dossier

PLANETA

DIARI ARA
13 DE FEBRER DEL 2016

Mohamed Al Hwaity / Reuters

Aràbia Saudita: l’ordre
del petrodòlar, fins quan?

Síria, el Iemen, l’Iraq, el Líban, Egipte, Bahrain, Qatar... són tots part d’un mateix tauler d’escacs on l’Aràbia Saudita i
l’Iran pugnen per mantenir la seva hegemonia i el domini en la lluita sectària entre sunnites i xiïtes. La diplomàcia del
talonari encara funciona en alguns àmbits, i això permet al rei saudita comprar amb inversions i suculents contractes
el silenci internacional tot i les flagrants violacions de drets humans que infligeix als seus súbdits. Amb tot, la minva
d’ingressos pel baix preu del petroli ha obligat Riad a retallar despeses i el situa en una posició cada cop més incòmoda

L’ARÀBIA SAUDITA, AÏLLADA AL COR DEL
El règim dels Saud pugna per l’hegemonia regional

ANÀLISI
Eckart Woertz
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ta al Iemen marca un punt d’inflexió en la seva
tradicional diplomàcia de talonari i revela una elevada sensació d’urgència després d’una sèrie de revessos. L’Aràbia Saudita està en una pugna amb l’Iran per
l’hegemonia regional que té cada vegada més matisos
sectaris. Governs dominats pels xiïtes a Bagdad, comunitats xiïtes inquietes a Bahrain i a la província oriental de l’Aràbia Saudita, la influència de Hezbol·lah al Líban, l’aliança tradicional entre el règim d’Al-Assad i
l’Iran i el suport d’aquest país a la rebel·lió houthi al
Iemen són percebuts pels saudites com una invasió del
seu domini polític. Es tendeixen a passar per alt l’origen local d’aquests conflictes i s’exagera el paper que hi
té l’Iran, però les percepcions importen. Els conflictes s’emmarquen cada vegada més en termes sectaris
que alhora afegeixen més llenya al foc.
L’Aràbia Saudita és un estat ric en petroli amb un vast
territori, però també és conscient dels límits de la seva
capacitat militar i, per tant, dels desafiaments a la seva
sobirania. Als anys 60 els socialistes àrabs van qüestionar la legitimitat del règim saudita, que es va embolicar en una guerra de poder al Iemen amb l’Egipte de
Nasser. Als 80, després de la Revolució Islàmica, l’Iran
va donar suport a les protestes de la població xiïta a la
província oriental
L’EI S’HA BENEFICIAT
de l’Aràbia Saudita. El 1990 Saddam
INDIRECTAMENT DE LA GRAN
Hussein va envair
QUANTITAT DE DINERS I ARMES
Kuwait i va ameABOCATS A SÍRIA PELS PAÏSOS
naçar el regne.
DEL GOLF
Les estratègies
del règim per a la
seva supervivència s’han basat a implicar els Estats
Units com a garant de la seva seguretat, finançar aliats regionals i apel·lar a una ideologia panislàmica fonamentalista del wahhabisme. Aquestes tres estratègies han demostrat la seva debilitat. Els intents de l’Aràbia Saudita de derrocar el règim d’Al-Assad, que considera un protegit de l’Iran, han fracassat. Ni tan sols
van aconseguir una intervenció dels EUA després que
el règim sirià utilitzés armes químiques contra la seva
pròpia població. Més recentment, l’acostament entre
Washington i Teheran arran d’un acord nuclear pot posar en perill la posició de l’Aràbia Saudita com a aliat regional dels Estats Units.
L’agressiva campanya per al canvi de règim a Síria engegada pel príncep Bandar bin Sultan, que va ser designat com a cap de la intel·ligència saudita el juliol del
2012, també va fracassar. Bandar va renunciar l’abril del
2014. Els països del Golf van abocar centenars de milions de dòlars en la guerra civil siriana durant els anys
2012 i 2013, sovint en competència entre ells. L’Aràbia
Saudita i Qatar, en particular, van intentar construir les
seves pròpies bases d’aliats i es van protegir gelosament
de la influència dels altres. Els generosos i alhora caòtics esforços de finançament a través d’intermediaris
sense capacitat real per al seguiment i el control
d’aquests recursos van contribuir al desconcert de les
forces rebels i a la seva manca absoluta de coordinació
tàctica i estratègica. Si bé és poc probable que l’Aràbia
Saudita i altres governs del Golf hagin finançat directament l’EI, sí que ho han fet rics donants privats del
Golf, i el Daeix s’ha beneficiat indirectament d’aques-
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ta gran injecció de recursos quan se’ls han unit els combatents que originalment havien format part d’altres
grups, que a més han aportat armes i experiència.
A SÍRIA, LA CAMPANYA DE L’ARÀBIA SAUDITA en favor
d’un canvi de règim no ha aconseguit els seus objectius,
i ara fins i tot pot arribar a ser contraproduent. L’EI,
igual que els Germans Musulmans egipcis, es postula
amb narratives panislàmiques alternatives i qüestiona
obertament la legitimitat de l’Aràbia Saudita amb una
ideologia fonamentalista que té similituds amb el
wahhabisme. El règim dels Saud també ha de témer la
reacció dels jihadistes que tornen, tal com va passar durant la dècada del 2000, quan els veterans tornats de
la guerra de l’Afganistan van llançar una campanya de
terror a l’interior del país. Ja hi ha hagut diversos atacs
suïcides de partidaris de l’EI contra mesquites xiïtes
a la província oriental del país. L’Aràbia Saudita ha participat en els atacs aeris aliats contra l’EI, ha decretat
dures sentències contra els seus ciutadans que van a
combatre a Síria i el març del 2014 va declarar el Da-

eix com a organització terrorista. Alhora, el règim ha
tingut un paper ambigu, brandant els sentiments sectaris per mobilitzar els saudites contra l’Iran i per apaivagar els sunnites radicals entre la seva població. La
controvertida execució del prominent clergue xiïta
Nimr al-Nimr s’ha d’interpretar en aquest context.
AMB UNA ELEVADA AJUDA FINANCERA, l’Aràbia Saudita
ha aconseguit estabilitzar el règim oficial egipci, però en
aquest moment es troba sense cap aliat creïble al cor del
món àrab. Amb els diversos governs que hi ha hagut a
l’Iraq s’ha anat teixint una relació de profunda desconfiança. Mentrestant, la reducció dels ingressos del petroli obliguen l’Aràbia Saudita a retallar despeses i la intervenció al Iemen no té bons resultats: no s’han assolit els
objectius estratègics i hi ha hagut enormes baixes civils.
Tot fa pensar que la pronunciada sensibilitat saudita i
la seva nova política exterior, percebuda per molts com
erràtica, previsiblement continuaran en el futur.◆
Investigador sènior del CIDOB

MÓN ÀRAB

IRAQ
El derrocament del règim de Saddam Hussein va
portar a l’establiment d’un govern xiïta a l’Iraq
pròxim a Teheran. Així comença l’aïllament regional de l’Aràbia Saudita.

SÍRIA
L’Aràbia Saudita arma alguns grups contraris a
Al-Assad per contrarestar la influència de l’Iran,
aliat del règim sirià. Riad s’estima més una oposició siriana atomitzada i dependent.

IRAN
És el gran rival de l’Aràbia Saudita, amb qui pugna pel domini del Pròxim Orient. Des de l’assalt a l’ambaixada saudita a Teheran, després que Riad executés un clergue xiïta,
les relacions diplomàtiques estan trencades.
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EGIPTE
L’Aràbia Saudita va donar suport al cop d’estat
del mariscal Al-Sissi, enmig de l’onada de protestes populars contra el president Mohamed
Mursi i els Germans Musulmans.

IEMEN
Des del març del 2015 l’Aràbia Saudita lidera una coalició militar
de països àrabs contra els rebels xiïtes houthis, aliats de l’expresident Ali Abdul·lah Saleh, que tenen el suport de Teheran. Almenys 6.000 persones han mort en el conflicte.

QATAR
Durant dècades, Qatar i l’Aràbia Saudita s’havien enfrontat pel
suport del petit emirat del Golf als Germans Musulmans. Amb la
caiguda de la confraria a Egipte, la reconciliació entre els Estats
Units i Teheran amb l’acord nuclear i l’evolució de la guerra de Síria, Qatar s’ha alineat amb el germà gran saudita.
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Alarmada per l’extensió de l’onada
de revoltes i revolucions al món
àrab, l’Aràbia Saudita va enviar-hi
el març del 2011 un miler de soldats per esclafar les protestes contra la monarquia sunnita a la plaça
de la perla de Manama.
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UN DUEL EXPLOSIU
La rivalitat entre l’Iran i l’Aràbia Saudita
fa més difícil la pau al Pròxim Orient

proControl de les tropes p de
governamentals a pro en,
Sanà, la capital del Iem
an i
país on rivalitzen l’Ir
l’Aràbia Saudita.
Ali Owidha / Reuters

CRÒNICA
ZAHIDA MEMBRADO
SI BÉ FA UNS MESOS TOT FEIA PREVEURE que l’acord nu-

clear assolit entre l’Iran i les potències mundials contribuiria a l’estabilitat al Pròxim Orient, la creixent hostilitat entre la República Islàmica i l’Aràbia Saudita ha
intensificat l’escalada bèl·lica a tota la regió sense que ni
Europa ni els Estats Units demostrin tenir mecanismes
efectius per aturar-la. A diferència de fa deu anys, quan
Washington encara exercia un poder real a la zona, el
fracàs estrepitós de les guerres a l’Iraq i l’Afganistan ha
modificat la política exterior de la Casa Blanca amb la
consegüent pèrdua d’influència a la regió. Amb aquest
nou escenari, el gran protegit dels EUA, l’Aràbia Saudita, se sent vulnerable i, en certa manera, abandonat
per la gran potència americana. Aquest fet, sumat a l’ascens de Teheran, està provocant un enfrontament cada dia més profund entre les dues superpotències. Una
rivalitat que per ara no sembla que evolucioni cap a una
ofensiva bèl·lica directa entre els dos països, però les
conseqüències de la guerra freda que mantenen esvaeixen les perspectives de pau al Pròxim Orient.
La guerra a Síria s’ha convertit des de fa temps en el
dramàtic escenari on Riad i Teheran alimenten la seva fam de poder, movent fitxa cap als seus propis interessos. Mentre l’Iran, aliat de Damasc, intenta, junta-
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ment amb Rússia, preservar el poder del president Baixar al-Assad, l’Aràbia Saudita, juntament amb Turquia
i el bloc occidental, dóna suport a les forces rebels que
combaten el dictador sirià. Tots dos bàndols asseguren
que estan lluitant contra l’Estat Islàmic (EI), però la
preocupació per qui governarà Síria quan la guerra acabi inquieta molt més les dues potències regionals que
la lluita contra els bàrbars de l’EI.
Amb tot, l’Aràbia Saudita va anunciar el 4 de febrer
que està preparada per enviar tro“LA GUERRA A SÍRIA S’HA
pes terrestres a SíCONVERTIT DES DE FA TEMPS EN
ria. L’Iran, que ja
EL DRAMÀTIC ESCENARI EN QUÈ
fa mesos que lluita
RIAD I TEHERAN ALIMENTEN LA
sobre el terreny, hi
ha reaccionat de
SEVA FAM DE PODER”
manera immediata titllant la declaració de Riad de “broma política”. Però l’anunci no és cap broma. El ministre d’Exteriors sirià, Ualid al-Muallem, advertia hores més tard a la casa dels Saud que si envien tropes a Síria, els soldats “tornaran a casa dins d’un taüt”. La Guàrdia Revolucionària
de l’Iran, per la seva banda, afegia que si Riad envia un
contingent armat a Síria, “tota la regió, inclosa l’Aràbia
Saudita, acabarà en flames”. La suspensió de les últimes

converses de pau a Ginebra augmenta el pessimisme
sobre una solució negociada de la guerra i demostra que
a cap dels fronts implicats li interessa el final del conflicte, sinó preservar les quotes de poder.
PERÒ, AL MARGE DE LA GUERRA A SÍRIA, la tensió entre
l’Iran i l’Aràbia Saudita també ha augmentat pel que Riad considera una creixent intromissió dels aiatol·làs en
els afers interns de les monarquies del Golf. La recent
execució del prominent clergue xiïta Nimr Baqir alNimr a l’Aràbia Saudita és un clar missatge cap a Teheran: Riad no tolerarà la ingerència de l’Iran en el seu
territori. L’Aràbia Saudita tem l’expansió de la branca xiïta de l’islam per la península Aràbiga i inverteix
milions de petrodòlars a combatre les forces opositores, aliades de Teheran, en els diferents països.
A tot això cal afegir-hi la lluita pel control del mercat
mundial del petroli, que ha portat Riad a incrementar
la producció diària de barrils amb la intenció de perjudicar Teheran, que pateix directament les conseqüències de la forta caiguda del preu del cru. Però la
situació s’està girant en contra del país àrab, que ara
es veu obligat a aplicar importants retallades del seu
pressupost a causa de la caiguda dels ingressos derivats
de l’exportació de l’or negre.◆

Fahad
Albutairi

Manal al-Sharif

El Seinfeld saudita

Una activista al volant
Aquesta consultora informàtica va començar amb l’activisme en
favor dels drets de les dones a l’Aràbia Saudita arran de la campanya iniciada el 2011, quan diverses joves van penjar vídeos a
les xarxes socials en què se les veia conduint un vehicle. Aquest
atreviment en un país on les dones tenen prohibit posar-se al volant ja s’havia intentat el 1990. Vint anys més tard, i en el context
de la Primavera Àrab, les dones que com Al-Sharif es van posar
en el punt de mira també van ser arrestades, els van retirar el
passaport i van perdre la feina. Però Manal al-Sharif ha continuat demanant justícia i també ha fet
campanya per defensar les
treballadores domèstiques
indonèsies i filipines que
hi ha a les presons saudites sense capacitat
de defensa ni diners
per pagar la fiança.

Va debutar com a actor còmic
als locals d’estudiants d’Austin,
a Texas (EUA), explicant les peripècies d’un àrab a l’Amèrica
post 11-S. El 2013 el Washington
Post el va anomenar “el Seinfeld
de l’Aràbia Saudita”. Aquell mateix any, quan ja havia tornat al seu
país, va fer el vídeo sarcàstic No women no drive, amb el qual denunciava
la prohibició de conduir per a les dones
saudites. Un cop penjat a YouTube, el vídeo
va obtenir més de 13 milions de visionats i va generar una onada de suport internacional a les dones saudites que s’havien atrevit a posar-se al volant. Des d’aleshores
Fahad Albutairi no desaprofita l’ocasió per criticar la falta de llibertat d’expressió i la violació de drets, especialment de les dones, així com també la corrupció al seu país.

El seu activisme ha tingut una
gran repercussió a les xarxes
socials i l’atenció mediàtica
internacional. Però representen
molts altres ciutadans que només
demanen ser respectats com a
éssers humans. Els uneix la seva
valentia i perseverança
Text de Teresa Turiera

Wajeha
al-Huwaider
Contra la llei de tutela
Escriptora i periodista, té prohibit publicar articles a l’Aràbia
Saudita des del 2003. Però això
no li ha impedit organitzar una
campanya contra la violència
domèstica, protegida per la llei
de tutela dels pares, germans o
marits, que limita al màxim els
moviments de les dones. Aquest
sistema impedeix que les víctimes
d’abusos o de violència tinguin eines
legals de defensa. Fins i tot està considerat com un crim qualsevol acció que inciti la
separació entre un home i la seva esposa. AlHuwaider va ser condemnada el 2013 a deu mesos de
presó per haver ajudat a escapar-se dels abusos del seu marit una ciutadana saudita d’origen canadenc. Tot i els obstacles, Wajeha Al-Huwaider va fundar l’Associació per a la Protecció i Defensa dels Drets
de les Dones a l’Aràbia Saudita, no reconeguda per les autoritats.

Raïf
Badaui
El bloguer condemnat
1.000 fuetades, deu anys de presó i una multa d’1 milió de rials saudites (uns 237.000 euros) és la condemna que pesa sobre aquest
bloguer de 32 anys detingut el 2012 per “haver insultat l’islam per
mitjans electrònics”. Segons denuncia Amnistia Internacional, el
crim de Badaui va ser crear un blog de debat polític i social a internet, Free Saudi Liberals, ara clausurat per les autoritats. El gener
del 2015 va rebre una primera sèrie de 50 cops de fuet davant de
centenars d’espectadors, un càstig que no s’ha repetit a causa de
l’onada de protestes internacionals que es van generar, però Badaui
continua en una cel·la d’aïllament. El Parlament Europeu li va atorgar el 2015 el premi Sàkharov a la llibertat de consciència, que va recollir l’esposa de Badaui, exiliada al Canadà amb els seus tres fills.
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NEGOCIS AMB
EL REI AMIC
La casa dels
Saud compra
armes i grans
infraestructures
a Espanya
l’empresa
El govern espanyol i venda de
Navantia negocien la 2200 a
cinc fragates Avante ntia
l’armada saudita. Nava

ANÀLISI
Cristina Mas
EN TEMPS DE CRISI ELS PETRODÒLARS i la indústria arma-

mentística són valors segurs, i en un Pròxim Orient en
flames cotitzen a l’alça. Les últimes dades oficials disponibles revelen que en el primer semestre del 2015 Espanya va vendre armes a l’Aràbia Saudita (dos avions de
reabastiment en vol, recanvis i assistència tècnica) per
valor de 447 milions d’euros, a més de 27 milions de més
material de defensa (bombes torpedes i míssils, sistemes de direcció de tir i d’avions). I en els pròxims mesos s’ha de concretar la venda de cinc fragates tipus
Avante 2200 a l’armada saudita fabricades per l’empresa Navantia. FundiPau, Amnistia Internacional, Oxfam
Intermón i Greenpeace han fet sonar l’alarma. Des del
març de l’any passat l’Aràbia Saudita imposa un bloqueig naval al Iemen, que complementa la seva campanya de bombardejos en un conflicte que supera els
6.000 morts i que ha agreujat la crisi humanitària en
el país més pobre del golf Pèrsic. Les ONG argumenten que la venda d’aquestes fragates “seria una clara violació del dret internacional” i també de la llei espanyola de comerç d’armes.
“Tant la llei espanyola com la Posició Comuna de la
UE, que és de compliment obligat, expliciten entre les
raons per no vendre armes la violació dels drets humans, situacions d’inestabilitat o la ingerència en conflictes estrangers”, explica Jordi Armadans, de FundiPau. Tot i que els Estats Units són el primer exportador
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d’armes a l’Aràbia Saudita –el seu aliat tradicional al
Pròxim Orient–, la Gran Bretanya, França i Suècia venen en conjunt més armament a Riad. “Fa anys que
l’Aràbia Saudita està entre els principals compradors
d’armes del món, cosa que demostra la seva clara voluntat de conservar el lideratge regional convertint-se en
una potència armamentista”, afegeix Armadans. “Esperàvem que després de les Primaveres Àrabs, que van
fer caure dictadures armades per països europeus, hi
hauria més prudència en la venda d’armes i contractes,
però Espanya no n’ha tingut”, lamenta.
I el cert és que
els diferents païL’AVE DE MEDINA A LA MECA ÉS
sos de la UE comEL CONTRACTE MÉS IMPORTANT
peteixen entre ells
QUE S’HA ACONSEGUIT MAI A
per adjudicar-se
L’ESTRANGER PER A EMPRESES
els suculents contractes. A AlemaESPANYOLES: 6.700 MILIONS
nya s’han frenat
algunes compres amb l’impacte de la crisi de refugiats
i les condemnes contra el regne saudita per les vulneracions dels drets humans. Però a Espanya, sota el patrocini del ministre de Defensa, Pedro Morenés (que
havia treballat abans en empreses de defensa i seguretat com Segur Ibérica, Instalaza i MBDA), s’han impulsat com mai les exportacions d’armes espanyoles al
Pròxim Orient (a més dels saudites en compren l’Iraq
o el règim del mariscal Al-Sissi a Egipte).

Amb les exportacions d’armes espanyoles a l’Aràbia Saudita s’aplica també la màxima de qui paga mana.
Riad va demanar el maig del 2012 que l’estat espanyol
garantís que es fes efectiva la venda d’entre 200 i 300
carros de combat tipus Leopard 2E de la marca General Dynamics Santa Bárbara. Uns mesos després el BOE
publicava una modificació legislativa que situa el govern central com a intermediari i garant entre el país
comprador i l’empresa privada fabricant.
DELS BORBONS ALS SAUD Però el vincle entre Espanya

i l’Aràbia Saudita és encara més profund: els Borbons
i els Saud mantenen una relació estreta i tant Joan Carles I com Felip VI han encapçalat missions comercials a Riad en què es barregen les inversions civils i les
militars. “Tots els estaments de l’Estat, el rei actual i
el seu pare, el govern de Zapatero del PSOE i després el
de Rajoy” han estat implicats en la promoció i firma de
grans contractes amb els saudites, recorda Armadans.
El contracte més important de la història obtingut per
un consorci espanyol a l’estranger (6.700 milions) és
l’AVE que unirà Medina i la Meca, en què participen
empreses com OHL, Indra, Renfe, Adif i Talgo i que
també es va aconseguir amb la mediació de la Zarzuela.
Alguns analistes han alertat que, amb el petroli barat
i l’economia saudita amb un dèficit inèdit, l’època de les
vaques grasses s’acaba i això pot acabar afectant els
grans projectes espanyols.◆
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HILLEL NEUER

EXPERT EN DRET INTERNACIONAL I DIRECTOR EXECUTIU DE L’ONG UN WATCH

“És diferent pactar amb Stalin per aturar
Hitler que dir que Stalin és pro drets humans”
ENTREVISTA
Teresa Turiera

Des de l’organització no governamental UN Watch,
amb seu a Ginebra, aquest advocat i activista treballa
per controlar el compliment del respecte als drets humans al món i desemmascarar les relacions perverses
i la doble vara de mesurar que apliquen molts països
de l’ONU amb règims dictatorials o autoritaris que violen sistemàticament la Declaració Universal dels
Drets de l’Home.
L’Aràbia Saudita és un cas paradigmàtic d’aquesta doble vara. Dins de l’ONU l’Aràbia Saudita és un
membre influent del Grup Àrab i del Consell de Cooperació Islàmica, en el qual hi ha 57 països. Quan els
saudites truquen al secretari general, Ban Ki-moon sap
que darrere hi ha molts altres països. A més, el fet que
l’Aràbia Saudita tingui molts diners procedents del petroli és molt llaminer. Això fa que aquest país no només
tingui influència sobre l’ONU sinó sobre molts dels seus
estats membres, que també pressionen a favor seu.
¿Me’n pot posar algun exemple recent? El 2013
l’Aràbia Saudita va ser elegida amb el vot secret d’un
centenar de països per ser un dels 47 representants que
formen el Consell dels Drets Humans de l’ONU, un organisme que té com a missió la promoció i protecció
dels drets humans al món.
Per què aquests països hi van votar a favor si són
públiques i notòries les violacions dels drets humans a l’Aràbia Saudita? Perquè volen el seu petroli, les seves grans inversions i que l’Aràbia Saudita compri els seus productes. Gràcies als correus electrònics
oficials confidencials fets públics per Wikileaks, ara fa
sis mesos UN Watch va revelar que els saudites van negociar secretament un intercanvi de vots: el Regne Unit
votaria a favor de la incorporació de l’Aràbia Saudita
al Consell dels Drets Humans de l’ONU i Riad votaria
a favor de la presència dels britànics.

desmentir aquest pacte secret i va al·legar que el Regne
Unit i l’Aràbia Saudita tenien relacions de seguretat importants. Però tenir una relació de seguretat amb un país no vol dir que l’hagis de premiar amb un lloc al Consell de Drets Humans de l’ONU!

règims dictatorials o autoritaris... Sí, però això no
vol dir que no es pugui ser crític quan aquests estats
incompleixen els drets fonamentals sobre els quals es
fonamenta l’ONU. Els nostres governs haurien de ser
més valents, també amb l’Aràbia Saudita.

Què ha après durant tots aquests anys de denunciar violacions de drets humans al món? D’una
banda, he vist el pitjor, com ara que els règims que
menys respecten els drets humans, com la Xina, la
Rússia de Putin, Cuba, Veneçuela, països que tenen
molts presos polítics, siguin elegits cada any per formar part del Consell dels Drets Humans de l’ONU. En
aquest sentit, això em fa ser pessimista. Però, de l’altra, també veig accions encoratjadores, com ara que
el Parlament Europeu concedís el premi Sàkharov a
la llibertat de consciència al bloguer saudita Raif Badawi. Cada any portem els Nelson Mandela del món a
la cimera sobre els drets humans que organitzem a
Ginebra més d’una vintena d’ organitzacions. Aquest
any hi haurà els Nelson Mandela de Veneçuela, de Cuba, de l’Iran, del Pakistan, de la Xina... Gent que ha
passat anys a la presó per defensar els drets civils. I
són precisament ells els que ens inspiren i ens mostren que el canvi és possible. És difícil, però sabem
que amb determinació i esperança el somni de veure aquests Mandela convertits en els nous
presidents dels seus països es convertia
Hillel Neuer durant un
rà en realitat.◆
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Com es pot trencar aquest cercle viciós entre els
interessos econòmics legítims i l’interès general i,
en particular, el respecte als drets humans? Hi ha
esperança? Sí, hi ha esperança, però demanarà molta feina per part nostra. Si els ciutadans ens quedem callats això continuarà sent així. Hem de fer sentir la nostra veu i dir: com a ciutadà europeu, britànic, espanyol,
estic avergonyit del meu país per aquesta actitud ambigua respecte als drets humans. Al Regne Unit hi va haver un escàndol, molts diputats ho van condemnar i van
demanar una investigació, i espero que continuï aquesta pressió. Però als correus de Wikileaks també hi sortia el nom d’altres països, com ara França, que van negociar algun tipus de vot amb l’Aràbia Saudita. Els ciutadans han d’aixecar la veu i denunciar que una cosa
és tenir relacions estratègiques amb un país i una altra premiar-lo o passar per alt violacions flagrants dels
drets humans. Hi ha una diferència entre dir que hem
d’arribar a un acord amb Stalin per aturar Hitler i dir
que Stalin és un campió dels drets humans!
La majoria de països mantenen relacions econòmiques i polítiques amb

cions Unides a Ginebr

a.

UN Watch

És un cas flagrant per la contradicció que suposa...
Estem parlant d’un país en què les dones són tractades com a ciutadans de segona classe; on no hi ha llibertat de culte: si no ets un musulmà sunnita wahabita ets
perseguit, i si ets cristià o jueu no pots practicar la teva religió ni tan sols en l’àmbit privat. Han executat presos o els han condemnat a tortures només pel fet de demanar més llibertats democràtiques. L’Aràbia Saudita és un dels pitjors violadors de la Declaració dels Drets
de l’Home, i resulta que el Regne Unit, pare del constitucionalisme, de la democràcia parlamentària, no només els ha facilitat ser membres del màxim organisme
de l’ONU en l’àmbit dels drets humans, sinó que a més
han fet els saudites presidents d’un grup de països que
avalua i tria les candidatures dels experts en drets humans que treballaran per a l’ONU. Tot una burla. Per
a mi, aquest va ser el moment més vergonyós de la democràcia europea a l’ONU.
I com ho ha justificat, el govern britànic? En una
entrevista emesa per televisió David Cameron no va
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Alemanya critiquen la cancellera
Angela Merkel perquè es veu que
últimament passa més temps reunida amb el govern turc que amb
el seu propi gabinet de ministres. Aquesta mateixa setmana, Merkel compareixia en conferència de premsa a Ankara
amb el primer ministre turc, Ahmet Davutoglu, i la setmana que ve es tornaran
a trobar a Berlín.
L’última gran proposta de la Unió
Europea per gestionar la crisi de refugiats és la deportació forçada dels que no
tinguin el dret d’asil garantit cap a Grècia i Turquia, els països on havien arribat exhaustos després de jugar-se la vida i d’on van fugir a peu amb les poques

Facebook i el colonialisme
modern
Un missatge de 140 caràcters
ha incendiat l’opinió pública a
l’Índia contra l’inversor i
membre del consell
d’administració de Facebook
Marc Andreessen.
“L’anticolonialisme ha sigut
catastròfic per a l’economia de
l’Índia durant dècades. Per què
no deixem de ser-ho?”, ha dit
Andreessen per protestar
contra les traves que posa el
govern indi a l’expansió de
Free Basics, una polèmica
versió de Facebook gratuïta
per a les zones més pobres del
planeta. Davant l’allau de
crítiques i piulades que
recorden l’explotació que va
patir l’Índia durant l’època
colonial, la plana major de
Facebook ha hagut de
demanar disculpes.

forces que els quedaven amb l’objectiu
de trobar un tracte més digne. La Comissió Europea dóna un mes de temps
a Grècia perquè millori les condicions
de vida dels milers de refugiats que s’hi
amunteguen i faciliti així el retorn voluntari d’aquestes persones a la casella
de sortida.
A Turquia la UE li demana que accepti les noves onades de refugiats que vagin arribant i segelli la seva frontera
amb el mar Egeu, mentre la lenta maquinària comunitària va estampant visats d’entrada per als afortunats que es
puguin encabir dins de les quotes de refugiats que, sobre el paper, ha decidit
acceptar cada país. El govern turc ja ha

“La Unió Europea és, ara mateix, com l’orquestra
del ‘Titanic’. Segueix tocant la mateixa música
mentre el vaixell s’enfonsa”
MATTEO RENZI
PRIMER MINISTRE D’ITÀLIA

“Parlen en nom
de la democràcia,
però només per
suprimir-la,
negar-la i
exorcitzar-la”

La motivació dels
joves immigrats
Diu Andreas
Schleicher, director
d’educació de l’OCDE,
que segons els resultats
observats en els
exàmens PISA dels
últims 5 anys, els
estudiants que han
arribat a Europa com a
immigrants tenen una
motivació molt més alta
que la mitjana
d’alumnes, i sovint
l’exigència de les seves
famílies perquè
aprofitin l’oportunitat fa
que obtinguin millors
resultats acadèmics.
L’informe de l’OCDE
evidencia, però, que
aquest plus es dóna en
aquells països en què els
joves immigrants
compten amb un procés
d’acollida i seguiment
més adequat a les seves
necessitats. Els
resultats no surten
perquè sí.

#DIEM25
DIEM25.ORG

43
encara

desapareguts
Se’ls coneix com “els
43 d’Iguala”. La policia
mexicana havia donat
per tancada la
investigació
assegurant que van ser
cremats en un
abocador per una
banda criminal. Els
forenses desmenteixen
aquesta versió, 17
mesos després de la
desaparició dels joves.
La protesta per la
impunitat que es viu a
Mèxic continua viva.

#FREEBASICS
@PMARCA
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Donald Trump i
Bernie Sanders han
guanyat les primàries
dels seus respectius
partits a l’estat de Nou
Hampshire. Ni el
magnat immobiliari ni
el senador de Vermont
tenen possibilitats de
guanyar les eleccions
presidencials dels
Estats Units: l’un per
massa conservador,
l’altre per massa
progressista. Però la
seva presència obliga
tant la demòcrata
Hillary Clinton com el
republicà Marco Rubio
a mullar-se i sortir de la
seva zona de confort.
#PRIMARIES
#USELECTIONS
GUIA ELECCIONS EUA ARA.CAT

@SCHLEICHEROCDE
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titllat els europeus d’hipòcrites i de prepotents, diu que aquesta “solució” és inacceptable i impracticable, i recorda que al seu
territori ja hi ha més de 3 milions de sirians
i se n’esperen 70.000 més que ara fugen de
l’assetjada ciutat d’Alep.
La deportació forçada de persones que no
reuneixen les condicions per obtenir l’asil
automàtic va ser prohibida pel Tribunal de
Justícia de la UE, que va considerar que se’ls
donava un tracte denigrant si eren tornats
a un país on no tenien els drets garantits.
Tot plegat sembla el joc dels disbarats. Sort
que arriba Varufakis per dir-nos que, d’aquí
al 2025, hauríem d’haver fet la tria entre
una democràcia autèntica o la desintegració definitiva d’Europa.
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