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L´ús del terme “interven-
ció humanitària” és cada
vegada més freqüent a

l’hora de parlar sobre les mis-
sions de caire internacional
que s’encomanen als exèrcits.
Tanmateix, la dècada dels 90
del passat segle és conside-
rada com l’època daurada de
l’acció humanitària efectuada
per organitzacions civils, les
ONG´s, que al cap i a la fi han
aconseguit fer-se un lloc en
l’escena pública, tot captant
l’atenció de la ciutadania i dels
mitjans de comunicació per
les seues tasques amb socie-
tats en crisis.  No obstant, el
món de l’activisme humanita-
ri s’enfronta a una qüestió fo-
namental de la qual depén
quin serà el paper que assu-
mirà en el futur. Aquesta qües-
tió és la creixent importància
que en l’ajuda humanitària es-
tàn assolint els exèrcits en les
seues missions internacio-
nals, i les relacions –valorades
en termes de dependèn -
cia/independència-, que s’es-
tableixen entre els treballa-
dors humanitaris civils i mem-
bres dels estaments militars.

Per al membre del Centre
d’Estudis per la Pau J. M. De-
làs i cooperant internacional,
Alejandro Pozo, “l’ajuda hu-
manitària gaudeix de tanta
popularitat que s`ha conver-
tit en l’eina de qualsevol go-
vern, exèrcit, agència o enti-
tat que pretèn augmentar la
seua credibilitat davant de la
societat. I en el cas dels exèr-
cits, apelar al sentit humani-
tari també els serveix per a
augmentar els seus pressu-
postos”. A més a més, Pozo
assenyala –amb la seua prò-
pia experiencia de camp a Ko-
sovo, Palestina, Afganistan,
Somalia i Darfur, d’on acaba
de tornar-, que “l’humanita-
risme s’assembla cada vega-

da menys a l’altruisme que
pregona i més a una estratè-
gia de màrketing. De fet, hem
assistit als últims anys a un
doble procés de comercialit-
zació i militarització de l’aju-
da humanitària”. 

IMPARCIALITAT I INDEPEN-
DENCIA. L’acció humanitària
té el seu orige i la seua cober-
tura legal en el Dret Interna-
cional Humanitari, que garan-
teix el dret de les poblacions
a ser assistides pels seus Es-
tats, així com el dret de les or-
ganitzacions internacionals i
de les ONG a prestar assistèn-
cia a les poblacions quan l’Es-
tat no pot fer-se càrrec, i, per
últim, el dret de les víctimes
a rebre ajuda humanitària.
Aquesta tasca, però, també ha
d’estar regida sota els parà-
metres de la imparcialitat i la
independència, però Pozo, a
més, afegeix una altra: la neu-
tralitat.

A més, les Directrius d’Os-
lo estableixen que els exèrcits
podràn desenvolupar tasques
humanitàries només quan
siga impossible per a les or-
ganitzacions i agències civils
executar-les. I encara més, se-
ràn els organismes civils els
qui demanaràn aquesta inter-
venció, que haurà d’estar sota
control civil. “El problema és
que açó no s’està acomplint a
les missions internacionals
que duen a terme els exèrcits,
inclós l’Exèrcit Espanyol”, as-
senyala Pozo, una circums-
tància que, segons el parer
d’aquest jove cooperant va-
lencià “trenca els principis
que regeixen l’acció humani-
tària”. 

“Un exèrcit”, afirma, “mai
serà independent, perquè
pertany a l’Estat i actua se-
gons els seus interesos en po-
lítica exterior”. Tanmateix,
tampoc pot acomplir el prin-
cipi d’imparcialitat:“seria com

demanar a l’Exèrcit Espanyol
que fòra imparcial en la seua
actuació, per exemple, a l’Af-
ganistan, entre el Govern af-
ganés i la insurgència talibàn”.
A més, des del punt de vista
de la eficiència, les operacions
militars d’ajuda humanitària
tenen una mitjana de cost 8
vegades superior que les ope-
racions civils.

Com a mostra un botó: l’E-
xèrcit Espanyol va destinar
l’any 1999 vora 7.515 milions
de pessetes a Kosovo per a la
construcció d’un camp de re-
fugiats a la ciutat albanesa de
Hammallaj que va acollir a
2.250 persones durant dos
mesos. Mentrestant, Càritas
va destinar 200 milions de
pessetes per a construir un
campament de refugiats que
havia d’acollir a 2.000 perso-
nes. Així doncs, l’Exèrcit en va
destinar 1.670.000 pessetes

per persona refugiada al mes,
mentres que Càritas en va
gastar 100.000 pessetes.

SEGURETAT. Pozo lamenta
que en un període de temps
relativament curt, i sobretot a
partir de l’11-S i la posada en
marxa de l’anomenada “Gue-
rra global contra el Terroris-
me”, les condicions de treball
de les organitzacions huma-
nitàries hagen empitjorat de
manera alarmant en algunes
zones de conflicte, com Afga-
nistan, Iraq, Palestina o Dar-
fur. “Els atacs de l’11-S han su-
posat un abans i un després
en el camp de l’ajuda huma-
nitària. Les coses s’han posat
molt difícils per a fer accions
imparcials”, subratlla. Part del
problema el té l’apriorisme
que sembla haver-se instalat
i que vincula seguretat dels
cooperants amb presència
militar. 

La millor protecció que pot
tindre un cooperant interna-
cional en zona de conflicte és,
en opinió de Pozo, el respec-
te de les parts en armes i l’ac-
ceptació de la població local
De fet, avisa del perill que su-
posa la tendència dels exèr-
cits destinats a l’estranger d’a-
profitar la presència d’organit-
zacions ja acceptades per la
població local per a legitimar
la seua pròpia presència, així
com la tendència inversa, és
a dir, casos d’ONG`s que arri-
ben a les zones en crisis o en
conflicte sota el paraigües de
forces internacionals tot utilit-
zant la logística militar. 

La tendència és, en efecte,
veure cada vegada més ON-
G’s que col.laboren amb els
militars. Un bon exemple el
constitueix el Pearson Peace-
keeping Center de Canadà,
una entitat financiada des del
Ministeri de Defensa cana-
denc que promou maniobres
militar humanitàries a les
quals s’invita a participar a
ONG’s. Als EUA destaca el
grup InterAction, una coordi-
nadora que agrupa a 160 en-
titats i que aposta per una
aliança entre militars i treba-
lladors humanitaris.

Pozo esmenta particular-
ment el cas d’Afganistà, on hi
ha constància de que mem-
bres de les forces de la Forces
Internacionals d’assistència a
la Seguretat (ISAF) han viat-
jat en els mateixos cotxes que
els cooperants internacionals,
fins i tot vestits de civils. I no

La intervenció dels exercits en missions huma-
nitàries en zones de conflicte (Balcans, Afganis-
tan...) està provocant contradiccions entre el
món de les ONG’s i les seues senyes d’identitat,
que es veuen obligades a compartir espais amb
un estament que depén dels governs.

Cap a un humanitarisme
militaritzat?

PERFIL: EL COOPE-
RANT INFATIGABLE 

Alejandro Pozo (la Vall d’Uixò,
1975), és especialista en temes
de violència i militarismo i es
va iniciar en el treball humani-
tari l’any 1999 a Kosovo, i des
d’aleshores ha participat en
accions d’ajuda a Palestina,
Somalia i Darfur. Ha conegut de
primera mà les glòries i les
misèries del treball humanitari.
Actualment treballa en el
Centre d’Estudis per la Pau J.
M. Delàs, de Barcelona, activi-
tat que compagina amb la tesi
doctoral sobre conflictes
armats. És coautor del llibre
Noviolencia y Transformación
Social , de l’editorial Icaria.
També ha participat en l’obra El
militarismo en España, també
d’Icària.

Alejandro Pozo,  al
claustre de la
UniVERSITAT DE VALENCIA.
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només això, assenyala que
fins i tot els EUA han condicio-
nat l’ajuda humanitària als ci-
vils afganesos a canvi de coo-
peració per a trobar els tali-
bans fugits. “Açó implica dos
problemes: el primer és que
es canvia l’estatus de víctima
–alié al conflicte-, per a que
forme part de l’esforç bèlic, tot
triant un bàndol”, i s’obliga als
civils a escollir entre cooperar
i tindre ajuda o no tindre-la
quan la necessitat apremia. 
Però a més, hi ha un altre pe-

rill. Si una de les parts en con-
flicte no és capaç de distingir
entre els cooperants i els mi-
litars, per l’apropament mutu
que s’està donant, els coope-
rants poden acabar sent vícti-
mes del conflicte, tal com ha
succeit a l’Afganistan, on el
nombre de cooperants inter-
nacionals morts des del 2001
és superior al de l’etapa de go-
vern talibà, tot i haver aug-
mentat la presència de treba-
lladors internacionals arribats
al país sota l’ombra de la ISAF.

Tal vegada l’exemple més
aclaparador d’aquesta situa-
ció siguen les paraules que

l’exsecretari d’Estat dels EUA,
Colin Powell, va dir tot just
abans de la invasió d’Afganis-
tan l’any 2001: “El terrorisme
amenaça les ONG´s que de-
fensen les fronteres de la lli-
bertat i les ONG són forces
multiplicadores i part essen-
cial de l’equip de combat dels
EUA”. Aquesta frase no va pas-
sar desapercebuda ni per als
propis cooperants –que de
cop i volta es van trobar dins
del mateix sac de l’exèrcit nor-
damericà i de les forces inter-
nacionals-, com per a la insur-
gència afgana. “Aquestes pa-
raules van posar en perill a tots
els cooperants internacio-
nals”, subratlla Pozo, “encara
que la pitjor part se l’han em-
portat els treballadors locals
contractas per les ONG´s, que
poden ser acusats d’estar co-
laborant amb els EUA o la
ISAF”. 

És per aixó que davant d’a-
quest situació, on fins i tot cla-
morosos escàndols han sacse-
jat els ciments de conegudes
ONG´s –Casos Anesvad, Arca
de Zoe o Global Infantil-, que
Pozo demana un debat públic
i seriós al si de les organitza-
cions no gubernamentals so-
bre què s’està fent, com i so-
bre la manera en què s’haurà
d’actuar en el futur, per tal de
mantindre l’esència que ha fet
del treball humanitari i de les
ONG´s un actor imprescindi-
ble al panorama internacional. 

Més informació

www.justiciaipau.org/centredelas/
www.cooperacionsolidaria.org/con-
tent/view/27/52/lang,es/
www.aeci.es/
www.mde.es/Home

AFGANISTÀ,
RECONSTRUCCIÓ
MILITARITZADA 

L’Exèrcit Espanyol ha evolucio-
nat molt en els darrers trenta
anys. No només s’ha transfor-
mat en un cos professional,
sinó que destina gran part dels
seus recursos a missions a l’es-
tranger. Des d’ajuda en situa-
cions de catàstrofe natural -
com el tsunami del sud-est
asiàtic l’any 2004-; missions de
manteniment d’alto el foc, com
al Líban; a missions d’asistèn-
cia i reconstrucció, com a
Afganistan. És a més un exèrcit
que ha apostat per un model
“humanitari”. O aixó diu la
“versió oficial”, la dels anuncis
als mitjans de comunicació on
les forces armades es publici-
ten. Segons la investigació
d’Alejandro Pozo, l’any 2004,
l’Exèrcit Espanyol va destinar a
acció humanitària el 0,006%
del seu pressupost, mentrestant
el 100% de les imatges publici-
tàries de les Forces Armades
feien alusió a aquestes tasques.
I encara més, Pozo assenyala
que l’any 2005, Afganistan va
suposar el 0,75% de tota l’acció
humanitària espanyola, així
com el 53% de la despesa mili-
tar espanyola a l’exterior. Tot i
així, el cooperant valencià afir-
ma que “amb aqueste xifres
podem dir que la resposta
espanyola a la reconstrucció
d’Afganistan és una resposta
militaritzada”. Malgrat tot,
reconeix que hi ha molta gent a
l’Exèrcit Espanyol que està fent
tasques humanitàries molt
sovint en condicions difícils. No
obstant aixó, insisteix: “El
matrimoni de conveniencia
entre humanitari i militar no és
bo, sobretot per a la població a
la que es vol protegir”, senten-
cia.

Por qué los más
desasistidos,
han de seguir
viendo en el
siglo XXI cómo
el Norte prioriza
sus intereses, a
costa de los fon-
dos de desarrollo
del Sur 

La Fundación CEPS es una orga-
nización no gubernamental, valen-
ciana, independiente y sin ánimo
de lucro  que desarrolla sus activi-
dades en el ámbito de la  coopera-
ción al desarrollo, la investigación
en ciencias sociales y el asesora-
miento internacional con el fin de contribuir a alcanzar
un orden internacional más justo y a la transformación
de las sociedades en una dirección de respeto a los dere-
chos humanos, redistribución de la riqueza y generaliza-
ción del bienestar social desde bases radicalmente
democráticas.

La Fundación CEPS organiza cursos, seminarios y
debates mediante los cuales pretende estimular el pensa-
miento crítico, generar conocimiento y  sensibilizar a la
opinión pública con el fin de progresar en sus objetivos.
Entre sus actividades se encuentra la edición de estu-
dios, informes y materiales de divulgación del pensa-
miento alternativo, entre los que se encuentra la revista
semestral Àgora que junto a otras publicaciones puede
ser adquirida en la misma sede de la fundación.

C/ Carnissers, núm.8, baix, esquerra. Valencia
Fundación CEPS. http:// www.ceps.es
e-mail: ceps@ceps.es
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