PAU I DEFENSA, SEGONS EL G.P.I.
El Global Peace Index (GPI) pretén ser una eina per quantificar la pau mitjançant diversos indicadors,
els quals es sumen i a partir d’aquesta puntuació s’estableix un “ranking” de països. Entre aquests
indicadors hi trobem el nombre de conflictes interns i externs, les relacions amb els països veïns,
l’activitat terrorista o el percentatge del PIB destinat a la defensa. Aquestes dades estadístiques són
proveïdes per diverses institucions, com la Universitat d’Uppsala i el SIPRI (Suècia), el Kings College i
l’IISS ( Regne Unit) o les Nacions Unides, entre d’altres.
Crítiques
Una de les principals crítiques al GPI és que no té en compte factors com acords de defensa mútua o
institucions multi-nacionals, mentre que se'n comptin alguns que poc tenen a veure amb la protecció
de la vida i la llibertat dels ciutadans d'un país. El GPI tampoc té en compte la posició geogràfica. Així,
per exemple, que Nova Zelanda es trobi confinada per oceans no té cap mena d'influència. Un altre
element no contemplat pel GPI és la violència contra dones, criatures i homosexuals, un "oblit" que
comporta paradoxes com que, el 2013, Qatar es trobava situat per sobre dels Països Baixos. Un altre
paràmetre qüestionable és el que valora el finançament de missions de pau de les Nacions Unides, ja
que ho fa independent de si aquestes tenen èxit o no1.

Com que l’independentisme sempre ha aspirat a la creació d’un país millor, no podem fer altra cosa
que tractar d’aproximar-nos als països més ben considerats. Agafarem doncs com a mostra, aquells
que es troben en el “top ten” del GPI. Per tal d’analitzar les característiques de la seva política de
defensa, valorarem els següents elements:

●
●
●
●
●

1

Percentatge del PIB destinat a la defensa
Forces permanents i reserva
Conscripció ( sí/no , universal/selectiva)
Participació en aliances de defensa
Participació en operacions internacionals

Podem considerar que les missions de l’ONU a Somàlia i a Bòsnia durant la dècada dels 90 com un èxit?

1 - Islàndia
En en cas d'Islàndia no podem donar un percentatge del PIB sobre defensa ja que formalment no
disposa de forces armades. Ara bé, això no vol dir que aquest país no disposi d'una política de
defensa. Aquesta ha anat a càrrec dels Estats Units fins el 2006, i a partir d'aleshores se'n han
encarregat per torns diversos membres europeus de l'OTAN i la NORDEFCO. Així i tot, Islàndia disposa
de forces paramilitars: l'ICRU (Icelandic Crisis Response Unit) i la Guàrdia Costanera. També disposa
d'una xarxa de radars heretada dels Estats Units i perfectament integrada a la xarxa de radars de
vigilància aèria de l'OTAN; de fet, Islàndia és un dels membres fundadors de l'Aliança Atlàntica. L'ICRU
ha participat en operacions internacionals, incloent-hi l'Afganistan. Actualment, davant l'increment de
la presència russa a l'Àrtic, Islàndia s'està qüestionant si en té prou només amb les forces esmentades.
Val a dir també, que el 2006, amb la marxa de les forces dels Estats Units, l’ex-primer ministre Islandès
reconeixia explícitament l’error de no disposar de forces de defensa2 .
2 - Dinamarca
Dinamarca destina un 1,4% del seu PIB a la defensa (2013)3 . Té unes forces de permanents de 24.288
efectius. D'aquestes, 2.029 són de conscripció (2012) Disposa d'una força de reserva d'uns 12.000
efectius amb activacions anuals per instrucció així com desplegaments operatius si es requereix. La
Guàrdia Nacional, totalment voluntària, està formada per 47.786 homes i dones (2011). El personal
militar total representa l’1,48% de la població. El sistema de conscripció és bastant selectiu arribant a
realitzar el servei militar només una fracció (5.000) dels joves que arriben a l'edat militar. Com hem
vist, pocs són assignats a places operatives. Dinamarca compta també amb una llarga tradició militar,
essent la seva Acadèmia Naval la més antiga d'Europa en actiu. Respecte a les aliances internacionals,
Dinamarca és membre de l'OTAN, la UE i la NORDEFCO. Han participat en diverses operacions
internacionals, des del Conflicte dels Balcans, Iraq, Afganistan i la lluita conra la pirateria a Somàlia.
3 - Àustria
Àustria destina un 0.8% del seu PIB a la defensa. Disposa unes forces actives en temps de pau de
26.000 efectius (11.000 provinents de la conscripció). La seva reserva activa en temps de pau
s’aproxima als 30.000 efectius (tres anys d’activació després del servei). El personal militar total
representa el 0,66% de la població. Es manté la conscripció: masculina obligatòria i femenina
voluntària. El manteniment del servei militar obligatori fou decidit per referèndum popular el passat
20134 . Es pot escollir entre un servei militar (6 mesos) o Servei de prestació social (9 mesos). Si bé des
de la 2a Guerra Mundial, Àustria ha procurat mantenir una posició neutral, des del 1995 és membre
del Partnership for Peace, un programa auspiciat per la OTAN per la cooperació en matèria de
defensa, però que no compromet en les accions militars de l’organització5 . Ha participat en missions
internacionals sota el mandat de les Nacions Unides, i la Unió Europea.
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4 - Nova Zelanda
Nova Zelanda destina un 1,3%6 a la defensa. Manté unes forces permanents de 8.489 efectius i una
reserva 2.346. El personal militar total representa el 0,23% de la població. La conscripció fou
suprimida i les seves forces són totalment voluntàries. Tot o que no són tan conegudes com les
d’Austràlia, les Forces Armades de Nova Zelanda són respectades arreu del Món per la seva
participació a les dues Guerres Mundials, així com a la del Vietnam. Podem afirmar que s’hi barreja la
cultura militar britànica amb l’esperit guerrer maori. Forma part de la Commonwealth i l’ANZUS (
Australia-New Zealand-United States, signat el1951) i té acords bi-lataterals de defensa amb les illes
Tokelau i Cook.
5 - Suïssa
Suïssa destina un 1,49% del PIB seu PIB a la defensa (descomptant el Departament de Defensa,
Protecció Civil i d’altres despeses, el pressupost queda en 1,12% del PIB)7. Les seves forces
permanents són de només 4.000 efectius, però la reserva arriba a 140.000 en mobilització8 . El
personal militar total representa l’1,88% de la població. La conscripció és obligatòria pels homes i
voluntària per les dones. El període d’instrucció inicial són 4,5 mesos seguit per 6 cursos de refresc
d’unes 3 setmanes cadascun a repartir en un període de 10 anys com a màxim fins als 32 anys. Suïssa,
referent de neutralitat, només participa en missions internacionals sota l’ONU.
6 - Finlàndia
Finlàndia destina un 1,5% del PIB a la defensa9 . Disposa d'unes forces permanents d'uns 8.600 efectius
regulars i 27.400 reclutes anuals. A aquests, cal sumar-los una reserva de 230.000 efectius dels quals
se'n activen 25.000 anualment en circumstàncies normals. A més, la Guàrdia de Fronteres (també
responsable de les funcions de guardacostes), una compta amb 2.950 homes i dones que poden
augmentar-se fins a 11.500 en una situació de crisi i/o conflicte. El personal militar total representa el
5,06% de la població. Finlàndia manté la conscripció, obligatòria pels homes i voluntària per les
dones. Respecte a les aliances internacionals, forma part de la NORDEFCO, l’ONU i el NATO PFP.
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Tot i que la majoria dels homes majors d’edat a Suïssa han rebut instrucció militar, el descens de
l’amenaça posterior a la Guerra Freda feu disminuïr la reserva activa, és dir, aquella que rep instrucció
regularment.
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7 - Canadà
Canadà destina l’1,3% PIB a la defensa10 . Les seves forces permanents arriben a 48.500 efectius. La
seva Reserva es composa de 27.000 efectius de la 1a Reserva + 5.000 Rangers + 15.000 Reserva
suplementaria + 8.000 Cadets.11 El personal militar total representa el 0,31% de la població. No hi ha
conscripció, essent unes forces totalment voluntàries. Les forces canadenques es compten entre les
més ben instruïdes i expertes del món. Tot i el que el seu paper sigui poc conegut, tant la marina com
l’aviació canadenques tingueren papers destacats tant en les dues guerres mundials com en la Guerra
Freda12 . Canadà és membre de l'OTAN i ha participat en diverses operacions internacionals, com ara
l’ISAF.
8 - Japó
Japó destina un 1% del seu PIB a la defensa. Compta amb unes forces permanents de 247.000
efectius i una reserva de 40.000 (8.000 dels quals de reacció ràpida). El personal militar total
representa el 0,23% de la població. La conscripció és troba inactiva. Només activable, segons la
constitució, en cas de conflicte i amb prèvia validació del Parlament. Cal tenir present que part de la
defensa del Japó ha estat coberta pels EUA13 i també que disposa de dissuasió nuclear latent14 . No
hem d’oblidar, que l'acord de defensa mútua Estats Units - Japó, que segueix en vigència des de fa
62 anys i, alhora, que davant l’ascens xinès Japó està emprenent mesures per augmentar les seves
capacitats militars. Les operacions a l’exterior han estat limitades des de la derrota japonesa a la
Segona Guerra Mundial, no obstant és quelcom que també s’està revisant pel motiu esmentat.
9 - Bèlgica
Bèlgica destina l’1,1% del PIB a la defensa. Manté unes forces permanents de 30.847 (2013)15 i una
reserva d’uns 200016 . El personal militar total representa el 0,35% de la població. No hi ha conscripció
obligatòria, essent un país on les forces armades són totalment voluntàries. Bèlgica forma part de
l’OTAN i n’acull la seu a Brusel·les, així com un dels seus comandaments (el SACEUR). Ha participat en
diverses operacions a l’eterior, incloent Líbia el 2011.
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d’escorta). El total de personal nordamericà de tots els serveis ronda els 50.000 efectius.
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10 - Noruega
Noruega destina l’1,4% del seu PIB a la defensa. Disposa d’unes forces permanents de 23.000 efectius
i una Guàrdia Nacional (reserva) que es preveu reduïr a 50.000 (venint de 83.000). El personal militar
total representa el 2,26% de la població.Manté un sistema de conscripció obligatòria selectiva (com a
Dinamarca), que el 2012 fou ampliat també a les dones. Noruega forma part de l’OTAN i la
NORDEFCO, havent participat de forma destacada en operacions a l’Afganistan.

CONCLUSIÓ
Exposades doncs les caracrerístiques dels 10 estats capdavanters segons el GPI, mirem quines dades
en podem obtenir.
● En primer lloc, el 90% disposa de forces armades convencionals i el 10% (Islàndia) disposa
d’unes forces de defensa paramilitars. És a dir, que el 100% dels 10 estats capdavanters en
l’ïndex Global de la Pau, tenen unes forces de defensa.
● El 50% disposa només d’unes forces armades professionals (Islàndia, Nova Zelanda, Canadà,
Japó i Bèlgica). L’altre 50% mantenen un sistema de conscripció obligatòria (Dinamarca,
Àustria, Suïssa, Finlàndia i Noruega). Ara bé, només 2 d'aquests mantenen un servei militar en
el sentit clàssic del terme: Finlàndia i Suïssa. Els altres 3 (Àustria, Dinamarca i Noruega) ho han
modificat a una conscripció selectiva, de forma que al final només fa el servei qui realment
vol.
● Respecte a la reserva, veiem que 6 d’aquest 10 països mantenen unes forces de reserva que
són superiors numèricament a les forces permanents. Tots ells (Dinamarca, Àustria, Canadà,
Noruega, Suïssa i Finlàndia) són referents en drets civils, fent-se evident així el vincle entre
ciutadania, defensa i democràcia.
● El 90% forma part d’alguna aliança de defensa. El 10% representat per Suïssa, ens recorda que
la neutralitat en cap cas és exempció per desvincular-se de la defensa, sinó que és assumida
en exclusiva, amb el preu que comporta, pel propi estat que opta per aquesta via.
● El 100% ha participat en missions internacionals. Ara bé, com s’exposava a l’inici, això no pot
tenir una quantificació numèrica, sinó que ha de ser analitzat cas per cas. Aportar forces a les
missions de la ONU per després no moure un dit mentre es massacren civils (com a Bòsnia o a
Somàlia) no serveix de res.

Així doncs, perquè una futura Catalunya independent pugui entrar al “top 10” de l’Índex Global de la
Pau, com s’hauria de configurar, pel que fa a la política de defensa?
En primer lloc, caldrà disposar d’unes forces de defensa permanents, que ocupin al voltant del 0,20%
de la població, això és al voltant de 14.000 efectius. Si s’estableix uns sistema de conscripció selectiva
o servei militar voluntari, bona part d’aquests efectius poden ser joves que decideixin servir
voluntàriament durant un temps determinat. Així mateix, aquestes persones, un cop finalitzat aquest
període poden decidir seguir dedicant part del seu temps lliure a mantenir-se preparats amb l’objectiu
de contribuir a la defensa dels seus conciutadans en cas de necessitat, passant a les forces de reserva.
El total de reservistes podria representar al voltant de l’1,5% de la població, sobre unes 105.000
persones. Per mantenir en un correcte estat de funcionament aquestes forces, caldrà dedicar-hi un
pressupost d’aproximadament l’1,2% del PIB. Per mantenir aquestes xifres així de baixes, caldrà
formar part d’algun sistema de defensa mútua, mancomunada entre diversos estats, aportant-hi les
nostres capacitats militars i civils en funció de les nostres possibilitats. La pròpia Unió Europea, per
exemple, mitjançant la Política Comuna de Seguretat i Defensa està fent passos vers a ser un actor
creïble en aquest camp. Finalment, per tal de ser percebuts com un aliat fiable i assegurant així la
reciprocitat, caldrà participar en les operacions internacionals en la que se’ns requereixi, amb tota la
implicació necessària.
Per cert, a tall d’exemple, Costa Rica -referent pacifista per excel·lència d’Estat sense forces armadescau a la posició 41 de l’Índex Global de la Pau 2014. Perd un lloc respecte de l’any passat.
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