
 
 
 

 
 

 ANUE INFORMA  
  

Febrer 2021,  2ª quinzena 
 

Guterres i el Consell de Seguretat condemnen l'atac contra les forces 
de pau de l'ONU a Mali 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1488062 

 

 
MINUSMA/Marco Dormino 
Un membre del contingent togolès de MINUSMA garanteix la seguretat, als carrers de 
Menaka, al nord de Mali. 
 
El secretari general de l'ONU i el Consell de Seguretat han condemnat aquest dissabte l'atac 
que s'ha dut a terme per elements armats que no han pogut ser identificats contra una base 
d'operacions temporal de la Missió Multidimensional Integrada d'Estabilització de les Nacions 
Unides a Mali al municipi de Kerena, a la zona de Douentza. 
 
Es tracta d'un assalt per part de les tropes de MINUSMA, que s'ha dut a terme el passat 
dimecres i que ha posat fi a la vida d'un membre del personal de manteniment de pau i ha 
causat ferides a altres 27 togolesos. 
 
L'òrgan de Seguretat i António Guterres han mostrat el seu condol a la família de la víctima i 
al poble de Togo. Així mateix, han demanat a Govern de transició de Mali que iniciï una 
investigació sobre l'atac i porti els culpables davant els tribunals. Pel que fa a això, recorden 
que els atacs contra el personal de manteniment de la pau poden arribar a constituir crims de 
guerra basant-se el dret internacional públic. 
El Consell record també que la participació "en la planificació, la direcció, el patrocini o la 
realització d'atacs" contra els agents de manteniment de la pau de la Missió implica l'aplicació 
de sancions, segons les seves resolucions indiquen. 
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Van aprofitar també per expressar la seva preocupació per la situació de seguretat que hi ha 
a l'Àfrica i per la "projecció transnacional de l'amenaça terrorista a la regió de Sahel" i van 
incitar a les parts a Mali a aplicar l'Acord de Pau i Reconciliació de 2015. 
 
Cal destacar, però, la feina de la Força Conjunta del G5 Sahel, que inclou a Burkina Faso, 
Mali, Mauritània, Níger i Txad i que contraresten els efectes de l'activitat dels grups terroristes 
i altres grups delictius, creant un entorn més segur al Sahel. 
 
D'altra banda, en un comunicat de l'Oficina del portaveu d'António Guterres, s'ha celebrat la 
"històrica reunió" que s'ha dut a terme en el Comitè de Seguiment de l'Acord de Pau i 
Reconciliació, que s'ha celebrat aquest dijous a Kidal . 
 
La reunió ha estat presidida pel ministre d'Afers Exteriors d'Algèria, Sabri Boukadoum, ha 
reunit sis ministres malians, als dirigents dels moviments armats signants, així com a la 
Mediació internacional. 
 
El secretari general ha demanat aprofitar l'oportunitat i la dinàmica positiva "traduint els 
compromisos acordats en accions perquè el poble malià pugui collir els beneficis de la pau". 
 
 

Continuen les atrocitats a la República Democràtica del Congo: més de 
2000 civils morts el 2020 

https://news.un.org/es/story/2021/02/1488192 
 

 
© ACNUR/Frederic Noy 
ACNUR reporta que continuen els assassinats i segrestos a Kivu del Nord, República 
Democràtica de Congo. 
 
Els atacs continuats que està havent per part de grups armats en tres províncies orientals de 
país creen por i la destrucció de diverses comunitats. Ja l'any passat van causar la mort de 
més de 2000 civils i a principis de 2021 s'han registrat assassinats i segrestos  a Kivu del 
Nord. En els últims dos anys aquesta violència ha fet que més de cinc milions de persones 
desplacessin. 
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És per això, que l'Agència de l'ONU per als Refugiats (ACNUR) ha alertat aquest dimarts 
sobre els abusos que s'estan cometent a la zona oriental de la República Democràtica del 
Congo per part de grups armats. 
 
En conferència de premsa a Ginebra, el portaveu d'ACNUR va alarmar sobre la situació i 
sobre les atrocitats que s'estan produint i ha confirmat que s'està convertint en "part d'un patró 
sistemàtic per pertorbar la vida dels civils, infondre por i crear estralls". 
 
L'agència ha rebut informes sobre la violència selectiva que hi ha hagut entre desembre de 
2020 i gener de 2021. 
 
Més de 88.000 persones que s'han hagut de desplaçar viuen en 22 llocs assistits per l'ACNUR 
i l'Organització Internacional per a les Migracions. Altres viuen en assentaments espontanis, 
tot i que el 90% aproximadament viuen en comunitats d'acollida. 
 
Els grups armats agredeixen quan creuen que les persones col·laboren amb agrupacions 
contrincants a ells o amb les forces de seguretat del Congo. Alguns civils segueixen atrapats 
en zones on estan amenaçats per grups i on estan havent enfrontaments. 
 
A part, a la fi de l'any passat, els grups van començar fins i tot a cobrar un impost a les 
persones que entraven en els seus cultius, privant així a moltes persones de l'única font 
d'aliments i ingressos. 
 
Tot i que la República Democràtica de Congo ha avançat en la lluita contra les milícies, encara 
no té la capacitat de mantenir el control a les zones que assegura. A causa d'això sorgeix un 
risc que aquests grups tornin a recuperar els espais i imposin el terror. 
 
Per tot això, l'Agència de l'ONU ha subratllat la importància de mantenir l'assistència 
humanitària als desplaçats i ha demanat als donants internacionals a aportar els fons 
necessaris per a aquest treball, ja que de moment només ha rebut el 6% dels 195 milions de 
dòlars que és necessari per a les operacions de país. 
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ACNUR demana a les nacions europees que respectin el dret d'asil i 
detinguin les devolucions immediates i la violència 

https://news.un.org/es/story/2021/01/1487242 
 

 
ACNUR/Achilleas Zavallis 
Sabates, una pilota i un barret enganxats en una tanca de filferro espinós de tres capes en el centre 
de recepció i identificació de Fylakio, prop de la frontera greco-turca. 
 
Està augmentant el cas d'expulsions i devolucions de persones refugiades i sol·licitants de 
l'asil, tant en les fronteres marítimes com en les terrestres a Europa. Així doncs, les Nacions 
Unides per als Refugiats ha cridat aquest dijous als Estats a suspendre aquests hàbits i 
investigar-los. 
 
Sobre això advertia l'Alta Comissionada per als temes de protecció de l'Agència de l'ONU per 
als Refugiats al dir que "ha rebut un flux continu d'informes segons els quals alguns Estats 
europeus estan restringint l'accés a l'asil, retornant a persones després d'haver arribat al seu 
territori o les seves aigües territorials i emprant violència contra elles a les fronteres". 
 
Guillian Triggs ha assegurat que les devolucions s'estan duent a terme de forma violenta i 
sistemàtica. Siguin aquestes devolucions per mar o per terra, els migrants i refugiats corren 
riscos. 
 
Per terra pateixen detencions "de manera extraoficial" i se'ls torna forçosament a països 
limítrofs, no tenint en compte les causes de la protecció internacional. 
 
En els últims anys s'estan produint descensos en el nombre dels refugiats que arriben a la 
UE. Les xifres són preocupants i segons l'Agència "És lamentable que la qüestió d'asil se 
segueixi polititzant i usant com a element de divisió malgrat aquestes xifres cada vegada 
menors". Posa l'accent en la Convenció sobre l'Estatut dels Refugiats de 1951, el Conveni 
Europeu de Drets Humans i el dret de la Unió Europea per dir que "Les autoritats no poden 
denegar l'accés de manera automàtica ni tornar a persones sense dur a terme una avaluació 
individual de les necessitats de protecció". 
 
Triggs ha recordat que "el respecte per les vides humanes", no és una "elecció", sinó una 
"obligació legal i moral". Tot i aixó, si que és veritat que "el dret legítim a gestionar les seves 
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fronteres d’acord amb el dret internacional" correspon als estats. Així i tot, sempre s'han de 
respectar els drets humans, de manera que "Les devolucions són senzillament il·legals". 
 
En relació amb la pandèmia va expressar que "és possible protegir contra la pandèmia al 
temps que es garanteix l'accés a procediments d'asil justos i expedits". 
 
L'Agència demana als Estats d'Europa d'investigar urgentment les denúncies de les violacions 
i maltractaments. 
 
L'ONU expressa que és conscient que hi ha països que han de suportar "una responsabilitat 
desproporcionada" pel que fa a les arribades i demana a la resta de nacions europees a ser 
solidaris i a brindar-suport. 
 
Finalment afegeix, que s'han de respectar els compromisos pel que fa a la protecció de 
refugiats i proporcionar-los una resposta a les seves sol·licituds d'asil, que els rescatin de la 
mar, permetin el desembarcament i el registre i donin suport als nous sol·licitants de suport. 
 

 
"Un dia d'esperança": L'ONU celebra el retorn oficial dels Estats Units 

a l'Acord de París després de quatre anys perduts 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488412 

 

Unsplash/Matthew T. Rader 
El clima extrem a Texas, Estats Units, ha causat temperatures i tempestes sense precedents. 
 
Estats Units s'ha reincorporat oficialment a l'acord internacional que busca evitar l'augment 
de la temperatura de la planeta a nivells irreversibles i fomenta la transició energètica cap a 
una més renovable i alternatives més amigables amb el medi ambient. 
 
La persona enviada d'Estats Units per al Clima ha expressat el compromís de Govern de Joe 
Biden de neutralitzar les emissions, invertir en economia verda i assegurar un futur millor per 
a les properes generacions. 
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El 2020 havia fet efectiu la retirada d’Estats Units durant el govern de Donald Trump de l'Acord 
de París, però no només, sinó també del Consell de Drets Humans i de l'OMS. 
 
Va ser el president Kerry qui va signar aquest Acord al costat de la seva petita néta, a l'ésser 
un "pacte" per als descendents i per a tota la humanitat. Kerry va argumentar que era 
"absolutament possible" mantenir l'augment de la temperatura global a 1,5 graus Celsius, el 
que és el màxim que es pot arribar a tenir per tal d'evitar conseqüències catastròfiques segons 
els científics internacionals. 
 
Així i tot, António Guterres, Secretari General de Nacions Unides, ha ressaltat que tot i que 
els compromisos que s'han assumit fins ara no han estat suficients, que no s'estan complint 
en molts llocs i que el senyal d'alarma ressona per tot arreu. 
 
Kerry en el seu moment va recordar que els Estats Units no podria fer-ho sol i que la Xina, el 
major emissor, Índia, Rússia, Japó i altres 17 països havien d'unir-se a la causa. 
 
Els Estats de l'G20 tenen fonamentalment una tasca important a complir. L'any passat, els 
països "que representen el 70% de l'economia mundial i el 65% d'emissions globals de diòxid 
de carboni es van comprometre al “zero net ". 
 
A la fi és un compromís de cada estat per reduir les emissions de gasos d'efecte hivernacle i 
evitar l'augment de la temperatura global mitjana a menys de 2 graus centígrads. 
Segons el titular de l'ONU, es necessiten accions perquè la recuperació de la pandèmia de 
COVID-19 sigui una oportunitat per tirar endavant el més fort possible. 
 
Això vol dir acabar amb el carbó, donar suport a una transició justa, prestant protecció a les 
persones que es juguen els llocs de treball, parar d'invertir en projectes de combustibles 
fòssils que acaben amb la salut de les persones, destrueixen la biodiversitat i contribueixen a 
la catàstrofe climàtica i implica finalment també "transferir la càrrega fiscal dels ingressos al 
carboni". 
 
Guterres ha afegit que s'ha de tancar la bretxa financera, donant suport als països que estan 
patint més les conseqüències d'aquesta crisi climàtica. Ha suggerit als estats que formen el 
G7 ha buscar solucions concretes sobre les finances en la pròxima cimera al juliol. 
 
El president dels Estats Units ha confirmat el seu compromís amb la lluita climàtica en la 
Conferència sobre Seguretat que hi ha hagut a Munic, Alemanya i ha avançat que el 22 d'abril, 
Dia Internacional de la Terra, serà amfitrió d'una Cimera de Líders que té com a objectiu 
impulsar accions més ambicioses entre els principals emissors de carboni, que inclou "l'acció 
climàtica nacional dels Estats Units". 
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No hi ha cap senyal d'alarma sobre la seguretat de les vacunes COVID-

19 després de 200 milions de dosis administrades 
https://news.un.org/es/story/2021/02/1488482 

 

 
OPS/Karen González 
La vacunació a Colòmbia va començar el 18 de febrer de 2021. 
 
Les vacunes són segures i ni tan sols una història d'al·lèrgies hauria de ser una raó per no 
posar-la, llevat que sigui un component concret de la immunització afirma Anthony Fauci, 
assessor mèdic cap dels Estats Units. La possibilitat de tenir una reacció anafilàctica, que pot 
ser controlada, és de 2 a 5 entre un milió, pel que fa a les vacunes Pfizer i Moderna. 
 
L'OMS està vigilant les dades de les vacunes COVID-19 que s'han aplicat fins ara i no ha 
trobat cap problema greu o motiu d'alarma. 
 
En relació amb les reaccions anafilàctiques que s'han produït per l'administració de Moderna 
i Pfizer, el doctor Anthony Fauci ha dit que "aquestes són reaccions que es deuen 
probablement, no estem 100% segurs, al polietilenglicol que s'utilitza en la preparació de la 
vacuna. Això encara no s'ha provat definitivament, però ho sospitem. Actualment estem 
treballant per intentar esbrinar quina és la gènesi i quina és la patogènesi d'aquestes 
reaccions al·lèrgiques". 
 
S'adverteix que les reaccions poden ser greus i per això s'adverteix a les persones que "han 
tingut prèvies reaccions anafilàctiques a algun component conegut de la vacuna, que no rebin 
la immunització". 
 
L'assessor cap sobre COVID-10 del president Joe Biden ha assegurat que només hi ha hagut 
entre quatre i cinc reaccions anafilàctiques en un milió de dosis de la vacuna Pfizer i dos a 
tres a la vacuna Moderna. 
 
Fauci indica que les persones amb història prèvia de reaccions anafilàctiques s'hauran de 
quedar en observació mitja hora després d'haver rebut la vacuna i les que no tenen historial, 
almenys 15 minuts. 



 

 

 

 
ANU INFORMA 

 
  

8

 
L'OMS ha denunciat que els contractes bilaterals de països rics amb els fabricants de les 
vacunes estan impedint la distribució equitativa en el món. El doctor Tedros Adhanon 
Gebreyesus ha confirmat que només es podrà finançar la iniciativa COVAX, el mecanisme de 
l'OMS per a la distribució equitativa, si els Estats rics "cooperen i respecten" els acords. 
 
No estem davant d'una qüestió de caritat, sinó que simplement és impossible acabar amb la 
pandèmia si no es vacuna a tot el món. Per això mateix, els interessa a tots els treballadors 
de la salut i a altres grups de risc a tot el món que siguin els primers a rebre la vacuna. 
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