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NOVES TENSIONS ENTRE
UCRAÏNA I RÚSSIA
Des de principis de 2021, han sorgit noves tensions set anys
després de l'inici de la guerra entre Ucraïna i Rússia.

U

craïna acusa Rússia d'haver enviat més de
80.000 soldats a la seva frontera i de
preparar una nova agressió, segons el diari
francès Le Monde. Per a Rússia, l'OTAN i els Estats
Units estan convertint la regió en un polvorí.

El retorn d'aquestes tensions fa témer la represa
dels combats malgrat l'alto el foc vigent des del
mes de juliol passat entre els rebels separatistes de
l'est d'Ucraïna, secundats per Moscou, i l'exèrcit
ucraïnès.

Des de fa diverses setmanes, els vaixells de guerra
russos naveguen riu amunt cap a Ucraïna, i les
forces aèries russes, els vehicles blindats i desenes
de milers de soldats s'han desplegat prop de la
frontera ucraïnesa, la qual cosa ha fet créixer
l'amenaça d'una nova guerra. Moscou es defensa
de qualsevol intrusió i evoca exercicis militars, igual
que els de l'OTAN.

Fa set anys, va esclatar una guerra entre Rússia i
Ucraïna, que va acabar amb l'annexió de Crimea
per part de Rússia. Mentrestant, Vladimir Putin va
fer construir un pont entre Crimea i la península
russa.

L'OTAN va reaccionar el passat 13 d’abril, a través
del seu Secretari General, Jens Stoltenberg, a
aquesta demostració de força dient que "la
considerable acumulació militar de Rússia és
injustificada, inexplicable i
profundament
preocupant". A més, va demanar que Rússia posi fi
a aquesta demostració de força a prop i al voltant
d'Ucraïna.

El que està en joc en aquest conflicte és territorial i
estratègic, primer per l'annexió de Crimea per part
de Rússia en 2014. Últimament per les
demostracions de força i la represa dels combats
que van matar a vint soldats ucraïnesos i 57 ferits
el que va indicar el president Zelensky.
Des del començament de les tensions o conflictes
amb Rússia en el 2014, Ucraïna continua sofrint un
conflicte de baixa intensitat que encara persisteix
amb més de 14.000 morts des de llavors.
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En tots dos costats, rus i ucraïnès, es lliura una
guerra d'imatge i desinformació per a justificar
cada intervenció.
D'altra banda, hi ha actors externs al conflicte que
intervenen, en el matí del 15 d'abril, la Casa Blanca
va fer pública una sèrie de sancions contra Moscou
en represàlia per les amenaces a Ucraïna, com
l'expulsió de deu diplomàtics russos i la prohibició
als bancs estatunidencs de comprar directament el
deute emès per Rússia a partir del pròxim 14 de
juny.
El divendres 30 d'abril, Rússia va anunciar sancions
contra vuit funcionaris europeus, entre ells el

president del Parlament Europeu, en represàlia per
les establertes. És una veritable demostració de
força, i Putin vol reaccionar amb un discurs més
dur.
En definitiva, es tracta d'un assumpte simbòlic, no
es tracta de declarar la guerra i enviar míssils, sinó
de jugar un joc de poder internacional, el resultat
d'aquestes tensions és que la població està al mitjà
d'aquest conflicte.

Paola Bucero Lanzi,
equip d’ANUE.
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