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L
a localitat d’Enniskillen, al comtat

nord-irlandès de Fermanagh, aco-

llirà la cimera anual del G-8 el 17 i 18

de juny. La reunió del també conegut

com a club dels 8 arriba en uns moments

d’escalada de la tensió a Irlanda del Nord,

després dels disturbis protagonitzats l’hi-

vern passat per grups lleialistes i unionis-

tes que protestaven per la retirada de la

bandera britànica de l’ajuntament de

Belfast. La conjuntura social tampoc no

acompanya l’estabilitat de la zona. Les

polítiques d’austeritat imposades des de

Westminster estan causant estralls entre

la població nord-irlandesa i les taxes d’a-

tur arriben a nivells no vistos des de 1998.

EL ‘MODUS OPERANDI’ DEL G-8
El novembre de 1975, els Estats Units,

França, el Regne Unit, Alemanya, Itàlia i

el Japó van dur a terme la primera cimera

dels països més industrialitzats del món a

Rambouillet, França. El 1976, s’hi va

incorporar el Canadà i, finalment, Rússia

s’hi va unir el 1998 i es va conformar,

finalment, el conegut G-8, el club de

mandataris polítics més rics i influents

del planeta. Cimera rere cimera, s’ob-

serva una invariable reafirmació de les

bondats de la globalització neoliberal i

un impuls continu de les reformes que la

potencien: liberalització comercial i

financera, privatitzacions, flexibilitat del

mercat laboral i polítiques macroeconò-

miques deflacionistes i tipus d’interès

elevats. Sovint, aquest missatge es veu

diluït als mitjans de comunicació sota

anuncis espectaculars en àmbits com la

lluita contra la pobresa, les iniciatives de

reducció del deute o les ajudes contra

malalties infeccioses com la sida o la

malària. A l’hora de la veritat, però, a-

questes grans promeses s’han trencat sis-

temàticament.

Les discussions del G-8 no són ober-

tes, no se’n fa cap transcripció i els únics

documents totalment públics que es

coneixen són les declaracions finals, raó

per la qual diferents ONG i moviments

antiglobalització acusen el club dels 8 de

falta de transparència. La teoria és que el

G-8 no té poder decisori, ja que és un

fòrum de discussió, però la praxi, segons

l’Observatori del Deute en la Globalització

(ODG), és ben diferent: “Les iniciatives

que hi sorgeixen s’imposen implacable-

ment en les institucions internacionals

com el Consell de Seguretat de l’ONU, el

Banc Mundial, l’FMI o l’OMC”.

A la cita d’enguany, s’abordaran temes

com la guerra a Síria, l’obertura de les

economies, les societats i els governs per

impulsar el lliure comerç o la lluita con-

tra el frau fiscal. L’escalfament global i el

canvi climàtic, en canvi, han quedat fora

de l’agenda. El G-8 es converteix en el

fòrum on es dissenya la globalització
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Un complex de luxe aïllat i de difícil accés situat al nord d’Irlanda acull, el 17 i 18 de juny, la cimera anual del 

G-8, amb l’objectiu d’aprofundir la globalització econòmica neoliberal. La trobada va acompanyada d’un des-

plegament policial immens, que suposa un enorme cost per a les arques públiques en un moment en què les

ajudes estatals a les classes desafavorides pateixen retallades. Com en edicions anteriors, nombrosos col·lec-

tius preparen mobilitzacions de rebuig contra un certamen que, anualment, acumula casos de repressió.

Les cimeres del G-8 no
són obertes i els únics
documents públics que
es coneixen són les
declaracions finals

Pau Fabregat
@Pau_Fabregat

ECONOMIA // LA CIMERA DELS CAPS D’ESTAT MÉS PODEROSOS ES FA AL NORD D’IRLANDA I COSTARÀ MÉS DE 100 MILIONS

El G-8, despesa pública al
servei de l’agenda neoliberal

Foto de família de la cimera del G-8 de l’any 2012 / PRESIDENT OF THE EUROPEAN COUNCIL
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108 
cel·les, amb capacitat per a 300
persones, de la presó nord-irlandesa
de Maghaberry s’han reservat per
tancar-hi les manifestants

450
agents de l’empresa de seguretat priva-
da G4S han estat contractats per prote-
gir l’exlcusiu ‘resort’ on es farà la troba-
da dels vuit caps d’estat

115
milions d’euros és el cost global que
pot suposar la cimera del G-8 per a les
arques públiques, en ple context de
retallades socials

Blindatge policial
i legislació 
d’excepció
Agents d’Anglaterra, Gal·les i Escòcia 
reforçaran la PSNI. La seguretat privada 
també farà negoci amb la cimera

“L’
operació de seguretat de

més envergadura mai duta

a terme a Irlanda del Nord”.

Així definia Matt Baggot, cap de la PSNI,

l’operatiu muntat per les forces de segu-

retat de cara a la cimera del G-8. L’ope-

ració està dirigida per la policia nord-

irlandesa, que rebrà reforços des de

diferents flancs. En concret, 3.600 efec-

tius provinents d’Anglaterra, Gal·les i

Escòcia donaran suport als 7.500 a-

gents de què ja disposa la PSNI. El camp

britànic d’entrenament militar de Long-

moor ha estat el lloc escollit per dur a

terme un programa d’ensinistrament

per a l’ocasió. Durant vuit setmanes, els

efectius de reforç provinents del Regne

Unit han anat passant pels camps d’en-

trenament coordinats per la PSNI, que

acumula una dilatada experiència

adquirida durant el conflicte nord-irlan-

dès. Segons el portaveu de la PSNI, s’ha

instruït els agents en l’ús de canons d’ai-

gua, el desplegament de vehicles Land

Rover blindats i fins i tot els han sotmès

a exercicis en “una ciutat recreada, on

el personal pot perfeccionar tàctiques

d’ordre públic i on incidents com el

llançament de còctels Molotov es van

poder simular a la perfecció”.

La seguretat privada també farà ne-

goci amb el G-8. 450 agents de l’em-

presa G4S han estat contractats per

reforçar la protecció del luxós hotel on

es farà la cimera. La companyia brità-

nica tampoc no es lliura de la polèmica.

P. F. 
@Pau_Fabregat

L’ensinistrament dels
efectius destinats a la
cimera s’ha fet al camp
militar de Longmoor

neoliberal i on es prenen de facto deci-

sions clau sobre la gestió de la política i

l’economia mundials, encara que la gran-

diloqüència de la retòrica sigui inversa-

ment proporcional a l’escala dels seus

èxits, com demostra la història.

INACCESSIBILITAT I OPULÈNCIA
Com marca la tradició de les darreres

reunions del G-8, la localització on es farà

la cimera anual es caracteritza pel seu

aïllament i inaccessibilitat. El propòsit,

dificultar l’arribada de les possibles mar-

xes o manifestacions preparades per a

l’ocasió. Ubicat en una petita illa al nord-

oest d’Irlanda, el complex de luxe Lough

Erne Resort és el lloc on es reuniran els

caps dels països més rics del món el 17 i 18

de juny. 120 habitacions, dos camps de

golf, un spa tailandès, sis sales de confe-

rències i tres restaurants d’alta cuina con-

formen la luxosa instal·lació. S’hi pot

dormir per 185 euros la nit, es pot volar

amb helicòpter o hidroavió i fins i tot s’hi

poden rebre lliçons de vol.

Lluny d’aquesta ostentació, trobem la

població d’Enniskillen, que veu pertor-

bada la seva vida quotidiana arran de la

celebració de la cimera. Segons publi-

cava el Belfast Telegraph, fa mesos que hi

ha agents britànics rondant per la zona,

les carreteres pateixen talls de circulació

constants pels controls policials i la mari-

na britànica està patrullant a la regió des

de fa setmanes. El Servei de Policia del

Nord d’Irlanda (PSNI, en anglès) ha cons-

truït una tanca metàl·lica de sis quilòme-

tres de longitud i tres metres d’alçada

que envolta el perímetre del resort per,

segons fonts policials, “assegurar el bon

funcionament de la cimera”. Rebre els

vuit caps de govern dels països més pode-

rosos del món no surt gratis; els efectius

policials “espien veïns i visitants des de fa

mesos i s’està sotmetent la comunitat local

a una llei d’excepció amb el pretext de la

seguretat de la cimera”, explica Hugh Cor-

coran, membre del Sindicat Independent

de Treballadors (IWU en anglès).

SENSE AUSTERITAT
El cost per a les arques públiques i l’apli-

cació de mesures d’excepció contra la

ciutadania amb el pretext de protegir el

desenvolupament de la cimera han pro-

vocat una allau de crítiques de la societat

civil, els sindicats i els partits polítics.

Gerry Kelly, membre de l’Assemblea

Legislativa d’Irlanda del Nord pel Sinn

Féin, ha assegurat que només l’operatiu

policial tindrà un cost de 60 milions d’eu-

ros. A aquesta xifra, s’hi han de sumar les

despeses d’allotjament dels caps d’estat

participants al Lough Erne Resort. Nao-

mi Connor, membre de l’Aliança pels

Serveis Públics a Irlanda del Nord (NI-

PSA en anglès) afirma que la despesa glo-

bal per a l’erari públic pot superar els 115

milions d’euros. Els costos totals de les

cimeres anteriors confirmen la tesi de

Naomi Connor. Segons un informe publi-

cat el 2010 per la Munk School for Global

Affairs de la Universitat de Toronto, des

del G-8 celebrat a Gènova el 2001, cap

cimera no ha costat menys de 75 milions

d’euros, amb el rècord de 425 milions

assolit a la trobada que es va fer el 2008

al Japó.

L’empresariat i els partits polítics ma-

joritaris, en canvi, no ho veuen així, ja

que defensen l’arribada del G-8 com una

oportunitat per promocionar la regió per

a les inversions estrangeres i argumenten

que suposarà la creació de nous llocs de

treball i l’estímul econòmic. Segons la

cadena britànica BBC, la cimera del club

dels 8 deixarà 40 milions de lliures a la

regió i incentivarà els negocis al territori

nord-irlandès. Els principals mitjans de

comunicació britànics i irlandesos fa

mesos que proclamen els potencials be-

neficis que pot aportar el G-8 als sis com-

tats de l’Ulster. No obstant això, la socie-

tat ho posa en qüestió. Naomi Connor

apunta que la ciutadania ja coneix a-

quests cants de sirena per part de l’esta-

blishment i afirma que projectes similars

com “el Golf Open d’Irlanda o els Euro-

pean Music Awards de l’MTV no van

reportar el benefici directe anunciat a la

regió i els petits propietaris d’establi-

ments locals al nord-oest es van queixar

que s’havien impulsat negocis, però fora

de la comunitat local”.

Hugh Corcoran del sindicat IWU de-

fensa la mateixa tesi. Explica que la des-

pesa pública que suposa el G-8 a Irlanda

del Nord, en un moment en què s’estan

retallant ajudes estatals tan bàsiques com

les d’allotjament i manutenció, és inassu-

mible. El jove sindicalista relata que “no

es pot tolerar el cost de la cimera en un

moment en què, a Belfast, les mares

veuen com els seus fills tenen dificultats

respiratòries a causa dels problemes

d’humitat de les cases, perquè la Direcció

d’Habitatge no les manté adequadament

per falta de pressupost”. “Això és un

insult a la gent d’aquest país”, sentencia

Corcoran.

Una tanca metàl·lica 
de tres metres d’alçada
envolta el perímetre del
‘resort’ on es farà la cimera

Continua a la pàgina següent >>>

“S’està sotmetent la
comunitat local a una
llei d’excepció amb el
pretext de la seguretat”

La policia nord-irlan-
desa dirigirà l’opera-
tiu que es desplegarà
durant la cimera /
GERMAN CABALLERO
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É
s habitual que la celebració de la

cimera anual del G-8 vagi acompan-

yada d’una contracimera, normal-

ment de caire pacífic i festiu. Segons

Iolanda Fresnillo, membre de la Plata-

forma Auditoria Ciutadana del Deute,

fins el 2005, les contracimeres destaca-

ven per l’ús de la desobediència civil i

l’acció directa com a mètode de protesta,

però, a partir d’aquesta data, s’han anat

fent més petites i les accions han estat

encapçalades principalment per ONG,

mentre que els moviments socials per-

den rellevància. No obstant això, l’elevat

nombre de detencions i l’ús sistemàtic de

la repressió contra les manifestants no ha

minvat els últims anys.

El 2003, a Evian (Suïssa), dos activis-

tes de Can Masdeu es van penjar des d’un

pont per evitar que una delegació arribés

a la cimera i un d’ells va resultar greu-

ment ferit quan va de caure de 25 metres

després que un policia tallés la corda que

el subjectava. Tres anys després, els dos

agents imputats van ser absolts. Però,

sens dubte, la cara més crua i salvatge de

la repressió policial a les contracimeres

del G-8 es va viure el 20 de juliol de 2001

als carrers de Gènova, quan un carabi-

nieri va assassinar d’un tret al cap el jove

anticapitalista Carlo Giuliani. Totes les

proves apuntaven a l’agent que es tro-

bava dins el vehicle des d’on, suposada-

ment, va sortir el tret. Tanmateix, els

càrrecs que hi havia contra ell van ser

retirats per la jutgessa del cas

MÚSICA I ACCIONS DE PROTESTA 
Malgrat la legislació d’excepció i el blin-

datge policial, el G-8 serà rebut amb

manifestacions, fòrums i protestes de la

societat nord-irlandesa. Els dies previs a

la cimera i durant la reunió, es duran a

terme nombroses accions arreu del terri-

tori irlandès i també britànic. Durant la

setmana, Londres acollirà diverses activi-

tats promogudes per la plataforma Stop

G8: carnavals anticapitalistes, xerrades,

ponències, tallers i concerts. A Irlanda

del Nord, les associacions sindicals i la

societat civil també han organitzat ac-

cions de denúncia. El Sinn Féin ha creat

l’Irish Anti-imperialist Forum, del 13 al 15

de juny, on es faran ponències relaciona-

des amb l’anticapitalisme i l’autodetermi-

nació dels pobles. Paral·lelament, les

unions sindicals han engegat la cam-

panya Another world is possible!, que,

del 13 al 16 de juny, omplirà els carrers de

Belfast de música, cine, espectacles i

debats en protesta contra l’arribada dels

vuit caps d’Estat més poderosos del món.

La setmana reivindicativa finalitzarà amb

una marxa unitària pels carrers d’Ennis-

killen, la petita localitat que alberga la

cimera.

P. F. 
@Pau_Fabregat

Un manifestant és
detingut per la polícia
a Rostock (Alemanya)
durant les protestes
contra la cimera del
G-8 de l’any 2008 /
GUILLEM VALLE

El G-8 serà rebut amb
manifestacions, fòrums 
i protestes de la societat
nord-irlandesa

G4S s’ha convertit en un dels principals

objectius de la campanya de Boicot Des-

inversions i Sancions (BDS) a l’Estat d’Is-

rael a causa de la seva implicació directa

en la vulneració dels drets humans del

poble palestí, ja que proveeix de material

i serveis de seguretat les presons israelia-

nes i els diferents check-points instal·lats

arreu dels Territoris Ocupats.

Però l’operació de cuirassat de la

regió no s’acaba amb les empreses de

seguretat privada, la compra d’aparells

de guerra i l’arribada de milers d’agents

al nord d’Irlanda. David Ford, ministre

de Justícia d’Irlanda del Nord, va anun-

ciar que s’han aprovat noves lleis d’ex-

cepció que permetran mantenir els tri-

bunals oberts els diumenges i durant la

nit, per poder agilitzar els possibles pro-

cessos judicials contra manifestants.

L’espectre electromagnètic tampoc no

s’escapa de les mesures de seguretat i

s’ha aprovat una esmena que autoritza a

apagar temporalment les xarxes de tele-

fonia mòbil si es considera oportú. Els

deliris de control són tan grans que s’ha

reservat un bloc sencer de la presó de

Maghaberry per recloure manifestants i

s’han habilitant 108 cel·les amb capaci-

tat per a 300 persones.

‘DRONES’
Mitjans de referència com la BBC o el

diari The Guardian van publicar –fa uns

mesos– que, a més dels 11.000 efectius

policials que es desplegaran durant la

cimera, la PSNI tenia previst comprar dos

drones –vehicles aeris no tripulats– amb

un cost d’un milió de lliures cadascun

(1,15 milions d’euros). Els drones, que s’u-

tilitzarien per a la vigilància de la cimera,

són màquines amb un tràgic historial de

guerra al darrere. Només al Pakistan, des

de 2004, han executat 288 atacs, que han

causat 2.700 morts, un 17% per cent de

les quals eren civils. Durant l’operació

Plom Fos que va llençar Israel sobre Gaza

el 2009, es van documentar 42 atacs i 87

morts causades pels drones, segons

informa l’investigador Oriol Sabaté, de la

campanya Negocis Ocults. Aquest setma-

nari s’ha posat en contacte amb l’oficina

de premsa de la PSNI per confirmar

aquesta compra, però no s’ha obtingut

cap resposta. Els avions no tripulats se

sumen als dos helicòpters de què ja dis-

posa la PSNI. A més, se n’ha llogat un

altre per a l’operació i un quart que s’ha

comprat per set milions de lliures (8,2

milions d’euros) recentment.

Una esmena autoritza a
apagar temporalment
les xarxes de telefonia
mòbil si es considera
oportú

>>> Ve de la pàgina anterior

BELFAST, LONDRES I ENNISKILLEN SERAN ALGUNS DELS ESCENARIS DE LES ACCIONS DE PROTESTA 

Quan la repressió
esdevé norma 


