .. 18,9 .. 13,7 1,8 33,7 25,1

2003 113,6 33,8 2,6 - 3,5 0,8 .. 10,3 - 6,6 1 40 15

2002 102,4 35,4 2,8 - 3,1 0,4 .. 13,1 - 5,5 0,2 25,4 15,2

caD: comitè d’ajut al Desenvolupament de l’ocDe; “-“ significa que no apareixen dades; “..” significa que la suma és inferior a 0,1.

Suport al Programa mundial d’aliments: era aquest l’objectiu?

 ajuda rebuda, general. assistència al desenvolupament neta oficial 
 (milions de dòlars dels eua corrents)118 

despesa Programa mundial d’aliments (Pma) Somàlia (milions de dòlars eua corrents)
(Fons nets: fons bruts menys els repagaments de préstecs anteriors)119

117. Banc mundial (diversos anys): World Development Indicators, anuaris dels anys 2004-2012.
118. Base de dades del Banc mundial [consulta: maig de 2011].
119. Base de dades del Banc mundial [consulta: maig de 2011].

no està documentada 
(o no s’ha trobat) cap 

pràctica concreta 
d’escorta espanyola a 
vaixells del Programa 

mundial d’aliments

només importa 
Somàlia quan 

hi ha objectius 
estratègicomilitars!

Protegir els vaixells 
del  Programa mundial 
d’aliments: era aquest 

l’objectiu?
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tercera raó.  
la intromissió estrangera 
implica una espoliació 
de recursos i amenaça la 
sobirania alimentària somali

Segons l’organització de l’onu per 
a l’agricultura i l’alimentació (Fao), 
el 2005 hi havia uns 700 vaixells 
pescant a les aigües de Somàlia i a 
l’índic de manera il·legal o no regu-
lada.120 la High Seas task Force eleva 
aquesta xifra a 800 vaixells.121 molts 
eren europeus i, d’ells, molts espa-
nyols. grups regionals van informar 
la Fao que, en alguns llocs, les cap-
tures d’espècies de valor comercial 
podien ser superiors al 300% dels 
nivells permesos.122 aquests vaixells, 
dels quals es calcula que van obte-
nir més de 450 milions de dòlars 
en peixos de Somàlia cada any, no 
van compensar els pescadors locals 
ni van pagar impostos o regalies, ni 
van respectar les regulacions de con-
servació i ambientals relacionades 
amb la pesca regulada. es creu que 
només els vaixells de la unió eu-
ropea que van fer aquestes pràc-
tiques van extreure del país més 
de cinc vegades el valor de la seva 
ajuda a Somàlia cada any.123

Panel d’experts de l’onu sobre 
Somàlia:
“la indústria pesquera de Somàlia, 
abans florent, ha degenerat en una” 
barra lliure per a tots” entre les flotes 
de pesca del món. Durant més d’una 

120.  “Somalia: Fishermen appeal for help over 
foreign fishing ships”, IRIN News, 9 de març 
de 2006.

121.  mohamed abshir Waldo (2009): “the two 
piracies in Somalia: Why the world ignores 
the other?”, International Monitoring, Con-
trol, and Surveillance Network for Fisheries-
Related Activities, 8 de gener, p.3, disponible 
a: http://www.imcsnet.org/imcs/docs/
somalias_twin_sea_piracies_the_global_
aramada.pdf [consulta: 14 de desembre de 
2011].

122.  miguel Salvatierra (2010): El Próspero Ne-
gocio de la Piratería en África, madrid, los 
libros de la catarata, p.43.

123. mohamed abshir Waldo (2009): Op. Cit., p.3.

dècada, centenars de vaixells de di-
versos estats membres [de l’onu] han 
pescat de forma contínua a les aigües 
de Somàlia d’una manera no declarada 
i no reglamentada, com es documenta 
en nombrosos informes sobre el tema. 
això ha tingut conseqüències de llarg 
abast i poden tenir ja un efecte desas-
trós sobre la gestió sostenible dels re-
cursos marins de Somàlia”.124

l’informe Corruption and industrial 
fishing in Africa125 diu: “S’han venut lli-
cències per pescar a la Zee de Somàlia 
per part dels caps militars [...] del gFt 
[...i...] de Puntlàndia”. el grup d’experts 
sobre Somàlia de l’onu ha suposat 
que “totes les temptatives de gestio-
nar la pesca a Somàlia han dut com 
a resultat grans quantitats de diners 
(milions durant els darrers deu anys), 
que s’han pagat als caps de les facci-
ons, en benefici del seu enriquiment 
personal i, en un cert grau, del pa-
gament i proveïment de les milícies 
privades”.126 “(...) Hi ha informes que 
suggereixen que el pagament del cost 
de la llicència equival a un xantatge de 
protecció en un intent de prevenir-se 
dels pirates”.127

els peixos obtinguts de manera il·legal 
es barregen amb els pescats legal-
ment. els països utilitzats per a blan-
queig de peixos somalis inclouen les 
Seychelles, maurici i les maldives.128

124.  consell de Seguretat de nacions unides 
(2003): ”report of the Panel of experts 
on Somalia, pursuant to Security council 
resolution 1474”, referència S/2003/1035, 4 
de novembre, paràgraf 141, p.32.

125.  a. Standing (2008): “corruption and in-
dustrial fishing in africa”, anti-corruption 
resource centre. chr. michelsen institutet 
de noruega. u4 issue 2008:7, p.19.

126.  consell de Seguretat de l’onu (2003): 
Op.Cit.

127.  nacions unides (2002): “report of the un 
expert Panel on Somalia, pursuant to Secu-
rity council resolution 1425 (2002)”.

128.  mohamed abshir Waldo (2009): Op. Cit.

“no només ens roben els 
peixos, sinó que també 
intenten impedir que 
pesquem nosaltres”*
Jeylani Shaykh abdi, pescador de 
merka, citat per l’agencia de notícies 
de l’onu 

“les conseqüències 
de la sobreexplotació 
amenacen no només a 
la seguretat alimentària 
i el desenvolupament 
socioeconòmic, sinó també 
als propis ecosistemes 
oceànics”**

“resulta paradoxal que 
el no va aconseguir el 
departament de Pesca de 
Kenya en els seus esforços 
per controlar el caos a 
les seves costes, ho hagin 
aconseguit els pirates 
somalis”***

algunes fonts mencionen 
que la pirateria ha causat 
que els estrangers treballin 
menys en algunes zones i, 
com a resultat, ha renascut la 
pesca****

*“Somalia: fishermen appeal for help 
over foreign fishing ships”, Op. Cit.

**miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., 
p.50, a partir de camilo mora i Boris 
Word, universitats de dalhousie 
(canadà) i califòrnia.

***miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., 
p.52

****Vegeu conclusions de l’onu a 
consell de Seguretat de nacions unides 
(2009): “informe del Secretario general 
presentado de conformidad con la 
resolución 1846 (2008) del consejo de 
Seguridad”, resolució S/2009/146, 16 
de març de 2009, paràgraf 48; vegeu 
també Journeyman Pictures: Una vision 
distinta de los piratas somalíes (Pirates 
love fish).
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Si hi ha pesca il·legal en zones 
controlades, què no passarà a 
Somàlia?

■	l’organització de l’onu per a 
l’alimentació i l’agricultura (Fao) 
diu que el 28% de les reserves de 
les pesqueries mundials està ac-
tualment sobreexplotat o ja ha 
col·lapsat, mentre que el 52% es 
troba en alt risc d’esgotament.

■	a la nostra regió també hi ha furts 
de recursos pesquers: el 2007, les 
captures reals de la tonyina ver-
mella de la mediterrània (espècie 
amenaçada) haurien arribat a les 
60.000 tones, però només se’n van 
declarar 34.000. el Japó n’importa 
el 80%.129

■	les principals il·legalitats són la 
superació de les quotes assigna-
des, l’ús de tècniques no perme-
ses i la pesca fora de temporada o 
de la zona autoritzada.130 tot això 
és més probable que passi en una 
regió sense autoritat estatal com 
és Somàlia.

Segons la High Seas task Force (HStF):131

“la pesca il·legal, infravalorada i no re-
gulada és perjudicial per a l’ecosiste-
ma marí en general, ja que es burla de 
normes destinades a protegir el medi 
marí que inclou restriccions de pesca 
de peixos massa petits, zones de fresa 
tancades i la modificació d’equips dis-
senyats per minimitzar la captura

129. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.49.
130. miguel Salvatierra (2010): Op. Cit., p.49.
131. informe “closing the net: Stopping illegal 

Fishing on the High Seas”, citat a mohamed 
abshir Waldo (2009): Op. cit.

incidental i involuntària d’espècies [...] 
D’aquesta manera es roba una font de 
proteïnes molt valuosa a poblacions 
entre les més pobres del món i s’arruï-
na les vides d’alguns pescadors legí-
tims. les incursions dels arrossegadors 
a les zones costaneres reservades a la 
pesca artesana pot donar lloc a col-
lisions amb vaixells de pesca locals, la 
destrucció d’equips de pesca i la mort 
de pescadors.”

Poden pescar els pescadors soma-
lis amb tranquilitat?

algunes persones han parlat d’atacs 
contra pescadors locals per part de 
les forces d’atalanta i de l’otan, que 
es pensaven que es tractava de pi-
rates.

cas de la fragata índia inS tabar: el 
novembre de 2008 va enfonsar a 
cop de canó un buc pesquer tailan-
dès, en veure pirates a bord. també 
hi havia 14 ostatges, dels quals no-
més un va sobreviure, rescatat per 
un altre vaixell després de sis dies 
a la deriva agafat a una resta del 
vaixell.132

132. “india navy defends piracy sinking”, BBC 
News, 26 de novembre de 2008.

tots aquests problemes 
estan documentats 
i són ben coneguts 
per les agències de 

l’onu i diferents estats 
occidentals, incloent-hi 

l’espanyol. tanmateix, 
no es coneix cap acció 

judicial contra els 
responsables

És important tenir 
en compte que no hi 

ha cap menció a les 
resolucions sobre 

Somàlia del consell 
de Seguretat de l’onu 
sobre la pesca il·legal, 

el vessament de residus 
tòxics i radioactius, els 

acords amb els senyors 
de la guerra i les 

queixes dels pescadors 
somalis*

Problemes 
de sobirania 
alimentària

Pesca il·legal 
i espoliació

Vessament de 
residus tòxics 
i radioactius

Greuges als 
pescadors locals 

(atacs, pèrdues, menors 
quantitats, etc.)

Acords ma-
fiosos amb 

senyors de la 
guerra

*mohamed abshir Waldo (2009):  
Op. Cit., p.7.
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Quarta raó.
Pel que fa a la molt probable 
pesca il·legal espanyola, 
ni s’ha reconegut, ni hi ha 
responsables

Hi ha pesca il·legal espanyola?

la pesca il·legal no és una pràctica 
inhabitual en la flota espanyola. Hi 
ha moltes infraccions documentades 
comeses per pesquers espanyols. Per 
tant, no es descarta que es practiqui 
a Somàlia i, a més, hi ha indicis, ja que 
“existeix un sentiment molt estès 
entre els somalis que els pescadors 
espanyols estan pescant il·legalment 
en aigües somalis [...] espanya també 
ha estat acusada extraoficialment pels 
oficials d’atalanta [...] de protegir uni-
lateralment pescadors il·legals”.133

Percepció particular de la pesca 
espanyola:
“espanya és un dels països que més 
ens ha robat els nostres recursos na-
turals: s’ho mereixen” 
Comentari d’un home somali de 65 anys 

durant l’afer de l’Alakrana134

133. S. J. Hansen (2009): “Piracy in the greater 
gulf of aden”, norwegian institute for ur-
ban and regional research, octubre, http://
www.nibr.no.

134. miguel Salvatierra (2010): El Próspero Ne-
gocio de la Piratería en África, madrid, los 
libros de la catarata, p.28.

entre l’estat espanyol i Somàlia no 
hi ha hagut mai cap acord pesquer 
legítim regulat (és possible fer-ho, 
amb un estat inexistent a la pràctica?). 
la pesca en aigües somalis ha estat 
sempre mitjançant “llicències”. les flo-
tes pesqueres compraven llicències a 
qualsevol (líders locals, senyors de la 
guerra, gFt). el govern espanyol, l’1 de 
juliol de 2006, va prohibir la pesca dins 
de les 200 milles de la Zona econòmica 
exclusiva (Zee) de Somàlia.135 aquesta 
mesura es podria veure com un reco-
neixement de que abans d’aquesta 
data s’hi deuria feinejar.

un exemple: intervenció de José ra-
món Beloki guerra (PnV):136

“el 3 de noviembre del año 2005 un 
atunero congelador de Bermeo, el 
Playa de aritzatxu, sufrió la persecu-
ción y hostigamiento durante horas 
de varias lanchas piratas cuando se 
encontraba faenando a 170 millas 
de la costa de Somalia”. [la Zee arri-
ba fins a les 200 milles]

algunes empreses espanyoles san-
cionades per pesca il·legal (allà on es 
va poder sancionar, com als eua):137

135. ministerio de Política territorial y adminis-
tración Pública (2008): nota de premsa del 
14 de maig.

136. Diario de Sesiones del Congreso de Dipu-
tados, Pleno y Diputación Permanente, 
sesión plenaria núm. 26, ix legislatura, núm. 
29, 24 de setembre de 2008, p.19.

137. Fonts generals: 1) Veterinarios Sin Fronteras 
(2010): Pesca ilegal en España, novembre; 2) 
greenpeace, Blacklist; 3) greenpeace (2009): 
EXPOSED! Pirates bankrolled by Spanish 
government, 5 de març. casos dels grups 
albacora i conservas garavilla, fonts 1 i 2; 
cas del grup Pescanova, font 1; i cas de Vidal 
armadores, fonts 1, 2 i 3. 

És possible la pesca 
“legal” a un país sense 
estat i en guerra, 
amb ministres, però 
sense ministeris ni 
treballadors públics?

Pescant en aigües 
territorials d’una 
Somàlia sense estat: 
no provoca això cap 
tipus de condemna? 
la protesta és només 
contra els “pirates?

marques 
pròpies

exemples d'infracció exemples de subvencions rebudes de la ue

grupo albacora 
S.a.

Bachi 
campos 
Salica

Vaixell albacora i: Pesca sense llicència a la Zee 
dels eua (2007-2009). Sanció 5 milions dòlars 

1994: 3,8 milions d’euros (construcció de bucs)

conservas garavilla 
S.a. 

isabel 
garavilla

Vaixell San andrés (bandera de l'equador): 
Pesca il·legal a la Zee dels eua (2007) 

grupo Pescanova
contraban de lluç negre (2009). Sanció: 1,7 
milions dòlars

2007-2009: 12,4 milions d’euros (per conceptes 
diversos)

Vidal armadores 
S.l.

acumula gran nombre d'infraccions

1997-2009: 9,9 milions euros (ue i espanya).  
la comissió europea ha demanat a espanya 
que sol·liciti la devolució parcial d'aquestes 
ajudes
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Pesca il·legal espanyola? 

Segons un informe del norwegian institute for urban and regional research:138

“És, per tant, difícil d’entendre per què els socis de la coalició en la flota inter-
nacional permeten que països com espanya liderin l’operació internacional, 
quan existeix un sentiment molt estès entre els somalis que els pescadors 
espanyols estan pescant il·legalment en aigües somalis [...] espanya tam-
bé ha estat acusada extraoficialment pels oficials d’atalanta entrevistats per a 
aquest informe, de protegir unilateralment pescadors il·legals mitjançant 
la tramesa de vaixells de l’operació atalanta, i això, sigui o no veritat, s’hauria 
de prendre seriosament”.

les “llicències” de Pescanova139

“empreses conjuntes somali-europees de caire mafiós es van establir a euro-
pa i aràbia i van treballar en estreta col·laboració amb senyors de la guerra 
somalis que facilitaven “llicències” de pesca falses a qualsevol pirata de 
pesca estranger disposat a saquejar els recursos marins de Somàlia. les em-
preses amb seu al regne unit i a itàlia, african and middle east trading co. 
(aFmet) i Palmera, i l’empresa amb seu als emirats àrabs units, Samico, van 
ser alguns dels mitjans corruptes d’emissió d’aquestes llicències falses, que 
compartien el botí amb els senyors de la guerra.

“entre els assessors tècnics de les empreses mafioses – aFmet, Pamira i Sa-
mico – es trobaven  suposades reputades empreses com macallister elliot 
& Partners del regne unit. els senyors de la guerra, general mohamed Farah 
aidid, general mohamed Hersi morgan, osman atto i l’expresident ali mahdi 
mohamed, oficialment i per escrit van autoritzar aFmet a emetre “llicències” 
de pesca que pescadors locals i experts marins denominaven simplement 
“un acord entre lladres”. Segons Africa Analysis de 13 novembre de 1998, 
afmet hauria concedit “llicències” a 43 vaixells de pesca (la majoria es-
panyols) a 30.000 dòlars per una temporada de 4 mesos. l’espanyola 
Pescanova va obtenir una ‘llicència’ d’afmet mentre que el grup francès 
cobracaf la va obtenir de Samico a una tarifa reduïda de 15.000 dòlars per 
temporada i vaixell.”

138. S.J. Hansen (2009): “Piracy in the greater gulf of aden”, norwegian institute for urban and re-
gional research, octubre, http://www.nibr.no.

139. extracte de l’informe mohamed abshir Waldo (2009):  Op. Cit.
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cinquena raó.
la intromissió estrangera 
ha suposat una catàstrofe 
ambiental a Somàlia que ha 
gaudit de total impunitat

Des de la caiguda de Siad Barre el 1991, 
han estat freqüents les denúncies que 
empreses i governs estrangers treien 
profit del col·lapse de l’estat somali a 
base d’usar les aigües i la terra del país 
com a abocador de residus.

encara el 2008, l’enviat especial de 
l’onu per a Somàlia, ahmedou ould 
abdallah, insistia repetidament en 
l’alarma sobre la pesca il·legal i 
l’abocament de residus tòxics a 
Somàlia per part d’empreses euro-
pees. abdullah va dir que la seva or-
ganització tenia “informació fiable” que 
empreses europees i asiàtiques estan 
abocant residus - incloent-hi residus 
nuclears- en aquella regió.140 la ue ha 
respost a aquestes denúncies amb el 
silenci.

140. najad abdullahi (2008): “toxic waste be-
hind Somali piracy”, 11 d’octubre, http://
english.aljazeera.net/

el 17 de gener de 2005, el Programa de l’onu pel medi 
ambient (Pnue-uneP) va rebre una petició urgent del 
ministeri de Pesca, Ports i transport marítim del govern 
de Puntlàndia, per avaluar els danys mediambientals del 
tsunami de 2004. n’extreiem un fragment:34

“Somàlia és un dels molts països poc desenvolupats que, 
segons es diu, han rebut innombrables remeses de re-
sidus tòxics i nuclears al llarg del litoral. començant al 
principi de la dècada dels anys 80 i continuant durant la 
guerra civil, les deixalles perilloses abocades al llarg de 
la costa de Somàlia inclouen residus d’urani radioactiu, 
plom, cadmi, mercuri, industrials, hospitalaris, químics, de 
tractament de cuir i altres residus tòxics. la majoria dels 
residus es van simplement llençar a les platges en conte-
nidors i bidons no reutilitzables i amb fuites, de diverses 
grandàries, tancs petits i grans. i sense tenir en compte 
la salut de la població local i els impactes mediambi-
entals devastadors.

el tema dels abocaments a Somàlia és controvertit ja 
que planteja qüestions tant legals com morals. Prime-
rament, hi ha una violació dels tractats internacionals en 
l’exportació de residus perillosos a Somàlia. en segon lloc, 
és èticament qüestionable el fet de negociar contractes 
d’eliminació de residus amb un país que està enmig 
d’una guerra civil prolongada, amb un govern dividit en 
faccions, que no pot sostenir un sistema adequat i legal 
de gestió de residus.

l’impacte del tsunami va sacsejar els dipòsits de residus 
perillosos a les platges al voltant de north Hobyo (al 
sud de mudug) i Warsheik (al nord de Benadir). la con-
taminació dels dipòsits de residus ha causat, per tant, 
problemes de salut i mediambientals a les comunitats 
pesqueres de l’entorn, incloent-hi contaminació de les 
aigües subterrànies. els problemes de salut inclouen 
infeccions respiratòries greus, forta tos seca i hemorràgi-
es bucals,hemorràgies abdominals, reaccions químiques 
inusuals a la pell i mort sobtada després d’inhalar els ma-
terials tòxics.

És important de senyalar que des de 1998, l’oceà índic ha 
sofert ciclons freqüents i fortes onades gegantines a les 
regions costaneres de Somàlia. els desastres naturals són 
catàstrofes de períodes curts, però la contaminació de 
l’entorn per residus radioactius pot causar efectes greus 
a llarg termini sobre la salut humana com també forts 
impactes en les aigües subterrànies, la terra, l’agricultura 
i la pesca durant molts anys. Per tant, la situació actual al 
llarg del litoral somali presenta un perill mediambiental 
molt seriós, no només a Somàlia, sinó també a la subregió 
de l’est d’àfrica.”

i. united nations environment Programme (2005): “Somalia”, 
www.unep.org/tsunami/reports/tsunami_somalia_layout.pdf
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antecedents

l’any 1992 algun jerarca somali va au-
toritzar alguna d’aquestes empreses a 
importar a Somàlia milions de tones 
de “ferralla” per ser recuperada i tam-
bé la construcció d’una instal·lació de 
gestió de residus. es pretenia fer arribar 
els residus a Somàlia amb un ritme de 
500.000 tones l’any. afortunadament, 
el que era llavors director executiu de 
l’uneP (Programa de medi ambient de 
l’onu), mostafa tolba va desbaratar el 
negoci.

l’any 1996 el “president interí” de So-
màlia, ali mahdi autoritzava a un tal 
Scaglione la instal·lació d’una planta de 
tractament de residus. aquesta persona 
es va espavilar a contactar amb negoci-
ants en residus. un d’aquests contactes, 
però, va informar la fiscalia italiana i això 
va provocar l’obertura d’una investiga-
ció sobre les exportacions de residus 
a Somàlia. aquesta investigació es va 
haver d’arxivar perquè no es va poder 
trobar evidències de que els residus 
fossin abocats a Somàlia. tanmateix, 
es desprèn del sumari (al qual ha tin-
gut accés greenpeace) que existeixen 
circumstàncies factuals conduents a la 
conclusió que els residus probablement 
sí que es van abocar a Somàlia. es trac-
tava de residus industrials perillosos, 
potser sanitaris i, segons algun informa-
dor, també radioactius, aquests d’origen 
nord-americà. Per desfer-se dels residus, 
els col·locaven en contenidors i aprofi-
taven les obres de construcció de car-
reteres i del port d’eel ma’aan (30 km 
al nord de mogadiscio) per enterrar-los 
sota el formigó o sota la carretera.

el vessament de tòxics (nuclears inclo-
sos) al país va merèixer investigacions 
de l’onu. D’acord amb diversos estudis 
(a petició dels estats veïns de Somàlia), 
on consten fets negats pels seus pro-
tagonistes, el desembre de 1991 nur 
elmy osman, que es presentava com a 
ministre de Salut del govern interí d’ali 
mahdi, va signar acords amb la compa-
nyia suïssa achair Partners i la itali-
ana Progresso, pels quals es permetia 
emmagatzemar deu milions de tones 
de residus perillosos en territori somali 
a canvi de vuitanta milions de dòlars.141 

141.  Vegeu: http://gurukul.ucc.american.edu/
ted/somalia.htm [consulta: 7 de gener de 
2008].

també la màfia italiana (que controla-
ria un 30% dels residus italians) va fer 
negocis a Somàlia.142 l’informe 2010 
de greenpeace143 dedica tot un capí-
tol a explicar el procediment utilitzat 
per una trama mafiosa per desfer-se a 
Somàlia de residus perillosos generats 
en indústries europees.144 S’hi citen 
diverses empreses, dues d’italianes 
(interservice i Progresso) i una de su-
ïssa (achair & Partners), dedicades a la 
gestió de residus. Són fets ocorreguts 
abans i durant la dècada dels anys no-
ranta, però tenint en compte el tipus 
de residus en qüestió, les conseqüèn-
cies s’arrosseguen fins a dia d’avui. Per 
exemple, una investigació sobre el ter-
reny va concloure que la toxicitat fou la 
responsable almenys de 300 morts.145

142.  Vegeu Sabrina grosse-Kettler (2004): “ex-
ternal actors in Stateless Somalia”, Bonn 
international center for conversion (Bicc), 
Bonn, paper 39.

143.  greenpeace (2010): The toxic ships. The Ita-
lian hub, the Mediterranean area and Africa, 
juny.

144.  Dades oficials calculen la generació anual 
de residus a europa en 1.300 milions de 
tones, de les quals uns 40 milions de tones 
són materials perillosos. la gestió de resi-
dus és extremadament lucrativa. es calcula 
que el sector de gestió de residus de la ue 
factura més de 100.000 milions d’euros 
per a la ue-25 i subministra entre 1,2 i 1,5 
milions de llocs de treball.

145.  miguel Salvatierra (2010): Op,. Cit., p.44.

durant vint anys, Somàlia ha 
servit d’abocador de residus 

perillosos generats per la 
indústria europea. tant en 

les seves aigües territorials 
com en terra ferma. i molt 

probablement, això encara 
continua essent així a dia 

d’avui

contenidor amb residus tòxics aparegut a la platja de Somàlia després del tsunami de 2004.
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Segons l’onu, els vessaments tòxics 
que “van causar problemes de sa-
lut i mediambientals a la regió [...] 
són generats en un 90% pels països 
industrialitzats”.146 el consell de Se-
guretat va recordar “la importància de 
prevenir, d’acord amb el dret interna-
cional, la pesca il·legal i els vessaments, 
incloent-hi substàncies tòxiques i em-
fatitza la necessitat d’investigar les 
denúncies de pesca i vessaments 
il·legals”.147

el pas de súperpetroliers amb mili-
ons de barrils de cru pot causar una 
catàstrofe ecològica, ja que, fets com 
avaries, explosions, atacs, voladura per 
part dels pirates, etc, 148 serien difícils 
de controlar, amb condicions meteo-
rològiques adverses i en zones sense 
infraestructures, equipament, recursos 
i coneixement per abordar el proble-
ma.

també s’està produint una explo-
tació petroliera irresponsable a So-
màlia. 

146. informe del Programa de l’onu sobre medi 
ambient disponible a http://www.unep.
org/tsunami/reports/tsunami_somalia_la-
yout.pdf [consulta: 30 de setembre de 
2011].

147. resolució 1976/2011, http://daccess-dds-
ny.un.org/doc/unDoc/gen/n11/295/44/
PDF/n1129544.pdf?openelement [consul-
ta: 15 d’octubre 2011].

148. aquesta va ser una preocupació al segrest 
del vaixell maran centaurus el 29 novem-
bre de 2009. miguel Salvatierra (2010): op. 
cit., p. 30.

mapa: llocs on s’han trobat bidons i contenidors amb residus 
tòxics. united nations environment Programme (2005): 
“Somalia”, p. 135.
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Sisena raó. 
les mesures militars no estan 
sent eficients per combatre la 
pirateria

l’any 2009 augmenta el nombre 
d’atacs (tant al golf d’aden com a l’est 
de Somàlia) respecte el 2008. l’any 
2010 disminueix el nombre d’atacs res-
pecte la xifra de 2009, però no respecte 
la de 2008 (quan no hi havia desplega-
ment naval).

els informes de l’imo detallen les cir-
cumstàncies de cada un dels atacs, 
tant dels reeixits com dels fracassats, 
per exemple les mesures preses per la 
tripulació i si el vaixell ha rebut o no 
ajuda externa.

la presència d’atalanta 
no ha estat mai un factor 

significatiu de dissuasió per 
als pirates

el conjunt de forces navals 
només van actuar, el 2011, 

en el 3,33% del atacs 
qualificats de pirates a l’est 
de Somàlia: està justificada 

la seva presència?

2006

31

60

134

Reeixits Fracassats Total

nombre d’atacs per any

223

176 180
164

128

155

59
48

25

73

61

33
27

17
14

2007 2008 2009 2010 2011

tipus d’intervencions d’ajuda en els atacs de pirateria a l’est d’àfrica, en percentatge (2009-2011)

elaboració pròpia a partir de dades de l’imo

2009 2010 2011

Dubtes 1,7Seguretat 
privada 42,2

Forces  
navals 3,3 NO intervenció  

+ reexits 52,8

Dubtes 1,8
Altres 2,2

Seguretat 
privada 0,9

Forces 
navals 12,6

NO  
intervenció  
+ reexits 82,5

Dubtes 1,1 Altres 1,1
Seguretat 

privada 9,7

Forces  
navals 7,4

NO  
intervenció  
+ reexits
80,7
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resum de les causes de frustració d’atacs

tripulació forces navals altres
Seguretat  

Privada
dubtes total

casos % casos % casos % casos % casos % casos

2009 125 76,2 28 17,1 5 3,0 2 1,2 4 2,4 164

2010 94 73,4 13 10,2 2 1,6 17 13,3 2 1,6 128

2011 70 45,2 6 3,9 0 0,0 76 49,0 3 1,9 155

Font: elaboració pròpia a partir de les dades de l’imo

conclusions:
1. l’actuació de la tripulació del vaixell ha estat, en la majoria dels casos, la causa de fracàs dels 

atacs149

2. S’observa un increment, molt accentuat l’any 2011, de la participació dels grups de seguretat pri-
vada en el rebuig dels atacs.

3. Sembla que la seguretat privada està substituint la tripulació del vaixell en la tasca de repel·lir  
els atacs. Però amb una diferència substancial: mentre que l’actuació de la tripulació és poc  
agressiva, els grups de seguretat privada utilitzen armes de llarg abast (fusells d’assalt  
i metralladores)150

4. És ben clar que les forces navals militars han intervingut sempre molt poc.

149.Probablement l’explicació més plausible sigui que les tripulacions segueixen les recomanacions del manual Best Management Practices 
to Deter Piracy in the Gulf of Aden and off the Coast of Somalia (amb el suport del maritime Security centre Horn of africa (mScHoa), ope-
ració ocean Shield, nato Shipping centre (nSc), the uK maritime trade operations (uKmto)). algunes de les actuacions de les tripula-
cions dels vaixells atacats: maniobres evasives, augment de la velocitat, llançament de bidons buits i de bigues o troncs, atacs amb pals 
encesos d’un extrem, utilització de mànegues contra incendis, bengales, utilització de la sirena.

150. Per a més informació, vegeu novena raó en aquesta part 4.

l’actuació de la 
tripulació del vaixell 
ha estat, en la majoria 
dels casos, la causa de 
fracàs dels atacs
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+ reeixits

Forces navals
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Setena raó. 
S’està produint una 
revitalització armamentística 
a Somàlia

en una regió on proliferen les armes, 
les importacions més necessàries són 
les municions. la seva escassetat va 
fer que, el maig de 2006, una sola bala 
arribés a costar 1,50 dòlars, per la qual 
cosa el seu ús era un luxe únicament 
possible en moments imprescindi-
bles.151 Sense armes ni municions, 
la situació a Somàlia seria ben dife-
rent.

origen de les noves armes 
utilitzades a Somàlia 
(l’ordre no respon a la rellevància)

1. comerç il·legal. grups que comba-
ten el gFt han rebut armes princi-
palment a través d’importacions 
comercials procedents del iemen, 
han rebut assistència econòmica 
d’eritrea, de donants del món àrab 
i de la diàspora somali.152 també els 
eua han armat el gFt (vegeu pàgi-
na següent). D’altra banda, a Somà-
lia sempre han estat freqüents les 
xarxes tradicionals de comerç d’ar-
mament. Per exemple, a mogadiscio 
existeix un famós mercat d’armes. 
“les importacions comercials, prin-
cipalment del iemen, segueixen sent 
la font d’armes, municions i equipa-
ments militars més constant per a 
Somalia”.153

■	Violació embargament (informe 
de 2006): 154 almenys set països 
(Djibouti, egipte, eritrea, iran, 
líbia, aràbia Saudita i Síria), van 
subministrar recursos militars 
el 2006 als tribunals islàmics, 
mentre que un mínim d’altres 

151. intermon-oxfam (2006): “municiones: 
el combustible de los conflictos”, nota 
d’oxfam internacional, a partir de dades de 
la BBc, 15 de juny.

152. amnistia internacional (2010): “Somalia: 
Hay que revisar la asistencia internacional 
militar y policial” índex: aFr 52/001/2010, 
p.7.

153. Ibídem.
154. grupo de monitorización en Somalia 

(2006): “informe del grupo de monitoriza-
ción sobre Somalia tras la resolución 1676 
(2006) del consejo de Seguridad” en carta 
de 21 de noviembre de 2006 del Presiden-
te del comité del consejo de Seguridad 
establecido tras la resolución 751 (1992) 
sobre Somalia dirigida al Presidente del 
consejo de Seguridad, S/2006/913.

tres (etiòpia, uganda i iemen) 
van actuar d’igual manera amb 
el gFt.

■	Violació embargament (informe 
de 2008):155 eritrea va donar su-
port polític, financer i militar als 
grups armats de l’oposició), i el 
iemen va ser la principal font de 
transferències comercials d’ar-
mes a Somàlia.

■	Violació embargament (informe 
de 2010):156 els principals països 
que van violar l’embargament 
van ser iemen i etiòpia, mentre 
que eritrea aparentment va dis-
minuir la seva assistència militar, 
mantenint el seu suport polític, 
diplomàtic i potser financer als 
grups d’oposició al gFt. 

2. desviació d’armes. el grup de Su-
pervisió per a Somàlia de l’onu va 
dir el 2008:157 “S’ha desviat fins a un 
80% de la inversió internacional en 
el desenvolupament de les forces de 
seguretat del gFt a fins diferents als 
previstos”, a causa de:

■	Defeccions i desercions
■	Venda d’armes, uniformes i 

equips als grups armats de 
l’oposició.

■	captura d’armes pels grups 
d’oposició

■	Desviament a finalitat militar de 
l’assistència destinada a la segu-
retat i a la policia.

155.  consell de Seguretat de nacions unides 
(2008): “carta de fecha 10 de diciembre de 
2008 dirigida al Presidente del consejo de 
Seguridad por el Presidente del consejo 
de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 751 (1992) relativa a Somalia”, 
resolució S/2008/769.

156.  consell de Seguretat de nacions unides 
(2010): “informe del grupo de monitoriza-
ción sobre Somalia tras la resolución 1853 
(2008) del consejo de Seguridad”, 26 de 
febrer, annex a S/2010/91 de 10 de març.

157.  amnistia internacional (2010): Op. Cit., p.11.

a Somàlia hi ha vigent des 
de 1992 un embargament 

d’armes obligatori imposat 
pel consell de Seguretat 

de l’onu, que ha estat 
sistemàticament violat
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 esmentava etiòpia, de la qual també 
consta la violació de l’embargament 
a Somàlia.163

 
transferències d’armes 
específiques des dels eua:164

■	Subministraments importants d’ar-
mes finançats pels eua des d’ugan-
da a mogadiscio destinats a les forces 
del gFt. el 6 d’agost de 2009, la secre-
tària d’estat dels eua Hillary clinton 
es va comprometre públicament a 
enviar suport militar al gFt i un por-
taveu del Departament d’estat va 
dir que el govern dels eua volia sub-
ministrar 40 tones d’armes i equips 
militars al gFt, quantitat que podria 
incrementar en el futur.

■	 ian Kelly, portaveu del departa-
ment d’estat dels eua: “a la petició 
urgent del gft, els eua han lliurat 
armes lleugeres i municions”.165

■	el 14 de maig de 2009, el govern del 
eua va sol·licitar una exempció de 
l’embargament d’armes per enviar 
fins a dos milions de dòlars en efec-
tiu perquè el gFt pogués comprar 
armes, munició i subministraments 
logístics “localment”, es suposa que 
als mercats d’armes somalis. És pos-
sible que els diners destinats al gFt 
per a compres “locals” es destinin a 
promoure uns mercats interns d’ar-
mes que són els mateixos que utilit-
zen al Shabab i altres grups armats 
a Somàlia. aquestes pràctiques po-
tencien la inseguretat de la població 
civil i obstaculitzen la rendició de 
comptes.

163. Vegeu consell de Seguretat de nacions 
unides (2010): “informe del grupo de moni-
torización sobre Somalia tras la resolución 
1853 (2008) del consejo de Seguridad”, 26 
de febrer, annex a S/2010/91 de 10 de març.

164. amnistía internacional (2010): Op. Cit.,  
p.10-11.

165. ramón lobo (2009): “estados unidos envía 
armas a los islamistas moderados de Soma-
lia”, el País, 26 de juny.

3. captures dels pirates

exemple de presa d’armes 
per part dels pirates158

25 de setembre de 2008, captura 
del mV Faina, buc d’ucraïna amb 
pavelló de Belize. carregava armes 
i municions per ser desembarcats 
al port de mombasa (Kenya), inclo-
ent-hi:
■	 33 tancs de combat t-72m1, amb 

recanvis.
■	 6 canons antiaeris ZPu-4, de 14,5 

mil·límetres, amb recanvis.
■	 6 sistemes de llançacoets múlti-

ples Bm-21, de 122 mil·límetres, 
amb recanvis

■	 36 llançagranades rPg-7V, amb 
recanvis.

S’està violant l’embargament 
d’armes a Somàlia?

Somàlia està sotmesa a un embarga-
ment d’armes general i complet en 
virtut de la resolució 733 (1992) del 
consell de Seguretat de l’onu. tanma-
teix, segons la mateixa onu: “la majoria 
de les armes utilitzables i quasi totes 
les municions existents en aquests mo-
ments en el país van arribar després de 
1992, contravenint l’embargament”.159

158. exemple obtingut de consell de Seguretat 
de nacions unides (2008): Op. Cit., paràgrat 
145.

159. consell de Seguretat de nacions unides 
(2008): “carta de fecha 10 de diciembre de 
2008 dirigida al Presidente del consejo de 
Seguridad por el Presidente del consejo 
de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 751 (1992) relativa a Somalia”, 
resolució S/2008/769, p.6.

excepcions a l’embargament de 
les armes (amb cita de la resolu-
ció de l’exclusió)160

■	 res. 1356 (2001) del consell de Se-
guretat: subministraments i equi-
pament militar no letal destinats 
a un ús exclusiu “humanitari” o de 
“protecció” (és necessita autoritza-
ció prèvia).

■	Subministraments armes i equi-
pament militar i d’ensinistrament 
i assistència tècnica d’amiSom 
(abans igaSom).

■	res. 1744 (2007) i 1772 (2007) del 
consell de Seguretat. Subminis-
traments i assistència tècnica per 
al desenvolupament del sector 
seguretat del gFt (prèvia notifi-
cació, que pot ser rebutjada).

■	assistència tècnica destinada a 
“combatre la pirateria”.

■	res. 1851 (2008) del consell de 
Seguretat:  armes i mesures mi-
litars per combatre la pirateria 
i els atacs en el mar (prèvia notifi-
cació).

“una altra font important d’armes, mu-
nicions i pertrets militars per a Somàlia 
és el suport extern prestat a les forces 
del gFt. encara que aquestes aporta-
cions tenen per objecte contribuir a la 
seguretat i l’estabilització de Somàlia, 
i poden ser objecte d’exempció de 
l’embargament d’armes, la majoria 
no han estat autoritzades pel consell 
de Seguretat i, per tant, constituei-
xen violacions de l’embargament. 
fins al 80% d’aquest suport s’ha 
desviat cap a finalitats privades, 
els mercats d’armes de Somàlia o 
grups de l’oposició. en última ins-
tància, les contribucions al sector 
de la seguretat del gft represen-
ten una font neta d’inseguretat a 
Somàlia i un obstacle per a la tasca 
d’estabilització.”161

■	la resolució 1907 del consell de Se-
guretat de l’onu, de 2009, parlava 
d’un embargament d’armes a eri-
trea per haver donat suport a grups 
armats de Somàlia i provocar tensi-
ons amb Djibouti.162 tanmateix, no 

160. amnistía internacional (2010): Op. Cit., p.6-7.
161.consell de Seguretat de nacions unides 

(2008): Op. Cit., p.7.
162. amnistia internacional (2010): Op. Cit., p.7.

Segons l’onu, fins al 
80% del suport extern 
oficial armamentístic i 
militar s’ha desviat cap 
a finalitats privades, 
els mercats d’armes 
de Somàlia o grups de 
l’oposició
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Vuitena raó. 
la formació de milicians 
somalis no compleix els 
estàndards bàsics i pot 
resultar contraproduent

conclusions de l’informe d’am-
nistia internacional  
(gener de 2010)166

■	 “S’està transferint armes i munició 
al gFt somali sense salvaguardes 
adequades per garantir que no 
s’utilitzaran per cometre abusos 
contra els drets humans.

■	 “S’està impartint a les forces de se-
guretat del gFt formació que no 
està sotmesa a mecanismes ade-
quats de verificació i supervisió.

■	 “Part de la formació es planifi-
ca sense la deguda notificació 
al comitè de Sancions de l’onu, 
menyscabant així l’embargament 
d’armes imposat per l’onu a So-
màlia.

■	 “no s’està impartint formació ade-
quada en dret internacional huma-
nitari i de drets humans.”

Segons amnistia internacional: “gran 
part de l’assistència internacional 
destinada a ensinistrament militar i 
policial manca de transparència i no 
respecta les normes internacionals”. 

exemples:

■	manca d’informació al comitè de 
Sancions de l’onu després d’haver 
finalitzat l’ensinistrament.

■	manca de sol·licitud d’exempcions 
del comitè de Sancions. cas de Ke-
nya i etiòpia.

■	continguts de la formació a etiòpia 
preocupants, incloent-hi “contrain-
surgència” i “antiterrorisme”, quan 
etiòpia estava acusada de cometre 
violacions greus del dret internacio-
nal humanitari i dels drets humans 
a Somàlia (atacs indiscriminats i 
desproporcionats, execucions ex-
trajudicials, detencions arbitràries, 
tortures).

■	 no separació clara entre funcions 
policials i funcions militars. For-
mació policial per combatre grups 
armats d’oposició.

166. amnistía internacional (2010): Op. Cit. , p.4.

■	 Possible reclutament a través 
d’engany als campaments de refu-
giats de Dadaab (reclutar en aquests 
campaments viola el principi del ca-
ràcter exclusivament civil i humani-
tari).

■	 Presència de nens i nenes soldat 
en milícies del gft. encara que el 
gFt volgués evitar aquestes pràc-
tiques, no existeix cap mecanisme 
efectiu per garantir que no hi ha me-
nors en unitats que combaten amb 
el gFt.

■	no mecanismes adequats per impe-
dir que presumptes autors d’abusos 
greus contra els drets humans no 
acabin a l’exèrcit o policia i que re-
bin més formació i capacitat militar. 
De fet, part de la formació la fan 
grups acusats de violacions greus 
del dret internacional humanitari 
i dels drets humans.

■	la selecció dels alumnes la realitza el 
gFt, i la participació d’altres països 
és mínima.

■	les normes sobre drets humans en 
general no estan incloses i, quan sí 
ho estan (PnuD, ue) la formació és 
teòrica/descriptiva, no inclosa als 
procediments operatius normals i 
als manuals.

■	Desconeixement general dels con-
tinguts i abast de les formacions, en 
particular de la impartida per etiò-
pia.
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novena raó. 
remilitarització de Somàlia 
i nou paradís d’impunitat 
de les empreses privades de 
seguretat

“ni el gFt ni els governs autònoms de 
Puntlàndia i Somalilàndia han dispo-
sat mai dels recursos i la capacitat lo-
gística per fer front a la pesca il·legal 
de flotes estrangeres, l’abocament 
de residus tòxics, el tràfic d’armes 
i de persones i la pirateria. així, han 
recorregut a la contractació d’em-
preses privades de seguretat, que 
els han proporcionat entrenament 
d’efectius, consultoria i suport logís-
tic i operatiu”.167

contractes coneguts:168

govern Federal  
transitori (gFt)

>	Secopex 
>	topcat

govern de Puntlàndia

>	Hart Security
>	Somcan (Somali canadian costguard)
>	al-Habibi marine Service
>	Puntland international Development 

corporation (PiDc)

govern de Djibouti >	Blackwater (xe Services)

relació entre la pirateria 
i la poderosa empresa britànica 
Hart Security169

l’any 2000 el govern de Puntlàndia 
va contractar PiDc (Puntland inter-
national Development corp.) per 
combatre la pirateria i aquesta va 
subcontractar la feina a Hart Secu-
rity, que va actuar fins el 2002. es va 
encarregar també a Hart Security la 
formació i ensinistrament d’una for-
ça local de guardacostes. S’ha sug-
gerit que PiDc era un grup mafiós i 
que, juntament amb Hart Security, 
gràcies a la venda de llicències de 
pesca a vaixells estrangers, van con-
tribuir al saqueig dels caladors 
somalis. Van obtenir més de 20 mi-
lions de dòlars de beneficis en dos 
anys (que no van repartir amb l’ad-
ministració o la població). la prin-
cipal font de finançament de Hart 

167.  c.P. Kinsey, S.J. Hansen i g. Franklin (2009): 
“the impact of private security companies 
on Somalia’s governance networks”, Cam-
bridge Review of International Affairs, 22:1.

168. roger middleton (2008): “Piracy in Somalia”, 
chatham House, octubre, www.chatham-
house.org.uk.

169. r. montoya (2009): “el alacrana y los piratas”, 
Le Monde Diplomatique, n.170, desembre.

Security hauria estat la venda de 
llicències de pesca. 

les associacions de pescadors locals 
van recollir diners per tal que els as-
sessorés i entrenés Hart Security i 
així es va crear la guàrdia costane-
ra nacional Voluntària, que exigia 
als vaixells pesquers un impost pels 
perjudicis causats per les seves xar-
xes quilomètriques, que arrasaven 
les reserves de pesca. Però el que 
va néixer com una actitud defensiva 
de pescadors afectats, es va acabar 
convertint en un gran negoci per 
a molts homes forts i exmembres 
de les forces de seguretat somalis. 
Quan Hart Security va marxar del 
país, els efectius locals que havia 
entrenat van continuar aquest ti-
pus d’activitat i el que primer va ser 
cobrament de llicències pesqueres 
o d’impostos pel peix capturat, es va 
anar convertint en un negoci molt 
més lucratiu: el segrest de vaixells i 
cobrament de rescats.

les empreses privades de seguretat i 
defensa estan incorporant la seguretat 
marítima als serveis que subministren. 
Per exemple:
trojan Securities:170 ofereix seguretat 
marítima a “empreses pesqueres i em-
preses de transport de contenidors, a 
l’àfrica”.
olive group:171 “el servei complet dis-
senyat per olive va permetre a una em-
presa naviliera de negociar una prima 
d’assegurança significativament més 
favorable per al client” i “la secció de 
Formació va entrenar una força de se-
guretat marítima de 800 guardes en un 
període de nou mesos”.
triple canopy (a través de la filial 
clayton consultants):172 entrena el cli-
ent per afrontar un segrest. els serveis 
de formació de l’empresa inclouen in-
formes de seguretat marítima, simula-
cions, entrenament d’armes de foc per 
als membres de la tripulació i equips 
de seguretat marítima. Dóna suport les 
24 hores del dia quan un vaixell d’un 
client és segrestat. l’empresa maneja 
el procés de negociació i pot organit-
zar i executar el lliurament del rescat.

170.  www.trojansecurities.com
171.  www.olivegroup.com
172.  www.triplecanopy.com



67

I N F O R M E  n ú m .  1 3 Pirateria a Somàlia: excusa o oportunitat geopolítica?

Prince (Blackwater): 
ahir a l’iraq, avui a Somàlia

erik Prince, el fundador de Blackwater173 
(avui xe Services), és el principal pro-
motor al darrere dels contractes secrets 
per entrenar dues forces de 1.000 
homes per combatre la pirateria, 
una de les quals també s’enfrontaria 
al grup al-Shabab. Segons un infor-
me recent de la unió africana, Prince 
va subministrar el diner necessari per 
tal que l’empresa de seguretat priva-
da Saracen international (amb seu 
a Sud-àfrica) guanyés els contractes 
de protecció de funcionaris soma-
lis del gft a mogadiscio. Saracen ha 
confirmat que va signar un contracte 
amb el gFt el març de 2010. en aquell 
moment, Prince ja havia dedicat dos 
anys per aconseguir un paper en la 
lluita contra la pirateria a la costa de 
Somàlia. Quan es va saber la implicació 
de Saracen a Somàlia, l’onu va iniciar 
una investigació sobre si les seves ac-
tivitats trencarien l’embargament in-
ternacional de tràfic d’armes a la regió 
i el Departament d’estat dels eua ha 
manifestat la seva preocupació sobre 
la manca de transparència de l’empre-
sa. oficials somalis diuen que les ac-
tivitats de Saracen estan finançades 
per un estat d’orient mitjà. l’informe 
de la unió africana, que s’ha filtrat als 
mitjans, involucra Prince i la unió dels 
emirats àrabs.174

aquest mateix informe diu que el di-
ner de Prince ha servit perquè Sara-
cen guanyés el contracte per entrenar 
i dirigir la milícia privada. el gFt està 
entrenant un “exèrcit”, però hi ha ob-
servadors que temen que una part  
d’aquestes tropes s’incorpori a la mi-
lícia privada, que Prince pagarà molt 
més bé.175

173. Blackwater, empresa privada de seguretat, 
s’ha fet famosa per l’actuació a l’iraq dels 
seus empleats, acusats de nombrosos as-
sassinats de civils.

174. giles Whittell (2011): “Billionaire mercenary 
‘training anti-piracy forces’ “, The Times, 22 
de gener.

175. guy adams (2011): “ ‘Prince of mercenaries’ 
who wreaked havoc in iraq truns up in So-
malia”, The Independent, 22 de gener.

acord de Blackwater amb  
el govern de djiboutii

Blackwater Worldwide (BW) va rebre 
autorització del govern de Djibouti 
per operar en vaixells armats des del 
seu port, per tal de “protegir dels pi-
rates els vaixells comercials”. BW té un 
vaixell de 56 metres, el “mcarthur”, amb 
bandera dels eua, amb espai d’aterrat-
ge per a dos helicòpters. encara que 
l’empresa no té helicòpters, perquè 
són molt cars, sí té avions sense pilot 
(drones). el vaixell està equipat amb 
metralladores pesades. malgrat que 
aquest és l’únic acord que es coneix 
entre BW i algun govern de la zona, 
el 2009 es deia que “probablement” 
hi haurien altres acords amb oman i 
Kenya en el futur (l’únic lloc a la regió 
on es podria reparar el vaixell és mom-
basa, a Kenya). S’estimava els costs de 
protecció en “menys de 200.000 dòlars 
per viatge”.176

Saracen int. entrena 
2.000 milicians somalis

la ue entrena 2.000 milicians 
somalis

malgrat que les empreses de segu-
retat privada estan ben valorades 
per la seva capacitat de desplega-
ment ràpid i impacte estratègic 
immediat, la seva relació cost-efec-
tivitat, l’absència de cost polític i la 
seva lleialtat al client (o a qui pagui 
més), els seus inconvenients supe-
ren de molt els seus presumptes 
avantatges: no estan interessades 
a estabilitzar, poden posar en risc la 
sobirania dels estats independents, 
no proporcionen solucions a llarg 
termini, transfereixen armes a zo-
nes prohibides o qüestionades, re-
presenten la possessió d’armament 
pesat en mans privades, afavoreixen 
la impunitat i dificulten la rendició 
de comptes i el control democrà-
tic. de manera intencionada, no 
s’han implementat mecanismes 
de control eficaços de les activi-
tats d’aquestes empreses.

176.  “Djibouti approves Blackwater for com-
mercial counter-piracy”, cable dels eua, 
referència 09DJiBouti113, Wikileaks, dis-
ponible a: http://metaleaks.net/document.
php?id=11023
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empreses espanyoles  
de seguretat

Segur ibérica

aquesta empresa reconeix oberta-
ment la seva participació en la pro-
tecció armada de la flota tonyinaire 
espanyola. les condicions que de-
manen per treballar a l’índic són: 1) 
ser vigilant de seguretat; 2) tenir lli-
cència d’armes del tipus c en vigor 
i 3) tenir àmplia experiència militar, 
preferiblement com a metP (Militar 
de Empleo de Tropa Profesional).177 el 
ministre de defensa espanyol, Pe-
dro morenés, va ser contractat com 
a president de Segur ibérica un any 
i tres mesos abans de ser designat 
ministre de defensa espanyol,178 i 
abans va ser secretari d’estat de 
Seguretat.

l’any 2010 Segur ibérica, estava sent 
investigada per cobrar hores de vi-
gilància presumiblement no rea-
litzades.179 al museu reina Sofía hi 
treballaven uns trenta vigilants de 
l’empresa, però, segons la querella, 
a la factura s’hi comptaven hores no 
treballades o vigilants inexistents. 
també s’acusa Segur ibérica d’utilit-
zar treballadors auxiliars pertanyents 
a altres empreses per fer tasques de 
vigilància, cosa prohibida per llei. 
l’estafa també afecta a organismes 
dependents del ministeri de Foment: 
aDiF, renFe, aena, FeVe... amb un im-
port estafat de gairebé 450.000 euros. 
Hi ha altres administracions públiques 
afectades: els ministeris d’Hisenda, 
cultura o de Política territorial, ens 
autonòmics, provincials o locals, com 
la generalitat catalana, l’ajuntament 
de Barcelona, la comissió nacional del 
mercat de Valors, la comissió europea 

177. Vegeu la secció “ofertas de empleo” del lloc 
web de Segur ibérica, http://www.grupo-
segur.com [consulta: 15 de desembre de 
2011].

178. “Segur ibérica ‘ficha’ como presidente al ex 
secretario de estado de Seguridad Pedro 
morenés”, Europa Press, 20 d’octubre de 
2010.

179. “Segur ibérica, investigada por cobrar ser-
vicios que no realiza”, noticias cuatro, 15 
de febrer de 2010.

o la universitat complutense. el mun-
tant global de l’estafa en dos anys 
és de més de dos milions d’euros.

eulen Seguridad:180 

en la primera meitat de 2009, va pro-
porcionar protecció armada al buc de 
bandera espanyola Bc teneo, de l’em-
presa tyco marine, filial espanyola de 
l’empresa multinacional nord-america-
na de comunicacions tyco telecommu-
nications. aquesta empresa va instal·lar 
el cable submarí al llarg de tota la costa 
africana, i eulen va protegir el buc des 
de tanzània, Kenya i Somàlia, el golf 
d’aden, mar roja fins arribar al canal 
de Suez. Segons eulen, aquesta va ser 
la primera vegada que una empresa 
espanyola de seguretat privada realit-
zava, autoritzada pel govern espanyol, 
serveis de vigilància i protecció d’un 
buc en alta mar en aigües internacio-
nals.

Segons va declarar carlos Blanco181, 
director nacional de seguretat d’eulen, 
diverses empreses del sector elèctric, 
gas, pesquer i de comunicacions s’ha-
vien adreçat a eulen per tal que els 
oferís plans de protecció a causa de la 
inseguretat a la costa est d’àfrica. Va 
afegir que eulen no únicament ofereix 
seguretat física amb l’aportació d’un 
grup de vigilants a bord, sinó que ofe-
reix un pla complet de seguretat que 
inclou un estudi de possibles riscos i 
alertes electròniques diàries sobre el 
perill imminent d’elements estranys a 
la zona que permetin canviar la ruta.

180. miguel a. esteban navarro (sense data): 
“eulen Seguridad y la protección del bu-
que Bc teneo contra la piratería”, Borrmart, 
disponible a: http://www.borrmart.es/arti-
culo_seguritecnia.php?id=2190 [consulta: 
2 de desembre de 2011].

181. “eulen dará protección a empresas en la 
costa africana”, El País, 30 de novembre de 
2009.

el ministre de 
defensa espanyol, 
Pedro morenés, va 
ser contractat com a 
president de Segur 
ibérica un any i tres 
mesos abans de ser 
designat ministre de 
defensa espanyol
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levantina de Seguridad:182 

en el segon semestre de 2009, el go-
vern espanyol va autoritzar l’ús de ri-
fles de repetició per part dels equips 
de seguretat privada embarcats en 
els vaixells tonyinaires que pesquen a 
l’índic. Fins aleshores, les empreses na-
cionals del sector de la seguretat ha-
vien demostrat un cert desinterès per 
participar en aquest tipus d’operació. 
amb una excepció, l’empresa valenci-
ana levantina de Seguridad, molt inte-
ressada a ser contractada per protegir 
els tonyinaires espanyols, que portava 
mesos darrere d’això i que va llançar 
una convocatòria d’ocupació després 
de l’esmentada autorització de l’ús 
de fusells de repetició i llarg abast. els 
aspirants havien de ser vigilants de se-
guretat amb la targeta d’identificació 
Personal en vigor, posseir llicència d’ar-
mes i, preferiblement, tenir experièn-
cia militar. a canvi, l’empresa els oferia 
5.000 euros nets al mes. l’empresa va 
rebre més de 400 currículums d’aspi-
rants, alguns d’ells exmilitars i d’altres 
amb cursos realitzats en un cos d’elit 
militar israeliana.

182. Juan Diego Quesada i Jesús Duva (2009): 
“rifles contra la piratería, interior ya ha 
autorizado a dos atuneros a embarcar 
vigilantes privados armados”, El País, 27 de 
setembre.

el propietari de levantina de Seguri-
dad és José luis roberto, dirigent de 
l’organització d’ultradreta españa 2000. 
un article d’opinió seu publicat en la 
premsa regional valenciana es titula 
Jo també tinc llibres nazis a casa meva, 
molt comentat a internet. roberto és 
soci del despatx d’advocats roberto 
& Salazar, és propietari d’un gimnàs i 
de botigues de roba militar. Des de fa 
diversos anys, a més, és el representant 
legal de l’associació nacional d’empre-
saris de locals de contactes (anela), la 
patronal dels prostíbuls. en una ocasió, 
espanya 2000 va ser denunciada per 
SoS racisme per incitar a l’odi racial, la 
violència i la discriminació en les seves 
manifestacions, però el cas va acabar 
sense condemna.
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desena raó. 
S’està legitimant i  
secundant aquells que van 
ser una amenaça per a la 
població (i que ho poden 
tornar a ser)

els pirates de demà?
entrevista a Hakan Syren, presi-
dent del comitè militar de la ue183

Pregunta: “I com es garanteix que els 
somalis que formem avui no seran 
els pirates de demà?”
resposta: “aquesta és la meva major 
preocupació. Formar i instruir aques-
ta gent és molt important, però el 
que és cabdal és el que vostè plan-
teja. no tenim encara una resposta i 
costarà temps tenir-la”.

declaració d’amnistia 
internacional:184

“a ai li preocupa que el subministra-
ment d’armes, la provisió de formació 
i el finançament de les forces armades 
del gFt s’estiguin duent a terme sen-
se que s’hagi resolt en gran mesura els 
aspectes de la verificació, la supervisió, 
la gestió de les armes i el respecte als 
drets humans per part de la policia i 
les forces armades de Somàlia, i quan 
s’estan produint continus canvis 
en les aliances entre les forces de 
seguretat del gft i els seus aliats i 
els grups armats de l’oposició. Sen-
se unes salvaguardes adequades, les 
transferències d’armes podrien ser 
una amenaça per als drets humans 
i empitjorar la situació humanitària 
de la població civil somali. a menys 
que es reguli i vigili efectivament, 
aquesta assistència material podria ser 
utilitzada per cometre violacions greus 
del dret internacional humanitari i pro-
porcionar un suport addicional a per-
sones i grups que presumiblement han 
comès, i podrien continuar cometent, 
crims de guerra i altres abusos greus 
contra els drets humans. també podria 
exacerbar el conflicte –que és el con-
trari del que es pretén aconseguir amb 
aquesta assistència– a causa del risc de 
que es desviï a milícies i grups armats 
que donen suport o s’oposen al gFt.

183. miguel gonzález (2009): “Hay que evitar 
instruir hoy a los piratas somalíes de maña-
na”, El País, 16 de desembre.

184. amnistía internacional (2010): Op. Cit., p.4-5.

Qui és el govern (gft)  
a qui es dóna suport?

■	es tracta d’un govern escollit des 
de l’exterior, que no compta amb 
cap legitimitat interna ni ha estat 
escollit per la població, ni amb me-
canismes electorals ni tradicionals. 
a més, “controla” una part mínima 
del país, de vegades ni tan sols la 
capital, mogadiscio.

■	 el “canvi de camisa” és una pràcti-
ca freqüent entre els actors armats 
somalis, i els que avui combaten 
entre ells, demà poden ser aliats i a 
l’inrevés. alguns exemples significa-
tius: 
v	Sheikh Sharif ahmed: l’avui pre-

sident del gFt també va ser presi-
dent executiu de la unió dels tri-
bunals islàmics (uti) i president del 
comitè executiu de deu membres 
de l’arS. tant la uti com l’arS van 
combatre i oposar-se fortament 
al gFt i l’arS també va combatre 
amiSom.

v	Segons un informe de l’onu:185 “en 
molts casos, la informació rebuda 
pel grup de Supervisió vincula Yu-
suf mohamed Siyaad ‘Indha’adde’, 
cap militar de la facció d’asmara de 
l’aliança per al nou alliberament 
de Somàlia, amb les activitats de 
la xarxa de pirateria de Somàlia 
central, la importació d’armes a 
través de Hobyo i Harardheere i 
el segrest d’estrangers per exigir 
un rescat”. Indha’adde va sumar-se 
posteriorment al gFt com a minis-
tre d’estat per a la Defensa.186

■	 el gft ha fet un ús de la força in-
discriminat i desproporcionat, 
per exemple, bombardejant zones 
densament poblades per civils a 
mogadiscio.187 tampoc l’amiSom ha 
demostrat gran respecte amb els ci-
vils.

185. consell de Seguretat de nacions unides 
(2008): “carta de fecha 10 de diciembre de 
2008 dirigida al Presidente del consejo de 
Seguridad por el Presidente del consejo 
de Seguridad establecido en virtud de la 
resolución 751 (1992) relativa a Somalia”, 
resolució S/2008/769, paràgraf 144.

186. entre el 17 de maig de 2009 i el 17 de juny 
de 2010. www.somaligovernment.org.

187. amnistia internacional (2010): Op. Cit., p.6.

existeix el risc, fins i tot 
l’exministra de defensa 
carme chacón ho va 
reconèixer, que alguns 
dels efectius entrenats 
passin a formar part de la 
insurgència*

*Diario de Sesiones del Congreso de 
Diputados, Sesión plenaria núm. 148, 
22 d’abril de 2010. intervenció de la 
ministra de defensa.
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Suport polític, militar  
i financer espanyol al gft

Hi ha moltes denúncies contra les for-
ces del gFt i d’amiSom, entre d’altres, 
pel seu poc respecte per les vides de 
la població civil. Fins i tot el comitè de 
Política exterior del Parlament Britànic 
va recriminar el 2008 que la assistèn-
cia britànica al gtF estigués desvincu-
lada totalment de qüestions de drets 
humans.188 tanmateix, el govern espa-
nyol:
■	 dóna públicament el seu suport al 

gft i l’amiSom, a través de suport 
militar (l’entrenament de milícies 
afins) i econòmic.

■	 renuncia intencionadament a po-
sicionar-se arran de les denúncies 
existents contra el gft i amiSom, 
malgrat la petició expressa de les 
ong que li ho van sol·licitar.189

■	 no hi ha constància de cap iniciati-
va del govern espanyol o de la ue 
en les seves relacions amb el gtf 
per exigir la investigació de les 
greus acusacions.190 

la hipocresia és manifesta en el Me-
morándum de Entendimiento signat 
a madrid entre l’exministre d’afers 
exteriors i cooperació, miguel Ángel 
moratinos, i el president del govern Fe-
deral de transició, Sheikh Sharif Sheik 
ahmed, que es va materialitzar en “su-
port pressupostari al govern somali 
amb un total de tres milions d’euros. 
aquesta aportació anirà destinada a 
millorar l’accés de la població als ser-
veis bàsics i a emprendre tasques de 
reconstrucció”. el que no va dir el me-
moràndum és com, en un país sense 
cap tipus d’estructura estatal, es pot 
proporcionar accés a la població als 
serveis bàsics. És a dir, a Somàlia no hi 
ha cap tipus d’estructura pública sani-
tària, educativa o de serveis socials. en 
opinió nostra, aquests diners aniran 
a reforçar el gft, no a la població so-
mali.

188.  itziar ruiz-giménez (2011): Op. cit., p. 52.
189.  Ibídem.
190.  Ibídem.

error o hipocresia?

exactament la mateixa persona que fa cinc anys era 
qualificada de “terrorista” pels estats units, la ue, es-
panya i altres aliats, es va convertir en el flamant presi-
dent del gft al qual hem de donar suport per garantir 
la pau i l’estabilitat a Somàlia.

a finals de 2006 i principis de 2007 etiòpia, els eua i els seus 
aliats van enderrocar el règim dels tribunals islàmics, que 
havien aconseguit un període de calma de sis mesos que 
no s’havia vist en molt anys a Somàlia. aquell règim conta-
va amb prou suport de la població i va eradicar la pirateria. 
aquella intervenció va ser l’origen de l’escalada de poder 
d’al Shabab. un dels dos líders principals dels tribunals is-
làmics, el “terrorista” Sheikh Sharif ahmed, va ser després 
nomenat president de Somàlia amb el vist-i-plau dels eua 
i etiòpia.

la missió eutm de la qual 
espanya és la principal 

contribuent, es va crear, 
oficialment, per enfortir el 

gtf* 

grup de Supervisió  
de l’onu, el 2008: 

“S’ha desviat fins a un 80% 
de la inversió internacional 
en el desenvolupament de 
les forces de seguretat del 
gft cap a fins diferents als 

previstos”

*decisió 2010/96/cfSP de 15 de 
febrer de 2010 sobre una “missió 

militar de la ue per contribuir a 
l’entrenament de les forces de 

seguretat somalis”
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