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Fa cent anys Bèlgica es veié involucrada a la Primer Guerra mundial. Una vegada més el
nostre país es va convertir en un camp de batalla amb un gran nombre de víctimes i
destruccions massives. De la mateixa forma que la Segona Guerra Mundial, aquesta
guerra global va deixar marques profundes a la societat Belga per a les dècades
següents. Emperò l’interès per a les estructures de seguretat nacional i internacional
posades en marxa després de la Segona Guerra Mundial han anat minvant. Aquestes
estructures semblen així haver esdevingut víctimes del seu propi èxit. Avui en dia, la
nostra societat Belga té una generació d’avis que no tenen experiència de guerra.
Després de més de seixanta anys de pau en el nostre país, porcions importants de la
nostra població consideren la seguretat com una característica inherent a la nostra
societat. En conseqüència, al 2014 la gent qüestiona la vàlua de la Defensa Belga.
Aquest document intenta proporcionar una resposta a aquesta qüestió.
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Introducció
Quina és la vàlua de la Defensa Belga? Quins són els costos per a la població Belga?
Quins son els beneficis i quin és el retorn en inversió d’una defensa nacional per a la
societat?
Des de la caiguda del Mur de Berlín i la desaparició del lligam directe entre defensa i la
protecció de la integritat territorial, la vàlua de la defensa en un món globalitzat han
estat posats en qüestió. Tot i que hem viscut temps de pau durant la Guerra Freda el
perill existencial duran aquest període va justificar els mitjans inherents a la defensa.
Avui, en absència de qualsevol perill territorial real, i en una societat que percep els
perills de seguretat existents com a únicament indirectes, ens trobem molt menys
disposats a pagar la contribució per a la “pòlissa d’assegurança de defensa última”,
especialment en un temps on els pressupostos nacionals esdevenen cada vegada més
restringits. En aquest aspecte, la diferència entre el que ciutadans Belgues estan
disposats a pagar en primes d’assegurança individual contra tot tipus de riscs, i les
despeses per a cobrir la política col·lectiva i els “costos de protecció” de Defensa (una
mena de pòlissa d’assegurança de responsabilitat social) són força indicatius.

Això es feu evident pel fet que els pressupostos de Defensa han estat reduïts de forma
continuada a Bèlgica com a la majoria de països Europeus, mentre que els nous pols de
creixement asseguren el seu increment econòmic amb inversions addicionals en
Defensa. Per exemple, entre 2001 i 2010, les despeses de Defensa en els països BRIC
(Brasil, Rússia, India i Xina) varen augmentar del 29,6%, 82,4%, 54,3% i 189%
respectivament.II
Bèlgica està mancada d’una tradició ben establerta en matèria de reflexió estratègica i
no hi ha hagut mai un debat social ampli a l’entorn de la qüestió de la Defensa. Això es
pot explicar probablement pel fet que la societat belga per un pacifisme ben arrelatIII.
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La seguretat, que resulta en part per més de 60 anys de cooperació transatlàntica
eficaç, és percebuda avui a Bèlgica com una característica inherent a la nostra societat.

El proper govern haurà de decidir sobre el perfil de les futures Forces Armades
Belgues. Haurà d’establir una bona estructura de personal i prendre decisions sobre
futurs sistemes d'armes importants (caces, fragates i caçadors de mines) de les forces
armades Belgues. Aquestes opcions determinaran la contribució de la nostra Defensa a
la seguretat nacional i mundial duran les properes dècades.
Per avançar en la discussió sobre el paper i les missions de Defensa i davant la pressió
creixent sobre els pressupostos en matèria de Defensa, seria encertat recalcar la seva
importància i remarcar tant el seu "valor afegit" econòmic com no econòmic. Per tant,
és necessària una explicació sobre la vàlua de la Defensa a l'any 2014, mirant cap al
futur. IV

4

El primer capítol d’aquest document compara els “costos” i el “vàlua” de la Defensa. El
segon capítol descriu l’entorn de seguretat actual i futur. Al capítol següent s’explica el
valor intrínsec de la defensa Belga per a la societat Belga, és a dir, la seva contribució a
la seguretat nacional tant a l’estranger com a casa. El quart i últim capítol tracta el
valor derivat de la defensa Belga, centrat en el seu retorn econòmic directe de la
inversió.
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Actualment, les despeses anuals de la Defensa Belga apugen a un total de 4 bilions €,
és a dir als voltants de l’1,9% de la despesa pública total.

1

Si jutgem el context econòmic i de societat descrit damunt, no ens sorprendrà que la
part del pressupost Belga total destinat a la Defensa minvi any rere any.

1

Despesa pública = despesa primària + endeutament.
Sense les pensions el pressupost anual de la Defensa belga suma 2,7 bilions €, efectivament, 1,32% de
la despesa pública
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Encara que l’output operacional actual de la Defensa Belga sigui adequat, la
comparativa amb els països veïns mostra que els nostres esforços pressupostaris en
matèria de defensa son molt moderats (vegeu la gràfica aquí sota) .

Percentatge del Producte Interior Brut destinat a Defensa per a tots els països OTAN al 2012.

A més, la Defensa Belga es troba a la cua del gruix de l’OTAN pel que respecte a les
inversions en material. V Són precisament aquestes inversions les que son necessàries
per tal de permetre que el govern garanteixi el desplegament de les forces armades
Belgues en les properes dècades.
La vàlua de la Defensa, intrínseca o derivada, tant si ens basem en avaluacions
financeres com si no, no es troba prou comentada en el debat públic. Aquest debat es
troba gairebé focalitzat únicament en els costos, sense prendre en consideració els
2

beneficis guanyats per a la societat arrel de les inversions en matèria de Defensa.
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A l’Oxford Advanced Learner’s Dictionary la “vàlua” és definida com a “valedor d’alguna cosa en
termes de diners o altres bens pels quals pot ser bescanviat”, com “valedor de quelcom comparat amb
el preu que se’n ha pagat”, i com “qualitat de ser útil o valuós o important”, tot reflectint la complexitat
del concepte.
El concepte de “vàlua intrínseca” és emprat en el sentit de “valuós de/per ell mateix i no pel que pot
portar (sense objectiu més enllà)”

http://www.filosofischwoordenboek.nl/content/intrinsiekewaarde.html
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Valor intrínsec de la Defensa Belga
El valor intrínsec de la Defensa es troba en la resposta a la següent pregunta: per què
la nostra societat necessita forces armades? Aquest valor intrínsec es basa en
l’existència de forces armades.
El valor intrínsec de la Defensa Belga es deriva del seu objectiu, p.e. contribuir a la
salvaguarda dels interessos nacionals. Els principals interessos nacionals es descriuen
al document "Declaració de la Missió de Defensa i Marc Estratègic per a un treball
operatiu" VI :
-

seguretat pública en el sentit ampli del terme, incloent ordre públic, estabilitat,
pau i seguretat, salut;

-

prosperitat socioeconòmica en un entorn monetari macroeconòmic i estable;

-

nivell de vida;

-

sobirania nacional;

-

protecció dels nostres valors (com la democràcia, els drets humans ...);

-

preservació de la veu en un fòrum multinacional;

-

Integritat territorial nacional.

És difícil determinar el valor intrínsec de la defensa belga per molts motius. En un món
globalitzat amb interessos nacionals entrellaçats, la valoració de la Defensa no està
singularment relacionada amb un interès específic d’un país concret. Tanmateix, es pot
afirmar que els interessos nacionals giren generalment al voltant de tres conceptes
clau: prosperitat, benestar i seguretat, essent l'última condició essencial per preservar
la nostra prosperitat i el nostre benestar. A més, el concepte "seguretat" és en si
mateix molt subjectiu. La seguretat percebuda no correspon necessàriament a la
seguretat real.
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Valor derivat de la Defensa Belga

El valor derivat està subordinat al valor intrínsec, ja que el valor derivat és un
subproducte de l’organització de la Defensa al servei de la seguretat dels ciutadans i de
l’estat. El valor derivat d’una organització important com Defensa es mesura pels
spin-offs en benefici de la societat belga: ocupació, contractes, investigació i
desenvolupament, etc. Tanmateix, aquest valor derivat està guanyant importància ja
que avui dia la defensa es veu principalment des d’una perspectiva financera.
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[Imatge: Daniel Orban]
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A les pàgines següents fem un cop d’ull més a l’entorn de seguretat actual i futur.
Aquest capítol proporciona el marc necessari per entendre el vincle entre seguretat,
benestar i prosperitat i l'execució d'operacions militars que sovint tenen lloc molt lluny
del nostre país.

Un entorn de seguretat global fonamentalment canviat
Després de la caiguda del mur de Berlín, el món va canviar de sistema bipolar
relativament senzill per convertir-se en un complex món multipolar difícil de sondar. La
importància dels actors no estatals en matèria de seguretat ha crescut
considerablement. En aquest sentit, els grups terroristes, per exemple, han jugat un
paper important en diversos conflictes recents. Cada vegada són més els proveïdors de
seguretat no estatals que es troben a les zones de conflicte, especialment empreses
militars privades d'orientació comercial que actuen o no en nom de les autoritats
nacionals. No obstant això, l'Estat segueix sent el principal actor en relacions
internacionals.
Els Estats s’enfronten cada cop més a amenaces transfronteres com el terrorisme, la
delinqüència internacional i problemes de seguretat, en ocasions, relacionats amb
internet, algunes formes de les quals són recolzades o fins i tot organitzades per actors
estatals.VII
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A més d’això, la creixent interdependència de l’economia mundial, l’accés i la ràpida
evolució de la tecnologia, així com l’impacte dels nous mitjans de comunicació han
donat lloc a una intensificació de la globalització. Avui és de vital importància assegurar
els fluxos globals de béns i informació sobre els quals es basa la nostra economia i
societat obertes.VIII
Aquestes noves dimensions denoten el caràcter transfronterer i holístic de la
3

seguretat, en què aspectes com la “seguretat econòmica” i la “ciberseguretat” també
s’han d’incorporar a un enfocament més ampli de la seguretat.IX

Externa

(internacional) i seguretat interna (comunitària/societària) se solapen cada vegada
més.
Un enfocament estrictament nacional i territorial de la seguretat, una visió que encara
manté la nostra societat, ha esdevingut cada cop més irrellevant. Ara, més que mai,
necessitem una cooperació internacional, així com un enfocament multidisciplinari i
integrat dels problemes de seguretat.

3

En els darrers tres anys internet ha estat responsable del 25% del creixement del PIB de Bèlgica (i d’un
15% dels llocs de treball), venint particularment a través del creixement de l’exportació (Jacques Bughin
et al, Internet matters: The transforming power of the Internet economy in Belgium. McKinsey
Global Institute, Novembre 2011, p. 5).
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Europa, Bèlgica i la seguretat
A més de l’entorn de seguretat esmentat anteriorment, i en un marc europeu i belga
s’han de tenir en compte diversos esdeveniments i tendències addicionals.
L’Europa occidental no s’ha enfrontat a conflictes importants entre els estats des de la
Segona Guerra Mundial. El dividend per a la pau realitzat en aquests països (inclosa
Bèlgica) des del 1989 ha donat com a resultat un redimensionament i una reorientació
de les forces armades, la conseqüència més evident de la qual és que el servei militar
obligatori ha estat abolit o suspès en la majoria de països. . Com a país, Bèlgica coneix
la pau des de fa més de seixanta anys. Al nostre món globalitzat, el focus de
compromís militar que abans era territorial s’ha traslladat a les intervencions
expedicionàries per tal de reduir el màxim possible els “efectes contagi” de problemes
de seguretat a qualsevol altre lloc del món. Actuant preventivament, Bèlgica garanteix
que les estructures de seguretat i estat són prou sòlides. Per motius històrics, Bèlgica
manté relacions especials amb Àfrica Central, on la Defensa ha ofert diverses vegades
el seu suport. Juntament amb els seus socis internacionals, per exemple, Bèlgica també
ha intervingut militarment a Europa i la seva perifèria durant els conflictes dels Balcans
dels anys noranta, al Líban des del 2006, a Líbia el 2011, a Mali el 2013, així com a
Afganistan després dels esdeveniments del 9/11 i a l’oceà Índic des del 2009.
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Mitrovica, Kosovo – una operació de suport de la pau al pati del darrere d’Europa

La contribució militar dels Estats Units, especialment mitjançant les seves capacitats
4
potenciadores indispensables , ha estat sovint decisiva per a l’èxit d’aquestes
intervencions militars. Però des del 2012 els Estats Units han canviat gradualment el
seu focus geopolític cap a l’Extrem Orient. Com a resultat, Europa serà menys capaç de
comptar amb les capacitats militars nord-americanes per salvaguardar (anteriors)
interessos comuns a Europa i la seva perifèria. Amb una creixent diversitat ètnica,
Bèlgica i altres països europeus corren el risc de patir efectes secundaris de crisis
internacionals prolongades al seu territori. Aquests efectes afecten la seguretat, la
prosperitat i el benestar, i inclouen accions terroristes, qüestions de refugiats,
polarització de comunitats ètniques i religioses, etc. Com a conseqüència, justament
quan Europa necessita actuar de manera més independent quan gestioni problemes
4

Les capacitats militars potenciadores comporten AAR (Air to Air Refueling; Repostatge Aire-Aire/En
Vol), transport estratègic i intel·ligència.
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de seguretat a les seves fronteres, els pressupostos de defensa en la majoria. Els estats
membres de la UE es redueixen encara més a causa de la crisi econòmica en curs i de
l'augment dels costos d'una població envellida.
Si bé els pressupostos de Defensa d'altres parts del món, especialment a Àsia, mostren
una tendència a l'alça, a Europa tot sembla indicar que els militars es retallaran més,
sense tenir una bona política de defensa que n’alleugi les conseqüències d'aquesta
reducció de la mida dins d’un marc de visió estratègica de la UE.X

Tendència decreixent de pressupostos de defensa a Europa vs tendència a l’alça a l’Àsia
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Introducció
El valor intrínsec de la Defensa Belga es reflecteix en la seva contribució a la seguretat
nacional per tal de preservar els interessos nacionals del nostre país. Aquesta
contribució es demostrada per una àmplia varietat d’activitats que es poden definir
com a missions estratègiques, i que consisteixen en el següent:
-

participar en la defensa col·lectiva, incloses operacions per prevenir i
dissuadir els atacs armats en un o més països de l'OTAN o de la UE;

-

participar en la protecció col·lectiva dels interessos vitals i essencials de
l'OTAN i/o de la UE;

-

garantir la protecció dels conciutadans o interessos belgues a l'estranger,
inclosos l'alliberament i l'evacuació de nacionals Belgues;

-

Intervenir en operacions de seguretat, manteniment i imposició de la pau
per prevenir la violació de la llei i de seguretat internacionals o per
restaurar-les i mantenir-les;

-

participar en operacions humanitàries per alleujar el patiment humà;

-

contribuir a la seguretat de la societat Belga dins de les fronteres nacionals,
basada en coneixements o capacitats militars específiques, o quan els
mitjans civils siguin insuficients.

El valor d'algunes d'aquestes activitats militars és fàcilment aparent i més aviat obvi.
Només cal pensar en la desactivació i eliminació d'explosius o en la recerca i rescat
marítim. Aquestes operacions, que es duen a terme al territori Belga, tenen una alta
visibilitat i són fàcils de quantificar.
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Això no s'aplica a totes les activitats que desenvolupin les Forces de Defensa a Bèlgica.
Entre aquestes raons, hi ha el fet que algunes accions es realitzen en suport d'altres
serveis públics, mentre que d'altres, com la protecció contra el terrorisme o els
ciberatacs, estan subjectes a certa confidencialitat.
Però tot i així, encara és més difícil establir la vàlua de les missions de Defensa fora de
les fronteres nacionals, ja que formen part d’un enfocament multidisciplinari i
multilateral molt més gran en matèria de seguretat. Si una situació de seguretat
s’aborda o no amb l’ús de mitjans militars, depèn tant de l’acció militar com de l’acte
d’implicar altres jugadors i mitjans públics com la diplomàcia, la cooperació al
desenvolupament i les ONG. Les tasques realitzades per Defensa en aquest context
són, per descomptat, menys visibles i difícilment aïllables i no es poden quantificar tan
fàcilment. A més, tenen un impacte força indirecte en la seguretat de la societat belga.
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Aquests fets expliquen perquè la justificació de la importància d’aquestes activitats i la seva
vàlua per a la societat Belga, no son sempre directes.

Operacions principals en les que la Defensa Belga ha participat entre el 2004 i el 2013.

Amb l'objectiu de proporcionar informació clara, en aquest document es fa una
distinció entre les dimensions externes i internes de la contribució de la Defensa belga
a la seguretat nacional, tot tenint present la interacció creixent entre ambdues
dimensions.
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Nombre de militars belgues desplegats per any i organització - període 2006-2012:
Compromís de la Defensa Belga en un context multilateral.
ANY

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

OTAN
NU
UE
BILATERA
L

2687
480
140

2427
1578
34

2392
1718
285

3030
1401
359

2562
1174
213

2508
754
189

2053
714
211

991

752

382

505

478

1200

697
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Dimensió externa de la seguretat nacional
Expansió del concepte de “preservació de la integritat territorial”
L’adquisició de mitjans i els compromisos assumits per Defensa en relació amb la
preservació de la integritat territorial són encara sovint vistos des d’un punt de vista
territorial i sobretot nacional per l’opinió pública belga. Avui, en un entorn de
seguretat molt evolucionat, s’ha d’ampliar la interpretació de la “preservació de la
integritat territorial”. Després de dues polítiques de neutralitat fallides, Bèlgica va
decidir, després de la Segona Guerra Mundial, unir-se a l’OTAN i actuar com a defensor
del procés d’integració europea. El nostre país va recórrer al multilateralisme
mitjançant l’article 5 del Tractat OTAN i la clàusula d’assistència mútua del Tractat de
Lisboa de la UE, per tal de preservar la seva integritat territorial. Això ha convertit la
integritat territorial en una responsabilitat col·lectiva, una “assegurança de vida”
col·lectiva. Com a resultat, Bèlgica és la responsable conjunta de preservar la integritat
territorial de tot el territori de l'OTAN i la UE. És evident que el valor que ofereix la
Defensa belga s’ha de situar en el context d’aquesta interpretació ampliada que
requereix una participació proporcional de tots els estats membres. "Garantir" aquesta
integritat segueix sent el valor afegit més important que ha de oferir la Defensa a la
nostra nació. La seva important contribució consisteix en dissuadir possibles opositors
a través de l'Aliança. Tanmateix, sembla que aquesta missió s’ha convertit en víctima
del seu propi èxit. No essent aquesta política eficaç de dissuasió prou visible, aquesta
contribució sovint crida poca atenció i / o és jutjada erròniament pel que fa al seu
veritable valor per part dels belgues. A més, la percepció de Bèlgica pel que fa a la
panoràmica de seguretat no és compartida per tots els seus socis. Els països d’Europa
de l'Est tenen una visió molt diferent pel que fa una absència d'amenaça territorial
real.
Un entorn estable de la seguretat global és essencial per a Bèlgica
Tot i que les fronteres belgues no estan amenaçades, és del nostre interès mantenir la
pau, l’estabilitat i la seguretat en el sentit més ampli, a nivell mundial i especialment en
el nostre veïnatge europeu proper. En el marc de la política exterior de Bèlgica,
s’utilitzen diferents recursos com economia, diplomàcia, defensa i cooperació per al
26

desenvolupament per separat o en combinació entre ells, que permeten protegir els
nostres interessos nacionals. Les diferents contribucions de la Defensa belga inclouen
suport humanitari, de suport a la pau, fins a les operacions d’imposició de la pau. En
els darrers deu anys, hi ha hagut una mitjana anual de 1.000 places a temps complet
en operacions a tot el món, la majoria de les vegades en cooperació amb altres socis
internacionals (com es mostra en el gràfic següent).

ANY

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Total Anual

3209

4242

4298

4791

4777

5295

4427

4651

3675

Presència mitjana

705

857

893

1094

1175

1269

941

874

776

Cada any aproximadament una mitjana de 4.500 militars son desplegats per a garantir un
esforç continuat de defensa equivalent a uns 1 000 llocs en operacions.
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La Defensa forma part de
l’estructura
d’intervenció
ràpida
inter-departamental B-FAST (Equip Belga de
Primers Auxilis i Suport) que va ser creada per
proporcionar assistència d’emergència arran de
desastres i situacions d’emergència a
l’estranger. Després del tifó Haiyan, i gràcies als
mitjans posats a la seva disposició per Defensa,
B-FAST va marxar cap a Filipines l'11 de
novembre de 2013. Bèlgica va ser el primer país
europeu per rescatar la població en problemes.
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Economia belga
Bèlgica té una de les economies més obertes del món. El nostre país ocupa el cinquè
lloc entre les economies més globalitzadesXIV del món i ocupa la 17a posició del
rànquing mundial amb un PIB de 483,7 mil milions de dòlars en el decurs del 2012. És
el desè país exportador i dotzè més importador del món, amb un valor total de 476 i
461 bilions de dòlars respectivament.XV El port d’Anvers és el segon port d’Europa i
tenim la 19a flota comercial més gran (en termes de tonatge) del món.XVI
En comparació amb altres països, Bèlgica està profundament integrada en el món
globalitzat. La seva prosperitat i el seu alt nivell de vida depenen en gran mesura d’un
“món obert” segur.
Per tant, és en el millor interès del nostre país fer una contribució militar a la lliure
circulació de mercaderies a tot el món, en funció de la importància dels seus interessos
comercials marítims nacionals. Així doncs, protegir les nostres rutes de
subministrament marítim és essencial, donat que són artèries vitals de la nostra
economia nacional.
L’any 2012, el comerç marítim entre Bèlgica i l’Extrem Orient, el subcontinent indi i el
Golf Pèrsic va ascendir a 54.900 milions de dòlars.XVII En el mateix any, el port d’Anvers
va realitzar una facturació de 25,5 milions de tones de mercaderies amb l’Extrem
Orient i l’Índia.XVIII regions subcontinentals. Pel que fa als recursos energètics, el 27%
del cru i el 14% de les importacions de gas natural a Bèlgica provenen del golf Pèrsic
(Aràbia Saudita, Iraq, Iran i Qatar)XIX a través de l’oceà Índic. L’economia nacional
depèn en gran mesura del transport marítim segur en aquesta regió llunyana. Segons
un informe del Banc Mundial del 2013, el cost anual de la pirateria de Somàlia a l’oceà
Índic s’estima en 18.000 milions de dòlars.xx
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Tot participant a l’operació ATALANTA de la UE en la lluita contra la pirateria a l’Oceà
Índic i EUTM (Missió de formació de la Unió Europea) a Somàlia, Bèlgica contribueix a
la seguretat econòmica mundial mitjançant la protecció de les seves rutes d’enviament
econòmicament vitals en aquesta regió.

A l’abril del 2009, el
Pompei, un vaixell
d’abocament lateral
pertanyent a la companyia
de dragatge “Jan de Nul
Group”, va ésser abordat i
segrestat per pirates
somalians. Segons informes
dels mitjans, el vaixell i la
seva tripulació van ser
alliberats després que la
companyia pagués un
rescat de 2,8 milions
d'euros.xxi
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La Louise-Marie, fragata de la Marina belga, ha participat tres vegades a l’operació Atalanta de la UE
per lluitar contra la pirateria.

La societat belga en un món globalitzat
Alguns països estrangers són devastats per guerres civils, tenen estructures d’estat
febles, no gaudeixen o gairebé no gaudeixen de democràcia, estan menys
desenvolupats econòmicament o es troben en una situació força vulnerable pel que fa
a la seguretat i els drets humans. Aquestes regions són un terreny de cultiu fèrtil per a
problemes de seguretat transfronterera com el terrorisme, l’extremisme, la immigració
massiva i la delinqüència internacional (tràfic d’éssers humans, prostitució, drogues i
armes). A nivell mundial, els estats fallits o en fallida representen un cost econòmic de
270 bilions de dòlars, dels quals els països veïns en suporten el 87%.xxii Tot i això, altres
països més allunyats com Bèlgica també han de fer front a costos lligats a l’economia,
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el crim, la migració, les drogues i el terrorisme que són molt difícils de quantificar.

5
6

Agence federale pour l’accueil des demandeurs d’asile (FEDASIL)
Comissariat général aux refugiés et aux els apàtrides (CGRA)

33

Com a resultat de la globalització en curs, la situació en aquells països, que es troben
de vegades – però no sempre – lluny del continent europeu pot tenir implicacions per
a la societat belga, tant si ens agrada com si no. És per tant, d’interès per al nostre país
de contribuir a la ràpida restauració de la seguretat i prosperitat en determinades
regions.

Militars belgues conversant amb les autoritats locals afganeses de Kunduz.

En aquest context, la Defensa belga ha participat en operacions expedicionàries
multilaterals als Balcans, Líbia, Orient Mitjà, Afganistan, Àfrica Central i Sahel.
D’aquesta manera, ha ajudat a millorar la seguretat en aquests països i regions,
permetent la reconstrucció de les comunitats locals. Això comporta indirectament que
la població local s’inclina menys a fugir del país, reduint el flux de refugiats cap a
Europa i Bèlgica.
Refugiats kosovars a
Bèlgica.
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7

Albalodge: construcció de camps per a refugiats a Albània per tal de rebre refugiats kosovars.

7

Centres públics d’aide social (CPAS)
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El Carib és una zona de trànsit important de cocaïna destinada a Europa.XXV Els càrtels
de drogues s’assemblen cada cop més a les organitzacions paramilitars, utilitzant
armes de guerra i equipaments sofisticats com petits submarins. La Defensa belga
envia regularment una fragata o un helicòpter en un vaixell de la Marina holandesa en
suport de la lluita internacional contra el tràfic de drogues en aquesta zona que
contribueix a reduir la presència de drogues als nostres carrers.

A la primavera de 2013, el vaixell de la Marina holandesa Friesland, assistit per un helicòpter belga Alouette III,
va interceptar més de 3 tones de drogues al mar Carib en el marc de l'operació internacional antidroga “Martillo”.
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La posició belga a nivell internacional
Bèlgica és membre fundador de les Nacions Unides (ONU), de l'Organització del Tractat
de l'Atlàntic Nord (OTAN) i de la Unió Europea (UE), les tres principals organitzacions
internacionals de seguretat. El nostre país també és membre de l’OSCE (Organització
per a la Seguretat i la Cooperació a Europa). Sovint tenim un paper principal en
aquestes organitzacions. El nostre país va ocupar tant la presidència de l'OSCE el 2006
com la del Consell de la UE durant la segona meitat del 2010. El 2007-2008, Bèlgica va
ocupar per cinquena vegada un seient com a membre no permanent del Consell de
Seguretat de les Nacions Unides.
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Seient belga al Consell
de
Seguretat
de
Nacions Unides.

Som un dels 10 membres no permanents més freqüents.XXVI Aquesta posició i la
voluntat de jugar un paper destacat en aquestes organitzacions afecten la política
exterior de Bèlgica i retraten una imatge positiva del nostre país. Tanmateix, jugar un
rol de lideratge també comporta algunes responsabilitats. El perfil i la posició
internacional de Bèlgica l'obliguen a complir el seu compromís i a reforçar la seva
posició de membre creïble i responsable d'aquestes organitzacions internacionals. La
credibilitat d'aquesta adhesió està relacionada amb la càrrega i els riscos assumits per
la defensa belga en contribuir a la seguretat internacional en un context multilateral,
conegut habitualment com a "compartició de càrrega i risc". Desplegar els seus mitjans
militars, permet a Bèlgica demostrar la seva intenció d’actuar i utilitzar la seva
influència en l’escena internacional que, conjuntament amb altres palanques de poder
en els camps de l’economia, la diplomàcia i el desenvolupament de la cooperació,
contribuiran a la protecció dels seus interessos nacionals.
Mitjançant una contribució equitativa en termes de Defensa, els països membres d’una
aliança eviten ser considerats com a “free riders” o aprofitats. De fet, una imatge
negativa pot comportar un descens de la influència política i de les oportunitats
econòmiques a nivell internacional. A diferència dels grans països que tenen un pes
proporcional a la seva extensió territorial, la mida de la seva població i/o la presència
de matèries primeres i recursos energètics, els països petits dels quals l’economia
depèn de països tercers sens dubte necessiten desenvolupar una sòlida reputació en
l’escena internacional.
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En qualsevol cas, donada la posició d’un país com Bèlgica, el fet de ser una de les
millors economies del món comporta obligacions cap a la comunitat internacional.
Mitjançant els compromisos de Defensa, Bèlgica pot complir les seves responsabilitats
contribuint, de manera raonable i proporcional, a una major estabilitat en l’entorn de
seguretat global.
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La seguretat dels belgues a l’estranger

Garantir la seguretat dels ciutadans belgues a l'estranger és un dels nostres interessos
més tangibles. Sempre que l’estat amfitrió no sigui capaç de garantir la seguretat dels
ciutadans belgues i del personal de l’ambaixada a l’estranger, és responsabilitat de
l’Estat belga protegir-los mitjançant el desplegament de mitjans militars i, si cal,
planificar una operació d’evacuació no combatent (angl. NEO: Non-combatant
Evacuation Operation).
Posició
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

País
Afganistan
República Democràtica del Congo
Burundi
Guinea-Bissau
Djibuti
Etiòpia
Pakistan
Nigèria
Mali
Sierra Leone
Somàlia
Republica Centroafricana
Iraq
Monçambic
Txad
Zàmbia
Benín
Bhutan
Zimbabwe
Bangladesh
Haití
Kenya
Gabon
Comerun

Factor Risc
36,4
29,8
24,5
23,9
23,5
21,2
20,8
20,7
19,3
17,8
17,6
15,5
15,4
15,2
13,4
12,3
12,2
12,1
12
12
11,6
11,5
11,1
11,1
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Malawi

11,1

La República Democràtica del Congo (RDC) i Burundi són els països amb més risc

d'inestabilitat després de l'Afganistan (vegeu taula).XXVII Bèlgica manté vincles estrets
amb aquests països dels grans llacs així com amb Rwanda. Per tant, el nostre país vol
contribuir a la reforma del sector de la seguretat en aquesta regió. Si és necessari,
Bèlgica ha de ser capaç no només d’evacuar respectivament 4.500, 580 i 650 ciutadans
belgues a la RDC, Burundi i Rwanda, sinó també donar suport a l’evacuació d’altres
ciutadans de la UE. El context de seguretat ha canviat significativament des de la
darrera NEO del 1994. Els grups armats han aconseguit una experiència de combat
considerable i tenen armes més sofisticades. Kinshasa s’ha convertit gradualment en
41

una metròpoli de prop de 10 milions d’habitants, on hi resideixen uns 3.000 belgues.
Tot i que avui dia com a resultat de la necessitat de capacitats específiques (com ara
intel·ligència, transport i comandament i control), la majoria de NEO es duen a terme
en un context multilateral, els nostres socis continuen comptant amb l’experiència i les
capacitats militars belgues per aprofitar-les ràpidament, i prendre accions efectives a
l’Àfrica Central.
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Red Bean (1978), Blue Beam (1991) i
Silver Back (1994) fores NEOs dutes a
terme a l’antic Zaire i Rwanda

Dimensió interna de la seguretat nacional
Garantir la seguretat de la població (en el sentit més ampli) al territori nacional és una
obligació i una responsabilitat de les autoritats estatals.
Per contraposició a la preservació de la integritat territorial del país, discutida
anteriorment en aquest capítol, assegurar la seguretat dins de les fronteres nacionals
es confia principalment a autoritats diferents de Defensa. Tot i tenir una experiència
única i realitzar inversions dirigides, Defensa assumeix, tanmateix, diverses tasques
clarament definides i importants en estreta coordinació amb aquests altres actors. La
defensa també realitzarà tasques quan els mitjans civils siguin insuficients. A mesura
que la seguretat interna i externa es vincula cada cop més, es necessita una
coordinació creixent tant a nivell nacional com internacional (per exemple, pel que fa
al domini cibernètic) per actuar de forma efectiva.
Aquest document no pretén fer una llistat exhaustiu de totes les activitats de defensa
que realitzen els components terrestres, aeris, navals i mèdics del territori belga.
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Només s’esmenten les activitats més característiques amb el seu valor quantitatiu i / o
qualitatiu expressat en xifres.
Protecció de l’espai aeri

2 F-16 estan en espera dia i nit en el context d’Alerta i Reacció Ràpida (QRA per Quick Reaction Alert). El cost
econòmic lligat al tancament de l’espai belga durant un dia degut a un incident “Renegade” s’estima a uns 24
milions d’euros.XVIII

Per tal de prevenir que els avions civils sigui utilitzats com a armes terroristes a l’espai
aeri belga, dos avions de caça F-16 armats es troben en espera les 24 hores
(Renegade). Els avions també s’utilitzen per assegurar l’espai aeri de l’OTAN contra
avions militars (QRA - Quick Reaction Alert). El fet que Bèlgica no hagi estat mai
afectada per un atac aeri terrorista, no vol dir que l’operació Renegade sigui menys
valuosa. L'absència d'una capacitat de resposta ràpida, que garanteixi la seguretat de
l'espai aeri belga, pot provocar el seu tancament preventiu. El cost econòmic directe
d'aquest tancament és de 24 milions d'euros i això no comprèn econòmics indirectes,
especialment pel que fa a l'impacte sobre la reputació d'un estat. La incapacitat de
Bèlgica a oferir una “pòlissa d’assegurança” tal, podria conduir a una pèrdua d'atractiu
per als inversors estrangers. A més, essent Bèlgica el país amfitrió d'algunes
institucions internacionals importants, s'hauria de tenir cura especialment pel que fa a
la seguretat d’aquestes seus.
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Desactivació de material explosiu a terra

No passa ni un sol dia sense que el Servei de Retirada i Destrucció d’Artefactes
8
Explosius rebi trucades pel que fa a municions de guerra o explosius. Des del 1973, el
servei ha estat rebent prop de 3.000 sol·licituds de retirada i destrucció d’explosius
(EOD per Explosive Ordnance Disposal) a l'any. Això suposa una mitjana anual gairebé
constant de 200 a 300 tones d'explosius. Una part d’aquests explosius contenen
materials tòxics i es desmunten a Poelkapelle. Durant els darrers deu anys, el servei
també ha rebut una mitjana anual de 139 sol·licituds d’intervenció pel que fa als
dispositius explosius improvisats (IED per Improvised Explosive Devices) (incloent-hi
falses bombes). Això demostra que les intervencions del SEDEE no només afecten
l’eliminació d’explosius de les guerres mundials anteriors, sinó que també prenen en
consideració accions en la lluita contra el crim i el terrorisme.
Intervenció IED
per part del
SEDEE en suport
a la Policia
Federal.

8

2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011

Casos de retirada i eliminació
d'explosius
3539
3125
2960
3289
3004
2977
3027
2797
3326

Casos lligats a artefactes
explosius imporvisats
184
211
203
151
117
101
104
103
107

Tones de municions recollides
245
342
267
724
353
205
219
189
184

2012

2897

104

146

SEDEE per Service d’Enlèvement et Destruction d’Engins Explosifs
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La seguretat a la aigües belgues
Tant la seguretat marítima a les aigües territorials com a la zona econòmica exclusiva
són responsabilitat de l’Estat belga. Pel que fa a aquesta gran superfície de 3.600 km2,
una superfície més gran que la província de Flandes Occidental i de vegades
denominada onzena província de Bèlgica, la dimensió de seguretat cobreix diversos
camps parcialment superposats, com la seguretat marítima, el manteniment de la llei i
l'ordre al mar, el transport marítim, així com la coordinació de recerca i rescat. Com a
responsable de la seguretat marítima, Defensa presta el seu suport a altres 16
autoritats federals, regionals i provincials, autoritats competents en altres àrees. Com
a resultat de la divisió de competències en matèria de seguretat marítima i la
permeabilitat de les fronteres marítimes, la contribució a la seguretat per part de la
Defensa es troba, prou naturalment, dins d’un marc inter-departamental i
internacional.
En el decurs del 2012 les intervencions i contribucions de Defensa van incloure:
-

-

el seguiment i la denúncia de més de 2.000 vaixells específics (Contactes
d’Interès) per als socis de la Guàrdia Costanera (entre d’altres, la Policia
Federal i Duanes), els serveis de seguretat i l’OTAN;
detecció i denúncia de conductes sospitoses al mar, incloses 20 incursions en
parcs eòlics;
12 deteccions i investigacions sobre la contaminació marítima per petroli;
detecció i identificació de violacions de les normes de navegació, col·lisions i
vaixells enfonsats;
seguiment de vaixells de pesca per als socis de la Guàrdia Costanera;
cerca i rescat al mar i eliminació d’artefactes explosius (vegeu més avall).

Els recursos desplegats per Defensa a fi e realitzar aquestes tasques inclouen el Centre
9

d’Informació Marítima (MIC per Maritime Information Center) , els vaixells de servei
preparat (RDS per Ready Duty Ships) , els vaixells de contramesures i mines, els
helicòpters de cerca i rescat (SAR per Search and Rescue) així com els vehicles aeris no
tripulats (UAV per Unmanned Aerial Vehicles).

9

Carrefour d’Information Maritime (CIM) or Maritiem Informatie Knooppunt (MIK).
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Des del 1977, el 40è Esquadró de Koksijde ha realitzat
més de 3.000 sortides, salvant 1.668 vides humanes
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10

En cas que s’hagués d’activar el Pla de Desastres del Mar del Nord (futur pla general
d’emergència i intervenció) al mar del Nord, Defensa també proporciona mitjans de
comandament i control per dur a terme accions estatals al mar (presència de comandant i
coordinador sobre el terreny encarregats dels recursos anti-contaminació al mar).
Els helicòpters Sea King, que seran substituïts en breu per NH-90s, donen suport tant a
operacions de rescat marítim – en cas d’accidents d’avions – com terrestre m per al benefici
de la societat belga. És important recordar que la seguretat marítima és la preocupació de
diversos departaments. El Centre de coordinació de rescat marítim (MRCC per Maritime
Rescue Coordination Centre) d'Ostende, que està sota l'autoritat de la Regió Flamenca, utilitza
mitjans militars de doble ús. Tot i que el paper principal d’un NH-90 (NFH - NATO Frigate
Helicopter) és dur a terme operacions marítimes des d’una fragata, també es poden desplegar
quatre helicòpters NH-90 per a operacions de rescat amb l’objectiu d’optimitzar la capacitat de
Defensa.
Les operacions de Defensa al mar també inclouen l'eliminació de municions que es troben
regularment a bord dels vaixells de pesca i vaixells de dragues (d'aspiració). Després de la mort
de tres persones a causa de l'explosió d'una bomba aèria capturada per una barca pesquera
holandesa el 2005, es va llançar l'Operació Cooperació Beneficiària (Operation Beneficiary
Cooperation). Aquesta operació belga-holandesa té l’encàrrec de retirar i destruir els
artefactes explosius de les anteriors guerres mundials al llarg de les costes belgues i
holandeses i de la zona econòmica exclusiva de Gran Bretanya (vegeu el gràfic més avall). El
Grup Maritim de Contra Mesures de Mines 1 de l’OTAN (Standing Nato Marine Counter
Measures Group 1
 ) participa regularment en aquesta operació en curs.
Operació Coordinació
Beneficiosa: total de
municions de guerra
notificades i destruïdes
damunt la placa
continental de les
costes belgues i
holandeses.

10

« Plan Général d’Urgence et d’Intervention », PGUI or « Algemeen Nood- en Interventieplan » ANIP.
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La preservació de la seguretat de les nostres pròpies aigües també comporta un efecte
positiu en la nostra contribució a la seguretat externa. Durant les seves participacions a
l’operació anti-pirateria de la UE (Operació ATALANTA) el 2011, 2012 i 2013, la fragata
Louise- Marie sempre va poder recórrer al Centre d’Informació Marítima (CIM per
Centre d’Information Maritime) per a la ràpida transmissió d’informació sobre vaixells
mercants belgues que navegaven a prop.
Suport a les operacions de “Policia Integrada”
Defensa també proporciona suport no estructural, orientat i temporal a les operacions
de la “Policia Integrada”. Proporciona equips, infraestructures i equips especialitzats,
com ara manipuladors de gossos i submarinistes.
Això inclou:

-

suport a les reunions de la UE i de l'OTAN (remoció de mines, capacitats
mèdiques);
cerca de persones o armes desaparegudes, en el marc d'una investigació
criminal;
vigilància de les institucions parlamentàries i estreta protecció de les autoritats.

Els costos associats a la
vigilància de les institucions
parlamentàries varen costar
uns 4,5 milions d’euros.
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Suport a la Nació en el camp de la intel·ligència
Defensa contribueix a la seguretat de la societat belga en cooperació amb diversos
departaments de l’Estat belga, organitzacions internacionals i departaments
d’intel·ligència aliats. Aquesta contribució, en termes confidencials, també és menys
visible. A Bèlgica, aquests departaments són els ministeris d’Afers Exteriors, Interior i
Justícia, la seguretat de l’Estat, l’Òrgan de Coordinació de l’Avaluació de les Amenaces
11

12

, la Policia Federal i la Unitat de Processament d’Intel·ligència Financera .
13

Pràcticament parlant, el Servei d’Intel·ligència de Defensa hi aporta una contribució
crucial mitjançant la recopilació i l’anàlisi de dades relacionades amb la lluita contra el
terrorisme, el segrest i les amenaces cibernètiques. Aquesta contribució també inclou
la protecció dels recursos científics i econòmics de Bèlgica.

“Orgaan voor Coördinatie en Analyse van de Dreiging” (OCAD) or “Organe pour la
Coordination et Analyse de la Menace” (OCAM).
12
Cel voor Financiële Informatieverwerking” (CFIV) or “Cellule de Traitement d’Informations
financières” (CTIF).
13
“Algemene Dienst Inlichtingen en Veiligheid” (ADIV) or “Service Général de Renseignements et
de Sécurité” (SGRS).
11
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Suport mèdic a la Nació

El suport mèdic que ofereix el component mèdic de Defensa es centra en la preparació
del personal desplegable i desplegat, així com en l’assistència sanitària a les tropes en
operació. Però el component mèdic també participa directament d'una manera
substancial en l'assistència sanitària a la població belga. Els mitjans no compromesos
s’utilitzen per a l’atenció especialitzada a la població en la vida diària, així com en una
situació de crisi o després d’un desastre natural.
Això inclou la disponibilitat per part de:
-

-

-

el centre de cremades de l’hospital militar de Neder-over-Heembeek com a única
clínica de dia belga per a pacients cremats, amb 26 llits i una consulta especialitzada
(més de 10.000 contactes anuals). Al sector privat, aquest tipus d’atenció tindria un
14
cost de 20,7 milions d’euros;
el centre de la medicina hiperbàrica i l’oxigenoteràpia, que complementa el sector
mèdic privat, per intoxicació amb monòxid de carboni, ferides cròniques, malalties
infeccioses greus i, per últim però no menys important, accidents de submarinisme.
L'hospital militar és l'únic de la regió de Brussel·les-Capital amb una cambra
hiperbàrica de diverses places. Cada any es poden ingressar entre 600 i 1.000 pacients;
15
un servei mèdic d’emergència i reanimació i un servei d’ambulàncies “112” de
l’hospital militar, cadascun d’ells amb prop de 2.000 intervencions entre la població
civil de la regió de Brussel·les-Capital i la província del Brabant Flamenc;

L’hospital militar: 36% de la capacitat belga total amb 72 llits per a pacients cremats.

14

Cada any, Defensa rep prop de 13,8 milions d’euros en serveis per a tercers des de la Seguretat social i
companyies d’assegurances per aquest servei altament especialitzat.
15
“ Service Médical d’Urgence et de Réanimation” (SMUR) or “Mobiele Urgentie Groep” (MUG).
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-

l'hospital militar en cas de desastres com l'explosió de gas a Ghislenghien, l'accident de
tren a Halle-Buizingen, o l'accident d'autobusos a Sierre (Suïssa);
una unitat de producció per a la producció massiva de medicaments en cas de
pandèmies o accidents nuclears. Això inclou OSELTAMIVIR, un medicament antiviral
prescrit en el context del pla d’emergència belga durant les epidèmies d’influència i la
píndola de iode de potassi en cas de desastre nuclear, per al Servei Públic Federal de la
Salut i Seguretat de la Cadena Alimentària i Medi Ambient.

Elaboració de productes antivirals per part del departament de producció de medicaments al 5è Element
d’Intervenció Mèdic (5 EMI per 5th Medical Intervention Element) a Nivelles.

El valor de les capacitats mèdiques militars especialitzades també es basa en una bona
integració en el context mèdic belga. La posada en comú i el compartiment de
capacitats i el desenvolupament de col·laboracions s’ajusten a un model funcional i
econòmic que evita redundàncies i competició.
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Gestió de crisis nacionals i de catàstrofes
Defensa proporciona personal, equipament, infraestructures i expertesa de manera
regular a altres serveis federals públics, inclosos la Policia federal, Protecció Civil i
Duanes, per tal de realitzar tasques en la gestió de les crisis i desastres en el territori
belga. La majoria d’aquestes tasques al servei de la població estan relacionades amb la
seguretat. Defensa només s’implica quan la resta de medis es demostren insuficients
per la magnitud de l’esdeveniment o per la naturalesa específica de l’expertesa
requerida. Els serveis d’emergència civil van comptar amb el suport de milers de
soldats durant les inundacions del 2010 al territori belga.

Maig del 2013 – Wetteren-Shellebelle – Productes químics s’escampen després del descarrilament d’un tren de
mercaderies – Defensa proveeix un equip d’assessorament QBRN (CBRN per chemical, biological, radiological and
nuclear) i una estació de descontaminació sota el comandament de la Província d’Est-Flandes.
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A part del seu valor intrínsec, una organització amb la mida i les característiques de Defensa té
un valor derivat innegable per a la societat belga. Aquest valor derivat suposa un retorn
econòmic. També té un paper en àrees com la investigació científica i la conservació de la
natura.
Retorn econòmic de la Defensa belga
Mercat laboral

Defensa ofereix 30.000 llocs de treball directes per a personal militar i 2.000 per a
civils. Hi ha una oferta molt àmplia de llocs de treball, des de treballadors molt
qualificats fins a no qualificats.

Bèlgica ha aconseguit incloure la presència de les seus d’institucions internacionals,
com l’OTAN o la UE, dins del seu territori al llarg dels anys. El suport de la Defensa
belga contribueix a aquest ancoratge. Les dues organitzacions van fundar importants
seus militars internacionals al nostre país. Això s'aplica a la Seu General de l'OTAN a
Evere, al Comandament Estratègic de l'OTAN (SHAPE) a Casteau, l'Estat Major Militar
de la UE i a l'Agència Europea de Defensa (EDA) a Brussel·les. A més de les despeses
econòmiques, com el consum de béns i serveis, aquestes seus també proporcionen
llocs de treball a la població belga.
1.598 militars van tornar al mercat laboral civil entre 2006 i 2012. A més de tenir un
entrenament qualitatiu i continuat a les institucions militars, van acumular experiència
professional a la Defensa, sovint sota circumstàncies difícils en operacions. 409 militars
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van ser traslladats en altres Serveis Federals Públics durant aquest mateix període. Les
apreciacions dels empresaris del sector privat i públic demostren fins a quin punt
aprecien les qualificacions, atributs i habilitats adquirides dins de la Defensa belga.
Aquests antics militars són lleials, disciplinats, organitzats i flexibles. Tenen habilitats
socials i de planificació, experiència idiomàtica i tècnica, etc.

56

Indústria

Les companyies belgues generen un percentatge important de la facturació
empresarial gràcies a Defensa, a través de diversos contractes de manteniment de
(sub)sistemes i subministrament de recanvis. La Defensa belga va signar contractes
amb empreses nacionals per valor de més de 950 milions d'euros entre 2010 i 2012.
Al dia d’avui, l’impacte de l’adquisició del F-16 el 1975 per a les empreses belgues de
les tres regions continua essent important. Les empreses belgues participants han
establert relacions comercials estables a llarg termini amb els altres socis europeus i
diverses empreses americanes. Per tant, les nostres empreses van poder obrir nous
mercats i participar en la modernització i el lliurament de recanvis per als F-16
estrangers. El contracte F-16 va permetre a la nostra gent formar-se en habilitats
tècniques i organitzatives. Això va facilitar el posicionament i la selecció d’empreses
belgues per al desenvolupament, fabricació i serveis postvenda de recanvis i
equipaments d’avions Airbus i coets Ariane.

SABCA assegura el manteniment dels F-16 belgues i avions de la United States Air Force (USAF)
estacionats a Europa (USAFE)

El contracte A400M entre la Defensa belga i la "Airbus Military Sociedad Limitada
(AMSL)" també va permetre una part equitativa de costos i mà d'obra, oferint a Bèlgica
un retorn en inversió per a la compra de set avions de transport A400M. La “quota de

57

treball" de les empreses belgues supera els 500 milions d'euros, principalment sota
l'associació entre Flabel i Pratt & Whitney Belgium Engine Center (PWBEC).

A400M – Càrrega de treball per a les empreses belgues: portes dels trens d’aterratge, eixos de guia,
suports i revestiments dels flaps.

Defensa va signar un contracte obert amb una empresa marítima belga per la
disponibilitat de prop de 120 tècnics civils experimentats i altre personal qualificat a les
unitats logístiques de la Marina. Aquests són els responsables de les tasques
específiques de manteniment de les embarcacions a bord i a terra. En el marc de la
16

cooperació belga-holandesa entre les marines , els tècnics d’aquest sector mantenen
6 caçadors de mines holandesos a més dels 5 caçadors de mines belgues i els patrullers
a Zeebrugge.
Des del punt de vista de la indústria, el valor derivat de la Defensa és tangible a
diversos nivells. El valor pot beneficiar directament a la comunitat mitjançant
l’ocupació i la fabricació. El valor indirecte generat per l’adquisició de nous

16

BElgisch-NEderlandse SAMenwerking – BENESAM.
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coneixements tecnològics d’avantguarda, investigació, accés a altres mercats i
posicionament d’empreses belgues te la mateixa importància.
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Recerca científica

La Reial Acadèmia Militar (a Brussel·les) realitza investigacions científiques en zones de
nínxol imprescindibles per a la defensa belga. No obstant això, es poden utilitzar
aplicacions específiques en camps no militars pel benefici de la societat belga.

Límit balístic: el projectil romania
enganxat a l’objectiu (vidre laminat en
un banc de treball). Uns quants metres
addicionals per segon i la perforació
estaria completa... uns metres menys
per segon i l'estructura hauria resistit.
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La Defensa porta gairebé 30 anys recolzant la investigació científica belga en aigües
nacionals i internacionals amb el vaixell de recerca oceanogràfica Belgica. Durant
aquest període, 500 investigadors s’han embarcat en el vaixell. En total sumen 67.000
hores repartides en 852 campanyes científiques, principalment en suport de l’Institut
17

Públic d’Investigació Agrícola i Pesquer , de la Unitat de Gestió de Models Matemàtics
del Mar del Nord i de les universitats belgues de Scheldt (MUMM).XXXIV Els cinc camps
principals de recerca són la geologia, vigilància ambiental, pesca, ecosistemes i
educació.
Conservació del patrimoni natural
Les àrees d’entrenaments militars són sovint molt valorades des d’una perspectiva
ambiental. Deuen la seva gran biodiversitat a l’absència de zones habitades i zones
d’intens cultiu. Defensa va signar un acord de cooperació amb el Departament de Vida
18

Silvestre i Forestal

19

de Valònia i amb l'Agència Natura i Bosc

a Flandes. Aquests

acords pretenen una millor gestió de la natura i els boscos en més de 17.600 hectàrees
de dominis militars.

Amb les seves 1.571 hectàrees, el Groot Schietveld de Brasschaat forma la reserva natural més gran de la
província d'Anvers després de Kalmthoutse Heide. És coneguda principalment per la seva població important
d’escurçons, ja que és una de les més grans del nord-oest d’Europa. També acull més de 100 espècies d'aus
reproductores, entre les quals hi ha l’Aligot vesper europeu i el Caprimúlgid.

17

“Instituut voor Landbouw en visserij Onderzoek” (ILVO).
“Département de la Nature et des Forêts” (DNF).
19
“Agentschap voor Natuur en Bos” (ANB).
18

61

62

Els nostres interessos nacionals es poden plasmar en tres paraules: seguretat, benestar
i prosperitat. Aquests valors inseparables són la pedra angular de les societats
occidental i belga, amb la seguretat com a requisit previ per al nostre benestar i
prosperitat. En un entorn de seguretat dinàmic i en ràpida evolució, el paper de l’Estat
a l’hora de garantir la seguretat nacional ha canviat d’una manera similar. Un
enfocament inter-departamental i multilateral s'ha convertit en un requisit previ
absolut per tal d’augmentar l'eficàcia i l'eficiència. La contribució de Defensa només es
pot valorar d'aquesta manera. Tanmateix, una intervenció multilateral no sempre
garanteix plenament la preservació dels interessos nacionals. És per això que un país
com Bèlgica també necessita capacitats militars pròpies. L’esforç de Defensa s’ha
d’adaptar segons la necessitat de mantenir la flexibilitat del govern per tal d’afrontar
els problemes de seguretat d’una banda i la necessitat d’adoptar una actitud
constructiva i proactiva a l’hora de recolzar l’enfocament multilateral.
El valor intrínsec de Defensa com a proveïdor de seguretat per a la societat va molt
més enllà d’un simple exercici comptable expressat en euros. Aquest document explica
com, juntament amb altres autoritats, la Defensa contribueix a la seguretat de la
societat belga, tant a casa com a l'estranger.

Tot i estar subordinada al valor intrínsec, la defensa també té un valor derivat
important per al país. Aquest valor derivat es manifesta principalment com a despeses
econòmiques de defensa directa en benefici de la societat belga.
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En temps d’austeritat financera, la Defensa belga ha de mostrar a la població què pot
oferir. No hauria de ser percebut com un departament que es permeti assolir estalvis
fàcils però curt-terministes, que poden afectar la nostra prosperitat i benestar futurs.
Hem de considerar acuradament el preu que la nostra societat està disposada a pagar
per la seva seguretat per tal de garantir interessos nacionals cada cop més ancorats en
un context europeu.
Aquest document vol aclarir el valor de la nostra defensa en un món globalitzat
complex i demostrar la seva contribució a una pròspera societat belga, al manteniment
de la sobirania nacional i la nostra posició internacional.
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