
 

 

 

 

 

 

 

 

Laia Comallonga - Barcelona  

L'inici d'aquesta guerra té el seu origen en 1991, 

quan es va dissoldre la Unió Soviètica i els seus 

territoris es van convertir en repúbliques 

independents i, una posició reforçada d'Ucraïna 

amb l'OTAN va implicar la pèrdua directa de la 

influència de Rússia sobre aquest país. 

La invasió russa a Ucraïna va donar principi a la 

fi de febrer i s'allarga des de fa més de tres 

setmanes. El conflicte continua malgrat les 

condemnes de la comunitat internacional.  

Ens situem en el dia 20 d'invasió, després de la 

gran demolició russa a Ucraïna i la gran quantitat 

d'ucraïnesos refugiats en altres llocs, aquests dos 

països es preparen per a una nova ronda de 

converses després que dilluns passat es prendrà 

un “recés tècnic” en les negociacions. Encara 

així, les forces invasores de Moscou mantenen 

els seus assalts en tot el territori exsoviètic amb 

explosions que ja s'escolten des de primera hora 

del dia a Kiev.  

La guerra a Ucraïna pot provocar un “huracà de 
fam” i col·lapsar el sistema alimentari global 



 

Des de l'ONU, es vol donar veu a la necessitat de 

mediació per a la pau, el líder de l'ONU 

explicava que la millor solució és optar per la 

diplomàcia i la pau. En aquesta guerra no hi 

haurà un guanyador i un perdedor, només 

tindrem perdedors, ja que la guerra no sols està 

arrasant amb Ucraïna, en particular Kíev; està 

creant un huracà de fam, una emigració de la 

majoria de població i una devastació econòmica 

difícil de remuntar.  

La població ucraïnesa viu en un constant 

sofriment, i el que està deixant clar aquesta 

guerra és que es va molt més enllà d'Ucraïna, 

perquè amb això s'està atacant a les persones 

i als països més vulnerables del món. De fet, 

Antonio Guterres, secretari General, va 

afirmar que “Rússia i Ucraïna representen 

més de la meitat del subministrament global 

d'oli de girasol i al voltant del 30% del blat 

mundial, i Ucraïna proporciona més de la 

meitat del subministrament d'aquest cereal 

al Programa Mundial d'Aliments, la major 

agència humanitària del planeta”. Va 

establir també que, a causa d'això, els preus 

de matèria primera i, en general, de coses de 

primera necessitat, pugen sense control i les 

cadenes de subministrament s'interromp 

mentre els altres costos han arribat a nivells 

rècord. Va advertir que “tot això està 

afectant més els més pobres i està plantant 

les llavors de la inestabilitat política a tot el 

món”. 
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ANUE no fa necessàriament como a seves les opinions expressades pels seus col·laboradors. 
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