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1. Conflicte i desenvolupament internacionals
al segle xxI: una panoràmica

La nova nissaga de conflictes intraestatals mostra determinades carac-
terístiques que presenten a les forces de manteniment de la pau de les 
Nacions Unides reptes inèdits des de l’operació al Congo a principis de la 
dècada dels seixanta. Normalment no hi lluiten només exèrcits regulars, 
sinó també milícies i civils armats, amb cadenes de comandament poc 
definides. Amb freqüència són guerres de guerrilles sense línies de front 
clares. Els civils en són les principals víctimes i, sovint, els principals 
objectius. Hi sovintegen les emergències humanitàries que les autoritats 
dels combatents, si se les pot anomenar autoritats, no poden frenar. El 
nombre de refugiats [...] s’ha incrementat [...]. El nombre de desplaçats 
interns s’ha incrementat encara més espectacularment. Un altre tret 
d’aquests conflictes és l’esfondrament de les institucions estatals, especi-
alment les policials i judicials, amb la consegüent paràlisi del govern, el 
col·lapse de la llei i l’ordre, i el caos i el bandidatge en general. No només 
se suspenen les funcions de govern, sinó que els seus actius són saquejats 
i destruïts i els seus agents i representants experimentats acaben morts o 
exiliats del país [...]. Això vol dir que cal que la intervenció internacional 
s’estengui més enllà de les tasques militars i humanitàries i que inclogui 
la promoció de la reconciliació nacional i el restabliment d’un govern 
efectiu (secretari general Boutros Boutros-Ghali, en el 50è aniversari de 
les Nacions Unides, el 1995).

Introducció

L’objectiu d’aquest llibre és traçar un mapa del pensament i les pràcti-
ques que estan redefinint les respostes contemporànies al conflicte vio-
lent al sud global1 i generant noves possibilitats i dilemes quant al paper 
moral, legítim i pràctic de l’ajuda internacional al desenvolupament en el 
segle XXI. El llibre se centra en el període post Guerra Freda, a partir de 
1989, i segueix el sorgiment i la ràpida expansió d’una especialitat deno-
minada «conflicte i desenvolupament», que intenta dotar les polítiques 
i els programes d’ajuda internacional d’una millor capacitat de preven-
ció, resposta i, fins i tot, transformació davant la guerra i els conflictes 
violents a gran escala. Estudia, des dels punts de vista de la teoria, la 
política i la pràctica, un conjunt de temes fonamentals que han estat tant 
un factor impulsor com un producte d’aquesta agenda durant les darre-
res dues dècades. Aquests temes ens ofereixen una introducció clau als 
principals aspectes de la relació entre el desenvolupament i el conflicte 
internacionals contemporanis al llarg dels capítols següents:

• comprendre el conflicte violent i la seva relació amb la pobresa i el 
desenvolupament (capítol 2);
• dissenyar i utilitzar l’anàlisi de conflictes com una eina de desen-
volupament (capítol 3);
• l’estructura canviant de l’ajuda internacional –polítiques i organitza-
cions, inclosa la competència entre diverses idees de seguretat–, que 
condiciona l’agenda del conflicte i el desenvolupament (capítol 4);
• l’impuls polític en matèria de dones, pau i seguretat, i les implicaci-
ons que té per als arguments de gènere sobre el conflicte, la violència 
i el desenvolupament (capítol 5);
• l’actual predomini de l’eix construcció de la pau / construcció de 
l’estat i fins a quin grau podria indicar que les polítiques i progra-
mes de desenvolupament en zones de conflicte s’estan extralimitant 
(capítol 6).
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Aquesta agenda sobre el conflicte i el desenvolupament ha fet emergir 
nous dilemes: com poden treballar plegats els soldats, els diplomàtics i 
els treballadors humanitaris en situacions de conflicte? Com es pot or-
ganitzar l’ajuda al desenvolupament en situacions complexes per no ofe-
gar els programes tradicionals de reducció de la pobresa? Les situacions 
d’afectació bèl·lica sempre comprometen l’ajuda? Com mesurem l’èxit? 
Al llarg del llibre, hi trobarem un compromís crític amb la idea de les 
«noves guerres» i amb les polítiques i pràctiques de la «pau liberal» i la 
seva dimensió institucional, que reprendrem en el capítol final, dedicat a 
la construcció de la pau i la construcció de l’estat per centrar-nos en els 
dilemes actuals.

Les noves guerres i la pau liberal

El món de la post Guerra Freda va obrir la possibilitat de noves respostes 
internacionals a tot un ventall de problemes de pau, seguretat i desen-
volupament, des de les guerres civils, les violacions dels drets humans 
i la proliferació d’armes curtes i mines fins els conflictes pels recursos 
naturals, la degradació mediambiental i el VIH i la sida. Aquest moment 
d’optimisme es reflectí en «Una agenda per la pau», del secretari general 
de les Nacions Unides Boutros Boutros-Ghali (1992), que plantejava un 
enfocament de democràcia preventiva, pacificació, manteniment de la pau 
i construcció de la pau que expandiria les intervencions de les Nacions 
Unides a conflictes en els quals els vetos dels membres del Consell de 
Seguretat en el context de la Guerra Freda fins llavors n’havien paralit-
zat l’activitat.2 El que no se cita ni es comenta gaire és l’«Agenda per al 
desenvolupament», de 1995, que acompanyava l’«Agenda per la pau» i 
plantejava noves possibilitats en la relació entre la pau, la seguretat i el 
desenvolupament. Feia una crida al desenvolupament com a eina de cons-
trucció de la pau, d’acord amb la premissa que «només un esforç constant 
per resoldre els problemes socioeconòmics, culturals i humanitaris subja-

cents pot fer que la pau assolida descansi sobre uns fonaments duradors» 
(NU 1995). Des de 1989, la comunitat internacional s’implicà en els nous 
tipus d’operacions humanitàries i de manteniment de la pau en què no hi 
havia cap pau a mantenir, però sí un imperatiu humanitari per actuar i fins 
i tot una incapacitat per imposar la fi de les hostilitats (per exemple, Bòs-
nia i Hercegovina i Somàlia). Així mateix, també es desenvolupava una 
creixent dimensió civil en les operacions de manteniment de la pau: es ne-
gociaven acords de pau i es donava suport a la seva aplicació en àrees com 
l’organització d’eleccions, la gestió del retorn dels refugiats, la coordina-
ció de la reconstrucció, la supervisió dels drets humans, l’eliminació de 
mines, l’acció policial i la supervisió del govern de transició (a Namíbia, 
Angola, Moçambic, Cambodja, el Salvador, Kosovo i el Timor Oriental). 
Les forces de manteniment de la pau també assumiren el paper de protegir 
els combois i les operacions humanitàries per evitar saquejos i atacs. Dins 
d’aquesta nova generació de respostes de construcció de la pau i prevenció 
de conflictes, s’han qüestionat i transformat els límits entre els enfoca-
ments militar, humanitari, polític-diplomàtic i de desenvolupament.

El període 1990-2010 ens presenta des de les problemàtiques i falli-
des intervencions humanitàries de principis dels anys noranta a Somàlia, 
Rwanda i Bòsnia fins a les ambicions de construcció de l’estat a l’Afga-
nistan i l’Iraq. Hi ha dues tendències polítiques concretes que defineixen 
com s’interpreta el conflicte internacional i com s’hi respon, i que també 
donen forma als temes que analitza el present llibre:

1. La naturalesa canviant del conflicte, que ha passat de ser interestatal 
a intraestatal, amb una atenció especial al ressorgiment nacionalis-
ta, el conflicte ètnic, les guerres civils i el finançament del conflicte  
–inclòs el creixement de les xarxes regionals i mundials d’armes, mi-
nerals i crim organitzat. Aquesta tendència gira entorn dels debats 
sobre la naturalesa de les noves guerres pel que fa a les dinàmiques 
de la globalització i la localització en les guerres intraestatals i al 
sorgiment de la «tesi de la pau liberal» com a guia de les respostes 
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internacionals que configuren operacions de pau cada vegada més 
exhaustives (amb intervencions diplomàtiques, de manteniment de la 
pau, humanitàries, de desenvolupament i de restauració de l’estat de 
dret). Les normes de la «intervenció humanitària» i la «responsabili-
tat de protegir» formen part d’aquests debats.

2. Des de l’any 2000, el context mundial canviant en què s’insereixen 
els conflictes violents s’ha vist alterat, altra vegada, pels problemes 
del terrorisme i dels anomenats estats fallits o fràgils, mitjançant els 
quals el subdesenvolupament mateix esdevé una amenaça contra la 
seguretat internacional. Aquests factors generen noves transforma-
cions en la relació entre la seguretat militar i el desenvolupament 
–dominades per la preocupació actual amb l’estabilització i el nexe 
entre la construcció de la pau i la construcció de l’estat com a model 
per evitar el conflicte violent contemporani i recuperar-se’n. A l’Iraq 
i l’Afganistan, aquest nexe té el potencial d’estendre’s a les àrees de 
la contrainsurgència i els objectius antiterroristes.

El debat sobre les noves guerres condicionà la manera d’entendre els 
conflictes violents que esclataren a principis de la dècada dels noranta i, 
amb ells, generà nous punts de vista sobre la dimensió local i mundial, 
sense les restriccions que imposaven les lluites entre les superpotèn-
cies en el context de la Guerra Freda. Mary Kaldor (2006 [1999]: 8), 
a qui s’atribueix la frase següent, descriu aquestes guerres com «una 
barreja de guerra, delinqüència i violacions dels drets humans». D’altres 
les interpreten com inherentment irracionals, motivades per rivalitats 
ètniques i per un fervor nacionalista que genera una «nova barbàrie» 
(Kaplan 1993; 1994). Kaldor, juntament amb Mark Duffield, sosté que 
la globalització té un paper actiu en la configuració i la naturalesa de les 
noves guerres intraestatals vinculades amb els processos i transformaci-
ons polítics i econòmics globals. Aquest llegat de la globalització inclou 
la canviant economia internacional, en el sentit següent: l’augment de la 

importància dels actors del sector privat als països en vies de desenvo-
lupament i la desregulació dels mercats; l’abast i la velocitat creixent de 
la tecnologia i les comunicacions; i el sorgiment de xarxes i organitzaci-
ons polítiques transnacionals (Kaldor 2006 [1999]: 4-10; Duffield 2001: 
2-9). Les noves guerres es caracteritzaven per l’increment dels conflictes 
intraestatals en comparació amb els interestatals, i per enfrontaments 
extremament violents amb guerrilles i forces contrainsurgents, en què 
els actors no estatals, com les milícies i els grups armats, desafiaven 
l’autoritat del govern o omplien un buit de govern, en molts casos ope-
rant a través de les fronteres. A més, aquestes guerres es recolzaven 
sobre incentius econòmics per garantir els subministraments i l’accés 
a armes i recursos. Per tant, les economies de guerra no només servien 
objectius polítics, sinó que els trastorns i el guany econòmics, integrats 
en les cadenes de subministrament regionals i mundials (per exemple, 
les d’armes, drogues i diamants), esdevenien objectius en si mateixos, la 
qual cosa alimentava un agreujament de la violència.

Alguns crítics sostenen que les diferències entre les guerres noves i 
les velles s’han exagerat, i assenyalen l’historial de «conflictes de baixa 
intensitat», guerra de guerrilles i contrainsurgència previ a l’any 1990 (Fe-
aron i Laitin 2003; Kalyvas 2001). D’altres argumenten que l’evidència 
sobre un nivell d’atrocitat o ferocitat més alt no supera una anàlisi estadís-
tica o històrica, i hi contraposen una reducció en les morts civils des del 
final de la Guerra Freda (Melander et al. 2009; Newman 2004). Encara 
que hi ha desacord sobre l’etiqueta «noves», hi ha un cert consens sobre 
les tendències de les guerres sorgides després de la fi de l’ordre bipolar 
de la Guerra Freda, com les següents: els civils s’impliquen en la violèn-
cia brutal, que es dirigeix deliberadament contra ells; la disponibilitat i la 
utilització d’armes curtes i armes lleugeres en mans d’exèrcits cada cop 
més joves, ben organitzats i dispersos per territoris amplis (l’infame grup 
rebel Lord’s Resistance Army pot atribuir-se el conflicte a la República 
Democràtica del Congo, la República Centreafricana i el Sudan del Sud, 
després del seu sorgiment i d’estar actiu al nord d’Uganda fins al 2005); el 


