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Premis Casa Àfrica 2012.
Els membres del CEA, Antoni Castel i Carlos Bajo, han guanyat el Premi d’Assaig 
Casa Àfrica amb un treball sobre l’ús de les xarxes socials i els instruments de la 
web 2.0 com a eines socials al continent. Més informació

Café Zoo, d’Ana Moya.
L’Ana Moya, component de l’equip tècnic i sòcia del CEA, acaba de publicar la seva 
primera novel•la, Cafè Zoo, ambientada a la ciutat de Windhoek. Aquest relat és el 
guanyador del 21é Premi Literari Ciutat de Barcelona de Narrativa i del 25é Premi 
Països Catalans Solstici d’Estiu. Més informació

El llegat de Saro-Wiwa
Ara fa tot just 17 anys, l’escriptor nigerià Ken Saro-Wiwa (1941-1995), candidat a 
premi Nobel de literatura, moria executat pel règim militar de Sani Abacha. Líder 
carismàtic del Moviment per la supervivència del poble Ogoni (MOSOP), fou una 
de les veus més crítiques sobre l’espoli dels recursos naturals al Delta del Níger. 
Jordi Sant Gisbert

Etiòpia, Egipte i les guerres pel Nil
Sempre tan citat que ja s’ha convertit en un lloc comú. Boutros Boutros-Ghali va 
afirmar a finals dels 80 que la pròxima guerra que es lliuraria a la regió seria una 
guerra per l’aigua. Des de llavors els conflictes no s’han aturat i aquesta guarneix 
les pissarres dels grans estrategues i pensadors d’opinió, a l’espera que la guerra 
per l’aigua es produeixi i així poder desempolsar la citada frase. 
Fernando Díaz Alpuente

Són molts i molt variats els aspectes so-
ciopolítics a tractar al continent africà: 
des de les polítiques neo-colonialistes 
fins a l’extracció de recursos naturals, 
passant pels moviments migratoris, 
entre molts altres. Aquests últims, en 
part, donen una dimensió humana a la 
regionalització dels conflictes armats 
que el continent ha viscut en la seva 
etapa post-colonial i  que també s’ha 
caracteritzat per una proliferació des-
controlada d’armament.
Albert Caramés. 

Durant la seva història la ràdio ha de-
mostrat ser capaç del millor i el pitjor. 
Com a mitjà de comunicació les pàgines 
de la trajectòria de les ones estan ple-
nes de llums i ombres. I com no podia 
ser d’altra manera, la radio d’Àfrica no 
és diferent. Kersckhove ja va explicar 
comparant la radio amb els serveis 
virtuals, que mentre que en alguns 
moments la radio ha estat al servei de 
règims poc democràtics, Internet i els 
mitjans virtuals mai han estat posats al 
servei de les poblacions.
Carlos Bajo Erro

Actualitat CEA

Full d’Anàlisi de l’Actualitat Africana

Signatura convidada

Qui va dir Àfrica?

Centre de Recursos 
Aquesta tardor el CEA ha tingut una activitat frenètica. En matèria de formació 
s’ha realitzat un Curs de Migracions africanes, un Curs sobre Terra Africana, la 
participació als Dijous Cooperatius de la Universitat Rovira i Virgili i l’obertura de 

les matrícules del Postgrau en Societats Africanes 2012/2013. Paral•lelament als cursos 
de formació i a d’altres activitats com la Jornada Àfrica Negra: noves mirades, s’ha estat 
treballant amb la biblioteca del CEA. D’una banda s’han adquirit nombrosos materials 
sobre l’Àfrica Negra, alguns més antics però que el CEA no disposava d’aquests entre els 
materials en dipòsit, i d’altres que són darreres novetats editorials.
 
Des de fa un parell d’anys, el CEA està fent un esforç per a construir i mantenir el Centre 
de Recursos, tant presencial com digital, que ofereix la possibilitat de consulta gratuïta 
dels materials en dipòsit a totes les persones que ho sol•licitin. La tasca orientada a 
difondre i compartir materials de qualitat sobre l’Àfrica Negra, esdevé transversal a les 
línies de treball del CEA, orientades a treballar per la formació sobre l’Àfrica Negra i 
en la deconstrucció dels estereotips negatius sobre el continent i les societats i pobles 
que hi habiten. En aquest sentit, una altra novetat de la biblioteca és la incorporació de 
materials sobre Interculturalitat, línia de treball que l’entitat fa anys que ha incorporat 
entre els projectes principals. Ara mateix, la tasca que queda pendent és la d’indexar 
digitalment els materials nous per tal que siguin de consulta pública.

Com bé ja sabeu fa uns mesos vam 
traslladar la seu. Estem molt contents 
amb el canvi però encara ens man-
quen algunes coses i hem pensat en 
fer-vos arribar la nostra particular 
“Carta als Reis Mags”.  Si algú de vo-
saltres té per casa alguna d’aquestes 
coses i no 
sap què 
fer-ne esta-
ríem molt 
agraïts que 
us poséssiu 
en contacte 
amb nosal-
tres

Carta als Reis Mags

Barcelona, desembre de 2012.



ButlletíButlletí

El llegat de Saro-Wiwa 
Jordi Sant Gisbert
(twitter.com/jordisant) 

Ara fa tot just 17 anys, l’escriptor ni-
gerià Ken Saro-Wiwa (1941-1995), candidat a premi 
Nobel de literatura, moria executat pel règim militar 
de Sani Abacha. Líder carismàtic del Moviment per 
la supervivència del poble Ogoni (MOSOP), fou una 
de les veus més crítiques sobre l’espoli dels recursos 
naturals al Delta del Níger. Amb un desvergonyiment 
adquirit en el món televisiu, fou implacable en la crí-
tica política, posant de manifest el desgavell polític 
nigerià que, segons ell, lluny d’acostar les entitats po-
lítiques a la diversitat ètnica nigeriana amb un supo-
sat sistema multifederalista, s’havia convertit en un 
mecanisme de l’elit del govern central per comprar 
voluntats i assegurar-se certa estabilitat. 

I, en aquest aspecte, els recursos que generava la pe-
trolera Shell eren l’element bàsic per teixir aquesta 
xarxa, que deixava al marge de qualsevol possibilitat 
de desenvolupament a les ètnies que, com els ogoni, 
tenien un pes marginal dins l’estat. 

El seu lema fou “etnicitat, recursos i ecologia”, ente-
nent que el sistema polític nigerià havia de transfor-
mar-se en nova estructura construïda sobre realitats 
ètniques que evitessin la imposició d’un poble sobre 
un altre (colonialisme intern) i que, al mateix temps, 
permetessin decidir lliurement sobre els recursos 

que generava el seu propi territori.

Però Saro-Wiwa va anar massa enllà ja que aleshores 
el petroli, com en l’actualitat, suposava la principal 
font de riqueses de l’estat, així com el 10% dels be-
neficis mundials d’una gegantina Shell que mostrava 
un ferm suport a qualsevol govern que mantingués 
el seu statu quo. Cèlebres foren, en aquest aspecte, 
les declaracions que va fer el gerent de Shell a Nigèria 
assegurant que “perquè una empresa comercial es 
proposi realitzar inversions, és necessari un ambient 
d’estabilitat... i les dictadures ofereixen això” 1.

La condemna de Saro-Wiwa (en un judici ple 
d’irregularitats), es basà en l’acusació d’instigar a jo-
ves del MOSOP a l’assassinat de quatre ancians de la 
facció moderada del propi moviment després de la 
seva detenció durant una manifestació contra Aba-
cha. Una de les últimes paraules que va deixar es-
crites i que es filtraren des de la presó foren “No em 
fa por ser executat, ho veig a venir. Els homes amb 
els quals tractem són dictadors dements de l’edat de 
pedra, addictes a la sang. Jo sóc un home d’idees. Les 
meves idees sobreviuran”. 

Quasi tres dècades després, tot sembla indicar que el 
llegat de Saro-Wiwa segueix ben viu. No només per-
què persisteixen les disfuncions polítiques del siste-
ma federal nigerià, sinó perquè els moviments cívics 
nigerians del Delta del Níger han seguit organitzant-
se per lluitar contra els abusos del govern central 
(i federal) així com per denunciar la mala praxis de 

Full d’Anàlisi de l’Actualitat Africana
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Shell, que continua sent la principal empresa petro-
lera operadora al territori. 

En els darrers anys han sigut diverses les activitats 
d’organitzacions indígenes i ambientalistes nige-
rianes. Des de l’extensió de la xarxa oilwatch, que 
pretén compartir les lluites de països tropicals (sud-
americans, africans i asiàtics) afectats per les extrac-
cions de petroli, a les denúncies d’emissions de flarin 
gas i els seus impactes mediambientals i epidemio-
lògics, fins a les iniciatives d’arrel equatoriana keep 
oil in the soil. (deixeu el petroli a la terra) En totes 
aquestes accions, cal destacar el paper de l’ONG En-
vironmental Rights Action (ERA), que associada amb 
la coalició Friends of the Earth han aconseguit teixir 
fortes complicitats i un bon impacte mediàtic.

La darrera acció comandada per aquesta coalició ha 
estat portar a judici Shell per la contaminació del Del-
ta del Níger en els darrers anys. El passat 11 d’octubre 
el Tribunal holandès de La Haia va cridar a declarar 
els responsables de la transnacional petrolera per les 
contaminacions fruit de fuites dels pous i oleoduc-
tes. La denúncia la van interposar quatre pescadors i 
agricultors de les poblacions Goi, Ikot Ada Udo i Oru-
ma l’any 2008 amb l’ajuda de Friends of the Earth i 
Amnistia Internacional (entre d’altres), i finalment ha 
estat acceptada pels tribunals holandesos

Els demandants acusen a Shell de no netejar els ves-
saments de petroli en les seves poblacions i, com a 
conseqüència, de contaminar les aigües on pesquen 
i les terres que treballen. Declaren que Shell manté 
unes infraestructures caduques que en alguns casos 
sobrepassen els cinquanta anys sense haver sofert 
cap rehabilitació. Demanen, doncs,no només que 
se’ls indemnitzi pels danys causats, sinó que es fa-
cin responsables de la neteja de les zones afectades. 
Tanmateix, Shell ja ha declarat que sin han negligit 
en la seva responsabilitat, es fruit de la inestabilitat 
de la zona, segons ells causada per les accions de sa-
botatge, algunes d’elles relacionades amb les accions 
del Moviment per la Emancipació del Delta del Níger 
(MEND). 

Tot i que no sabrem la sentència del tribunal fins a 
finals de gener del 2013, aquesta situació estableix 
un precedent dins la relació de les empreses petro-
leres i el continent africà. Podria ser que els codis de 

Responsabilitat Social Corporativa que durant tants 
anys han estat utilitzats per demostrar la (suposada) 
sensibilitat de les empreses extractives amb el medi 
ambient, els pobles indígenes així seu compromís pel 
desenvolupament humà, quedin entredit o sobre-
passades per les legislació holandesa. 

Si fos el cas, l’activisme mediambiental nigerià guan-
yaria una batalla important. Nnimmo Bassey, director 
de Friends of the Earth de Nigèria i actual Premio Ra-
fto de Drets Humans per la seva lluita ecologista, ha 
assegurat que aquesta denuncia és un pas més “per-
què les corporacions transnacionals i altres agències 
destructives no puguin seguir les seves accions sense 
rendir comptes” 2.

En tot cas, sembla ser que a Shell se li ha girat feina. 
El 1995, després de la mort de Saro-Wiwa, la petro-
lera va invertir molts esforços per desvincular-se de 
les relacions amb el règim dictatorial Sani Abacha. 
Ara, però, els lligams amb els desastres ambientals 
la tornen a posar en el punt de mira. I potser no serà 
la darrera, ja que algunes organitzacions vinculen 
l’empresa amb els abusos de grups armats contrac-
tats com a seguretat privada de l’empresa sobre les 
poblacions del Delta. 

Shell is a hell (Shell és un infern), cridaven alguns 
joves nigerians en el reportatge de Poison Fire (Foc 
Verinós) que retrata amb fidelitat la cruesa dels im-
pactes ambientals de Shell al Delta. Faltaria, doncs, 
que els jutges condemnessin els dimonis.

1 http://omal.info/spip.php?article1424 
2 Una vida de luchas. http://www.radiomundoreal.
fm/Una-vida-de-luchas

Etiòpia, Egipte i les guerres 
pel Nil 

Fernando Díaz Alpuente
(twitter.com/elsituacionista)

Sempre tan citat que ja s’ha convertit en un lloc 
comú. El que uns anys després seria Secretari Gene-
ral de Nacions Unides, i llavors, Ministre d’Assumptes 
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Exteriors de la República Àrab d’Egipte, Boutros 
Boutros-Ghali va afirmar a finals dels 80 que la pròxi-
ma guerra que es lliuraria a la regió seria una guerra 
per l’aigua. Des de llavors les guerres i els conflictes 
no s’han aturat i aquesta guarneix les pissarres dels 
grans estrategues i pensadors d’opinió, a l’espera que 
la guerra per l’aigua es produeixi i així poder desem-
polsar la citada frase. No hi ha res com esperar a po-
der tenir raó.

Però la historia d’aquesta frase va més enllà de la 
premonició perpetrada per un aparentment avançat 
polític egipci. No, el que Boutros-Ghali estava fent no 
era un anàlisis amb prospectiva, sinó una declaració 
d’intencions per part del govern al que representava. 

La conca del Nil és compartida per nou països afri-
cans: Egipte, Sudan (del Norte), Etiòpia, Kenia, Ugan-
da, Ruanda, República Democràtica del Congo (RDC), 
Tanzània i Burundi. El seu gran cabdal fa que sigui de 
gran importància per la supervivència econòmica i 
vital de centenars de milers de persones al llarg de 
tot el seu curs. No obstant, no tots poden utilitzar les 
seves aigües.

Un acord firmat entre les diferents administracions 
colonials britàniques de la conca del Nil reconeixia 
a l’administració britànica de El Caire la facultat de 
decidir en exclusiva sobre les seves aigües. I un trac-
tat firmat entre Egipte i Sudan, repartint-se entre 
ells tota l’agua que portés el Nil. El primer firmat en 
1929, el segon en 1957. Sota aquets dos paraigües 
legals, Egipte s’ha considerat el propietari històric de 
les aigües del Nil i ha amenaçat militarment durant 
dècades la construcció de qualsevol obra que afectés 
al cabdal. A la seva força legal s’afegien dos forces 
més, la diplomàtica –utilitzada per bloquejar qualse-
vol intent de finançament internacional d’obres hi-
dràuliques Nil amunt- i la militar –constituint-se en 
l’exèrcit dominant de la zona després dels acords de 
Washington.

Aquesta situació de conflicte es va intentar reconduir 
cap a la cooperació entre tots els països de la conca. 
Es va crear la Iniciativa de la Concs del Nil (Nile Basin 
Initiative), un mecanisme de negociació entre els nou 
estats riberencs per renegociar l’ús del cabdal i diri-
mir qualsevol conflicte sobre els diferents projectes 

de construcció planificats. L’iniciativa es portava  pre-
sentant durant més d’una dècada com el paradigma 
de la cooperació multilateral sobre conques, no obs-
tant, els seu fracàs era estrepitós. Cansats de topar-
se contra el mur egipci, que seguia exercint la seva 
influencia diplomàtica i exhibint el seu poder militar, 
sis dels nou països de la conca van decidir constituir 
un mecanisme paral•lel, l’Acord Marc de Cooperació 
(Cooperation Framework Agreement), a través del 
qual es repartirien d’una manera equitativa els usos 
del cabdal del Nil i es debatrien els projectes que 
afectessin al cabdal d’altes estats riberencs. Es trac-
tava de la rebel•lió de Kenia, Uganda, Ruanda, Tanza-
nia, Burundi i Etiòpia, encapçalada per aquesta última 
i a la que probablement s’afegeixi en un futur la RDC. 

D’aquesta manera Etiòpia rebentava el status quo de 
la conca, oferint-se a liderar el canvi que els altres 
països reclamaven. Addis Abeba ha sigut capaç de 
generar un canvi en l’hegemonia d’aquesta regió a 
través del model econòmic i polític del difunt Meles 
Zenawi. Un model econòmic que combina la forta In-
versió Estrangera Directa (IED) de facilitats fiscals a la 
inversió i una redirecció d’aquesta cap als sectors que 
més li interessen a l’Estat. I un model polític que no 
fa cas als clams respecte els Drets Humans, que con-
tinua amb els desplaçaments forçosos de poblacions 
afectades per obres hidràuliques o ventes de terra i 
que, amb major rellevància internacional després de 
les eleccions de 2005, silencia l’oposició a través de la 
repressió política i l’exili.

En el marc de la “guerra contra el terror”, Etiòpia s’ha 
convertit en l’eix de la política de Washington a la 
Banya d’África, intervenint directament a Somàlia i 
comprometent forces de pau etíops pel cas d’una in-
tervenció entre Sudan i Sudan del Sud o pel conflicte 
de la RDC. Tot això ha convertit a Etiòpia en el país 
que major AOD rep de l’África Subsahariana, segon 
en tot el món, a establir plans per convertir-se en un 
país de renda mitjana cap a mitjans de la propera dè-
cada o a posseir un exèrcit amb una major capacitat 
de desplegament. 

La fortalesa d’Etiòpia, tant militar com diplomàtica i 
financera, li ha permès anunciar la imminent cons-
trucció d’una presa al Nil Blau. La denominada pre-
sa del Renaixement, situada quasi a la frontera amb 
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Una tireta en una hemorràgia: mesures de desarmament a l’Àfrica 

Són molts i molt variats els aspectes sociopolítics a tractar al continent africà: des de les políti-
ques neo-colonialistes fins a l’extracció de recursos naturals, passant pels moviments migratoris, 
entre molts altres. Aquests últims, en part, donen una dimensió humana a la regionalització dels 

conflictes armats que el continent ha viscut en la seva etapa post-colonial i  que també s’ha caracteritzat per 
una proliferació descontrolada d’armament. Entre les moltes xifres que podem trobar al respecte, una de les 
més recents ens mostra com, por exemple,  les exportacions a Àfrica entre 2002 i 2012 van representar un 7% 
del total de les transferències d’ armes de la Unión Europea, el 6% en el caso d’Espanya. En altres paraules, els 
països de la UE prefereixen mantenir les seves relacions comercials en aquesta matèria que aplicar criteris es-
trictes de protecció dels drets humans, prevenció de conflictes o de foment del desenvolupament sostenible1. 

En termes reals (morts, ferits, desplaçats, etc.) les armes petites i lleugeres (aquelles que poden ser transpor-

Signatura convidada
Albert Caramés*  (twitter.com/albertcarames)

Sudan del Nord, serà construïda per l’empresa ita-
liana que ja va realitzar el projecte de la presa del 
riu Om –amb desplaçament forçós i mal compensat 
de població autòctona. L’anunci d’aquesta construc-
ció es va realitzar a mitjans de l’any 2011, aprofitant 
el moment de debilitat política interna d’Egipte. No 
obstant, El Caire, encara minvat, va poder reaccionar 
guanyant temps i sol•licitant la creació d’un comi-
tè d’experts –una part egipcis, un altre part etíops i 
un altre independent- que dirimeixen si la presa del 
Renaixement afectaria als caudals mediambientals i 
productius del Nil al seu pas per Egipte. sense cap 
dubte, es calcula que aquests cabdals tardarien de 
3 a 5 anys en recuperar-se del impacte de la presa, 
però el dubte està en que passarà mes enllà, quan 
la construcció ja sigui un fet i la dependència de El 
Caire de les aigües del Nil sigui un arma controlada 
per Addis Abeba.

Meles Zenawi, abans de morir l’agost d’aquest any, 
ja va advertir que amb informe positiu o negatiu de 
la comissió d’experts –que ha de resoldre la seva dis-
cussió en els propers mesos- la presa del Renaixe-
ment es realitzarà de totes maneres. Etiòpia conside-
ra el projecte fonamental pel seu desenvolupament, 
per ser una obra encaminada a la generació d’energia 
elèctrica, i no sembla que el successor de Zenawi, 

Hailemariam Dessalgn, vagi a fer-se a un costat front 
les batalles que li plantegi Egipte.

Sigui com sigui, el projecte de la presa del Renaixe-
ment constata el fet del canvi d’hegemonia a la re-
gió a favor d’Etiòpia. El suport extern, però també la 
transició interna després de la mort de Zenawi –pau-
sada, a pesar de comptar amb uns índex inflacionaris 
molt elevats i un alt descontent de la població- han 
permès robar-li terreny a Egipte tant en el terreny mi-
litar com en el diplomàtic. El Caire, per la seva part, 
realitza esforços diplomàtics perquè la Comunitat In-
ternacional interpreti la construcció unilateral de la 
presa como una agressió als interessos vitals d’Egipte 
i, per tant, pugui consentir la resposta militar front el 
projecte. La debilitat de Morsi, la necessitat de trobar 
cohesió social a l’Egipte de les protestes –que millor 
que buscar un bon enemic-, i la vinculació de la cons-
trucció de la presa amb l’afectació dels interessos 
més vitals de cada egipci –l’agua-, poden acabar pro-
vant abans de temps la capacitat militar d’Etiòpia per 
respondre al repte de la seva hegemonia regional. 
Seria el moment de desempolsar –per fi- la maleïda 
frase de Boutros-Ghali i començar a prendre’s serio-
sament els centenars de conflictes oberts per les pri-
vatitzacions salvatges de l’aigua a tot el món. Seria el 
moment de les guerres per l’aigua.
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tades per una persona o un vehicle lleuger, com poden ser les pistoles, rifles, granades, explosius i les seves 
municions) es podrien considerar com les veritables “armes de destrucció massiva”2. Es podria afirmar amb 
quasi total rotunditat que tots els lectors d’aquest article signarien per un món sense armes. No obstant, en 
contrast amb la realitat, ens trobem amb una situació en la que si que existeixen i s’ha de lluitar perquè siguin 
regulades en respecte, principalment, als drets humans i en compliment del Dret Internacional Humanitari. 

Així, des de les Nacions Unides es va articular un Programa d’Acció de Lluita contra les Armes Lleugeres3 i 
actualment s’aposta per la implantació d’un Tractat Internacional contra el Comerç d’Armes, ja que actual-
ment és més difícil exportar tomàquets (pels seus múltiples controls) que un rifle AK-47, els famosos “Kalas-
hnikov”4.

No obstant, més enllà del seu control jurídic, aquest ar-
ticle pretén ampliar altres dimensions del desarmament 
i donar certes eines de mitigació del seu impacte, cone-
gudes com a mesures pràctiques de desarmament. Per 
exemplificar-ho, es tractaran dos casos pràctics, el des-
armament d’ex-combatents a Côte d’Ivoire i el procés 
de desminarització de la República del Congo. Analitzar 
el context i donar certes pistes d’anàlisis no servirà més 
que per posar-se nous interrogants i intentar donar una 
visió el més completa possible del problema.

Desarmament, desmobilització i reintegració d’ex combatents a Côte d’Ivoire

Després d’anys de règim de parit únic en el període post colonial, així com de bonança econòmica liderada 
pel comerç de cacau, una progressiva devaluació econòmica i inestabilitat política van portar a un període 
marcat per cops d’Estat i conflictes d’alta tensió ètnica i política. El zenit d’aquesta dinàmica es va produir 
entre finals de 2010 i el primer trimestre de 2011, on el litigi per l’escrutini de les eleccions presidencials va 
desembocar en un conflicte armat que va acabar amb la detenció del que havia estat el president, Laurent 
Gbagbo, i la instauració en el poder, amb el suport polític i militar de la comunitat internacional (encapçalat 
per França), d’Alassane Ouattara. Més enllà de les necessitats de reconstrucció política, social i econòmica del 
país, l’estabilització de la seguretat, intrínsecament lligada als punts anteriorment citats, resulta fonamental. 
Per aconseguir-ho, s’ha d’afrontar una proliferació d’armament lleuger al país i a la regió, entre 1 i 3 milions 
d’armes, així com la necessitat d’ocupar-se d’un gran número de persones combatents durant aquests en-
frontaments. 

En aquests tipus de contexts post conflicte, sovint es posen en marxa programes de Desarmament, Des-
mobilització i Reintegració (DDR) de ex combatents. El seu principal objectiu, a través de l’atenció als ex-
combatents, és contribuir a la seguretat del context en qüestió, per així poder construir les primeres bases 
cap a la construcció de la pau i el desenvolupament. El procés no es deu entendre per etapes, sinó que, de 
manera sincrònica, es procedeixi al desarmament d’aquest col•lectiu, a la seva transició real (entesa com 
un acte jurídic) de combatent a civil per, finalment consolidar la seva reintegració social i econòmica. Són 
molts els reptes que aquest tipus de processos deuen afrontar en general: sentiment de prejudici per part 
d’altres col•lectius afectats (desplaçats interns i víctimes, principalment), falta de criteris clars per l’elecció 
dels combatents o la falta de teixit socioeconòmic per acollir aquests  ex-combatents. Sobre aquests tipus de 
processos és necessari clarificar que el principal objectiu d’aquests són els ex-combatents. Tot just després 
serà necessari un control de les armes recol•lectades.

Com en tants altres contexts, l’harmonització de molts aspectes (institucionals i programàtics) resulta es-
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sencial per un correcte desenvolupament d’un procés d’aquesta índole. En el cas concret de Côte d’Ivoire 
aquests aspectes cobren una especial importància donat que el país ja havia conegut altres experiències 
anteriorment. Un exemple d’això és que fins a mitjans de 2012 es podien comptabilitzar més d’una dotzena 
d’organismes governamentals (ministeris, programes, cèl•lules de coordinació) que tenien alguna respon-
sabilitat en aquest tipus de processos i amb un escàs nivell de coordinació. La conseqüent “cacofonia” no 
serviria per més que per mostrar els múltiples interessos encapçalats per diversos sectors. En altres parau-
les, la visió, per exemple, del Ministeri de Defensa (centrat en la desmobilització dels elements sobrants de 
les forces armades) difereix de la visió d’altres organismes, més centrats en la desmobilització de milícies 
d’oposició del govern.

Davant d’aquest escenari, la necessitat era imperiosament de realitzar un exercici d’harmonització que pas-
saria per la redacció d’un documento polític per definir els principis, els grups a desmobilitzar (on els criteris 
d’elegibilitat i els mecanismes de verificació resultarien essencials). A partir d’aquí, aquests principis deuen 
traslladar-se al seu costat més operatiu i realitzar-se. Es aquí on el contrast amb la realitat ens porta a veure 
certs aspectes de difícil encaix: la sensació d’ inseguretat de membres de grups armats més allunyats de 
l’actual règim, les experiències fallides del passat (que han generat descontent i desconfiança) o les dèbils 
oportunitats econòmiques en un context post-conflicte, entre altres. Una bona mostra és la constatació de 
certs episodis de  tensió i violència durant els darrers mesos, amb atacs dirigits a les forces armades i acusa-
cions a aquestes de violar els drets humans5.

Per tot això, aquests tipus de processos mai podes realitzar-se de forma aïllada, sinó acompanyat de mol-
tes altres mesures d’especial interès per la reconstrucció de la pau ivoriana: acompanyament al retorn de 

refugiats i/o desplaçats, la reconstrucció d’un sistema ju-
dicial, implantació de mesures de cohesió social i recon-
ciliació o la creació d’oportunitats educatives i laborals, 
especialment per la població jove.

Desminat al Brazzaville (República del Congo)

El diumenge 4 de març de 2012, cap a les 8h del matí, el 
barri de Mpila de Brazzaville es despertava amb un te-
rrible aldarull. Un “foc no intencionat” (versió oficiosa a 

manca dels resultats de la Comissió oficial d’investigació) en un dipòsit de municions va provocar 3 explo-
sions en un radi d’impacte de 500 metres i, el que és encara més greu, 282 morts registrats, més de 3.000 
ferits i prop de 15.000 persones desplaçades a camps provisionals sota promeses de pensions estatals com-
plides parcialment.

Des del primer moment, el treball de diverses organitzacions (governamentals i ONG), en plena situació 
d’emergència, es va focalitzar en aïllar la zona davant l’esplai incontrolat de municions i explosius sense 
detonar. Posteriorment, i des de ja fa nou mesos, aquestes organitzacions (sota la coordinació de les forces 
armades congoleses i les nacions Unides es van distribuir  geogràficament la zona afectada per procedir el 
treball de desminat sota runes, aigua i edificis. L’objectiu era “netejar” la zona de tota presència de munició, 
però també de capacitació nacional a través de la creació d’una cèl•lula de desminat, composada per mem-
bres de la FFAA.

Amb el pas del temps, la fase humanitària va donar pas a una etapa en la que les pressions polítiques anaven 
agafant força: els terminis marcats inicialment per finalitzar les tasques eren tècnicament irreals i estaven 
molt més centrats en donar cabuda als treballs reconstrucció de certs edificis per part d’empreses xines (més 
esteses que el ballar swing a Barcelona). A data d’avui, quasi tota la zona està fora de risc de presència de 
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munició i explosius, a excepció dels cràters fruit de la implosió del fatídic dia, que requereixen uns mitjans 
tècnics molt més complexes.

Més enllà de tota disquisició tècnica i política del context, una de les principals reflexions extretes d’aquesta 
catàstrofe es que les condicions en les que aquest dipòsit es trobava: en ple centre urbà (més concreta-
ment entre una església i un institut) i sota unes condicions que segurament molt allunyades dels estàn-
dards mínims de seguretat. És per tot això que, si bé el treball reactiu va ser excepcional en plena situació 
d’emergència, un projecte de caràcter preventiu per la preservació de la seguretat d’aquestes instal•lacions 
es veu com a necessari. aquest tipus de projectes inclouen activitats il•limitades: destrucció de l’armament 
il•legal i/o perillós, la gestió minuciosa de tot dipòsit existent, així com la formació dels seus responsables, 
emmarcat en un procés de capacitació nacional.

Menys pistoles i més escoles!

Como s’ha volgut mostrar amb aquests dos exemples pràctics i d’actualitat, són molts i molt variats els as-
pectes a abordar en el desarmament. La imatge de la destrucció d’armes s’ha d’entendre com un símbol, una 
punta de llança d’una infinitat de mesures que van des de la recol•lecció, l’emmagatzematge, la destrucció, 
el marcatge i rastreig, o el reforç de la legislació.

No obstant, abans de dur a terme cap mesura de desarmament, i en conseqüència, de  desmilitarització, 
s’hauria de poder deconstruir, com una madeixa de llana, qualsevol discurs  relacionat amb les amenaces a 
la seguretat i les maneres d’afrontar-les. Ni tota violència és física ni directa, ni les formes d’afrontar-la deuen 
ser consegüentment les mateixes, sinó que deu tenir-se en compte els aspectes culturals i estructurals del 
context a tractar. 

1 http://centredelas.org/index.php?option=com_content&view=article&id=957%3Ala-politica-de-expor-
taciones-de-armamento-de-los-paises-de-la-union-europea-a-africa-2002-2010&catid=52%3Ainformes&-
Itemid=85&lang=es#.UKYkKawq6yw.twitter
2 http://armstreaty.org/mapsstates.php
3 http://www.un.org/disarmament/convarms/SALW/
4 Op. cit. 2
5 http://news.abidjan.net/h/444990.html

*Albert Caramés (Barcelona, 1982). Tècnic de projectes de l’Agencia d’Acció contra las Mines de Nacions Uni-
des a la República del Congo. Anteriorment, va ser tècnic de desarmament de Nacions Unides a Côte d’Ivoire, 
col•laborador  de l’Institut Català Internacional per la Pau i investigador de l’Escola de Cultura de Pau. Llicen-
ciat en Sociologia (UAB), diplomat en Cultura de Pau (UAB), Doctorat en Pau i Seguretat (UNED) i Màster en 
Cooperació al Desenvolupament (Universitat de Deusto). 
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Qui va dir Àfrica?

Que el vent s’emporti les paraules...no és sempre dolent  

Carlos Bajo Erro
(twitter.com/cbajo)

Durant la seva història la ràdio ha demostrat ser capaç del millor i el pitjor. Com a mitjà de comunicació les pàgines 
de la trajectòria de les ones estan plenes de llums i ombres. I com no podia ser d’altra manera, la radio d’Àfrica no és 
diferent. Kersckhove ja va explicar comparant la radio amb els serveis virtuals, que mentre que en alguns moments la 
radio ha estat al servei de règims poc democràtics, Internet i els mitjans virtuals mai han estat posats al servei de les 
poblacions. (Kerckhove, 1999).

En relació a la vessant negativa de les ones en el context africà, només cal citar el cas del genocidi de Rwanda, del que 
Castel ha parlat en diverses ocasions. La instrumentalització de la radio en el que s’ha denominat com “els medis de 
l’odi” és tan evident que intentar obviar-ho seria un exercici en va  de memòria selectiva i, inclús, de manipulació. 

Sense poder negar aquestes paraules tant obscures, tampoc ocultarem que la voluntat d’aquesta secció és ser construc-
tiva i demostrar un esperançador dinamisme africà, també als mitjans de comunicació.

A la major part dels països africans en els que s’ha produït el fenomen, l’emergència de les emissores privades de radio 
ha esta un motiu de satisfacció pel que suposa d’aportació al pluralisme. No obstant, dins d’aquest fenomen hi ha un 
apartat encara més positiu i és el de les ràdios comunitàries. En tot cas, aquest apartat resulta tan variat i tan ampli 
que seria absurd pretendre abastar-ho en aquest butlletí. Així que ens quedarem, com a mínim, amb un exemple quasi 

anecdòtic que, en tot cas, es suficientment il•lustratiu. 

Kabisseu FM emet en el 100.0 de la FM des de Oussouye, una 
localitat situada a la zona de la Basse Casamance, al sud de Sene-
gal, on des de fa 30 anys està actiu un dels conflictes més antics 
de l’Àfrica subsahariana. No obstant, la baixa intensitat d’aquest 
conflicte l’ha convertit en un d’aquests casos d’enfrontament en-
quistat i silenciós, que no per això resulta més lleuger per aquells 
que el pateixen.

Al ben mig d’aquesta situació neix Kabisseu FM, finançada per l’ONG americana World Education, com una reivindicació 
i com un instrument de la societat civil per alçar la seva veu per sobre del soroll de les armes. Aquesta discreta i modesta 
emissora explota al màxim el potencial que ha fet de les ràdios comunitàries un fenomen imprescindible de fixar-se. Es 
pot parlar de tres factors de fortalesa en aquests mitjans. Per una banda, l’ús de les llengües locals, que va més enllà 
de la utilització simbòlica d’idiomes poc institucionalitzats. Aquest ús valoritza per una banda les cultures locals, però 
també augmenta la capacitat d’arribar a les poblacions més modestes i de donar-los un mètode d’expressió.

En segon lloc, el baix cost del medi en si. Aconseguir un transistor, un receptor de radio està a l’abast de pràcticament 
tots els ciutadans (a diferencia de la televisió) i suposa un cost únic (a diferencia dels diaris). Sense comptar que té un 
manteniment i unes exigències mínimes d’infraestructures. Les ràdios estan presents als llocs més remots, inclús, en 
aquells en els que no hi ha capacitat per mantenir una línia telefònica o un cablejat d’alta tensió. 

Y per últim, la gestió comunitària que no suposa improvisació o manca de professionalitat, sinó una escrupolosa proxi-
mitat als gustos i necessitats de les poblacions més properes.

Vieux Diop és el director de Kabisseu FM i l’encarregat de que les emissions destinades a la construcció de la pau 
ocupin una bona part de la graella de la programació, que es completa amb  programes sobre medi ambient, activitat 
femenina, convivència entre comunitats religioses i ètniques diferents o sobre el funcionament de les institucions del 
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país. L’eficiència d’aquesta (i d’altres emissores similars) es porta a l’extrem quan, com en el cas de Kabisseu FM formen 
xarxes. En aquest cas, l’emissora forma part de les Ràdios Comunitàries per la Pau i el Desenvolupament a  Casamance 
(RCPDC) i de la Unió de Ràdios Associatives i Comunitàries de Senegal (URACS), però també forma una xarxa amb ràdios 
que s’escolten a l’altre costat de la frontera bissauguineana. Vieux Diop dona una explicació senzilla d’aquesta recerca 
d’aliances que posa de manifest l’esperit  de Kabisseu FM i de les seves companyes: “Als dos costats de la frontera les 
poblacions tenen problemes comuns. A vegades parlem dels casos de robatori de bestiar i altres de dificultats per la 
lliure circulació de persones. Estem dins de la CEDEAO no obstant ens trobem amb que quan es creua la frontera a cada 
control policial tens que pagar. Això és el que tenim que denunciar”.

Kabisseu FM té emissions en totes les llengües que es parlen a la seva zona d’influència, pels seus estudis passen repre-
sentants de totes les comunitats i a través dels seus micròfons es tracten inquietuds de tots els sectors de la societat, 
ja siguin joves, agricultors, musulmans, dones, diolas, wolof, vells, productors d’arròs, mandingues... Potser Kabisseu 
FM no sigui la radio més professional del món (segurament) però els seus animadors mostren una sensibilitat vers la 
diversitat difícil de trobar i el fet  que sigui la radio més escoltada d’Oussouye demostra que respon a les necessitats 
de la població. Així que aquesta, com moltes altres, és una veu lliure i que allibera, sorgida de la base i sense lligams.  

KERCKHOVE, Derrick, Inteligencias en conexión. Hacia una sociedad de la web, Barcelona, Gedisa Editorial, 1999. 

CASTEL, Antoni “El africano como sujeto periodístico”, en Imaginar África. Los estereotipos occidentales sobre África y 
los africanos de Antoni Castel y José Carlos Sendín (eds.), Los libros de la catarata, 2009. 
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