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La guerra és la
continuació de la
política per altres
mitjans

Carl Von Clausewitz
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ORIGENS DEL CONFLICTE
RÚSSIA-UCRAÏNA
i
TRENCAMENT DE LA
NEUTRALITAT

Error diplomàtic

Any 2022
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Com deia el Carl Von Clausewitz, impulsor de
la guerra està decidida per uns dirigents
polítics o a vegades per uns moviments civils
amb finalitats polítiques, els que pateixen
sempre de les atrocitats de la guerra són les
poblacions innocents que no han demanat res
i que no han decidit res.
Quantes guerres hem tingut en la història
recent de la nostra humanitat després de la
Segona Guerra Mundial? Quants genocidis?
-Iugoslàvia,
Afganistan, Iran, Iraq, Síria, Líbia, Sèrbia i
Kosovo i altres.
Quants nens, quantes dones quants homes
van morir en zones de conflicte?

volien és viure en pau i feliços
lluny de la salvatjada de la Guerra.
Només pensar-hi em trenca el cor.
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Quantes infraccions al Dret internacional hi ha
hagut al llarg de la Historia pel tema bèl·lic?
Se sap que darrere qualsevol conflicte armat
hi ha el negoci de les armes. Sabem que des
de sempre hi ha hagut maniobres per generar
conflictes armats al servei del poder i dels
diners, dos elements que lamentablement
manen el món al detriment de les poblacions.
Ara el món està centrat en la guerra entre
Rússia i Ucraïna. Una guerra que preocupa de
mitjans de comunicació semblaria que és un
conflicte nou.
En realitat, no ho és. És un conflicte complex
que existeix des del 2014 en la zona
del Donbass,
moviments independentistes pro-russos amb
el suport d'intervencions militars de Rússia.
Nens, dones i homes innocents perden la vida
via atacs on hi ha hagut més de 14.000 morts
en 8 anys.
sentit parlar de tot això en els mitjans de
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comunicació occidentals? Què ha fet la
comunitat internacional per aturar el conflicte i
per garantir el respecte dels Acords de
Minsk
2014 i 2015?
Acords que tenien com a objectiu posar fi al
conflicte Rússia-Ucraïna. Van ser 8 anys
terribles pels ucraïnesos i pels russos.
països té família en el país veí: cosins,
germans, pares, fills, nets, tiets, padrins. No
h
De fet, és un territori on moltíssimes persones
parlen rus, són de cultura russa i se senten
russes. La geopolítica és més complexa que la
visió simplista i sovint maniquea servida pels
mitjans de comunicació occidentals. Intentem
fer una anàlisi de tot plegat.
Quins són els motius invocats per Rússia?
del conflicte de Donbass, Rússia se sentiria
(aliança militar occidental dominada pels
9

Estats Units encara en vigor en plena
expansió) via Ucraïna país veí.
Cal dir que els dos titans, Rússia i Estats Units,
tenen una desconfiança històrica mútua. Em
1962 amb la crisi dels míssils de Cuba quan
el president americà Kennedy va demanar a
Rússia de treure els míssils russos de Cuba i
respecte de la demanda.
En aquell moment els Estats Units se sentien
amenaçats per Rússia. En 12-13 dies de gran
tensió internacional on es parlava de tercera
guerra mundial, els russos van acceptar de
retirar els seus míssils de Cuba per evitar una
guerra nuclear. Segons Rússia, els míssils
russos de Cuba van ser la seva resposta a
ionats
a Turquia en aquell moment.
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expandirconsentiment de la caiguda del mur de
del Pacte de Varsòvia (antiga aliança

Exteriors
explica

de

Rússia, Maria
biològica

Zajárova,

Pentàgon americà implantats en el territori
forçada amb la
hipòtesi no descartada de la fuita
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accidental de la Covid19 del laboratori P4
de Wuhan.
dels Estats Units dels afers polítics va
confirmar, davant del Senat americà,
implantats a Ucraïna. Va insistir sobre la
importància de protegir-los en període de
conflicte.

Què vol Rússia ? en 5 PUNTS
1) No adhesió

a

2) La desmilitarització
3) La neutralitat
4) El reconeixement de la Crimea
la validació del referèndum
5) La independència del Donbass
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Quina anàlisi podríem fer sobre
de les sancions triades per la UE contra
Rússia per aturar el conflicte?
Des del meu humil punt de vista, podrien tenir
un efecte bumerang per a la zona euro. Posar
oli al foc i demonitzar el President Putin no
arreglarà res a nivell del conflicte al contrari.
Alimentarà les tensions internacionals i dividirà
el món en dues bandes.

Només la via de la diplomàcia pot
arreglar la situació.
Rússia, gran potència nuclear, país amb
recursos importants, poc endeutat, podria
viure dos anys sense la UE.
En canvi la UE molt endeutada i molt
per aguantar uns mesos sense Rússia.
No oblidem que Rússia és un gran proveïdor
de la UE en energia i matèries primeres.
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A quines preguntes Andorra havia de
contestar abans de prendre decisions ?
Penso que havíem de triar LA NEUTRALITAT
lamentant evidentment la realitat de la guerra.
Per a mi, els dirigents del nostre país havien
de ser pragmàtics davant de la gravetat de la
situació.
Abans de prendre decisions, havien de
contestar a les cinc preguntes bàsiques
següents:
1) Com Andorra podia ajudar a les
persones que pateixen dels horrors de la
guerra? Resposta- Tal i com ha fet
Andorra posant en marxa un
humanitària.
Enviant
aliments,
medicaments i vestimenta i oferint la
nostra hospitalitat als ucraïnesos,
familiars dels nostres residents.
2) El fet que Andorra aprovés sancions
directes contra Rússia, canviaria alguna
cosa a nivell del conflicte RússiaUcraïna? Resposta: No
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3) Si Andorra aprovés sancions directes
contra Rússia, podria tenir represàlies?
Resposta: Sí.
4) S
contra Rússia, hi hauria repercussions
sobre la gran comunitat russa que va
confiar i invertir en la nostra terra de
pau? Resposta: Sí
5) Com conservar la unitat del poble
andorrà amb més de 100 nacionalitats
diferents, com lluitar contra la russofòbia
i com protegir els nens russos contra
Resposta: amb la Neutralitat i fer unes
campanyes de sensibilització a les
escoles contra la russofòbia.
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El Govern i tots els consellers menys jo
van votar sancions contra Rússia
trencant per primer cop la neutralitat històrica
directes contra un país, Rússia en aquest cas.
Ja tenim les primeres conseqüències de les
Andorra
figura en la llista dels països hostils a
Rússia.
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De fet, el comunicat de la web de
de Rússia

humilitat, saviesa i havien de ser conscients
del que som.
Ser un mateix sense voler imitar els demés
de la famosa faula del Jean La Fontaine. La
granota que vol fer-se tan grossa com el bou.
Tan grossa que acaba explotant.
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PROJECTE DE LLEI
d'aplicació de sancions
internacionals
i
SENTIT DELS VOTS
del Consell General
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SENTIT DELS VOTS
Llei de les sancions contra Rússia BCG 28/2022
Text aprovat per majoria en la sessió ordinària
del Consell General del dia 3 de març del 2022
amb
EN FAVOR DE LES SANCIONS
La Majoria parlamentària
Demòcrates
Liberals
Ciutadans Compromesos
parlamentària
Social Demòcrates
Terceravia
PER LA NEUTRALITAT
Carine Montaner Raynaud
Andorra Endavant
20

Entrada de la Sindicatura
Llei
d'aplicació
internacionals

de

sancions

La Sindicatura, en la seva reunió del dia 2 de
març del 2022, ha examinat el document que
li ha tramès el M. I. Sr. Cap de Govern,
registrat en data 2 de març del 2022, sota el
títol Projecte de llei d'aplicació de sancions
internacionals,
analitzada
la
carta
necessitat, ha acordat:
- Qualificar aquest escrit com a Projecte de
llei, atorgarnecessitat i tramitar-lo en la forma prevista
per l
General.
Casa de la Vall, 2 de març del 2022
Roser Suñé Pascuet
Síndica General
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sancions internacionals
Exposició de motius
Andorra passa a formar part de la comunitat
internacional
desenvolupant
relacions
bilaterals i participant en els fòrums
multilaterals.
primer, com a principis inspira
de la llibertat, la igualtat, la justícia, la
tolerància, la defensa dels drets humans i la
dignitat de la persona.

sinó també en la posició internacional de
diferents tractats internacionals, com ara el
Conveni de Ginebra de 1949, fet que ens
obliga a respectar i a fer respectar el dret
internacional humanitari en qualsevol
circumstància.
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Per assolir aquests principis inspiradors a
escala internacional, Andorra aposta pel
multilateralisme i pel diàleg en la resolució
dels conflictes. Però de vegades les paraules
no són suficients i cal desenvolupar les
incidir, a través de sancions econòmiques,
entre altres mesures, en el comportament ja
En aquest sentit, la Llei 14/2017, en el capítol
novè, ja preveu la possibilitat de
desenvolupar mesures restrictives a entitats
o persones físiques que promouen el
destrucció massiva. Tanmateix, aquests
ctius per

internacionals com les Nacions Unides o la
Unió Europea.
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La voluntat de promoure aquesta Llei i el
moment escollit per tramitar-la també neixen
desenvolupada per la Federació Russa,
amb la complicitat de Bielorússia, a
Ucraïna.
condemnar tot recurs a la violència. Les
sancions proposades pels organismes arran
en la necessitat de desenvolupar un marc
normatiu com el proposat en aquesta Llei.
La Llei se subdivideix en vuit articles i una
disposició final. Els articles 1 i 2 en defineixen
l'objecte i qui té la competència d'establir
restriccions
provinents
d'organismes
internacionals. Els articles 3, 4 i 5 defineixen
la tipologia de restriccions que es poden
desenvolupar, qui està implicat en les
obligacions que es fixen en la norma i com
s'estableixen els òrgans de control de les
restriccions. L'article 6 preveu la cooperació
internacional entre òrgans de control amb
l'únic objectiu de millorar l'eficàcia de les
restriccions. L'article 7 preveu quin règim
24

sancionador
és
aplicable
en
cas
d'incompliment de la norma. L'article 8
preveu la publicitat i els mecanismes
d'oposició a les restriccions establertes, i la
disposició final precisa l'entrada en vigor de
la Llei.
Article 1. Objecte
El Govern pot dictar mesures restrictives per
aplicar
les
sancions
internacionals
destinades a garantir el respecte del dret
internacional públic, en particular dels drets
Nacions Unides, la Unió Europea i altres
organismes internacionals.
Article 2. Competència
El Govern té la competència per dictar
mesures restrictives. Aquestes mesures
poden preveure excepcions per cobrir
necessitats humanitàries o per salvaguardar
els interessos del Principat. El Govern ha
informar la comissió encarregada dels afers
exteriors del Consell General sobre les
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mesures restrictives aprovades. Les mesures
restrictives són aprovades pel Govern en
forma de decret.
Article 3. Tipus de mesures restrictives
Les mesures restrictives poden restringir
directament o indirectament el tràfic de béns,
serveis, pagaments i capitals, i bloquejar
actius financers i els intercanvis científics,
tecnològics, esportius i culturals. Aquestes
mesures poden ser aplicables tant a
persones físiques com a persones jurídiques
degudament identificades, així com altres
subjectes de dret que operen en territori
andorrà.
Article 4. Obligacions
Qualsevol persona física o jurídica objecte,
directament o indirectament, de les mesures
decrets que la desenvolupen està obligada a
aplicar les restriccions establertes i facilitar
als òrgans de control la informació i els
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correcta de les mesures adoptades.
Article 5. Òrgans de control
restrictives el Govern pot encomanar a altres
institucions públiques la promoció, el
seguiment i la fiscalització de les mesures
adoptades.
Article 6. Cooperació internacional
Els òrgans de control poden cooperar amb
les autoritats estrangeres competents, així
com amb organitzacions o organismes
internacionals.
Les dades intercanviades han de ser
tractades únicament per a les finalitats
anar
de les mesures restrictives aprovades pel
Govern.
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Article 7. Sancions administratives
Qualsevol incompliment de les obligacions
establertes en aquesta Llei i en els decrets
que la desenvolupen pot s
expedient administratiu sancionador, sense
perjudici de les responsabilitats civils o
de control corresponent.
1. Si existeix un règim sancionador sectorial
procediment específic previst en la normativa
sectorial.
2. En el cas que no existeixi normativa
amb una multa de fins a 1.00
guany obtingut o del perjudici reputacional
recurs
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són

les

previstes

al

Codi

de

3. Els incompliments prescriuen al cap de
tres anys.
Article 8. Publicitat i oposició
El decret del Govern que fixi les mesures
altres subjectes de dret objecte de la
restricció, així com una breu motivació. Les
persones físiques o jurídiques objecte de
restriccions poden presentar un recurs
administratiu davant del Govern en els
termes establerts en el Codi de
Disposició final
publicada al Butlletí Oficial del Principat
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D

ia 3 de març

de 2022, el dia de la
votació del text
legislatiu per majoria
que marca la

fi de la

NEUTRALITAT
d ANDORRA
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SANCIONS CONTRA RÚSSIA
ANY 2022
i
EMERGÈNGIA DE NOUS
EQUILIBRIS ECONÒMICS
MUNDIALS ?
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Tothom a Andorra desitja que el conflicte
Rússiapel bé de les poblacions innocents i per la pau
cas
en armament.
Recordem el desastre nuclear dels
bombardejos atòmics dels americans sobre
Avui en dia, amb la tecnologia existent, el
desencadenament d’un conflicte nuclear seria
terrible per a la supervivència de la nostra
humanitat.

Esperem que els dos països
puguin trobar la via del diàleg i de
la pau pel bé de tots, negociant la

històrica de Rússia.
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Zelensky pel seu poble que es troba ben sol,
físicament parlant, ara per ara, en un combat
amb armes enviades per la UE, amb
encoratjaments i suport llunyans dels
occidentals i sense una ajuda humana militar

Recordem que qualsevol guerra té
un començament i un final.
Esperant que el final sigui el més aviat
possible. Des del meu humil punt de vista,
davant de la nostra situació geopolítica
complexa, Andorra, un petit país, hauria de
lamentar la invasió, encoratjar al diàleg
diplomàtic entre els dos països, enviar ajuda
humanitària, acollir ucraïnesos familiars de
residents i respectar la seva neutralitat
històrica; garantia de pau i de bones relacions
internacionals amb tots els països.
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en ment abans de posicionar-se:
1) ser conscient del pes del nostre país en
2) conservar la unitat de la població
cosmopolita que tenim amb sis cents
russos que van triar viure a Andorra.
3) projectar-se en el temps, des de la
neutralitat, per arribar després de la
resolució del conflicte amb nous
possibles escenaris econòmics que
podrien néixer arran de les sancions
Tots sabem que la invasió de Rússia a
Ucraïna, via una operació militar terrestre, no
respecta el dret internacional igual que alguns
conflictes armats
TAN.
Tots recordem que els Estats Units i l OTAN
utilitzen, la major part del temps pels conflictes
armats, la tècnica militar aèria del carpet
bombing que va devastar zones senceres del
planeta i matar milers de civils innocents.
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Cal saber que aquesta tècnica militar del
carpet bombing consisteix a llançar bombes
des del cel. Cosa terrible per a la població civil
innocent.
Rússia amb sancions econòmiques fortes a
umat perdent així la
seva neutralitat amb sancions directes contra
un país. La pregunta és si aquestes sancions
podrien ser una arma a doble tall tant per
Andorra.

de pagament del comerç internacional,
Occident va optar finalment per una exclusió
operacions de compraAquest fet fa re
petroli de Rússia. Cal ser conscients que
tocant a la cadena del sistema de pagaments
internacionals, els dirigents europeus, han
posat en perill immediat transaccions i grans
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empreses europees que fan negocis amb
Rússia.
No oblidem que Rússia és un dels més grans
proveïdors en energia i en matèries
primeres del món: petroli, gas, cereals,
fertilitzants agrícoles, níquel, alumini, fusta,
carbó, paladí i altres.
Si les sancions afecten la
russa en general, podríem anticipar un
impacte desastrós en la zona euro segons
econòmica dels països hostils a Rússia
provocant penúries greus.
La pregunta és: quants dies podria aguantar
Europa sense Rússia i Rússia sense Europa?
Mirem la dinàmica acció-reacció, atac/contraatac.
dependent del gas rus, atura momentàniament
el projecte de gasoducte Nord Stream2 per
alimentar Alemanya amb gas rus a un preu
raonable. Què fa Rússia? Aproximar-se a
Xina, passar un acord amb Xina per construir
fent
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arribar fins a 50 miliards de metres cúbics de
gas rus.
S
? Passar un altre
acord amb Xina. Xina i Rússia, coneixent el
per un ecosistema rus (SPFS) -xinès (CIPS)fàbrica del món, i Rússia, un dels més grans
exportadors de matèries primeres i energia
del món, podria, suposadament, en un futur,
dominar les
transaccions
bancàries
internacionals
fins i tot , podria arribar a aïllar els països
hostils?
Què fa Rússia davant de la prohibició
Prohibició recíproca generant una pertorbació
dels plans de vols. La impossibilitat de volar
per sobre de Rússia, gran territori, fa que els
vols comercials de mercaderies entre Europa i
Àsia, gran fàbrica mundial, siguin més llargs i
de fet molt més cars amb una repercussió
evident sobre els preus dels productes finals
de la zona euro i amb una repercussió
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perceptible sobre la cistella dels consumidors
finals.
Podem afirmar que el més gran impacte del
conflicte sobre les nostres economies és la
inflació galopant, és a dir un fort augment
retruc de tots els productes en general.
Amb aquesta pèrdua de poder adquisitiu, el
de donar
les famílies.
Recordem que hi ha tres elements que poden
generar inflació.
1) el
demanda, la inflació dita clàssica.
2) la creació monetària dels bancs
centrals en marxa des de la crisi del
2008 i molt accentuada amb la crisi de la
Covid.
3) la desorganització general de la
logística.
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Acabaré parlant de la sanció occidental
relativa a la congelació de la meitat de les
reserves del banc central de Rússia.
Aquesta sanció atesta de la no-garantia de
desconfiança de certs Estats.
També, amb les sancions i les multes
americanes extraterritorials, molts països com
Xina i Rússia havien iniciat el procés de
dòlar.
Ens podríem fer la pregunta si les sancions
contra Rússia podrien produir un efecte
dominó que faria néixer nou ordre monetari
mundial marcat per la
dòlar?
Tots els escenaris són possibles a nivell
mundial.
A més a més de totes aquelles mesures
citades anteriorment, tenim la llista negra de
la UE amb el nom de 60 empreses russes i de
70 oligarques russos a sancionar.
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i Andorra, han permès canvis legislatius per
llista negra.
En certs països veiem confiscació dels seus
béns, de les seves cases, dels seus vaixells i
altres.
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Occident,
incloent Andorra, ha
obert la capsa de
Pandora.
En obrir-la, esperem
seu interior tots els
mals del món.
Carine Montaner Raynaud
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