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Solidaris

Ajuts al desenvolupament
sota amenaça dels talibans
Les agències de
cooperació que
treballen a
l’Afganistan alerten
que milions de
dòlars destinats
a la col·laboració
han caigut en
mans dels
insurgents, sobretot
en les zones on la
inseguretat és
major

de l’Afganistan, on disposen dels
seus bastions tradicionals i on la
inseguretat és major.
“Sabem que una subcontractada a Kunar va pagar als talibans
un 20 per cent de la quantitat
destinada a la construcció d’una
carretera, perquè la deixassin fer.
Això i les drogues financen la violència en aquestes zones”, manifesta la font.
Entre diplomàtics i la classe política afganesa no són poques les
veus que denuncien amb la boca
petita les irregularitats en les activitats d’ajuda al desenvolupament a l’Afganistan, el segon país
més corrupte del món, segons
Transparency International.
“Quan era ministre vaig intentar
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PALMA Milions de dòlars destinats

a desenvolupament han caigut o
estan en risc de caure a les mans
dels talibans afganesos a causa de
la corrupció i la situació d’alt risc
amb què operen les agències
d’ajuda a l’Afganistan.
El darrer avís prové de l’Usaid
–l’Agència nord-americana per al
desenvolupament–, que té “indicis” sobre pagaments que haurien fet les seves subcontractades
als talibans a canvi d’obtenir
“protecció” en les àrees insegures.
“Els pagaments es van fer com a
part d’acords de seguretat amb
comunitats locals, entre les quals
molt probablement hi ha els talibans i els seus grups de suport”,
exposa l’oficina en un document
intern sobre la desviació de fons.
D’acord amb el text, fruit d’una
investigació desenvolupada durant un any, hi ha insurgents que
varen arribar a negociar talls de
fins al 20 per cent del valor
d’aquests projectes.
El desenvolupament local és un
dels pilars de l’estratègia del cap
de les tropes estrangeres desplegades al país, el general David Petraeus, encara que en ocasions
les agències d’ajuda han d’operar
a zones sota influència dels talibans que s’escapa a les forces occidentals.
Només el 2009, uns 5,2 milions
de dòlars dels fons de l’agència
nord-americana pel desenvolu-

Els talibans reben
suborns a canvi
de deixar que es
duguin a terme els
projectes o bé
comissions”
AGÈNCIA PER AL DESENVOLUPAMENT

La tensió marca les relacions entre els EUA i l’Afganistan.
pament varen estar en “risc de
caure a les mans dels insurgents”,
segons la inspecció, que també va
descobrir un frau massiu en una
de les subcontractades, DAI, a les
seves oficines de Jalalabad.
En general, “els talibans reben
suborns perquè deixin que es
desenvolupin els projectes, o bé
reben comissions de les subcontractades”, explica una font de
l’agència. Els insurgents, afegeix,
han rebut “per error” milions de
dòlars pressupostats en principi
per a ajuda al desenvolupament,
sobretot en les àrees del sud i l’est
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2.500
milionsdedólars. L’any 2009,
segons dades de l’ONU, els afganesos van haver de pagar uns 2.500
milions de dòlars en suborns.•

tancar més de 2.000 ONG a
causa de la corrupció. Avui no
puc proporcionar-ne les proves:
el Govern és corrupte?”, es demana l’exresponsable de Planificació, Ramazán Bashardost, ara a
l’oposició.
Les relacions entre l’Afganistan i
els Estats Units han passat moments de tensió els darrers
mesos, per la pressió nord-americana, perquè el Govern d’Hamid
Karzai prengués mesures contra
la corrupció present en els estaments executius. Alhora, tanmateix, l’Afganistan acusa els EUA i
els seus aliats d’agreujar el problema amb els doblers que destina a la reconstrucció del país i la
concessió de projectes a entitats
afganeses controlades per milícies i xarxes mafioses.•
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Com més la
remenes ...
No conec cap guerra que
no s’hagi convertit en la gran
ocasió perquè algú s’enriqueixi. De vegades aquest fet
té un caire tolerable per a
l’opinió pública i les consciències. Per exemple, a Catalunya i Mallorca, la Primera
Guerra Mundial va activar
notablement la indústria tèxtil i del calçat, i ningú en va
fer escarafalls. I el creixement industrial dels EUA previs a la crisi actual no s’explicarien sense les grans inversions a l’Iraq.
El refrany diu que de les
raons d’uns, d’altres ne
viuen, i açò és cosa generalment acceptada, o si més no
consentida. En canvi, quan
els guanys obtinguts gràcies a
una guerra provenen del
contraban, la corrupció de
governants o militars, o el pagament de suborns per a obtenir contrapartides, posam
el crit al cel. Ara bé: de debò
hi ha, en el fons, tanta diferència? Què tenen ambdós
comportaments per rebre
una valoració ètica distinta:
la simple legalitat del procediment?
Totes les guerres, unes més
que les altres, són com la
merda, que com més la remenes més put. De la guerra
d’Afganistan, com més coses
en sabem, més ens temem
que és una immensa tapadora per ocultar, primer, un fracàs colossal de la comunitat
internacional, i segon, la
pudor d’un serial d’interessos inconfessables. Allò estrany seria que això no fos un
caldo propici per a tota mena
de corrupteles. No tenim
prou informació ni prou imaginació per saber fins on arriba la llarga cadena de beneficis que deu generar aquest
conflicte. Però podem intuir
que el poble afganès és el primer i més gran perjudicat
d’aquest deplorable despropòsit, i el darrer beneficiari
de la hipòcrita cooperació internacional al desenvolupament d’aquest país.•

