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El tractat sobre
comerç d’armes
haurà d’esperar
una setmana més
L’Iran, Corea del Nord i Síria compliquen
l’aprovació de l’acord de l’ONU
Les negociacions per un tractat internacional d’armes han topat
amb l’oposició de l’Iran, Corea del
Nord i Síria. Tot i així, l’Assemblea
General de l’ONU el pot aprovar
per majoria la setmana que ve.
NÚRIA FERRAGUTCASAS
WASHINGTON

Les Nacions Unides van patir dijous
a la nit un nou revés en el seu intent
històric de regular el comerç d’armes convencionals al món. Si al juliol Rússia, els Estats Units i la Xina van ser els que van impedir el
consens pel tractat, aquest cop ha
estat l’oposició d’uns altres tres països: l’Iran, Corea del Nord i Síria.
El fracàs de les negociacions, però, només suposa un escull salvable,
ja que s’espera que l’Assemblea General de l’ONU aprovi el tractat sobre el comerç d’armes amb una gran
majoria la setmana que ve. Després
d’aquest pas, només caldrà que 50
dels 193 estats membres el ratifiquin
perquè entri en vigor. “Estem decebuts –va dir Juan Manuel Gómez
Robledo, el cap de la delegació de
Mèxic a l’ONU–, però és una qüestió
de dies, ja que aquesta conferència
ha demostrat que la immensa majoria vol adoptar el tractat”.
El nou tractat estableix per primer cop normes internacionals per
a la compra i venda d’armes convencionals, tant les pesants (tancs, vaixells o avions militars) com les lleugeres (pistoles, metralladores o rifles d’assalt). A més, vincula aquest
comerç al respecte als drets humans
i a la prevenció de crims de guerra i
genocidis.

s’ha de regular la venda d’armes”, va
afirmar la portaveu de la coalició,
Anna Macdonald.
L’oposició d’aquests països va
caure com una galleda d’aigua freda
entre els defensors del tractat, que
esperaven obtenir una aprovació
unànime després de més de 15 anys
de complicades negociacions. Tot i
així, pel director de la Fundació per
la Pau, Jordi Armadans, el procés
per a la regulació “no té marxa enrere”. “Malgrat el fracàs de la conferència, el tractat s’aprovarà i representarà un canvi important per al
control d’armes”, conclou Armadans, que va viatjar a Nova York per
seguir les negociacions.
Tant l’Iran i Corea del Nord –embargats pels seus programes nuclears– com Síria van dir que s’oposen
al tractat perquè perjudica el dret a
la legítima defensa dels estats i nacions ocupades –en referència a Palestina–, beneficia els grans exportadors d’armes i no especifica la
prohibició de venda d’armes a organitzacions que cometin agressions.
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Malgrat el bloqueig d’aquests
països, el tractat té el suport dels
grans exportadors d’armes, entre
ells els Estats Units. Durant anys,
la primera potència mundial es va
mostrar en contra de qualsevol tipus de regulació, però va canviar la
seva posició després de l’elecció
del president Barack Obama. Tot
i així, l’estiu passat, en plena campanya electoral i sota les pressions

Jordi Armadans DIRECTOR DE FUNDACIÓ PER LA PAU

“El tractat garanteix el control d’armes”
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Evitar conflictes com el de Síria

La Coalició Armes Sota Control,
que aplega més d’un centenar d’organitzacions no governamentals,
considera aquest tractat essencial
per aturar la proliferació il·lícita
d’armes que alimenta conflictes arreu del món i causa la mort de centenars de milers de persones cada
any. “No s’hauria de permetre que
països com l’Iran, Síria i Corea del
Nord dictin a la resta del món com

L’ambaixador de Síria a l’ONU,
Baixar Jaafari, va assegurar que el
seu país és “el millor exemple del
patiment que causa el sagnant comerç d’armes que dóna suport als
terroristes”. El règim sirià s’oposa al
tractat perquè creu que posa en perill la legalitat de les transferències
d’armes de països com l’Iran i Rússia a Damasc, ja que el país fa més de
dos anys que viu una guerra civil.

Índia 15,6
Xina 7,5
Paquistan 7
Corea del Sud 6,5
Singapur 5,5
Algèria 5,2
Austràlia 5,2
Estats Units 5
Emirats Àrabs Units 4,3
Aràbia Saudita 4,1
Font: Reuters, SIPRI / Gràfic: E. Forroll

● Com afecta al tractat d’armes el

● Per què diu que el tractat no és

nou fracàs de l’ONU?
Ha estat una decepció, ja que després de molta feina pensàvem que
un acord era possible. Però el bloqueig de tres països –Síria, l’Iran i
Corea del Nord– només suposa
un entrebanc, perquè el tractat
s’aprovarà igualment amb el vot de
la majoria de l’Assemblea General
la setmana vinent.
● Quins són els punts més importants d’aquest acord?
El tractat no és perfecte, però cobreix totes les armes convencionals, incloses les lleugeres i les municions. L’altre aspecte important
és que els estats no podran vendre
armes a països que puguin utilitzar-les per cometre crims de guerra, genocidis o per anar contra els
drets humans.

perfecte?
Té llacunes jurídiques i el llenguatge no és prou contundent. No
queden clars els criteris de vulneració dels drets humans ni tampoc
es cobreixen totes les transferències d’armes, com ara possibles regals. No s’especifica bé el tipus
d’armes convencionals. Per exemple, sols es parla d’avions militars
i no es diu res dels drones. Alguns
països podrien considerar que no
entren en aquesta categoria.
● Com valora les negociacions?
Ha estat un procés llarg que va iniciar la societat civil fa 15 anys. Hem
aconseguit que el comerç d’armes
deixi de ser una activitat innòcua.
El tractat suposarà un abans i un
després,jaquevincularàtotselspaïsos i garanteix el control d’armes.
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DESAFIAMENT DE KIM JONG-UN

Pyongyang eleva l’amenaça i
prepara els míssils per atacar
El règim respon a exercicis militars dels EUA a Seül

CHOE SANG-HUN
THE NEW YORK TIMES

El líder de Corea del Nord,
Kim Jong-un, va ordenar ahir preparar els míssils del país per atacar els
Estats Units i Corea del Sud. Les autoritats de Seül van interpretar-ho o
bé com una prova de noves proves
balístiques de Pyongyang o bé com
un pas més en l’escalada de tensió.
Els Estats Units van criticar
l’amenaça, que va arribar l’endemà
que les forces nord-americanes fessin uns inusuals exercicis militars
amb bombarders d’última generació
aCoreadelSud.“ElsEstatsUnitssón
plenament capaços de defensar-se a
ells mateixos i als seus aliats”, va assegurarlacoronelCatherineWilkinson, portaveu del Pentàgon a Washington. “La retòrica bel·ligerantde
Corea del Nord i les seves amenaces
formen part d’un patró destinat a
augmentar la tensió i a intimidar altres països”.
Per la seva banda, la Xina i Rússia
van mostrar la seva preocupació per
la situació. El ministeri d’Exteriors
xinès va reiterar les exigències a
Pyongyang perquè aturi l’escalada
de tensió. Rússia va ser més explícita i el ministre d’Exteriors, Serguei Lavrov, va declarar a Moscou
que estava cada cop més preocupat
per una situació que podria “descontrolar-se i entrar en l’espiral
d’un cercle viciós”.

SEÜL.

TOTS, VÍCTIMES

Un jove soldat del Iemen, el juny
passat, al costat d’un edifici
destrossat per combats entre
l’exèrcit i militants vinculats a
Al-Qaida. K. ABDULLAH / REUTERS

de l’Associació Nacional del Rifle,
va plantejar objeccions al tractat
que van forçar l’ajornament de les
negociacions.
L’acord internacional per regular el comerç d’armes és un pas endavant, però els canvis introduïts
en els últims mesos per aconseguir
l’aprovació dels Estats Units –i
també de la Xina i Rússia– han diluït el text final. Els defensors del

tractat assenyalen que hi ha llacunes jurídiques que impedeixen garantir la protecció de tots els drets
humans a l’hora de permetre una
compravenda d’armes. D’altra banda, no s’especifica una llista clara
del tipus d’armes convencionals.
“No és un tractat perfecte, però no
hem esperat mai un tractat perfecte”, va dir Scott Stedjan, el portaveu
d’Oxfam Amèrica.e

Inofensiu
Seül dubta
que l’amenaça
del règim del
nord sigui
més que
“psicològica”
Temors
Rússia
i la Xina,
preocupats
per si la
situació “es
descontrola”

Mèxic
Mèxic ha estat un dels
grans defensors del tractat.
El país pateix cada dia el contraban
il·legal d’armes, que alimenta la violència i els homicidis i dificulta la
lluita contra el narcotràfic. Per
aquest motiu ha pressionat per obtenir un acord fort que inclogui armes lleugeres i municions.

Unió Europea
La Unió Europea ha tingut
una posició comuna i contundent a favor d’un tractat internacional d’armes. Tot i així, alguns
països, com per exemple França,
Alemanya i el Regne Unit –que són
grans exportadors d’armes–, s’han
mostrat més reticents que d’altres
a alguns punts del tractat.

“Els serveis d’intel·ligència sudcoreans i nord-americans estan
vigilant de prop si Pyongyang
prepara míssils de curt, mitjà o
llarg abast”, va declarar el portaveu del ministeri de Defensa de
Seül. I Kim Min-seok, el portaveu
del govern sud-coreà, va afirmar
que l’anunci públic “inusual” dels
plans té una intenció, en part,
“psicològica”. Diversos experts
dubten que el règim del nord tingui míssils de llarg abast, i encara
menys la capacitat d’incloure-hi
caps nuclears prou petits per poder ser disparats.
El desenvolupament de nous
míssils va ser una de les raons citadesdivendrespelPentàgonquan
vaanunciarunplad’unbiliódedòlars per afegir més interceptors
d’atacs aeris a Alaska, amb l’objectiu de protegir millor els Estats
Units davant d’un atac potencial
del règim nord-coreà, que ha augmentatlatensióambOccidentdes
que Kim Jong-un va substituir el
seupare,eldifuntKimJong-il.e

L’escalada de tensió

NO

Iran
L’Iran assegura que el
tractat viola el dret de legítima defensa dels estats. Segons alguns diplomàtics, el país vol impedir la reducció de les seves importacions i exportacions d’armes.
D’altra banda, Síria, immersa en
una guerra civil, espera seguir rebent armes de l’Iran i Rússia.

Corea del Nord
Corea del Nord, que es troba sota un embargament
comercial pel seu programa nuclear, creu que el tractat només beneficia els grans exportadors d’armes
–els Estats Units, Rússia, Alemanya, França, la Xina i el Regne
Unit– i posa fortes restriccions als
països que volen importar armes.

Seül, tranquil·la

Cronologia

Una minoria posa entrebancs al consens
SÍ

L’ordre de Kim Jong-un és similar a la que l’alt comandament
militar nord-coreà va donar dimarts quanva demanar a les seves
unitats que estiguessin en “màxima alerta” i preparades per respondreaqualsevolmovimentsospitós dels Estats Units. Aquest
cop,però,ésdiferent:atribuirl’ordre al líder del país mostra que
Pyongyang té la intenció de donar
més pes a les seves amenaces.

El líder nord-coreà, Kim Jong-un, reunit ahir amb
alts comandaments de l’exèrcit. REUTERS

● 12 de desembre del 2012
Pyongyang aconsegueix posar
un coet en òrbita i l’ONU endureix les sancions.
● 12 de febrer del 2013
Corea del Nord anuncia que ha
fet una prova nuclear i s’especula que estaria a les portes de fabricar una arma atòmica.
● 7 de març del 2013
L’ONU aprova noves sancions i
Pyonyang diu que té el dret de
fer un “atac nuclear preventiu”
contra els Estats Units.
● 11 de març del 2013
Comencen els exercicis militars
entre els EUA i Corea del Sud en
territori sud-coreà. Pyongyang
trenca l’armistici amb Seül.
● 19 de març del 2013
Bombarders dels EUA sobrevolen la península coreana.
● 27 de març del 2013
Pyongyang talla la línia militar
directa per comunicar-se amb
Seül i el comandament militar
del nord situa les tropes en posició “d’atac”.

