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REsuM EXECuTIu

Cap a finals de 1989 dos murs històrics es van esfondrar, sorprenent i 
inspirant a persones de tot el món. El primer, el 9 de novembre de 1989, 
va ser la caiguda del Mur de Berlín després de 28 anys. El segon mur era 
més simbòlic, però igualment impactant en la forma en què dividia a les 
persones i segregava vides. Va ser el sistema d’apartheid a Sud-àfrica. 
Mentre que els berlinesos començaven a desmantellar el mur que els 
separava peça per peça, el recentment nomenat president sud-africà 
F.W. de Klerk havia començat a negociar amb l’ANC, iniciant un procés per 
acabar amb l’apartheid. El febrer de 1990, de Klerk va anul·lar la prohibició 
del Congrés Nacional Africà, va alliberar Nelson Mandela i altres presos 
polítics i va posar fi a l’estat d’emergència.

És realment contundent que 30 anys després ens trobem en un món 
amb més murs que mai. De sis murs el 1989, hem passat actualment a 
almenys 63 murs al llarg de les fronteres o en territoris ocupats a tot el 
món i els líders polítics a tot arreu estan demanant-ne més. I això només 
inclou els països amb estructures físiques emmurallades. Molts més 
països han militaritzat les seves fronteres mitjançant el desplegament 
de tropes, vaixells, avions, drons i vigilància digital, patrullant terra, mar i 
aire. Si comptem aquests “murs”, en serien centenars. Com a resultat, ara 
és més perillós i mortal que mai creuar les fronteres per a les persones 
que fugen de la pobresa i la violència i, una vegada que les han creuat, 
l’aparell de les fronteres segueix actiu i constitueix una amenaça.

Realment estem en un món emmurallat. I mentre construïm aquestes 
fortaleses, també estem segregant les persones, protegint els privile-
gis i el poder d’uns i negant els drets humans i la dignitat d’altres. És 
per això que el nostre informe sosté que 30 anys després del seu col-
lapse a Sud-àfrica, el nostre món emmurallat està creant un nou tipus 
d’apartheid global. Les fronteres com l’apartheid es construeixen sobre 
ideologies racistes, neguen a grups de persones els drets bàsics i per-
petuen la violència. Com sosté aquest informe, el concepte d’apartheid 
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global “ajuda a explicar les tendències i estructures 
de poder i la segregació global” en les quals “els murs 
són només una de les dimensions físiques i visibles de 
la creixent violència cultural, estructural i física que 
aquest sistema crea al món”.

En aquest informe examinem l’augment dels murs 
construïts per part de cada vegada més governs, les 
causes subjacents de l’aparició d’un apartheid global 
i les empreses que busquen lucrar-s’hi. A més de pro-
porcionar una descripció global dels murs fronterers, 
l’informe analitza set estudis de cas: Austràlia, l’Índia, 
Israel, Mèxic-Guatemala, Espanya, Síria i el Sàhara 
Occidental.

Entre les seves conclusions, l’informe revela que:

■■ Hi ha hagut un augment constant de murs des de 
1989 amb notables onades de construcció de murs 
el 2005 i 2015. Només l’any 2015 es van construir 
catorze murs. Des de 2018, hi ha 63 murs a tot el 
món.

■■ La investigació conclou que 6 de cada deu persones 
al món viuen en un país que ha construït murs a les 
seves fronteres.

■■ Àsia té el major nombre de murs (56 per cent) se-
guida d’Europa (26 per cent) i Àfrica (16 per cent).

■■ Les principals raons que donen els governs per 
justificar els murs són per aturar la immigració i 
el terrorisme, atribuïdes com els motius clau per 
construir la meitat dels murs del món. Les raons 
donades per a la construcció de murs són les se-
güents: immigració (32 per cent), terrorisme (18 per 
cent), contraban de béns i persones (16 per cent), 
narcotràfic (10 per cent), disputes territorials (11 per 
cent) i entrada de militants d’altres països (5 per 
cent).

■■ Israel és el país amb el major nombre de murs (sis), 
seguit del Marroc, l’Iran i l’Índia (tres), i Sud-àfrica, 
Aràbia Saudita, Emirats Àrabs Units, Jordània, Tur-
quia, Turkmenistan, Kazakhstan, Hongria i Lituània 
(dos).

■■ L’Índia ha construït tres murs fronterers de 6.540 
quilòmetres de llarg, el que significa que el 43 per 
cent de les seves fronteres estan emmurallades.

■■ El Sàhara Occidental té un mur construït per les 
forces d’ocupació marroquines considerat “la bar-
rera militar funcional més gran de món”, de 2.720 
km de llarg envoltat per nou milions de mines ter-
restres, la qual cosa el converteix en un dels països 
més minats del món.

■■ L’exemple d’Austràlia mostra com els països no 
necessiten murs físics per mantenir allunyats els 
migrants. Les forces armades d’Austràlia i el Co-
mando de Fronteres Marítimes de la Força Fronte-
rera d’Austràlia utilitzen una gamma de patrulleres 
i avions per protegir les fronteres marítimes, junta-
ment amb un sistema de detenció fora de les seves 
fronteres summament controvertit i que viola els 
drets humans. Austràlia ha gastat aproximadament 
5 mil milions de dòlars australians en polítiques de 
seguretat fronterera entre 2013 i 2019.

■■ Mèxic i la seva frontera amb Guatemala és un altre 
cas de fronteres militaritzades que no depenen de 
murs. Aquí s’ha construït una extensa infraestruc-
tura de seguretat a la frontera i els seus voltants, 
amb equips i fons estatunidencs a través del pro-
grama Frontera Sur, el que empeny els migrants a 
embarcar-se en rutes més perilloses i en mans de 
traficants i contrabandistes.

■■ Fins a 4 països d’un total de 5 han construït murs 
fronterers contra Síria en alguns dels seus trams, 
on la situació de la població civil és extremadament 
greu, 13 milions de persones necessiten ajuda hu-
manitària i 6,2 milions es troben desplaçats de les 
seves llars al seu propi país.

Dirigir i treure profit d’aquest augment en la construc-
ció de murs és tot un Complex Industrial Fronterer. 
Aquesta indústria ha reforçat una narrativa en què 
la migració i altres desafiaments polítics i/o huma-
nitaris a la frontera s’emmarquen principalment com 
un problema de seguretat, on la frontera mai pot ser 
prou segura i per al qual les seves últimes tecnologies 
militars i de seguretat són sempre la solució.

Molts murs i tanques són construïts per empreses de 
construcció locals o per organismes governamentals, 
com l’exèrcit. No obstant això, els murs estan sempre 
acompanyats per una varietat de sistemes tecnolò-
gics -com equips de monitorització, detecció i identi-
ficació, vehicles, avions i armes- que proporcionen les 
empreses militars i de seguretat. Els sistemes autò-
noms i robòtics, com els drons i les torres intel·ligents, 
també s’utilitzen (o proven) cada vegada més per a la 
seguretat fronterera, fins i tot com a part de, o con-
nectats a, murs i tanques.

■■ La nostra investigació anterior va identificar a 
grans empreses armamentistes com Airbus, Tha-
les, Leonardo, Lockheed Martin, General Dynamics, 
Northrop Grumman i L3 Technologies com les prin-
cipals guanyadores de contractes relacionats amb 
la construcció de murs fronterers i tanques a Eu-
ropa i els Estats Units. Els casos descrits en aquest 
informe mostren que altres empreses com Elbit, 
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Indra, Dat-Con, CSRA, Leidos i Raytheon, també 
són actors importants en el mercat global de murs 
i tanques.

■■ Empreses israelianes com Elbit i Magal Security 
són actors globals notablement importants en 
la construcció i el manteniment de murs, sovint 
promovent el seu treball en l’àmbit internacional 
assenyalant la seva participació ‘provada sobre 
el terreny’ en la construcció de l’extensa infraes-
tructura de murs i tanques d’Israel dins dels seus 
territoris ocupats.

Darrere de l’augment dels murs i la indústria s’amaga 
una narrativa poderosa i manipuladora que s’ha tor-
nat hegemònica. Sosté que els migrants, en particu-
lar, són una amenaça per a la forma de vida d’alguns 
països, en comptes de víctimes de polítiques econò-
miques i polítiques perpetuades i promogudes pels 
països més rics que obliguen les persones a aban-
donar les seves llars. Aquesta narrativa utilitza el 
llenguatge de la por per persuadir les persones que 
donin suport a les solucions basades en la seguretat, 
en particular la militarització de les fronteres, i fer els 

ulls grossos davant les seves conseqüències mortals. 
És manipulador, perquè distreu a la gent de les causes 
reals de la inseguretat -la concentració de poder i ri-
quesa a mans d’una petita elit, un sistema que només 
existeix a costa de l’explotació de les poblacions més 
pobres del món- que impedeix la provisió d’habitatge, 
atenció mèdica, educació i mitjans de subsistència per 
a tots que brindarien seguretat i pau duradores.

La narrativa de la por i la seguretat és clarament se-
ductora, tal com mostra l’augment de murs a tot el 
món, però les experiències històriques de la caiguda 
del Mur de Berlín i l’Apartheid fa 30 anys demostren 
que no és impermeable. Els canvis en l’opinió pública, 
particularment com a resultat de la mobilització exi-
tosa dels moviments socials, poden soscavar fins i tot 
els sistemes d’opressió més forts. Els murs que ens 
divideixen poden semblar permanents, però l’educa-
ció i l’acció política poden derrocar-los. És hora d’una 
nova onada de mobilització, contra el món emmura-
llat que només serveix a una petita elit i traeix les es-
perances de la gran majoria de la humanitat que vol 
viure amb dignitat i justícia.
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INTRODuCCIÓ

L’informe Món emmurallat, cap a l’Apartheid Global pretén continuar 
amb el treball iniciat pel Centre Delàs d’Estudis per la Pau el 2018 amb 
Aixecat murs: polítiques de la por i securitització a la Unió Europea que 
analitzava els diferents murs construïts per la Unió Europea per inter-
ceptar els fluxos migratoris. Així com l’informe El negoci de construir 
murs, que abordava les empreses del complex industrial militar i de 
seguretat que hi ha darrere de la construcció de murs a la UE, de Stop 
Wapenhandel i Transnational Institute. Avui dia el context mundial no és 
millor que el 2018, les últimes dades de l’ACNUR mostren que, a finals de 
2019, un total de 79,5 milions de persones es troben desplaçades per la 
força de les seves llars (ACNUR, 2019), una xifra que augmenta any rere 
any, el 2018 la xifra era de 70.800.000, estem parlant d’un augment de 
més de 9 milions de persones en un any.

Tot i l’augment de persones que necessiten acollida, països de tot el món 
construeixen murs a les seves fronteres per frenar les migracions i trac-
tar altres «amenaces» a la seguretat dels Estats, sempre des d’un mo-
del securititzador i militarista, que converteix problemes humanitaris en 
problemes de seguretat i militaristes. De manera que es fa ús de la força, 
la coerció i els cossos de seguretat per abordar aquests problemes.

Aquest informe pretén analitzar l’augment progressiu de la construcció 
de murs fronterers al món, qui els construeix i per quines raons, així com 
les principals empreses del complex industrial militar i de seguretat que 
obtenen beneficis amb el desplegament massiu d’aquests murs:

■■ El primer capítol, analitza el context mundial de securitització i expan-
sió de narratives de la por, així com les dades recopilades de cons-
trucció de murs per al període de 50 anys que va de 1968 fins al 2018, 
no s’inclouen murs que han estat construïts abans d’aquest període. 
Amb això s’estima que la construcció de murs total és molt més gran.

■■ En el segon capítol s’analitza el concepte d’«Apartheid» per estudiar 
els diferents significats que abasta, així com la relació dels murs amb 
les estructures violentes del règim d’Apartheid. Després s’han esco-
llit alguns casos de murs que s’han considerat paradigmàtics (Isra-
el, Espanya, Síria, l’Índia, el Sàhara, Mèxic i Austràlia) i que ajuden a 
explicar algunes de les tendències globals que es donen en el món. 
S’aporten també exemples de com es poden establir murs fronterers 
sense construir-los físicament.
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■■ En el tercer i últim capítol, s’analitzen les empreses 
del complex militar industrial de seguretat impli-
cades en la construcció, avanç i consolidació de 
l’Apartheid Global a través de les empreses impli-
cades en els casos analitzats en el capítol 2.

En el cas de l’anàlisi sobre els murs construïts per 
al període 1968-2018 s’han utilitzant, principalment, 
articles de premsa, alguns textos acadèmics que han 
estudiat el fenomen com els de Reece Jones o Elisa-
beth Vallet i llibres d’autors, també especialitzats en 
l’estudi de murs, com els de l’historiador David Frye 
o el d’Andrea Mubi i Mattias Kärholm. Cal esmentar 
que la recopilació de la informació sobre els murs 
és complexa a causa de la manca de dades fiables, 
per tant, totes les dades esmentades són estimades, 
encara que s’han consultant diverses fonts per tal 
d’aportar una aproximació el més exacta possible. 
Alguns murs s’han inclòs com «fronterers», encara 
que la demarcació sigui motiu de disputa o hagi estat 
fruit d’una conquesta territorial no reconeguda per 
totes les parts.

El capítol sobre el complex industrial fronterer i el pa-
per de les empreses en la construcció de murs i tan-
ques, se centra en els casos presentats en el segon 
capítol. Aquest capítol no té com a objectiu donar una 
visió general de tota la indústria global involucrada 
en murs i tanques frontereres, però presenta perfils 
dels actors corporatius més importants en els casos 
estudiats.

Per a això, vam analitzar una varietat de fonts: docu-
ments governamentals, contractes, llocs web d’em-
preses, mitjans de comunicació del sector militar i de 
seguretat, premsa general i treballs d’altres ONG i in-
vestigadors. No va ser possible identificar les empre-

ses involucrades en la construcció de tots els murs i 
tanques investigades en aquest informe. A vegades 
hi ha manca de transparència per part dels governs, 
en altres casos el mur o tanca es va construir fa molt 
de temps o la major part de la feina la van fer les prò-
pies forces militars o de seguretat, amb empreses 
desconegudes que van proporcionar el material i els 
equips. També es pot trobar poc, per exemple, sobre 
les empreses involucrades en la barrera del Sàhara 
Occidental. De la mateixa manera, el règim militar de 
Myanmar, que ha construït una tanca a la frontera 
amb Bangladesh, no és conegut per la seva transpa-
rència.

Amb aquesta investigació pretenem respondre a les 
següents preguntes:

■■ Quants murs que generen violència contra les 
persones s’han construït en els últims 50 anys?
■■ Quines són les principals raons que aporten els 
Estats per justificar aquest emmurallament?
■■ ¿S’està avançant cap a la construcció del que po-
dríem considerar un Apartheid Global?
■■ Quines empreses estan obtenint beneficis del 
creixent emmurallament al món?

En definitiva, amb aquesta investigació tenim l’objec-
tiu d’augmentar el coneixement sobre les polítiques 
de seguretat internacionals de gestió fronterera que 
s’estan duent a terme, i sobre la violència que es ge-
nera en el món contra les persones que, precisament, 
han hagut de fugir de les seves llars per causa de la 
violència. La construcció de murs a les fronteres i el 
emmurallament dels Estats, està reforçant la desi-
gualtat, construint recintes tancats que augmenten 
la segregació entre persones que semblen comptar 
amb el privilegi de la protecció i aquelles que acaben 
trobant-se desprotegides a l’altre costat del mur.
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1 . MuRs, sEGuRETAT I POR

1 .1 LA GLOBALITzACIÓ DE LA POR, LA 
INsEGuRETAT I EL RIsC

Les noves amenaces que apareixen en els espais 
fronterers i que afecten els fluxos migratoris han es-
tat construïdes per part d’alguns sectors des de la se-
curitització i des del paradigma de la societat del risc. 
De tal manera que es produeix el que Léonard defi-
neix com una “extrema politització de la migració i la 
seva presentació com una amenaça a la seguretat” 
(Léonard, 2010: 231). Aquesta politització i securitit-
zació del fenomen migratori s’emmarca en el context 
actual caracteritzat per una societat del risc que al 
seu torn fomenta la cultura de la por.

 
La societat del risc és una societat cada vegada més 
preocupada pel seu futur i la seva seguretat, la qual 
cosa comporta la necessitat de conviure amb els ris-
cos, que “es treuen el vel de la latència i guanyen un 
significat nou i central en les discussions socials i po-
lítiques” (Beck, 2006). Els nous riscos (al contrari dels 
riscos empresarials i professionals dels segles XIX i 
XX) ja no es limiten a llocs i grups socials concrets, 
sinó que solen ser globals i universals: risc nuclear, 
contaminació, escalfament global, epidèmies, degra-
dació ambiental. Les societats es perceben a si matei-
xes com a més insegures i sorgeixen noves categories 
de riscos que, encara que afecten fonamentalment 
les classes desposseïdes, no deixen fora de perill als 
poderosos.

Però el risc no està lluny de la por. Noam Chomsky 
(Chomsky, 1996) ens parla de la cultura de la por i 
explica les noves estratègies basades en imposar si-
lenci i en sembrar la por. En aquest treball concreta 
la seva anàlisi en un país com Colòmbia, on el tres 
per cent superior de l’elit terratinent posseïa en 1996 
més del 70% de la terra cultivable, mentre que el 57% 
dels agricultors més pobres subsistia amb menys del 
3%. En aquest país, on el 40% de la població viu en 
“pobresa absoluta”, l’estratègia de fomentar el temor 
ha funcionat durant dècades, amb mecanismes que 
han instaurat una cultura permanent de la por que ha 
estat altament efectiva per a fer callar les protestes 
i reivindicacions populars. Durant les últimes dèca-
des aquesta cultura de la por s’ha anat estenent pel 
planeta, sembrant racisme i xenofòbia i apel·lant als 
instints humans més primitius.

La incertesa davant el futur i la inestabilitat en el pre-
sent són les bases de la por i en moltes ocasions de 
l’acció política. Els científics socials consideren que 
una mica d’ansietat no és negativa si motiva la gent 
a donar suport a polítiques que ajudin a solucionar 
problemes (Perceval, 2018). Però ens trobem davant 
la paradoxa que els que prometen immunitat, protec-
ció i tranquil·litat són els que gestionen la por en el 
seu benefici (Perceval, 2018: 222). En aquest sentit, 
Noam Chomsky (2016) parla de l’estratègia de la de-
fensa del castell dels poderosos i acomodats quan diu 
que: “com que el món se’ns ha acabat i ja no podem 
colonitzar ni depredar noves terres, els poderosos 
només poden tenir més i més a costa d’augmentar 
les desigualtats i de protegir, amb exèrcits, els seus 
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privilegis”. El subtil és que, en comptes d’explicitar la 
necessitat de salvaguardar el poder i els privilegis 
mitjançant la força i amb mètodes violents, aquests 
poderosos, bons gestors de la por, creen discursos i 
escenaris de temor perquè siguin els mateixos ciuta-
dans els que reclamin ser protegits, com ja argumen-
tava Hobbes en el Leviatán (Perceval, 2018: 224). La 
cultura de la por, generalitzada, no té com a objectiu 
la protecció de la ciutadania, és un mecanisme per-
vers l’objectiu del qual és el manteniment i increment 
del poder i patrimoni de les elits.

Podríem dir que estar segur és viure lliure de pors i 
tenir cobertes les necessitats (habitatge, alimenta-
ció, salut, etc.). La seguretat, per tant, està íntima-
ment relacionada amb el concepte de risc (amenaça 
als valors i a la nostra manera actual de vida) i amb 
l’absència de por. Ara bé, les amenaces i riscos poden 
ser objectius o subjectius; la por, en canvi, és sempre 
subjectiva. La por va lligada a la percepció que tenim 
del risc de morir, de ser atacats o de perdre el que 
tenim. Atés que la seguretat i la por (en contrast al 
risc) no són fàcilment mesurables, l’avaluació ob-
jectiva del risc pot ser un dels elements clau per a 
comprendre i avaluar objectivament els perills, els 
riscos i el grau de seguretat.

L’anàlisi que fa Chris Harris (Harris, 2018) dels re-
sultats de l’Eurobaròmetre 2017 pel que fa a la per-
cepció social subjectiva del nombre d’immigrants en 
els diferents països de la Unió Europea és altament 
reveladora. Exceptuant el cas d’Estònia, en la resta 
de països, la proporció de persones immigrants que 
la gent percep que hi ha al seu país és molt superior 
a la realitat. En el cas d’Itàlia, per exemple, la per-
cepció social és que el percentatge d’immigrants és 
del 24,6%, quan el valor real és del 7%. A Espanya, 
aquests valors són del 23% i 9%, i a Holanda, del 
12,5% i 9%. A Polònia, la percepció és del 10% men-
tre que el percentatge real és de l’1% i a Eslovàquia, 
aquests valors són del 8% i del 0,6%. Ens trobem 
davant un clar exemple d’amplificació induïda de la 
percepció de risc subjectiu, amb la seva corresponent 
contribució a l’augment de la por col·lectiva. Perquè, 
fins i tot des de la perspectiva del discurs xenòfob 
que defensa que la població immigrant incrementa 
els riscos, la proporció objectiva d’immigrants en 
molts països és tan baixa que l’argument de la in-
seguretat i dels riscos associats a la població immi-
grant cauria pel seu propi pes. La nostra hipòtesi és 
que, en uns països més que en uns altres, els poders 
interessats a fomentar la cultura de la por han estat 
realment eficaços i han sabut, amb el seu discurs, in-
crementar la percepció social de risc subjectiu. No-
més així s’expliquen casos com el de Polònia, amb 
una percepció mitjana de la proporció d’immigrants 
que és deu vegades superior al valor real.

El concepte de securitització és recent. Segons Zyg-
munt Bauman (Bauman, 2016):

“Recentment, en el discurs públic ha aparegut el terme “se-

curitització”, fins ara desconegut. Aquest neologisme es re-

fereix al fet cada vegada més freqüent de reclassificar com 

un exemple ‘d’inseguretat’ alguna cosa que fins llavors es 

considerava que pertanyia a una altra categoria fenomènica. 

Aquesta requalificació comporta gairebé automàticament la 

transferència d’aquesta cosa a l’àmbit, càrrec i supervisió 

dels òrgans de seguretat [de l’Estat]. La securitització, en-

cara que tal vegada no tindrà els efectes esperats, ajuda als 

polítics a convèncer els seus votants que es prenen de debò 

les seves queixes i que actuen amb promptitud”.

Les amenaces i les situacions de risc generen por. 
Però la por als altres no és espontània. És interes-
sada, i es promou perquè sense por no hi ha mercat 
de la seguretat. Existeixen importants interessos a 
promoure discursos que plantegin noves i majors 
amenaces i, per tant, que fomentin la por de les per-
sones, per a d’aquesta manera beneficiar les agendes 
polítiques i interessos econòmics dels sectors vin-
culats a la seguretat. El foment intencionat de la por, 
basat moltes vegades en el mite de la inseguretat 
associada a les persones immigrants, facilita les res-
postes militaritzades, amb un enfocament de secu-
ritització que és altament rendible per a alguns i que 
alhora pot acabar portant a més extremisme violent. 
Com bé explica Bauman (Bauman, 2016), la securi-
tització és un truc de màgia calculat perquè només 
sigui això: un truc que consisteix a desviar l’ansietat i 
apartar-la dels problemes que els governs són inca-
paços o són refractaris a afrontar. Però a més hi ha 
un altre objectiu “latent”, en aquesta securitització: 
el negoci. És el negoci de la por, que es nodreix de la 
petició social, induïda, de protecció enfront de l’Altre, 
de l’estrany. És el negoci que fa rics a polítics i amics 
de polítics dels països del Nord, el negoci que blinda 
les fronteres i els murs, tancant-les a les persones 
mentre els deixa permeables als fluxos de capitals i 
armament.

El discurs securitari de la migració i les fronteres va 
trobar en l’11-S el context perfecte per a la seva ex-
pansió, arribant a introduir-se fins i tot en sectors 
allunyats de tesis racistes, contribuint a l’amplifica-
ció i percepció de noves amenaces. És a dir, enfront 
de l’absència d’enteniment i anàlisi sobre els fenò-
mens fronterers o d’uns certs elements que gene-
ren inseguretat global, l’espai fronterer passa a ser 
un lloc on inserir diferents pors i prejudicis que, en 
realitat, poden no tenir a veure amb la frontera i els 
fenòmens que es relacionen amb ella. És d’aquesta 
manera que determinats sectors socials proposen un 
reforç fronterer per a proveir una sensació fictícia i 
de sensació immediata i curtterminista de seguretat, 
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basada, entre altres elements, en la construcció de 
murs fronterers.

El discurs securitari intenta publicitar una suposada 
superació de la societat del risc, amb una visió utòpica 
d’una total seguretat i de “risc zero” per a aquells que 
desitgen viure “protegits” per murs. Però això és im-
possible, perquè aconseguir un risc nul té cost infinit. 
El fet de voler eliminar tots els riscos, reals o cons-
truïts, requereix d’una mobilització de recursos que 
podrien ser desviats per tractar amenaces reals per 
a les nostres societats, com poden ser l’escassetat 
d’habitatge, l’atur o la violència de gènere. En poques 
paraules: el discurs securitari minva els recursos que 
haurien de destinar-se a la implementació de políti-
ques de seguretat humana basades en les necessitats 
de totes les persones i en la protecció dels seus drets 
i dignitat.

Curiosament, i com es veurà en el següent apartat, 
les principals raons aportades pels governs per jus-
tificar la construcció de murs fronterers inclouen la 
immigració (32%) i el terrorisme (18%). Entre ambdu-
es suposen el 50% dels arguments governamentals. 
Es parla de seguretat nacional i no de la seguretat 
humana de les persones. Es parla de riscos i no dels 
beneficis econòmics de les indústries de seguretat i 
dels associats a la construcció i manteniment dels 
murs. Però els discursos sobre immigració, terroris-
mes i riscos, intencionalment s’aparten de les dades 
reals i dels valors objectius per a generar percepcions 
socials subjectives que no es corresponen amb la re-
alitat (Harris, 2018). El suport social a la construcció 
dels murs fronterers se sustenta en una amplificació 
intencionada dels riscos, amb discursos polítics i me-
diàtics que fomenten una cultura generalitzada que 
contempla la por als immigrants.

Els murs pretenen parar als altres, a aquells que te-
mem, als desconeguts que creiem que poden sacsejar 
la nostra plàcida existència, a aquells que el discurs 
oficial ens vol fer percebre com a generadors d’inse-
guretat. Curiosament, en un món en el qual el poder 
econòmic s’ha globalitzat i en el què la informació i la 
comunicació són també globals, hi ha qui parla de for-
taleses i castells, intentant obviar que la nostra aldea 
és el planeta i tractant d’amagar els seus interessos 
econòmics. El discurs securitari se’ns presenta com 
la gran solució que ha de permetre’ns superar la por, 
aixecant murs que ens protegeixin de les amenaces i 
evitant els riscos. Però la seva fal·làcia es desintegra 
amb una simple anàlisi basada en la quantificació ob-
jectiva dels riscos. Perquè la vida és risc, i cal saber 
conviure amb aquest risc, modulant el nostre nivell 
de por en funció dels riscos objectius del món que 
ens envolta. El risc objectiu de patir problemes d’ha-
bitatge, el de no tenir feina, o fins i tot el de morir per 

malaltia, són ordres de magnitud més elevats que els 
que poden derivar-se de la immigració o el terrorisme. 
El discurs securitari, a més, atempta contra la dignitat 
d’aquestes “Altres” persones, immigrants, que són tan 
“Nosaltres” com els que vivim dins de fortaleses. Però 
una anàlisi comparativa del valor quantitatiu dels di-
ferents riscos objectius als què ens enfrontem indica, 
sense cap dubte, que els riscos associats als àmbits 
de la seguretat humana (alimentació, habitatge, salut) 
són altament superiors als que es plantegen des dels 
discursos de seguretat militaritzada (Brunet, 2017). En 
aquest context, sembla obvi que cal moure els pres-
supostos securitaris que aixequen murs cap a aque-
lles àrees relacionades amb la seguretat humana, que 
representen un major risc per a la població (salut, per 
exemple). Encara que això redueixi sensiblement el 
negoci i el nivell de beneficis de molts agents del po-
der global.

Zygmunt Bauman explicava, citant al filòsof Kwar-
me Anthony Appiah (Bauman, 2016) que

“el repte és transformar la ment i el cor formats al llarg de 

mil·lennis i equipar-los amb idees i institucions que ens per-

metin viure junts com la tribu global en la que finalment ens 

hem convertit. Un gran repte, certament: un repte de vida 

i mort (vida conjunta, mort conjunta). Ens acostem, o pot-

ser ja hem arribat, a una bifurcació en el camí dels nostres 

possibles futurs: benestar cooperatiu o extinció col·lectiva. 

I encara som incapaços de prendre consciència de la inter-

dependència global de la nostra espècie, que sense lloc a 

dubte no retrocedirà (...), les converses que pugui haver-hi 

entre tots dos costats de les fronteres poden ser agrada-

bles o simplement irritants, però són sobretot inevitables” 

(Bauman, 2016).

Si el diàleg transfronterer és inevitable, les solu-
cions securitàries que mantenen, amplien i armen 
els murs fronterers deixen de tenir sentit. Els murs 
haurien de caure, per a donar pas a àgores de diàleg 
i trànsit.

1 .2 AIXECANT MuRs AL MÓN

La narrativa necessària per a desenvolupar el pro-
cés securitari afegida al model de la societat que 
governa a través del risc, crea societats que es per-
ceben a si mateixes com més insegures. La conso-
lidació de societats que se senten més insegures 
acaba generant tendències de segregació espacial 
(Melgaço i Botello, 2015: 150). Aquesta segregació 
es deu, principalment, a la cerca per part d’alguns 
sectors socials d’aïllament dels suposats elements 
amenaçadors per aconseguir un determinat model de 
seguretat.
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Les conseqüències són que, aquestes dinàmiques en-
torn de la por, la seguretat i el risc, serveixen de me-
canisme diferencial, divisor i fraccionari de diferents 
sectors i capes de la societat, segons els riscos que 
aquestes perceben i les eines de les quals disposen 
per a fer-los front. D’aquesta manera la separació fí-
sica i divisòria de l’espai, es converteix en una política 
comuna a seguir i, la interposició de barreres, l’eina 
per a fer-la efectiva.

En aquest model de societat, que sembla voler aug-
mentar la seva seguretat sobre la base de la segre-
gació, diferents elements entren en joc per a la seva 
consolidació. Els murs són artefactes essencials, com 
s’analitza a continuació, en un món que avança cap a 
l’aïllament.

En la següent taula és possible observar la quanti-
tat de murs fronterers construïts en el món durant el 
període estudiat de 50 anys, que va de 1968 a 2018 i 
que, a data de realització d’aquesta recerca, segueixen 
en peu. Per tant, no s’inclouen aquells murs construïts 
durant el període estudiat però que s’han derrocat. La 
taula també proporciona informació sobre quins pa-
ïsos els han construït, en quin any i quines raons han 
exposat els governs constructors, així com les regions 
i subregions on es troben aquests murs.

Taula 1 . Murs fronterers construïts al món en el període 1968-2018

Regió de l’Estat 
constructor subregions Estat 

constructor Estat/zona Any d’inici (aprox) Raons exposades pel 
govern constructor

ÀFRICA

Nord d’Àfrica

Marroc

Territoris saharauis (51) 
(99) (111) 1987 (1) (111) Conquesta territorial, 

territori en disputa (1) (5)

Algèria (10) (12) (118) 2015(19) (203) Tràfic de drogues, 
immigració (11)(20)

Espanya (Melilla) (75) 2014 (75) Immigració

Tunísia (17) Líbia (15) (71) (72) (111) (76) 2015 (71) (203) Terrorisme contraban (15) 
(16) (71) (74)

Algèria Marroc (12) (18) (7)(8) 2015 (9) Contraban, terrorisme (13) 
(14) (20)

Egipte (25) Franja de Gaza (28) (51) 2009 (1) (25) Contraban (25) (26)

Àfrica oriental Kenya Somàlia (158) (157) (159) (a) 2016 (158) Terrorisme, contraban (158) 
(157) (159)

Àfrica 
meridional

Sud-àfrica

Zimbabwe (99) (160) (164) 
(b) 1985 (160) (164) Immigració (160) (161)

Moçambic (99) (118) (166) 1986 (118)
Entrada de militants, 
immigració, caça furtiva, 
contraban (118) (167) (168)

Botswana Zimbabwe (111) (118) (161) (99) 2003 (161) (163) Immigració (118) Salubritat 
animal (161) (163)

Àfrica 
occidental Nigèria Camerun (205) (208) (209) 2014 (205) Terrorisme, contraban, 

tensió territorial (205) (208)

 

AMÈRICA Amèrica del 
nord Estats Units (4) Mèxic (51) (78) 1990 (4) Immigració, tràfic de 

drogues (4)
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Regió de l’Estat 
constructor subregions Estat 

constructor Estat/zona Any d’inici (aprox) Raons exposades pel 
govern constructor

ÀSIA

Àsia occidental

Israel

Palestina (Cisjordània/
West Bank) (36) 2002 (1) Terrorisme

Egipte (27) 2011 (27) (42) Immigració (27) (28)

Franja de Gaza 1994 (1) Terrorisme

Jordània (33) (34) 2015 (34) (36) Immigració, terrorisme (32)

Líban (28)(29) (30) (31) 2012 (35) (39) Terrorisme (29) (39)

Síria (Alts del Golan) 
(27) (36) (37) (42) 1973/2013 (27) (41) (42) Immigració, terrorisme (27)

Aràbia Saudita
Iraq (44) (50) 2006 (209) Terrorisme, tràfic (43) (44)

Iemen (43) (46) 2013 (45) (46) Immigració, terrorisme (45)

Oman Iemen (47) (49) 2013 (47) (56) Contraban (47)

Emirats Àrabs 
Units

Oman (48) (55) (56) (148) 2005 (148) Immigració (55) (56)

Aràbia Saudita 2007 (209)  

Jordània (58)

Síria (60) (62) (111) 2008 (61) (63) Terrorisme, immigració, 
contraban (58) (60)

Iraq (60) (62) (111) 2008 (61) (63) Terrorisme, immigració, 
contraban (60)

Turquia

Síria (6) (63)(64) (75) 2013 (207) Terrorisme, immigració 
(63) (65) (66)

Iran (64) (66) 2017 (64) Immigració, contraban, 
entrada de militants (64)

Iraq Síria (68) (69) (75) (148) 2018 (67) (68) (69) Terrorisme (67) (68) (69)

Kuwait Iraq (51) (77) (80) (118) 1994 (79) Post-invasió (77) (79)

Azerbaidjan Armènia (209) (214) 2015 (115) Tensió territorial (214)

Xipre Xipre Nord-Xipre Sud 
(51) (230) 1974 (1)(7) (111) Conquesta territorial, 

territori en disputa (230) (231)

Àsia meridional

Pakistan (Línia 
Durand) Afganistan (51) (89) (90) (117) 2005 (209) Terrorisme, immigració (89) 

(91) (117), tensió territorial

Iran

Iraq (98) 2015 (112) Terrorisme, contraban (98)

Afganistan (54) (95) (112) 2000 (112) Narcotràfic (54)

Pakistan (54) (92) (93) (94) 2011 (112) Narcotràfic (54) (96) 
Immigració (92) (94)

Índia (1)

Pakistan (3) (51) (111) (118) 
(121) (123) 1992 (118) Disputa territorial, 

terrorisme (3) (118)

Bangladesh (125) (123) 1989 (1) (112) (124)
Immigració (1) (120), crims 
(119), narcotràfic (122) (123), 
entrada de militants (125)

Myanmar/Burma (124) 
(112) (148) 2003 (124) (112) Narcotràfic, entrada de 

militants (124) (125)
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Regió de l’Estat 
constructor subregions Estat 

constructor Estat/zona Any d’inici (aprox) Raons exposades pel 
govern constructor

ÀSIA (cont.)

Àsia Central

Turkmenistan

Uzbekistan (99) (102) (104) 2001 (99) (116) Immigració. (99)

Afganistan (101) (103) 2014 (101) Terrorisme (101), contraban, 
narcotràfic (103)

Uzbekistan Afganistan (99) (112) (114) 
(116) 2001 (212) (213) Immigració, terrorisme 

(115) (116)

Kazakhstan

Uzbekistan (99) (105) (106) 
(112) 2006 (107) (116)

Tràfic de drogues (99) 
immigració, narcotràfic 
(107), disputa territorial (116)

Kirguizistan (108) 2010 (109) (209) Contraban (108)

Kirguizistan Kazakhstan (109) 2015 (258)  

Àsia Oriental Xina Corea del Nord (111) (128) 
(130) (131) 2006 (130) Immigració (128) (130) (131)

Àsia sud-
oriental

Myanmar/Burma Bangladesh (136) (137) (140) 2009 (138) (140)
Expulsió i evitar entrada 
de 
Rohingya (136) (137) (139) (141)

Tailàndia Malàisia (118) (148) (150) 2004 (148) 
Contraban, narcotràfic, 
entrada de militants, 
terrorisme (142) (143) (150)

Malàisia Tailàndia (118) (145) 1991-2004 (118) 1997 
(144)

Contraban, narcotràfic, 
entrada de militants, 
terrorisme, immigració 
(142) (143) (144)

Brunei Malàisia (Limbang) (147) 
(148) (112) (124) 2005 (148) (112) Disputa territorial (151)

 

EUROPA

Europa 
Occidental Àustria Eslovènia (24) (51) (178) 2015 (185) Immigració (51) (185)

Europa de 
l’Este

Bulgària Turquia (51) (178) (184) 2013 (52) (182) Immigració (52) (183) (184)

Hongria
Croàcia (51) (178) (185) 2015 (185) Immigració (51)

Sèrbia (6) (51) (178) 2015 (201) Immigració (6) (51) (201)

Ucraïna Rússia (84) (165) (238) (239) 2015 (84) (238) (240)
Tensió amb Rússia, 
immigració, contraban 
(165) (240)

Rússia (Ossètia 
del Sud) Geòrgia (248) (253) (254) 2009 (248)

Tensió territorial, 
fronteres en disputa (80) 
(82) (83) (248) (254)

Europa del 
Nord

Letònia Rússia (178) (210) (213) 2015 (210) (212)
Tensió territorial, 
immigració, contraban (210) 
(211) (212) (223)

Lituània

Rússia (Kaliningrado) 
(216) (217) (219) 2015 (217) (218)

Tensions territorials, 
contraban, immigració, 
frontera exterior UE (216) 
(217) (218) (221) (223)

Bielorússia (209) (220) (222) 
(223) (224) (225) 2005 (209)

Contraban, immigració, 
frontera exterior UE (222) 
(223)

Regne Unit França (Port de Calais) 
(51) (178) (226) 2016 (228) (229) Immigració (5) (226) (227) (228) 

(229)

Noruega Rússia (22) (176) (178) 2016 (235) (237) Immigració (22) (235) (237)

Estònia Rússia (209) (223) 2018 (255) (256) Tensió territorial, 
immigració (223)
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Al següent gràfic, és possible observar l’evolució 
de la construcció de murs que apareixen a la Taula 
1. Les dades indiquen un augment notable al perío-
de estudiat. De l’any 1968 al 1973 no es localitza la 
construcció de cap mur fronterer, és a partir de 1973 
quan s’aixeca el d’Israel en territori d’un altre Estat, 
Síria i la zona dels alts del Golan, de manera que el 
mur consolida una conquesta territorial. Com es veurà 
durant l’anàlisi, Israel té un paper destacat en el siste-
ma de construcció de murs mundial. El següent mur, 
serà l’aixecat a Xipre per Turquia el 1974, de manera 
que es divideix a les poblacions del nord i del sud de 
l’illa, també sobre la base d’un model de conquesta 
territorial per part de Turquia.

Tal com es pot apreciar, la construcció de murs es 
manté i va en augment al llarg del període estudiat. 
Destaca l’any 2005, moment en el que es passa de 
17 murs al 2004 a 21 al 2005, la qual cosa marca una 
pujada destacable en comparació amb els anys an-

teriors. Però serà l’any 2015 on es manifesti el major 
augment, passant de 42 murs al 2014 a 56 al 2015, any 
en què es construeixen un total de 14 murs al món, 
especialment per països de la Unió Europea, coinci-
dint amb l’arribada de milers de persones a les portes 
d’Europa.

Aquestes dades proporcionen suficient informació 
com per a poder afirmar, que la situació mundial du-
rant tot el període avança, de manera progressiva, cap 
a un model que podríem definir com d’«apartheid glo-
bal». Això passa malgrat que el 1989 es va celebrar la 
caiguda del mur de Berlín, un dels murs més coneguts 
i simbòlics de les últimes dècades. Amb tot, el món ha 
experimentat més construccions de murs des de lla-
vors, després de la caiguda del mur de Berlín, el món 
ha passat de construir 6 murs a aixecar un total de 63 
murs fronterers fins l’any 2018, que es mantenen en 
el moment de publicació d’aquesta recerca.

Regió de l’Estat 
constructor subregions Estat 

constructor Estat/zona Any d’inici (aprox) Raons exposades pel 
govern constructor

EUROPA (cont.) Europa del Sud

Grècia Turquia (178) (184) 2012 (182) (185) Immigració (179) (180) (181)

Eslovènia Croàcia (178) (232) 2015 (232) (233) (234) Immigració (232) (233) (234)

Espanya

Ceuta-Marroc (178) (245) 
(246) 1993 (182) (247) Immigració (51) (245) (247)

Melilla-Marroc (178) 
(244) (245) 1996 (182) (247) Immigració (51) (244) (245)

Macedònia Grècia (51) (178) (188) 2016 (187) Immigració (51) (186)

Font: Elaboració pròpia a partir de les fonts integrades a la taula. Per consultar les fonts veure annex 1.
*No s’inclouen murs construïts abans de 1968 encara que segueixin en peu (ex: Corea Nord-Corea Sud)

Gràfic 1 . Murs fronterers construïts al món 
al període 1968-2018
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Font: Elaboració pròpia
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Quant a les regions amb països que més han impulsat 
la política de construcció de murs fronterers trobem 
que Àsia destaca com a regió amb major nombre de 
murs construïts amb un 56%, seguida per Europa 
amb un 26%, amb un percentatge menor ve Àfrica 
amb un 16%, mentre que Amèrica només presenta 
un mur, el construït pels Estats Units a la frontera 
amb Mèxic, representant l’1% restant. Tan sols els 
països de la regió d’Oceania no han construït murs 
fronterers, encara que, com es veurà més endavant, 
amb el cas d’Austràlia, la pròpia geografia de la regió 
fa que la mar serveixi de barrera fronterera (Hynd-
man i Mountz, 2008: 253; Pau, 2017: 610). Això últim 
indica que no sols és important analitzar quins murs 
es construeixen i les raons, també és necessari ana-
litzar les polítiques que s’apliquen en matèria fron-
terera, que poden fer que altres elements estiguin 

actuant de la mateixa manera que ho faria un mur i 
pels mateixos motius.

El gràfic 2, en el qual es divideixen els murs constru-
ïts per subregions, mostra que la subregió que més 
destaca, amb diferència, és Àsia occidental amb un 
total de 19 murs, en la que trobem els països d’Ori-
ent Mitjà. Després d’aquesta subregió segueix, amb 
notable distància, Àsia meridional, amb un total de 
7 murs, construïts pel Pakistan, l’Iran i l’Índia. Les 3 
subregions que continuen; Nord d’Àfrica, Àsia Central 
i Europa del Nord, tenen 6 murs cadascuna en el seu 
territori. Només quatre subregions tenen només 1 mur 
construït al seu territori; Àfrica Occidental, amb el mur 
de Nigèria, Amèrica del Nord, amb el dels Estats Units, 
Àsia Oriental, amb el de la Xina, i Europa Occidental, 
amb el d’Àustria.

Àsia occidental

Àsia meridional

Nord d’Àfrica

Àsia Central Europa del Nord

Europa del sud
Europa de l’Est

Àfrica 
Oriental

Àfrica 
Meridional

Amèrica 
del Nord

Àfrica 
occidental Eu

ro
pa

 
O

cc
id

en
ta

l

Àsia 
OrientalÀsia sud-oriental

Gràfic 2 . Murs fronterers construïts al món 
per subregions

Font: Elaboració pròpia.
Font per a les regions: Statistics Division de les Naciones Unidas
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Com es pot observar les principals raons són; la immi-
gració amb un 32%, el terrorisme amb un 18%, el con-
traban de béns i persones en un 16%, el narcotràfic 
amb un 10%, les disputes i tensions territorials amb 
un 11% i l’entrada de militants d’altres països amb un 
5%. La resta de raons no presenten massa rellevància 
com són que el país es trobi a la frontera exterior de 
la Unió Europea, la conquesta territorial, la salubritat 
animal i la caça furtiva.

Per tant, es pot concloure que són la immigració i el 
terrorisme les principals raons per les quals es cons-
trueixen murs en el món, suposant totes dues raons 
juntes el 50% del total de raons exposades pels go-
verns, és a dir, la meitat dels murs del món.

En aquest punt, és pertinent preguntar-se, si realment 
la política de murs és eficaç per a resoldre totes dues 
problemàtiques existents en el món.

Taula 2 . Quantitat de murs construïts segons 
les raons exposades pels governs

Principals raons exposades pel 
govern constructor

Murs justificats 
per aquestes raons

Immigració 38

Terrorisme 22

Contraban 19

Narcotràfic 12

Tensió territorial i en disputa 13

Entrada de militants 6

Frontera exterior UE 2

Conquesta territorial 2

Salubritat animal 1

Caça furtiva 1

Font: Elaboració pròpia

De manera que per motius migratoris s’han construït 
un total de 38 murs de 1968 a 2018, 22 per raons de 
terrorisme, 19 per contraban, 12 per narcotràfic i 13 per 
tensions territorials o territoris en disputa. En aques-
ta anàlisi cal tenir en compte que alguns murs són 
construïts sobre la base de diverses raons, motiu pel 
qual, el total de murs que apareixen en aquesta taula 
no coincideixen amb el total de murs construïts en el 
període 1968-2018.

Finalment, i per a acabar de desgranar els resultats, 
en la següent taula s’assenyala el rànquing de països 
segons la quantitat de murs fronterers que han cons-
truït, i que segueixen en peu avui dia.

Gràfic 3 . Principals raons aportades pel govern 
per justificar la construcció de murs fronterers

Fuente: Elaboración propia

Inmigración : 33%

Terrorismo: 19%

Entrada de militantes: 5%

Narcotráfico: 10%

Tensión territorial y en disputa: 11%

Conquista territorial: 2%
Frontera exterior UE: 2%

Salubridad animal: 1%
Caza furtiva: 1%

Contrabando: 16%
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Taula 3 . Rànquing de països segons els murs 
construïts a les seves fronteres en el període 
1968-2018

Israel 6

Índia 3

Iran 3

Marroc 3

Aràbia saudita 2

Emirats Àrabs units 2

Espanya 2

Hongria 2

Jordània 2

Kazakhstan 2

Turkmenistan 2

Turquia 2

Algèria 1

Àustria 1

Azerbaidjan 1

Botswana 1

Bulgària 1

Xina 1

Xipre 1

Egipte 1

Eslovènia 1

Estats units 1

Estònia 1

Grècia 1

Iraq 1

Kenya 1

Kirguizistan 1

Kuwait 1

Letònia 1

Lituània 2

Macedònia 1

Myanmar/Burma 1

Nigèria 1

Noruega 1

Oman 1

Pakistan (Línia Durand) 1

Regne unit 1

Rússia (Ossètia del sud) 1

sud-àfrica 2

Tailàndia 1

Tunísia 1

ucraïna 1

uzbekistan 1

Font: Elaboració pròpia

Tal com mostra la taula 3, Israel encapçala la llista 
amb més murs fronterers construïts, amb un total de 
6. Li segueixen el Marroc, l’Iran i l’Índia amb 3 murs 
construïts. Els països amb 2 murs fronterers aixecats 
són; Sud-àfrica, l’Aràbia Saudita, Emirats Àrabs, Jor-
dània, Turquia, Turkmenistan, el Kazakhstan, Hongria i 
Lituània. Dos d’ells països membre de la Unió Europea.

Cal assenyalar, que hi ha aspectes que també és 
important analitzar, com els quilòmetres de mur 
construïts per cada país, que no s’han afegit per la 
dificultat per recollir les dades, o la quantitat de murs 
en comparació amb el total de fronteres amb altres 
països, la qual cosa podria mostrar amb major clare-
dat el nivell d’aïllament del país constructor respecte 
als seus veïns. Per exemple, si un país té 4 fronteres 
amb altres països, i construeix 3 murs, mostra una 
evident voluntat política de tancament de fronteres. 
Aquest aspecte serà analitzat quan s’estudiïn alguns 
casos concrets.

En definitiva, i com exposa l’historiador Frye (2019), 
que arriba a denominar aquesta onada de construc-
cions de murs com la «Segona Era de les Muralles» 
(2019: 291), al segle XX s’entra en un moment en què 
apareixen tot un seguit de murs que ha eclipsat la pri-
mera onada, que va de les construccions de l’antiga 
Grècia fins a finals de segle XIX (2019: 296).

Les dades mostren que el món ha avançat cap a una 
política de murs per a frenar problemàtiques de di-
versa índole. No deixa de sorprendre, sobretot, que 
l’entrada en un món globalitzat hagi portat més murs 
que mai en la història de la humanitat, aquest fet des-
perta múltiples interrogants sobre el valor, significat 
i funcions que tenen els murs per a les societats con-
temporànies.
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2 . MuRs PER L’APARTHEID GLOBAL

2 .1 LA CONsTRuCCIÓ D’uN  
APARTHEID GLOBAL

Els murs són estructures que formen part de la nos-
tra vida diària i que modulen i donen forma a les ciu-
tats i els entorns en els quals vivim i que, per tant, 
resulten familiars fins al punt que, moltes vegades, 
el significat que hi ha darrere de la seva construcció 
pot ser passat per alt. Els murs tenen un paper en les 
nostres societats major del que a vegades s’ha pogut 
considerar, sent també infraestructures rellevants 
per analitzar i comprendre el món que ens envolta. 
En aquest sentit, hi ha autors que assenyalen que 
l’anàlisi sobre els murs pot ajudar a diversos estudis 
relacionats amb les ciències socials i polítiques com, 
per exemple, l’anàlisi de les relacions soci-espacials, 
de les maneres de poder institucionalitzat, així com de 
la formació i articulació de territoris a diferents esca-
les espacials (Mubi i Kärrholm, 2019: 1).

El paper dels murs analitzat per Young (2019: 17), 
apunta que són components constructius essencials 
per a formar espais on protegir-se de les inclemències 
de l’exterior i per a poder desenvolupar la vida, oferint, 
d’aquesta manera, funcions tan necessàries com són 
les de seguretat i protecció. No obstant això, encara 
que en l’ideari social sigui comú relacionar el mur a 
un element de protecció, són artefactes complexos 
les característiques i les funcions dels quals depenen 
del context en què s’insereixin i dels elements que els 

complementin, definint, d’aquesta manera, les seves 
funcions i significats.

Per tant, cal considerar que, és possible parlar d’un 
altre paper dels murs que va més enllà de la protec-
ció, i poden ser utilitzats d’aquesta manera com a ar-
tefactes d’opressió, o que poden contribuir a ella, de 
manera que ajudin a consolidar sistemes i polítiques 
que sustentin diferents tipus de violència. Els murs, 
per tant, es mouen en la dualitat entre la protecció i la 
segregació espacials (Mubi i Kärrholm, 2019: 1).

Entre els exemples històrics més paradigmàtics 
de polítiques segregacionistes destaca el règim 
d’apartheid a Àfrica del Sud. De fet, la mateixa pa-
raula “Apartheid” en l’idioma afrikáans significa «se-
paració» (Levine i Streamlau, 2001: 576). L’Apartheid 
sud-africà es va consolidar, fonamentalment, amb la 
implementació i desenvolupament de les polítiques 
basades en el concepte de raça, que ja van ser im-
plementades anteriorment pels successius governs 
colonials (Levine i Streamlau, 2001: 576). El govern 
d’apartheid sud-africà va construir murs a les seves 
fronteres amb Zimbàbue i Moçambic, però els murs 
van ser més aviat geogràficament i políticament 
marginals que centrals en el desenvolupament del 
seu règim.

És possible afirmar que l’Apartheid va ser tot un sis-
tema basat en diferents tipus de violència tal com les 
va definir Galtung (Ramsbotham, Woodhouse i Miall, 
2011: 51). En primer lloc, es fa evident l’establiment 
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d’una violència estructural, ja que es denegava a 
persones negres natives i d’altres parts del món re-
sidents (indis i altres poblacions asiàtiques…), parti-
cipar en qualsevol mena de processos polítics, alhora 
que s’establien lleis que permetien l’espoli de les ter-
res de les persones natives per part dels colons, es 
practicaven tot tipus de polítiques de separació i se-
gregació, i s’emprava a la població negra per a l’explo-
tació laboral (Levine i Streamlau, 2001: 576). En segon 
lloc, totes aquestes polítiques no haurien estat possi-
bles sense una àmplia acceptació social del racisme, 
basant-se en la superioritat dels blancs sobre la resta 
de poblacions, per tant, una àmplia consolidació de 
la forma de violència cultural. Finalment, la violència 
física, que va ser la manera d’imposar la violència cul-
tural i estructural, basada en una alta repressió i mi-
litarització interna del país (Levine i Streamlau, 2001: 
578), de manera que es consolidaven les polítiques de 
segregació mitjançant l’ús de la força i control social. 
Podem concloure, per tant, que va haver-hi tot un en-
tramat de racisme institucionalitzat, amb profundes 
arrels en el model colonial, en el sistema d’apartheid 
sud-africà.

Aquesta experiència i la lluita contra l’apartheid a 
Àfrica del Sud han donat impuls per a la creació de 
la Convenció Internacional sobre la Repressió i el 
Càstig del Crim d’Apartheid. El 1973, l’Assemblea Ge-
neral de les Nacions Unides va aprovar el text de la 
Convenció en el qual els Estats signants reconeixien 
l’Apartheid com un crim de lesa humanitat (Nacions 
Unides, 2020). Això va aparèixer més endavant en els 
Estatuts de Roma, mitjançant els quals es va establir 
el Tribunal Penal Internacional, un tribunal vinculat 
a les Nacions Unides, dependent de la ratificació 
dels Estats, amb la finalitat de tractar els crims de 
transcendència internacional. En els Estatuts es fa 
esment, en l’article 7, als crims de lesa humanitat, 
contemplant l’«Apartheid» com un crim, mitjançant el 
qual els seus responsables poden ser processats. En 
aquests Estatuts el crim d’Apartheid apareix definit 
de la següent manera:

«h) Per “el crim d’apartheid” s’entendran els actes inhu-

mans de caràcter similar als esmentats en el paràgraf 1 co-

mesos en el context d’un règim institucionalitzat d’opressió 

i dominació sistemàtiques d’un grup racial sobre un o més 

grups racials i amb la intenció de mantenir aquest règim;» 

(Estatut de Roma de la Cort Penal Internacional, 1976: 6)

Entre aquests crims es van incloure l’«assassinat, la 
tortura, els tractes inhumans i la detenció arbitrària 
de membres d’un grup racial; la imposició deliberada 
a un grup racial de condicions de vida calculades per 
a causar la seva destrucció física; mesures legislati-
ves discriminatòries en els àmbits polític, social, eco-
nòmic i cultural; mesures que divideixen a la població 

segons criteris racials mitjançant la creació de zones 
residencials separades per als grups racials; la pro-
hibició dels matrimonis interracials; i la persecució 
de les persones que s’oposen a l’apartheid» (Nacions 
Unides, 2020).

Encara que el règim d’apartheid a Àfrica del Sud va 
acabar en el 1994 amb les primeres eleccions demo-
cràtiques, la Convenció encara està vigent. De fet, hi 
ha un cos substancial de descobriments d’experts 
legals que confirma que el règim israelià és un règim 
d’apartheid tal com es defineix en el dret interna-
cional (Falk, 2011) i un esforç internacional perquè 
les Nacions Unides iniciïn recerques internacionals 
sobre el règim d’apartheid d’Israel sobre el poble pa-
lestí en el seu conjunt, així com sobre la responsa-
bilitat penal individual i estatal associada, fins i tot, 
mitjançant la reconstitució del Comitè Especial de 
l’ONU contra l’Apartheid i el Centre de l’ONU contra 
l’Apartheid per a acabar amb l’apartheid al segle XXI 
(Al-Haq, 2020).

A més, cal recordar que cap dels polítics que van 
instaurar les polítiques d’apartheid sud-africà, o els 
responsables del desplegament de les estructures 
necessàries per dur-lo a terme han estat portats da-
vant el tribunal. Al seu torn, els efectes de segles de 
colonialisme i apartheid marquen encara la realitat 
de la societat sud-africana, una de les societat més 
desiguals del món (Williams i Satgar, 2020).

Aixecar murs, simbòlics i físics, és necessari per 
construir i mantenir un sistema d’apartheid. En el 
cas d’Àfrica del Sud els murs simbòlics basats en la 
repressió, l’odi, la desigualtat, així com en l’accep-
tació de diferents formes de violència cultural, van 
mostrar fins a quin punt no feien falta murs físics per 
a consolidar la segregació, encara que fossin també 
necessaris. Un exemple que serveix per entendre de 
quina manera actuaven els murs simbòlics, van ser 
les fonts d’aigua on s’instal·laven cartells que indica-
ven quines eren per als blancs i quins per a la resta 
de races. La combinació de repressió i violència cul-
tural, basada en la construcció de murs simbòlics, no 
necessitava instal·lar un mur o altres infraestructu-
res per a la segregació, la separació estava consoli-
dada en l’imaginari cultural.

Quirk (2013) analitza les segregacions espacials que 
s’aplicaven durant el règim d’apartheid. En primer 
lloc, mostra com es veuen reflectides les formes en 
què s’estableixen delimitacions geogràfiques, és a 
dir, fronteres, en aquest cas urbanes, encara que no 
amb la finalitat de determinar i delimitar sobiranies, 
com s’ha vist anteriorment. Les lleis de segregació, 
precisament, han d’exercir la seva sobirania en tot 
el territori per a ser efectives. En segon lloc, mos-



23MÓN EMMURALLAT, CAP A L’APARTHEID GLOBAL

tra com les delimitacions geogràfiques ajuden a 
consolidar la segregació espacial, no sols des d’una 
perspectiva d’aïllament de la població blanca de la 
resta, sinó també entre classes segons el seu poder 
adquisitiu. Es pot apreciar que les classes altes es 
troben més aïllades d’altres races, ja que es veuen 
envoltades de població blanca de menys ingressos, 
més pròximes a la població nativa. Per tant, l’entra-
mat de segregació i violència estructural i cultural no 
es basa només en visions i narratives de superioritat 
blanca, sinó també sobre la base de diferències entre 
classes socials determinades pels recursos econò-
mics, la qual cosa és possible afirmar que genera 
diferents tipus d’interseccionalitat en allò referent 
a l’accés al territori.

El model de segregació geogràfica de l’apartheid 
sud-africà és un exemple clar que ajuda a compren-
dre de quina manera es poden construir murs, enca-
ra que no siguin físics, que consoliden polítiques de 
violència a través de separació i segregació. A més, 
és possible afirmar que aquest tipus de política su-
posa una contextualització forçada constant, és a dir, 
a les persones se’ls recorda en el seu dia a dia en 
quin costat del mur es troben, fent de l’opressió un 
relat de la vida diària.

Els murs físics, d’altra banda, ofereixen una major 
relació entre la geografia, el territori i la violència o, 
com apunten els autors Tyner i Inwood, l’existència 
«interseccional entre violència, espai i lloc» (2014: 
771). No sorprèn llavors que l’apartheid d’Israel, pro-
movent una contínua ambició d’annexió territorial a 
demarcar, al contrari d’Àfrica del Sud, utilitzi murs 
físics com una eina central de la seva política.

Per tant, és important analitzar la manera en què els 
murs poden convertir-se en la forma visible i palpa-
ble de tota mena de violències subjacents, que a més 
produeixen disrupcions en les relacions, cossos i en 
el desenvolupament de la vida diària de les persones 
(Mubi i Kärrholm, 2019: 1).

Així mateix, els murs poden ser l’element que defi-
neix on són reconeguts els Drets Humans: «limitat 
per un mur, els drets humans, d’una banda, cap dret 
per l’altre» (Pau, 2017: 605). D’aquesta manera, el 
mur, consolida, reforça, i és representació física que 
existeix una diferència real d’accés a drets entre els 
que viuen en un costat del mur i els que viuen en l’al-
tre. Els acadèmics Avdan i Gelpi (2017: 15), apunten 
que les fronteres amb murs experimenten de ma-
nera substancial més violència que aquelles sense 
muralles, i assenyalen que diversos estudiosos de la 
temàtica, han argumentat que els murs poden exa-
cerbar el conflicte entre països veïns. De la mateixa 
manera, i com exposa Frye (2019: 20), per a algunes 

comunitats el mur mai serà prou llarg, ja que l’asso-
cien a sentir protecció mentre que per a unes altres 
són un element físic i simbòlic, que afecta el dia a dia 
de les seves vides, i que ajuden a consolidar i legiti-
mar determinades polítiques d’exclusió, segregació i 
opressió generant dinàmiques de violència a través 
de la geografia.

2 .2 EL CONCEPTE D’APARTHEID GLOBAL

La veritat és que és possible trobar similituds entre 
els mecanismes desplegats pel sistema d’Apartheid 
sud-africà i altres dinàmiques desenvolupades en 
altres parts del món, i fins i tot, en la implementació 
de polítiques i estructures globals. Per aquesta raó, 
des de fa dècades, el concepte s’ha tornat més com-
plex. De manera que, «Apartheid» comprèn un règim 
de polítiques i estructures determinades, definit com 
un crim contra la humanitat pels Estatuts de Roma. 
Mentre que «Apartheid Global» és un concepte que 
serveix com a eina d’estudi i anàlisi amb la finalitat 
d’explicar i interpretar una estructura social pròpia de 
la globalització. De fet, per a l’analista polític Muta-
sa, tant el concepte de «Apartheid Global» com el de 
«globalització» engloben un nou paradigma (Mutasa, 
2004).

En la mateixa línia, l’acadèmic Köhler assenyala que 
els conceptes polítics tenen diferents significats, de-
penent del discurs en què són emprats, i que en el 
cas d’«Apartheid Global», el concepte ajuda a expli-
car les estructures de la societat global (Köhler, 1995: 
403). Per als periodistes Booker i Minter, el concepte 
apareix quan unes institucions antidemocràtiques, 
utilitzant en el sentit ampli l’expressió «antidemocrà-
tiques», és a dir un ampli espectre d’institucions que 
no es consideren, o podrien no considerar-se com a 
tals1, contribueixen a generar de manera sistemàtica 
i sistèmica, desigualtat econòmica. D’aquesta ma-
nera, es genera l’estructura per poder fer referència 
a la formació d’un «Apartheid mundial» que, per als 
autors, permet recollir dinàmiques pròpies del món 
global, i acaben afirmant que l’«Apartheid global» és, 
finalment, «el govern de la minoria» (Booker i Minter, 
2001).

D’aquesta manera, autors com Samir Amin (2001) 
es pregunten, de manera pertinent: «Globalització o 
apartheid a escala global?». En aquest sentit l’autor 
apunta que, els països que formen part del «centre» 
en el context de la globalització, exerceixen formes 
de domini que expliquen la «creixent polarització i de-
sigualtat entre els pobles», de manera que aquesta 

1. Els autors a l’article en concret es refereixen a les multinacionals 
farmacèutiques, i a casos en els quals han protegit els seus interessos 
econòmics per sobre d’interessos sanitaris, en concret amb l’accés a 
la medicació per a millorar els símptomes del VIH, per qüestions de 
racisme estructural i de inequitat global (Booker i Minter, 2001).
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forma de globalització és en realitat, segons Amin, 
l’organització de l’apartheid a escala global que co-
mença ja des de la colonització. L’autor aporta aquí 
eines per a una major anàlisi, de manera que a tra-
vés de diferents polítiques aplicades a escala global, 
que s’expandeixen en la globalització, com el creixent 
monopoli sobre l’extracció dels recursos naturals, es 
contribueix a generar desigualtats entre pobles. Per 
tant, darrere de la construcció d’un apartheid global, 
el primer que trobem és colonització i polítiques de 
desigualtat a escala mundial.

De manera que, el denominat Apartheid global, sem-
bla ser un sistema que construeix, alhora que manté, 
estructures a nivell mundial, amb la finalitat de con-
servar la inequitat i la violència globals que permeten 
mantenir una posició de domini i poder d’unes pobla-
cions i comunitats sobre unes altres, amb la finali-
tat d’obtenir beneficis de diferent índole: dominació 
cultural, econòmica, monopoli de recursos, privilegis i 
jerarquies en el moviment de les persones i mà d’obra 
barata, entre altres.

En aquest punt, és important buscar relacions entre 
el concepte d’«Apartheid global» i el tema aquí ana-
litzat, el de les fronteres nacionals. En aquest sentit, 
l’acadèmic Nevis, que ha estudiat de manera àmplia 
la relació entre fronteres i el concepte d’apartheid 
global, assenyala també la creixent inequitat com 
un element clau d’aquest sistema. No obstant això, 
l’anàlisi de l’autor es centra més en el paper que ju-
guen les fronteres en la construcció de l’apartheid 
global. D’una banda, en l’època de la globalització, 
les fronteres són essencials a l’hora de construir i re-
forçar un imaginari de classe i raça basat en la nació 
(2008: 189). Per una altra, la raça, la nació i la clas-
se social, interseccionen en la construcció d’espais 
concrets, com per exemple la frontera. La frontera, 
segons l’autor (2008), té un paper de regulador del 
mercat laboral i, com s’ha vist en anteriors apartats, 
contribueix a crear un imaginari del migrant com una 
amenaça per a la seguretat (securitització), conduint 
al desenvolupament de polítiques racials a les fron-
teres. De manera que es produeix un reforç de les 
polítiques migratòries i frontereres en les últimes 
dècades, especialment als Estats Units i la Unió Eu-
ropea, conduint al que l’autor denomina un sistema 
d’apartheid (Nevis, 2008).

El que Nevis apunta es corrobora amb l’anàlisi de 
les dades sobre l’augment de la construcció de murs 
a les fronteres en les últimes dècades. A través de 
l’anàlisi de les dades de la construcció de murs des 
de l’any 1968 fins al 2018, és possible concloure que 
el món aposta de manera creixent per polítiques de 
separació i segregació afectant, principalment, el 
moviment de les persones, especialment d’aquelles 

persones que migren a la recerca de millores en les 
seves condicions de vida, ja sigui fugint de la desi-
gualtat econòmica o de la violència dels conflictes 
armats o de la persecució política. Encara que, no 
deixa de sorprendre que en un món globalitzat en el 
qual, després de la caiguda del mur de Berlín, es va 
utilitzar una narrativa de llibertat de moviment per a 
les persones, s’han construït en 50 anys més de 60 
murs fronterers.

De fet, els autors Rosière i Jones (2012), apunten que 
els murs fronterers en el procés de globalització hau-
rien de resultar estructures anacròniques, ja que la 
narrativa de la globalització promociona un món de 
llibertat del moviment. Contràriament a això, apun-
ten, el món actual es caracteritza precisament pel 
desenvolupament de societats que semblen reple-
gar-se sobre si mateixes, endurint els controls i sis-
temes fronterers (Rosière i Jones, 2012: 217-218). Per 
als autors, hi ha hagut un desenvolupament des de 
les línies divisòries i delimitadores frontereres com a 
defensa militar dels Estats, cap a les fronteres com a 
sistema de tancament formant recintes per a privi-
legiats (Rosière i Jones, 2012: 220). Així mateix, en el 
món modern, trobar-se fora del mur, en el costat dels 
expulsats i als que se’ls nega l’entrada, pot significar 
estar exempt de la protecció dels drets humans que 
atorga estar dins d’ell (Pau, 2017: 603), com és el cas 
dels milions de persones que demanen asil cada any.

D’aquesta manera les dinàmiques del que pot ser 
considerat apartheid han evolucionat, sobretot, al 
llarg del segle XX per a trobar noves definicions en-
trat el segle XXI. L’anàlisi d’allò exposat anteriorment 
condueix a poder afirmar que existeixen similituds 
destacables entre el model que va donar nom al règim 
de l’«Apartheid» i l’aparició, d’un model desenvolupat 
a partir del concepte originari, el d’«Apartheid Global», 
que permet explicar tendències i estructures de poder 
i segregació globals. En aquest model, les polítiques 
de construcció de murs són només una de les cares 
físiques més visibles de l’expansió de les violències 
cultural, estructural i física que aquest sistema ge-
nera en el món.

2 .3 CAsOs sIGNIfICATIus DEL RèGIM 
D’APARTHEID GLOBAL

A continuació, s’aborda l’anàlisi d’alguns casos con-
crets de construcció de murs fronterers en el món. 
En primer lloc, Israel, ja que és el país que més murs 
ha aixecat a les seves fronteres del món, un total de 
6. Totes les seves fronteres contenen en alguns dels 
seus trams una tanca o un mur de separació, la qual 
cosa el converteix en un autèntic país emmurallat. En 
segon lloc, s’estudia el cas de la frontera entre Mèxic i 
Guatemala, aquest cas no apareix en l’estudi de murs 
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ja que el que es pretén és analitzar de quina manera 
és possible construir barreres frontereres significati-
ves amb l’extrema militarització de la frontera, sense 
que faci falta un mur. El següent cas, el d’Espanya, 
és paradigmàtic ja que és el primer país de la Unió 
Europea que construeix murs fronterers (Ceuta i Me-
lilla) i el seu model de gestió fronterera servirà per al 
disseny de la denominada «Europa Fortalesa». El cas 
de Síria s’aborda per ser especialment particular, ja 
que és un país contra el que els països confrontants 
han construït murs, la qual cosa té un impacte consi-
derable a l’hora que la gent pugui fugir del conflicte. 
L’Índia és un cas en què se sap amb certesa que ha 
emmurallat dues de les seves fronteres més grans 
per complet, les que comparteix amb el Pakistan i 
Bangladesh, i també ha construït tanques a la fron-
tera que comparteix amb Myanmar, respectivament, 
convertint-se en un gran Estat emmurallat a Àsia. Fi-
nalment, s’analitza el cas d’Austràlia, que tampoc ha 
construït murs però que resulta d’interès, ja que la 
seva posició geogràfica, li permet utilitzar la mar com 
a espai emmurallat.

2 .3 .1 IsRAEL: EL MODEL D’EsTAT 
EMMuRALLAT

Israel és el país que, com s’ha vist, lidera el rànquing 
de murs físics construïts, amb un total de 6. Malgrat 
que el govern d’Israel aporta el terrorisme i la immi-
gració com les principals raons per justificar la seva 
construcció, els murs d’Israel són per la major part 
de la seva extensió eines d’annexió territorial. Com 
demostren Riya Al’Sanah i Hala Marshood (2019), Is-
rael va utilitzar des de la seva fundació murs no-fí-
sics similars als que s’han vist en el cas de l’apartheid 
d’Àfrica del Sud.

La política de construcció de murs físics va començar 
el 1973 a la frontera amb Síria en la zona dels alts del 
Golan. Aquest primer mur físic, ja és mostra del camí 
que seguiran les polítiques expansionistes d’Israel, ja 
que es tracta de l’annexió d’un territori per part del 
país per la via militar, construint un mur per consoli-
dar la conquesta, que serà ampliat el 2013. El 1994 es 
construeixen els murs de la Franja de Gaza, de ma-
nera que s’envolta la zona íntegrament, la qual cosa 
produeix un aïllament total de la població palestina i 
un control absolut sobre qui surt i entra al territori per 
part d’Israel. Aquest aïllament i els successius atacs 
militars d’Israel han produït una situació d’emergèn-
cia humanitària entre la població palestina de Gaza al 
llarg del temps, així com bloquejos continuats d’en-
trada de subministraments, la qual cosa diverses or-
ganitzacions, entre elles israelianes, han declarat com 
a «crims contra la humanitat» (ONU, 2009).

El 2002 comença la construcció del mur que pretén 
ser fronterer per a Israel, però que també es basa en 
un model d’annexió territorial i d’ocupació, ja que ni 
tan sols respecta el traçat fronterer establert pels 
acords de 1949, la denominada Línia Verda. El mur, en 
la pràctica, consolida l’expulsió il·legal de les persones 
palestines de les seves terres (ONU, 2014), i l’ocupació 
de terres per part de colons. En aquest sentit la Cort 
Internacional de Justícia (Abi-Saab, 2004) ha confir-
mat que el mur estaria vulnerant el dret internacional, 
de la mateixa manera ho ha fet Amnistia Internacio-
nal (2004). Així mateix, diverses organitzacions de-
nuncien el mur com el “Mur de l’annexió” o el “Mur 
d’Apartheid” (Regan, 2016: 309) per les implicacions 
de segregació territorial i disrupció de la vida dià-
ria, i del moviment que genera en el dia a dia de les 
persones palestines, així com greus afectacions per 
l’economia palestina (Regan, 2016: 307; ONU, 2014), 
conseqüències que s’han vist en l’estudi de l’Apartheid 
sud-africà. Aquest mur a més incorpora tota una sèrie 
de sistemes tecnològics de control del moviment; cà-
meres de vigilància, torniquets automatitzats, formes 
de control remot, lectura de targetes biomètriques, 
escàners corporals, entre altres, que s’incorporen a 
una xarxa de base de dades (Pallister-Wilkins, 2015: 
159). D’aquesta manera, la població palestina està en 
el seu conjunt securititzada, és a dir, convertida en 
amenaça (Pallister-Wilkins, 2015: 155), i el control de 
tots els seus moviments respon a aquesta securitit-
zació. En aquest sentit, i com afirma Arieli (2016), la 
securitització domina els discursos de la societat i la 
política al país, al què se li suma un considerable do-
mini del sector industrial de seguretat en la presa de 
decisions i altres processos polítics (Arieli, 2016: 495). 
Com apunta Pallister-Wilkins, el mur construït en els 
Territoris Ocupats,
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«és una bona il·lustració de la barrera com a dispositiu d’in-

terrupció (...), la potència ocupant pot dur a terme diverses 

pràctiques de seguretat que fan que la població palestina 

sigui cada vegada més llegible a nivell biopolític.» (Pallis-

ter-Wilkins, 2015: 158).

Els altres murs construïts per Israel són el de la fron-
tera amb Egipte, al 2011, el del Líban, al 2012, frontera 
en la que es produeixen freqüents tensions entre tots 
dos països, i el de Jordània al 2015.

Quan Regan analitza els discursos utilitzats per Is-
rael destaca que el país utilitza el discurs-tanca, que 
justifica que aquestes estan dissenyades per aportar 
seguretat i reforçar la separació de territoris, apel·lant, 
al seu torn, a la llibertat de les persones, o Estats en 
aquest cas, de construir murs i tanques per a prote-
gir-se (Regan, 2015: 311). Resulta evident que els murs 
d’Israel són exemple de com la construcció de murs 
pot convertir-se en una autèntica estructura de vio-
lència per a tota una comunitat.

2 .3 .2 L’EsPANyA fORTALEsA: EL PARADIGMA 
DE LA MILITARITzACIÓ fRONTERERA DE LA 
uNIÓ EuROPEA

En territori de la Unió Europea existeixen murs previs 
a la construcció de les tanques de Ceuta (1993) i Me-
lilla (1996), com són els casos de Xipre (1974) i els mal 
anomenats «Murs de pau» d’Irlanda del Nord (1969) 
que no són fronterers. A la construcció d’aquests 
murs li van seguir els de Ceuta i Melilla construïts per 
l’Estat espanyol, amb la finalitat de controlar, inter-
ceptar i impedir els moviments migratoris en el nord 
d’Àfrica. La tanca de Melilla comença a aixecar-se el 
1996, la seva alçada va augmentar a 6 metres després 
de la denominada «Crisi de la Tanca» de 2005, en un 
intent de travessar les tanques de Ceuta i Melilla per 

part de centenars de persones migrades, moment 
en què van morir cinc persones tirotejades per part 
de la Guàrdia Civil (Abad i Rodríguez, 2005). El 2007 
s’afegeix a les dues tanques ja existents a Melilla la 
denominada sirga tridimensional, un tipus de cable 
metàl·lic trenat col·locat entre la tanques externa i in-
terna que actua com un parany que impedeix la mo-
bilitat de la persona que cau en ella (Andersson, 2015: 
31). Un dels elements més polèmics de les tanques 
han estat les concertines (filferro amb fulles), que el 
2007 es van retirar només parcialment, per després 
tornar-les a instal·lar íntegrament. No obstant això, 
al gener de 2020 va començar la seva desinstal·lació, 
encara que en el costat marroquí precisament s’es-
tà procedint a la seva instal·lació (Rivera, 2020). En 
aquest sentit, és important ressaltar que el debat so-
bre els mecanismes de militarització de les tanques 
per part dels governs gira entorn del «humanitaris-
me» dels sistemes de barreres que s’implementen, i 
de si aquests poden o no infringir més o menys mal 
a la persona que intenta travessar-la. Cal destacar 
que el propi sistema de tanques i muralles i els me-
canismes que es despleguen en ells són coercitius 
(Andersson, 2015:30), la qual cosa implica l’ús de la 
força, la intercepció i la disrupció del moviment i que, 
per tant, construeix un sistema de violència que va 
més enllà dels danys físics.

A més de la construcció de tanques, en el cas de l’Es-
tat espanyol, el mateix Mediterrani s’ha establert 
com un mur (Pallister-Wilkins, 2017: 63), a causa de 
les pràctiques relacionades amb la gestió de fronte-
res que s’estan desenvolupant. Tant el Mediterrani 
com l’Atlàntic, per la ruta de les illes Canàries, s’han 
convertit des dels anys 90 fins ara, en regions cada 
vegada més importants on establir polítiques fronte-
reres. D’una banda, més enllà de les aigües territorials 
corresponents als països europeus, un dels aspectes 
que constitueixen el que es denomina «externalitza-
ció de fronteres» (Akkerman, 2018: 82) i, per un altre, 
mitjançant el desplegament, cada vegada major, de 
diferents operacions marítimes en col·laboració amb 
l’Agència Europea de la Guàrdia de Fronteres i Costes 
(Frontex). Aquestes operacions es realitzen al Me-
diterrani per al control i vigilància dels crims trans-
fronterers, entre els quals s’inclouen la migració, amb 
operacions com Índalo, Hera, Sofía o West Sahel, en-
tre altres.

L’Estat espanyol és també paradigmàtic per la crea-
ció del Sistema de Vigilància Integrada Exterior (SIVE) 
als anys noranta, que ha servit com a exemple per a 
la creació del EUROSUR, un sistema que combina el 
control de dades de tots els països de la UE amb sis-
temes de radars i vigilància fronterers, que també s’ha 
externalitzat a tercers països. A les barreres físiques 
s’afegeixen els sistemes de vigilància per a detectar 
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qualsevol moviment pròxim a aigües nacionals, amb 
càmeres, infrarojos, detectors de moviment i altres 
tipus de sensors. D’aquesta manera l’Estat espanyol 
comença a definir el que després seran les principals 
polítiques de l’Europa Fortalesa, convertint-se en pa-
radigma i referent per a la resta de la Unió Europea 
(Lancho, 2017).

2 .3 .3 MuRs CONTRA sÍRIA: NO PODER fuGIR 
DE LA GuERRA

El cas sirià és especialment particular i se’n troben 
pocs anàlisis. Es relaciona estretament amb la si-
tuació de guerra que viu el país des de 2011, i que, 
probablement, ha impulsat la construcció de murs 
contra el país. Fins a 4 països d’un total de 5 han 
construït murs a la frontera contra Síria en alguns 
dels seus trams, Israel al 1973, amb una ampliació 
al 2013, Turquia al 2013, Jordània al 2008 i l’Iraq al 
2018, l’únic país veí amb Síria que no ha construït 
murs fronterers és el Líban. Tots els països han jus-
tificat la construcció de murs, principalment, sobre 
la base de raons de contenció del terrorisme i de la 
immigració. El terrorisme per l’aparició i expansió 
del ISIS, i la immigració deguda a totes les persones 
que intenten fugir de la violència del conflicte armat 
i exercida per ISIS. Cal assenyalar que la situació 
de la població civil a Síria és extremadament greu, 
13 milions de persones estan necessitades d’ajuda 
humanitària i 6,2 milions es troben desplaçades de 
les seves llars en el seu propi país segons dades de 
l’ACNUR (ACNUR, 2020).

No obstant això, Turquia, que va aixecar el mur dos 
anys després de l’esclat del conflicte, és un dels 
països que més refugiats sirians ha acollit (ACNUR, 
2020), la qual cosa probablement també es deu a 
l’acord signat amb la Unió Europea en 2016, l’EU-

Turkey Joint Action Plan, que establia un sistema de 
retorn de persones a la recerca d’asil procedents 
de Síria que arribaven a la UE, cap a Turquia, a can-
vi d’un paquet d’ajudes per al país. L’acord ha estat 
denunciat per Amnistia Internacional (Morengoni, 
2016: 26). També presenten dubtes les garanties que 
ofereix Turquia com a país de retorn, per dues raons, 
per la que concerneix a la protecció dels refugiats 
sirians, ja que són considerats en un règim especial 
que restringeix considerablement els seus drets i no 
són oficialment reconeguts com a refugiats, i per si 
Turquia respecta el principi de «no devolució» que fa 
referència a les deportacions en calent (Morengoni, 
2016: 27-28). Cal destacar que després de la signatura 
de l’acord, Turquia va reforçar la seva política fronte-
rera, i l’acord és, al cap i a la fi, una manera per part 
dels països de la UE d’eludir les seves responsabilitats 
d’acollida.

Mentrestant, a les vores del mur construït per Tur-
quia a la frontera amb Síria es comencen a establir 
assentaments de persones que fugen de la guerra 
(Ashawi, 2020). Per tant, resulta esclaridor que tant 
Israel, com Turquia com l’Iraq hagin construït, o ampli-
at, murs pocs anys més tard de l’esclat del conflicte el 
2011, i amb les raons exposades, migració i terrorisme, 
la qual cosa indica, almenys, que s’està dificultant la 
sortida de les persones que fugen de la guerra i que 
resulten potencials demandants d’asil i que puguin 
estar-se quedant estancades al país.

2 .3 .4 ÍNDIA: LA súPER fORTALEsA

El cas indi es podria definir com la construcció d’una 
fortalesa en el continent asiàtic. L’Índia ha constru-
ït murs al llarg de la totalitat de les seves fronteres 
amb el Pakistan, començat el 1992, i amb Bangladesh 
que va començar el 1989. L’any 2003, construeix tam-
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bé una barrera en gran part de la seva frontera amb 
Myanmar. De 7 fronteres que comparteix l’Índia amb 
altres països (la Xina, Bhutan, Bangladesh, Nepal, el 
Pakistan, Myanmar i uns pocs quilòmetres amb l’Af-
ganistan) 3 d’elles es troben amb barreres gairebé en 
la totalitat del tram fronterer. Les principals raons 
exposades pels successius governs de l’Índia per a 
la construcció són, la immigració procedent de Ban-
gladesh, el terrorisme i la disputa territorial sobre el 
Caixmir amb el Pakistan, i l’entrada de militants i de 
narcòtics per la frontera amb Myanmar.

Malgrat que entre Bangladesh i l’Índia no hi ha dis-
putes territorials, l’Índia també ha assegurat que es 
produeixen entrades de militants i tràfic d’armes a 
les seves fronteres (Carter i Poast, 2017: 242). Amb 
tot, la principal raó per construir un mur fronterer ha 
estat evitar l’entrada d’immigrants, majoritàriament 
musulmans (Sadikki, 2016: 117). El resultat ha estat el 
tancament complet de la frontera amb Bangladesh, 
un total de 4096,7 quilòmetres, que es continua re-
novant en diferents fases. Sobre aquesta barrera, 
Rush (2012) apunta que la tanca no és realment una 
protecció real contra el moviment de persones, sinó 
que sembla respondre més a contribuir per donar una 
imatge d’Estat democràtic poderós i atractiu que ne-
cessita una tanca de protecció.

La frontera entre l’Índia i el Pakistan és més comple-
xa i s’hi troben més tensions, essencialment per la 
disputa territorial amb el Caixmir. L’Índia va annexi-
onar la regió el 1947, amb la qual cosa el tros de mur 
corresponent a aquest tram respondria a consolidar 
l’annexió territorial. La disputa entre tots dos països 
pel Caixmir els ha conduït a diverses guerres, i ha con-
vertit la zona en l’espai fronterer més militaritzat de 
l’Índia (Saddiki, 2016: 114). Finalment, s’ha construït 
una barrera en gran part de la frontera amb el Pakis-
tan, un total de 2044 quilòmetres de 2912. L’Índia i 
Myanmar van formalitzar el traçat de les seves fron-
teres amb diversos acords, amb tot fins al moment 
s’estima que s’han construït més de 400 quilòmetres 
d’un total de 1463 quilòmetres de frontera, amb nous 
reforços realitzats el 2017, en part per impedir l’entra-
da de rohingyes (La Vanguardia, 2017), ja que estan 
sent expulsats del país veí.

A més, a partir de 2007 l’Índia comença a introduir 
cada vegada més noves millores tecnològiques en 
tots els seus murs; dispositius de visió nocturna, cà-
meres tèrmiques de mà, radars de vigilància, sensors 
terrestres, telescopis d’alta potència (Sadikki, 2016: 
119).

D’un total de 15.106 quilòmetres de frontera terrestre 
que té l’Índia amb altres països, s’estima que s’han 
aixecat més de 6.540,7 quilòmetres de barreres, el 

43,29% de les fronteres del país es troben emmu-
rallades. A més d’això, el govern, posteriorment va 
considerar que no era suficient per controlar les 
fronteres del país, i s’han instal·lat sistemes de satèl-
lits per controlar el moviment transfronterer, la qual 
cosa ha costat al país més de 2 mil milions de dò-
lars, evolucionant en diferents models de sistemes 
de control tecnològic. D’aquesta manera és possible 
considerar l’Índia com una autèntica fortalesa al ter-
ritori asiàtic.

2 .3 .5 EL MuR MARROQuÍ AL sÀHARA 
OCCIDENTAL

Després de la seva invasió del Sàhara Occidental el 
1975, el Marroc es va enfrontar a una resistència vi-
olenta per part del Front POLISARIO i la fi dels anys 
1970 va estar marcat per una lluita intensa entre les 
forces marroquines i el POLISARIO. Durant aquests 
enfrontaments, les forces marroquines, malgrat la 
seva superioritat en número i poder militar, van patir 
moltes derrotes a mans dels sahrauís, que estaven 
més familiaritzats amb el Sàhara (Remove the wall, 
n.d). Després del fracàs del seu atac, el Marroc va 
adoptar, amb el consell d’estrategs militars france-
sos i israelians, una estratègia clara basada en la 
construcció d’una sèrie de barreres ben defensades, 
o “vorals”2, conegudes col·loquialment com “el Arcén”, 
“el Mur”, o per als sahrauís com “el Mur de la Vergo-
nya” (Jensen, 2013). La construcció va ser duta a terme 
progressivament en 6 fases, cadascuna d’elles ex-
pandint el territori ocupat per l’armada marroquina. 
Entre agost de 1981 i abril de 1987, van ser construïts 
sis murs de diferents longituds. Amb la construcció 
del sisè mur, una línia llarga de fortificacions al vol-
tant de 2,720 km de llarg va ser establerta. S’estén 

2. De l’original en anglès “berms”.
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des del sud del Marroc fins a la punta sud-oest del 
Sàhara Occidental (veure el mapa de sota). El mur es 
considera que és “la major barrera militar funcional 
al món” (Zunes i Mundy, 2010: 21). S’estima que hi ha 
aproximadament entre 100.000 i 150.000 forces mar-
roquines patrullant el mur. El Banc Mundial va estimar 
que un 60% dels costos de guerra del Marroc esta-
ven coberts per préstecs i subvencions dels quals una 
part substancial, per valor de 500-1.000 milions de 
dòlars estatunidencs per any, provenien de l’Aràbia 
Saudita. Aquests diners van finançar el reforç militar 
del Marroc i al 1991 els préstecs van ser cancel·lats. 
L’equipament militar marroquí va venir principalment 
dels Estats Units i de França, els EUA proveint al vol-
tant de dos terços de les armes del Marroc (Mundy, 
2009: 223). El mur marroquí al Sàhara Occidental està 
envoltat de nou milions de mines terrestres (Crowder, 
2014) que fan del Sàhara Occidental un dels territoris 
més minats del món (UNMAS, n.d). Això posa en perill 
les vides de la població local així com del seu bestiar i 
bloqueja l’accés segur a la terra cultivable i a les fonts 
d’aigua. Segons el Landmine Monitor, més de 2.500 
persones han estat víctimes de mines antipersones 
i d’explosius romanents de guerra (ERG) al Sàhara 
Occidental des de 1975 (Genevacall, n.d). En termes 
econòmics, el mur marroquí també representa una 
barrera gegant darrere la qual el Marroc persisteix en 
la seva espoliació sistemàtica dels recursos naturals 
del territori (fosfat, pesca, minerals, agricultura, etc). 
Això dóna feina a la majoria de les persones marro-
quines que viuen al territori i priva els sahrauís dels 
seus recursos i oportunitats d’ocupació. Els ciutadans 
sahrauís que viuen sota l’ocupació pateixen margi-
nalització i privació dels seus drets socioeconòmics 
més bàsics (Remove the wall, n.d). El mur també ha 
destruït zones arqueològiques a causa de l’extracció 
excessiva de terra durant la seva construcció (Brooks, 
2007).

Ni l’Assemblea General de les Nacions Unides ni el 
Consell de Seguretat han emès resolucions en re-
lació al mur del Sàhara Occidental. No obstant això, 
la Cort Internacional de Justícia (CIJ), en la seva opi-
nió consultiva de 2004 en relació al mur israelià a la 
Palestina ocupada, va representar un precedent im-
portant perquè tant el mur israelià com el marroquí 
estan construïts en territoris ocupats (UN, n.d.). Un 
dels arguments utilitzats per la cort en el cas de Pa-
lestina va ser que el mur va crear un ‘fet consumat’ 
adduint que podria convertir-se en permanent i ser 
equivalent a una annexió de facto. El Marroc sempre 
ha deixat clares les seves intencions d’annexar tot el 
Sàhara Occidental i, com Israel, ha instal·lat un número 
considerable de la seva població civil als territoris que 
ocupa (Mundy, 2012). A més, l’argument de la cort pel 
qual s’afirma que Israel bloqueja greument el dret de 
la població palestina a l’autodeterminació (CIJ, n.d), 

pot ser igualment utilitzat en el cas del mur del Sàha-
ra Occidental, ja que és un fet consumat que serveix 
alhora per a atrinxerar l’ocupació i per a permetre la 
futura annexió del territori. També constitueix un se-
ver impediment al dret d’autodeterminació de la po-
blació sahrauí, tal com està estipulat a la resolució 
1514 de l’Assemblea General de les Nacions Unides 
que declara el dret a la independència de països i po-
bles colonials.

2 .3 .6 MèXIC-GuATEMALA: 
L’EXTERNALITzACIÓ DE LA fRONTERA suD 
DELs EsTATs uNITs

La frontera entre els Estats Units i Mèxic és una de 
les més militaritzades del món, incloent murs, tan-
ques i sensors de moviment (Miller, 201EU). Els Es-
tats Units també ha estat exportant agressivament 
les seves polítiques de seguretat de fronteres (Akker-
man, 2018). Entre altres objectius, aquestes polítiques 
pretenen contenir als migrants, mantenint-los el més 
lluny possible.

L’exemple més prominent d’això ha estat la milita-
rització de la frontera del sud de Mèxic, juntament 
amb Guatemala i, en menor grau, Belize. A pesar que 
no equival a un mur físic en sentit literal, l’extensa 
estructura de seguretat que ha estat construïda a la 
frontera i al voltant d’aquesta té conseqüències simi-
lars per als refugiats i els migrants contribuint a parar 
el seu avanç cap al nord i forçant-los a prendre rutes 
clandestines més perilloses. Tal com va anotar l’Ofi-
cina a Washington per a Assumptes Llatinoamericans 
(WOLA, per les seves sigles en anglès), la frontera sud 
de Mèxic s’ha convertit en ‘el “mur” abans del mur’, 
referint-se al mur construït al llarg de la frontera nord 
de Mèxic amb els Estats Units (Meyer i Isacson, 2019). 
Aquest “mur” militaritzat no es concentra únicament 
al llarg de la pròpia frontera sinó que ha portat al 
fet que gran part del sud de Mèxic estigui altament 
militaritzat sota el pretext d’impedir als migrants di-
rigir-se cap al nord. Hi ha una xarxa intrínseca de con-
trols fronterers al llarg de les autopistes però també 
un increment de la militarització en centres urbans 
al llarg del sud de Mèxic encarregada de contenir als 
migrants (Agren, 2019).

La Iniciativa Mèrida, un acord de cooperació de segu-
retat entre els Estats Units i Mèxic, conclosa al 2007 
i que inicialment tenia com a objectiu combatre els 
crims relacionats amb la droga, va contribuir a l’incre-
ment de la militarització de Mèxic en anys anteriors. 
A través de la Iniciativa, els Estats Units proveeix en-
trenament, equipament i finançament a Mèxic per a 
aspectes relacionats, incloent el reforç de la seguretat 
fronterera a les seves fronteres del sud (US Embas-
sies and Consulates in Mexico, n.d). Durant els anys 
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inicials de la Iniciativa Mèrida, els Estats Units va des-
tinar una gran quantitat de diners a la militarització de 
Mèxic, incloent 420,7 milions de dòlars estatunidencs 
en finançament militar estranger (FMF, 2008-2010), 
amb el que Mèxic va comprar aeronaus i helicòpters 
per a les seves forces de seguretat federals, a més 
d’altres béns militars (Congressional Research Ser-
vice, 2020).

Gradualment, el focus de les relacions entre Mèxic 
i els Estats Units va passar de parar els crims rela-
cionats amb la droga a controlar i frenar la migra-
ció. El 2014, el govern mexicà va llançar el Programa 
Frontera Sud, finançat a través de la Iniciativa Mèrida 
(Op. cit.). Encara que no hi hagués un pla complet po-
sat sobre el paper, el programa incloïa per exemple 
instal·lar controls policials a les carreteres, controls 
fronterers i nova infraestructura al llarg de les ru-
tes que els migrants utilitzen així com batudes als 
migrants per part de la policia i les forces militars. 
Els Estats Units va proporcionar equips d’inspecció 
no intrusius, una xarxa de comunicacions, quioscos 
biomètrics mòbils, equips canins i entrenament, a 
més d’altres formes de suport. Les forces militars 
i el personal policial dels Estats Units, de l’agència 
de Duanes i Protecció de Fronteres, també han estat 
desplegats a Mèxic i han estat activament involucrats 
en la seguretat fronterera i els treballs de control en 
sòl Mexicà (Arriola, 2017). La pressió estatunidenca 
sobre Mèxic es va intensificar amb la presidència de 
Donald Trump, qui va fer de la lluita contra la migració 
la seva principal prioritat en campanya. Mentre que 
el focus dels esforços de l’administració, especial-
ment sota la mirada pública, està en la construcció 
del mur a la frontera amb Mèxic, aquesta també ha 
ampliat els esforços en l’externalització de fronte-
ras. Això va culminar en un acord, pel qual Mèxic va 
ser coaccionat per les amenaces de Trump d’imposar 
aranzels en el comerç, a l’estiu de 2019. Com a part 
d’això, Mèxic va enviar milers d’oficials militars de la 
recentment formada Guàrdia Nacional a la frontera 
amb Guatemala per assistir amb seguretat fronte-
rera (Sieff and Sheridan, 2019). Un altre element són 
els anomenats Protocols de Protecció de Migrants, 
sota els quals els Estats Units pot enviar de tornada 
a Mèxic a refugiats no mexicans, perquè esperin la 
tramitació de les seves sol·licituds d’asil. Mentrestant, 
els Estats Units també va introduir la coneguda com a 
“norma de trànsit de tercers països” (Transit-Country 
Asylum Ban), que dóna als migrants l’estatus de no 
aptes per a l’asil quan han creuat un tercer país i no 
han sol·licitat asil en aquest.

Segons la WOLA, el reforçament al sud de la frontera 
mexicana s’ha concentrat en alguns nuclis de migra-
ció especialment rellevants, amb persones migrants 
que encara poden creuar-la a través de terrenys ir-

regulars i àrees remotes. Tanmateix, això ha tingut 
com a conseqüència que els migrants prenguin rutes 
més perilloses en les quals hi ha també majors riscos 
d’enfrontar-se a xarxes criminals. Una xarxa de punts 
de control a l’interior, dotada de personal per l’Institut 
Nacional de Migració, la policia militar, l’Armada Me-
xicana i la Marina Mexicana, ha expandit les fronteres 
cap a dins i ha conduït a més aprensions (Meyer and 
Isacson, 2019).

El fet que els Estats Units estigui utilitzant les regu-
lacions de la COVID-19 com a pretext per a retornar 
encara més refugiats directament a Mèxic ha resul-
tat en un augment de la pressió al sistema de refugi-
ats de Mèxic, en l’expansió de camps temporals a la 
frontera amb els Estats Units i un fort increment de la 
detenció en centres de detenció atapeïts. La situació 
d’aquests migrants i refugiats que van aconseguir tra-
vessar la frontera entre Guatemala i Mèxic i els punts 
de control per a viatjar al nord cap als Estats Units 
també està lluny de ser segura. A Mèxic és habitual la 
violència, violacions dels drets humans i crims contra 
els refugiats, tant per part d’oficials corruptes com de 
bandes criminals.

2 .3 .7 AusTRÀLIA: MuRs MARÍTIMs  
I EXTERNALITzACIÓ

Austràlia no té murs al territori o tanques a les seves 
fronteres, però ha creat un mur marítim per impedir 
l’arribada de vaixells. A això s’hi suma un sistema de 
detenció fora de les seves fronteres altament con-
trovertit, un exemple perfecte d’externalització de 
fronteres. Austràlia ha estat involucrada fa temps en 
el reforç de la seguretat fronterera i les capacitats de 
control de, per exemple, Papua Nova Guinea i Indonè-
sia (Guthrie and Kawi, 2004).

Amb les seves pròpies paraules, el govern australià 
declara que “Austràlia té polítiques estrictes de pro-
tecció de fronteres per combatre el tràfic de perso-
nes, impedir la migració il·legal a Austràlia i dissuadir 
a les persones d’embarcar en viatges perillosos en 
vaixells de tràfic de persones. És la política d’Austràlia 
retornar els vaixells de tràfic de persones on estiguin 
segurs de fer-ho. Ningú que viatgi a Austràlia il·legal-
ment amb vaixell té permís de quedar-se a Austràlia” 
(Australian Government, n.d).

Aquesta política es va originar sota el govern d’Abbott 
el 2013, després que fes campanya durant les elecci-
ons sobre la política de parar l’arribada de refugiats 
amb vaixell. Sota la Operation Sovereign Borders, les 
Forces de Defensa Australianes van començar una 
missió de seguretat de frontera marítima, en coope-
ració amb les forces frontereres i la policia federal 
(Australian Government, n.d). S’estima que Austràlia 
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ha gastat almenys 5.000 milions de dòlars australians 
en polítiques de seguretat de fronteres entre 2013 i 
2019 (Bride Initiative Team, 2019).

Els vaixells amb refugiats que van entrar a aigües 
australianes, o bé van ser obligats a marxar, sovint 
sent retornats cap a Indonèsia o Sri Lanka en els pro-
pis vaixells o en pots salvavides taronges proporcio-
nats per Austràlia, o bé les persones a bord van ser 
transferides i retingudes a centres de tramitació fora 
de les seves fronteres a Nauru o Papua Nova Guinea 
(Illa Manus), que havien estat utilitzats periòdicament 
des del 2001. Com que el govern negava l’entrada a tot 
refugiat que hagués arribat amb vaixell, molts d’ells 
van ser retinguts en aquests centres durant anys (Re-
fugee Council of Austràlia, 2020).

La presó a Papua Nova Guinea va ser tancada a l’oc-
tubre de 2017, després que la Cort Suprema de Papua 
Nova Guinea ordenés que la detenció de refugiats en 
aquesta era il·legal i vulnerava els drets humans. Van 
passar anys vivint als llimbs, no obstant això, fins a 
trobar solucions de reassentament, sovint inadequa-
des, per als refugiats que quedaven (Baker, 2019). Al-
guns d’ells van acabar encara així detinguts al Centre 
d’Immigració de Bomana, finançat per Austràlia, si-
tuat als afores de Port Moresby, la capital de Papua 
Nova Guinea (Amnesty International, n.d). Sense no-
ves arribades i amb una gran part dels refugiats o bé 
reassentats als Estats Units o transferits a Austràlia 
per a tractament mèdic, queden unes 180 persones 
vivint als llimbs a Nauru també (Refugee Council of 
Austràlia, 2020).

Mentrestant, les forces armades d’Austràlia i el Co-
mando Marítim Fronterer de les Forces Frontereres 
Australianes utilitzen una gamma de vaixells patrulla 
i aeronaus per vigilar les fronteres marítimes. Gairebé 

cap vaixell de refugiats ha aconseguit desembarcar 
des de llavors, encara que a l’agost de 2018 un grup 
de refugiats, que es creu que van arribar amb vaixell 
des de Vietnam, van ser arrestats i transferits a de-
tenció en la remota Illa Christmas (Sexton-Mcgrath 
and Mounter, 2018).

Sota el ‘Projecte Sentinella’, les forces armades van 
subcontractar aeronaus marítimes de vigilància a 
l’empresa Cobham (veure capítol sobre la indústria). 
Recentment, també han introduït vaixells no tripulats 
(vaixells robot anomenats Bluebottles). Segons el seu 
fabricant, Ocius Technology: “Podries tenir una tanca 
virtual d’aquests vaixells entre Austràlia i els seus 
veïns al nord perquè tot vaixell que tracti d’entrar a 
Austràlia faci saltar una alarma que pugui ser activa-
da pels mateixos vaixells no tripulats que al seu torn 
enviaria un agent marítim per combatre l’amenaça” 
(Higgins, 2019). L’empresa espera que els sis Bluebott-
les que el Departament de Defensa ha encarregat si-
guin operacionals a principis del 2021 (Clifford, 2020).

L’any 2018, el Departament d’Assumptes d’Interior 
va iniciar el Future Maritime Surveillance Capability 
(FMSC) Project, convidant a empreses a mostrar les 
seves capacitats de proporcionar una nova genera-
ció de “plataformes i sistemes de vigilància, gestió 
d’informació de missions i sistemes de suport” (Aus-
tralian Government, 2020). Grans empreses d’armes 
com Airbus, Leonardo, Northrop Grumman i Lockheed 
Martin van presentar ofertes, amb la perspectiva de 
contractes de centenars de milions de dòlars (Freed, 
2019). Encara que és incert quants diners destinarà el 
govern al projecte, a l’agost de 2020 va anunciar una 
inversió de fins a 1.300 milions de dòlars australians 
en un programa de desenvolupament d’un nou dron 
per millorar les capacitats de vigilància marítima (Ti-
llet, 2020).
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3 . LA INDúsTRIA QuE HI HA 
DARRERE LA CONsTRuCCIÓ DE 
MuRs

Tal com està descrit en els capítols anteriors, hi ha 
nombroses raons que els governs utilitzen per a jus-
tificar els murs i tanques. Els últims anys, frenar la 
migració ha estat l’argument principal, amb algunes 
excepcions destacables en, per exemple, Israel i l’Ín-
dia, on predominen altres raons. En tots els casos, 
estan per controlar a les persones i per mantenir a 
algunes d’elles, especialment migrants o pobles ocu-
pats, fora o, en altres casos, dins de les fronteres na-
cionals o altres línies de demarcació.

Sovint tals objectius no poden aconseguir-se única-
ment construint un simple mur, tanca o una altra bar-
rera. Tal com April Humble, Steve Wright i Ben Hayes 
(2015) subratllen, un mur és més que ciment o una 
tanca i sovint inclou “murs virtuals, monitoratge i tor-
res franctiradores, càmeres, radars terrestres i vigi-
lància infraroja de telecomunicació sense fil, sondes 
de diòxid de carboni, informàtica, sistemes d’identi-
ficació i bases de dades d’immigració”. I després va 
més enllà perquè, tal com diu Col. Danny Tirza (For-
ces de Defensa d’Israel): “No és suficient construir un 
mur. Cal construir tot un sistema al voltant” (Miller, 
2019). D’aquesta manera, un mur sempre és només 
una part d’una àmplia infraestructura de seguretat i 
control. Això no inclou únicament barreres (físiques), 
sinó també un sistema sofisticat de tecnologies de 
control, com Simon Daykin, director tècnic de l’em-
presa Leidos (veure el perfil a sota), va dir en una taula 
rodona el 2018: “Estem en una intersecció única en-
tre les polítiques i la tecnologia que ens permeten 

reimaginar el nostre mur. Podem guanyar fins i tot 
informació més detallada més ràpid que abans, parti-
cularment compartint informació de passatgers i du-
anes, fusionant-ho amb biometria, escanejat d’imatge 
i informació sobre el comportament per a millorar la 
intel·ligència, la gestió de fluxos i presa de decisions 
primerenca” (Jackman, 2018).

Mentre que els murs i les tanques sovint estan cons-
truïts per empreses de construcció locals, a vegades 
fins i tot per les pròpies forces militars o de segure-
tat, tot l’equip d’acompanyament, tecnologies i ser-
veis proporcionen una llarga llista d’oportunitats de 
beneficis per a la indústria.

COMPLEX INDusTRIAL fRONTERER

Sent la immigració citada com la principal raó de la 
construcció de murs i tanques en els últims anys, és 
important assenyalar que la indústria militar i de se-
guretat és una de les forces impulsores darrere de 
l’actual securitització de la migració i la militarització 
de les fronteres. A través de grans pressions, grans 
empreses d’armes han emmarcat la migració com un 
problema de seguretat, retratant els migrants com 
una amenaça amb la qual cal lluitar a través de mesu-
res (draconianes) que inclouen la construcció de murs 
i tanques així com la detenció i vols de deportació. 
Dins d’aquest procés de securitització, “les fronteres 
han arribat a ser considerades espais excepcionals 
en els quals són desplegades mesures d’emergència i 
on el moviment de les persones i els fluxos migratoris 
s’han convertit en una amenaça” com a part de “la 
creació d’un sistema global en el qual els paradigmes 
hegemònics de seguretat se centren en l’estat i són 
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militaristes” (Ruiz, 2019). El resultat (i al mateix temps 
el causant) d’aquestes tendències és el ‘complex in-
dustrial fronterer’. Aquest és “el nexe entre les políti-
ques frontereres, la militarització i l’interès financer”, 
segons l’investigador Todd Miller (2019) o ‘complex 
industrial migratori’. Informes recents sobre recerca 
de mercat preveuen un creixement anual del mercat 
global de seguretat fronterera d’entre 7,2% i 8,6% a 
un total de 65-68 mil milions de dòlars el 2025 (Global 
Reports Store, 2019). Europa destaca amb un índex de 
creixement anual previst del 15% (Homeland Security 
Research, 2017).

LEs EMPREsEs

El nostre informe anterior ‘El Negoci de Construir 
Murs’ va identificar les grans empreses europees 
d’armes Airbus, Leonardo i Thales com algunes de les 
majors proveïdores de tecnologia i equipament mili-
tar que acompanyen els murs i tanques fronterers. De 
manera similar, als Estats Units, empreses militars 
com Lockheed Martin, Elbit Systems of America, Ge-
neral Dynamics, Northrop Grumman i L3 Technologies 
destaquen en aquest àrea, segons Todd Miller al seu 
informe ‘Més que un Mur’ (Miller, 2019).

Els murs i les tanques són vulnerables, la qual cosa 
continua creant noves oportunitats de negoci. Als 
Estats Units, la Patrulla de Duanes i Fronteres va de-
manar ajuda a la indústria sobre idees de tecnologia 
i eines d’anti-incompliment i anti-escalada, després 
que els contrabandistes comencessin a tancar les 
seccions i escalar el mur a la frontera amb Mèxic (Ma-
rizio, 2020; Miroff, 2020).

Tot això significa que les empreses de diferents sec-
tors estan involucrades en la construcció de murs i 
tanques així com en les moltes tecnologies i serveis 
relacionats. En aquest capítol identifiquem, en la me-
sura que ha estat possible, les empreses involucrades 
en els murs i les tanques descrites en els casos en 
l’anterior capítol. Aquestes inclouen les empreses que 
construeixen les tanques, sovint empreses de cons-
trucció nacional. Per a aquestes és sovint un únic pro-
jecte, no parteix del seu principal negoci, no obstant 
això hi ha excepcions, tal com mostra la situació als 
Estats Units. Allí, el govern ha emès una sèrie de con-
tractes per valor de milers de milions de dòlars per a la 
construcció de parts del mur a la frontera amb Mèxic a 
unes deu empreses de construcció (Mirrof and Blanco, 
2020). Els arquitectes Ersela Kripa i Stephen Mueller, 
professors assistents a la Texas Tech University, ad-
verteixen sobre les conseqüències actuals, predient 
que “la indústria de construcció i l’entorn construït he-
reten tecnologies securocràtiques desenvolupades a 
l’ombra del mur” (Kripa and Mueller, 2019).

El major contracte únic per al mur a la frontera dels 
Estats Units fins ara va ser assignat al maig a Fisher 
Sand and Gravel, que va obtenir gairebé casi 1.280 
milions de dòlars per construir al voltant de 42 milles 
de mur (Benth, 2020). Unes altres de les empreses 
més beneficiades són Southwest Valley Construc-
tors, SLSCO i BFBC, cadascuna havent guanyat al 
voltant de 1.000 milions de dòlars per la construcció 
del mur.

Generalment, aquestes empreses que proporcionen 
la tecnologia i l’equipament militar i de seguretat di-
rectament relacionades amb els murs i les tanques 
són més importants que la pròpia construcció, d’aquí 
que aquest capítol se centri en elles. El total de les 
infraestructures de seguretat fronterera i de control 
en aquests països abasta molts més aspectes que 
aquells directament relacionats amb els murs i les 
tanques, però aquests estan fora de l’abast d’aquest 
informe.

Pel que fa a Austràlia i la frontera al sud de Mèxic, 
no hi ha murs físics, però hi ha nombroses empreses 
involucrades en el ‘mur marítim’ d’Austràlia, principal-
ment els proveïdors d’aeronaus i embarcacions per 
patrullar les fronteres i el mar. De manera similar, les 
empreses es beneficien de les mesures de seguretat 
fronterera i de control a Mèxic finançades pels Estats 
Units, des d’equips d’identificació biomètrica a aero-
naus de patrullatge.

En alguns casos, l’Índia en particular, companyies es-
tatals juguen un rol important en la construcció dels 
murs i les tanques, però generalment és contractat 
a actors comercials. Aquest capítol retrata els ac-
tors principals referents a això, les empreses amb 
els contractes més grans o controvertits i/o aquelles 
involucrades en la construcció de murs en més d’un 
país. Habitualment, els governs prioritzen les empre-
ses nacionals, especialment en qüestions militars o 
de seguretat. En conseqüència, aquest capítol no pot 
ser tractat com un resum dels actors globals més 
importants en el camp dels murs i tanques, sinó que 
ajuda a entendre aquest mercat i el tipus d’empreses 
actives en aquest.

IsRAEL

El centre de recerca “Who Profits from the Occupati-
on” (Qui es beneficia de l’ocupació) té una base de da-
des extensa de les empreses que estan involucrades 
en l’ocupació israeliana de territoris de Palestina i Sí-
ria, incloent aquelles que han treballat en les barreres 
de separació. Aquesta base de dades mostra molts 
aspectes de la complexitat tècnica de les caracterís-
tiques de les barreres d’Israel. 
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Taula 4 . Empreses involucrades a la construcció de les barreres de separació d’Israel
Empresa País Projecte

Ackerstein Industries Israel Va subministrar plaques de formigó per a la construcció del Mur de 
Separació

Ahstrom Group Israel Va subministrar materials de construcció per als punts de control  
al Mur de Separació

Avi Cranes Israel Va subministrar grues i maquinària per a la construcció i 
manteniment del Mur de Separació

B.G. Ilanit Gates and Urban Elements Israel Va subministrar portes de seguretat per als punts de control del Mur 
de Separació

Bardarian Brothers Israel La infraestructura utilitzada al Mur d’Annexió, desenvolupant dues 
seccions del mur

Bobcat Company EE.UU Va subministrar minicarregadors utilitzats a la construcció del Mur  
de Separació

Caterpillar EE.UU Va subministrar maquinària pesant utilitzada durant la construcció 
del Mur de Separació

CNH Industrial Regne Unit Va subministrar excavadores utilitzades durant la construcció del 
Mur de Separació

DefenSoft Israel Va proveir el disseny del conjunt de defensa del Mur de Separació

El-Far Electronics Systems Israel Va proveir i va instal·lar tanques i el sistema de defensa perimetral 
com a part de la construcció del Mur de Separació

Elbit Systems Israel Veure perfil més a baix

Eli Yohanan Engineers Israel Involucrada en la construcció del Mur de Separació

Falcon (WF) Technologies Israel Va subministrar sistemes de control pel Mur de Separació al voltant 
de Jerusalem 

Geo Danya Israel Involucrat en la construcció de tres seccions del mur subterrani  
al voltant de la franja de Gaza 

Hitachi Japó Equipament documentat durant la construcció del mur subterrani  
al voltant de la franja de Gaza

Housing & Construction – Solel Boneh 
Infrastructrures* Israel Construcció de seccions del mur terrestre i del mur subterrani al 

voltant de la franja de Gaza 

JCB (J. C. Bamford Excavators) Regne Unit Va proveir excavadores de rodes i erugues i pales carregadores 
utilitzades durant la construcció del Mur de Separació

Lesico Israel Va construir seccions dels murs fronterers amb Egipte i Jordània,  
el mur al voltant de Gaza i del Mur de Separació

Liebherr International Suïssa/
Alemanya

Va proveir maquinària de construcció pesant utilitzada en la 
construcció del Mur de Separació

Magal Security Systems Israel

Construcció de 170km dels 708km de llarg del Mur de Separació; 
instal·lació de tanques elèctriques de dissuasió com a part del Mur;  
va construir una tanca elèctrica detectora al Golan siri i va 
subministrar el sistema perimetral de detecció d’intrusió per a la 
barrera al voltant de la franja de Gaza

Manitou França Va subministrar grues utilitzades a la construcció i manteniment  
del Mur de Separació 

Nesher Israel Cement Enterprises Israel Va subministrar, “amb tota probabilitat”, ciment utilitzat a la 
construcció del Mur de Separació

Olenik Transportation Earth Work and 
Road Constructions Israel Va proveir piconadores utilitzades a la construcció del Mur  

de Separació

Olizki Infrastructure Israel Construcció del mur subterrani de la franja de Gaza

Orad Group Israel Sistemes de detecció electrònica i productes de seguretat perimetral 
instal·lats a les tanques com a part del Mur de Separació

Taavura Holdings** Israel Va proveir transport pesant i serveis d’enginyeria d’instal·lació a les 
autoritats israelianes durant la construcció del Mur de Segregació.

Tandu Technologies and Security 
Systems Israel Va proveir serveis de seguretat i comunicacions per als punts de 

control al llarg del Mur d’Annexió

Terex Corporation EE.UU Camions i reflectors utilitzats per contractistes privats per la 
construcció del Mur de Separació

Volvo Group (AB Volvo) Suècia Va proveir camions utilitzats durant la construcció del Mur  
de Separació

Yehezkel Morad Israel Involucrat en la construcció de la primera part del Mur de Separació

Yehuda Welded Mesh Israel
Va proveir una tanca de 70km per la construcció del mur al voltant de 
la franja de Gaza; involucrat en la construcció del mur fronterer amb 
Egipte

Zoko Enterprises Israel Va subministrar equipament d’erugues per la construcció del Mur  
de Separació

* Shikun & Binui Solel Boneh Infrastructures, anteriorment coneguda com Solel Boneh
** Propietat conjunta d’Avraham Livnat Ltd. i Nesher Israel Cement Enterprises
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La majoria de les empreses involucrades són d’Isra-
el, però investigadors de “Corporate Occupation” van 
descobrir també maquinària de diverses companyies 
asiàtiques, europees i estatunidenques treballant al 
mur de Gaza. Entre elles es troben JCB (Regne Unit), 
Caterpillar i Terex (els EUA), Hitachi (el Japó), així com 
Bauer (Alemanya), Doosan (prèviament Daewoo, 
Corea del Sud), Hyundai (Corea del Sud) i Soilmec (Ità-
lia) (Anderson and Egret, 2018).

A part de les empreses que han treballat directament 
en els murs i tanques de les fronteres d’Israel, moltes 
altres empreses estan involucrades en treballs rela-
cionats amb el mur, per exemple, proporcionar tec-
nologia de vigilància, detecció i monitoratge o serveis 
per als punts de control, una altra forma de barreres. 
Això inclou Controp Precision Techonologies (Israel), 
el seu Sistema Estabilitzat Panoràmic Automàtic de 
Detecció d’Intrusos i Reconeixement, SPIDER per les 
seves sigles en anglès, va ser utilitzat per l’exèrcit is-
raelià per a la vigilància al llarg del Mur de Separació, i 
les empreses de seguretat privada israelianes Modi’in 
Ezrachi i Sheleg Renten, les quals operen en punts de 
control al llarg del mur (Who Profits, n.d).

‘PROvAT sOBRE EL TERRENy’

Les empreses militars i de seguretat israelianes són 
conegudes per promoure els seus productes i serveis 
fent gala de la seva experiència, ja sigui al “camp de 
batalla” o a la frontera. Com la campanya “Stop the 
Wall” apunta: “Les empreses [...] es beneficien de la 
capacitat de testar les seves tecnologies de vigilància, 
detecció i escaneig relacionades amb els murs, sobre 
una població captiva” (Stop the Wall, 2009). D’aques-
ta manera, per exemple Elbit Systems (veure a baix) 
ha exportat exitosament els seus productes als EUA 
i Europa.

En la licitació pels contractes europeus de seguretat 
fronterera, Saar Koush, en el seu moment CEO de Ma-
gal Security, que va construir el mur a Cisjordània, va 
dir: “Qualsevol pot fer-te un bonic Powerpoint, però 
només uns pocs poden mostrar-te un projecte tan 
complex com el de Gaza que és constantment testat 
en combat” (Zeveloff, 2016). RBTec Eletronic Security 
System, que va ser seleccionat per Frontex per a par-
ticipar, a l’abril del 2014, en el seminari sobre “Plata-
formes i Sensors de Vigilància Fronterera”, presumia 
en la seva sol·licitud que les seves “tecnologies, solu-
cions i productes estan instal·lats a la frontera Isra-
el-Palestina” (PAD, 204).

El 2015, Bulgària i Hongria van considerar públicament 
la idea de comprar tanques frontereres dissenyades 
per Israel. Encara que tots dos països van triar final-
ment altres empreses, l’experiència d’Israel va servir 

d’inspiració (Williams, 2015). El Sistema Integral Inte-
grat de Gestió de Fronteres de l’Índia (CIBMS, per les 
seves sigles en anglès), a les seves fronteres amb el 
Pakistan i Bangladesh també s’ha inspirat en la tec-
nologia israeliana (Khajura, 2018).

ELBIT sysTEMs

Elbit System és el major productor d’armes d’Israel 
(i el número 28 en el top 100 global elaborat pel SI-
PRI (Fleurant, 2019)) i col·labora estretament amb les 
forces de defensa israelianes. L’empresa ha estat in-
volucrada en els murs d’Israel des de començaments 
de segle. El 2002, l’any en què la construcció del Mur 
d’Annexió va començar, la seva subsidiària Ortek va 
obtenir un contracte de 5 milions de dòlars per a la 
construcció d’una tanca electrònica de 25 km i sis-
temes d’alerta al voltant d’Israel (Reuters, 2002). El 
2006 li va seguir un contracte de 17 milions de $ per a 
subministrar sensors avançats, una tanca electrònica, 
comunicacions, i punts de comando i control infor-
matitzats per al mur (Homeland Security News Wire, 
2006).

Elbit també ha proporcionat sistemes de vigilància per 
a les fronteres d’Israel amb el Líban i Síria (Parrish, 
2019). El 2013 se li va atorgar un contracte per valor 
de més de 60 milions de dòlars per a la instal·lació 
d’un sistema de defensa fronterera, basat en la fu-
sió de dades per “identificar qualsevol indici sospitós 
que estigui fora de la rutina habitual”, en les zones 
ocupades dels Alts del Golan a la frontera amb Síria 
(Inbar, 2013). Al costat de l’empresa germana Rafael i 
el IDF, Elbit va començar a desenvolupar tecnologia de 
detecció subterrània per al seu ús a la frontera de la 
franja de Gaza (Cteh, 2018). Per extensió, el 2017 Elbit 
es va convertir en el contractista líder per a compo-
nents “intel·ligents” de la nova part subterrània a 130 
peus de profunditat del nou mur al voltant de Gaza. 
Elbit, conjuntament amb Israel Aerospace Industries, 
en la seva anterior empresa conjunta G-NIUS, també 
va desenvolupar el “Guardium” per a Gaza, un vehi-
cle de terra no tripulat (UGV en les seves sigles en 
anglès), que es controla remotament. Posteriorment 
Elbit va donar un pas més en el desenvolupament del 
SEGEV, que és completament autònom, un UGV amb 
càmeres per al patrullatge fronterer (American Fri-
ends Service Committee, 2019).

La seva subsidiària americana Elbit Systems of Ameri-
ca creada sobre aquestes experiències, va aconse-
guir un contracte de 145 milions de $ el 2014 per a 
construir una nova xarxa de 55 torres de vigilància 
a la frontera entre Mèxic i l’estat d’Arizona (als EUA) 
(Lappin, 2014). El 2019, Elbit va obtenir també un con-
tracte de 26 milions de $ per instal·lar un sistema de 
monitoratge multisensor a la frontera de Mèxic i els 
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EUA (Jerusalem Post, 2019) Aquests contractes van 
seguir amb el fracàs del projecte SBI-Net per construir 
una “tanca virtual” en aquesta frontera. El contracte 
amb Boeing va ser cancel·lat el 2011, després de 1.000 
milions de dòlars gastats, ja que el sistema desenvo-
lupat de torres amb sensors, càmeres i radars funci-
onava inadequadament (Preston, 2011).

A més de tanques i tecnologia relacionada amb els 
murs, Elbit ofereix una àmplia gamma d’armes i tec-
nologies de seguretat, les quals són utilitzades també 
per a la seguretat fronterera. Un exemple d’això és 
el vehicle no tripulat Hermes, el qual ha estat venut 
a Suïssa i va ser llogat a la US Customs and Border 
Patrol (CBP) així com a l’Agència Europea de Seguretat 
Marítima, per a missions de vigilància, incloent patru-
llatge fronterer, per als estats membres de la UE (AFP 
and Times of Israel Staff, 2015).

AusTRÀLIA

El mur marítim d’Austràlia ha estat principalment 
construït amb el desplegament de vaixells i avions. 
La companyia aeroespacial i de defensa britànica Co-
bham, en part a través de la seva subsidiària Survei-
llance Austràlia, és la principal proveïdora d’avions. 
Això inclou el contracte del Projecte Sentinel (2008-
2021) per valor de 1.000 milions de dòlars, en el qual 
Cobham Serveis d’Aviació va integrar sistemes de 
missió a bord per als avions de vigilància marítima 
Australia’s Dash 8 i opera i manté els avions. Segons 
Cobham: “En el marc de la major operació externalit-
zada de vigilància del món nosaltres patrullem els 15 
milions de quilòmetres quadrats de la Zona Econò-
mica Exclusiva d’Austràlia en contracte amb la Força 
Fronterera Australiana” (Cobham, n.d). El contracte, el 
qual va ser conclòs el 2006 i construït en treball previ 
per Cobham des de 1995, va ser renovat per un perí-
ode de 2 anys el 2012, per uns altres 163 milions de 
dòlars (Advance ADS, 2012). A més, Cobham ha rebut 
diversos contractes petits més de vigilància maríti-
ma de les Forces de Defensa Frontereres Australianes 
(Cobham, 2017).

Quan el Departament d’Interior d’Austràlia va suggerir 
l’ús de drons per a vigilància fronterera com a con-
tinuació del projecte Sentinel, Cobham es va ajuntar 
amb l’americana General Atomics Aeronautical Sys-
tems per presentar el MQ-98 SeaGuardian RPAS com 
a candidat per al programa de Futures Capacitats de 
la Força de Vigilància Fronterera Marítim Australiana 
(FMSC per les seves sigles en anglès) (Cobham, 2020).

Cobham va separar la seva divisió australiana, la qual 
representava al voltant del 70% dels seus serveis 
d’aviació internacionals en aquest moment, en una 
nova companyia, Cobham Aviation Services Australia, 

el 2017 (Milne, 2018). Surveillance Australia és una de 
les seves subsidiàries. El gener de 2020 Advent Inter-
national, un inversor de capital privat estatunidenc, va 
fer l’adquisició completa de Cobham per 4.000 mili-
ons de lliures, convertint-la llavors en una empresa 
privada i sortint així del llistat de la Borsa de Londres 
(Advent International, 2020).

Els avions P-3 Orion de vigilància de les forces de l’ai-
re australianes també tenen un paper en la seguretat 
fronterera, entre altres tasques. Els avions de Lockhe-
ed Martin van ser actualitzats per L3 Communications 
i Tenix Defence (Tenix, 2005). El programa de suport 
vital pels Orions està a càrrec d’AP-3C Accord Alliance 
(Airbus Group Austràlia Pacific, BAE Systems Austràlia 
i el Departament de Defensa) (South Austràlia: The 
Defence State, n.d). Els avions seran reemplaçats per 
una nova flota de vigilància de P8-A Poseidons, cons-
truïts per Boeing, i drons MQ-4C Triton de Northrop 
Grumman (Air Force, n.d; Air Force, n.d). No obstant 
això, el futur dels Triton és incert, ja que el govern 
estatunidenc va proposar una parada temporal de 
dos anys en la seva producció el 2020 (Freed, 2020). 
Northrop Grumman va ser també contractat per va-
lor de 233 milions de dòlars australians el 2017 per 
construir un nou sistema de satèl·lit terrestre per a 
patrulles frontereres i de defensa, per al projecte es 
va unir amb ViaSat Inc. (els EUA) i Optus (Austràlia) 
(Northrop Grumman, 2017). La companyia australia-
na de construcció, Hansen and Yuncken, va rebre una 
subcontracta per a la construcció de l’estació (Sa-
rineen, 2017), l’empresa també va redesenvolupar el 
Centre de Detenció per a la Immigració de Villawood. 
(Hansenyucken, n.d).

La flota marítima de patrullatge d’Austràlia consisteix 
en dos guardacostes de les forces frontereres, Ocean 
Shield i Thaiyak, i vuit vaixells de patrulla Capi Class 
(Autralian Border Force, 2020). Els marines fan costat 
a la missió de seguretat fronterera amb el vaixell de 
patrulla Ocean Protector (Kuper, 2019). Els oficials en 
tots els vaixells estan armats amb pistoles del fabri-
cador austríac d’armes Glock.

El Ocean Shield i el Ocean Protector van ser construïts 
per STX OSV (prèviament conegut com Aken Yards a 
Romania), que va entrar en fallida el 2017. Austràlia va 
comprar tots dos vaixells al mercat civil (Ellery, 2012). 
El Thaiyak va ser construït en els embarcadors de la 
constructora de vaixells australiana Strategic Marine. 
Strategic Marine va cooperar amb altres dues em-
preses australianes, AST Oceanics i McAlpine Marini 
Design (MMD), per a la construcció de les embarca-
cions (AST Oceanics, 2014). Oceanics també va rebre 
un contracte de suport de servei, el qual va ser estès 
fins a mitjans de 2021 el setembre de 2017 (AST Oce-
anics, 2017),
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El constructor de vaixells australià Austal va produir 
les embarcacions de patrullatge Capi Class. L’empresa 
proveeix amb fons australians les mateixes embar-
cacions a la marina australiana i als guardacostes de 
Trinitat i Tobago, així com un altre tipus de vaixells de 
patrulla a dotze països insulars del pacífic i Timor-Ori-
ental (Austal, 2020). Les forces de defensa australi-
anes van pagar 330 milions de dòlars australians pel 
disseny, construcció i el suport de servei dels vaixells 
Capi Class (Austal, 2015).

Els vaixells de superfície no tripulats de la policia aus-
traliana Bluebottle (vaixells robot) que seran utilitzats 
per a la protecció fronterera els està desenvolupant 
Ocius Technology, prèviament anomenat Solar Sailor 
Hòldings (Ocius, n.d). El disseny va ser guardonat amb 
10.000 dòlars australians del premi a la innovació per 
a petites i mitjanes empreses a la fira d’armament 
marítim Pacific 2017 (SBS News, 2017). El juny de 2020 
el Departament de Defensa Australià va atorgar un 
nou contracte de 5,5 milions de dòlars australians a 
Ocius per continuar amb el desenvolupament del Blu-
ebottle. Melissa Price, ministra d’indústria de defensa, 
va dir: “aquesta tecnologia pot proporcionar a la Ma-
rina Real Australiana una capacitat única per protegir 
les fronteres marítimes australianes”. El contracte va 
ser finançat en el marc del programa governamental 
de 640 milions de dòlars australians del Centre de 
Recerca de Defensa, l’objectiu del qual és invertir en 
el creixement de la indústria de defensa australiana 
(Australian Government, 2020).

Els centres de Recerca i desenvolupament de la com-
panyia estan situats a la Universitat de New South 
Wales. Ocius treballa conjuntament amb Thales en els 
seus contractes de defensa, incloent el desenvolu-
pament del Bluebottle USVs (Ocius, n.d). Thales pro-
porciona sensors subaquàtics i matrius lineals per al 
Bluebottle. Ulludulla Engineering and Fibreglass, una 
companyia de New South Wales, també va facilitar 
equipament per al vaixell (Austal, 2015)

Com ha estat descrit en el capítol, el “mur marítim” 
australià està estretament connectat al seu progra-
ma de detenció deslocalitzat. El centre de detenció de 
Nauru estava gestionat inicialment pel contractista 
privat Broadspectrum (propietat de la multinacional 
espanyola Ferrovial), posteriorment per l’empresa 
australiana Canstruct (Amnesty International, 2017). 
La major empresa de seguretat a nivell global, G4S, va 
gestionar el centre a Papua Nova Guinea entre 2013 
i 2014, temps durant el qual van esclatar les revol-
tes: un vigilant de G4S va matar a un refugiat iranià 
(Doherty i Davidson, 2016; Tlozek, 2016), mentre que 
altres 69 refugiats van resultar ferits (Parliament of 
Australia, 2014).

La companyia britànica de servei Serco gestiona el 
centre de detenció en la remota Illa Christmas, la qual 
forma part del territori australià, com a part del con-
tracte per a la gestió de tots els centres de detenció 
autralians fora de les seves fronteres (Daniel, 2019).

THALEs

El gegant armamentista francès, Thales, és el desè 
productor d’armes a nivell global, i el número quatre 
europeu (Fleurant, 2019). La companyia té un ampli 
portafoli en el sector de la seguretat i control fron-
terers, des de radars per a vaixells de patrulla fins 
a passaports biomètrics. Els sistemes de Thales van 
ser utilitzats, per exemple, pels vaixells neerlandesos 
i portuguesos desplegats en operacions de Frontex 
(Thales, n.d).

Thales ha implementat un sistema complet i integrat 
de seguretat fronterera a la frontera est de Letònia, 
combinant programari de comando i control amb sis-
temes optrònics, sensors i una xarxa de comunica-
ció. El 2015 va guanyar un contracte per proveir a la 
Guàrdia Civil Espanyola amb dues unitats tèrmiques 
mòbils integrades en vehicles 4x4 per a la vigilància 
fronterera. Prèviament va subministrar “sistemes ter-
mals fixos optrònics per a la vigilància” amb el mateix 
propòsit (Akkerman, 2016).

Thales Security System actualment proveeix el siste-
ma de seguretat per a l’altament militaritzat port de 
Calais. Aquest sistema de vigilància i control d’accés 
inclou portes giratòries, càmeres IP (càmeres de se-
guretat connectades a una xarxa) al costat d’una de 
les tanques frontereres, i una estació de monitorat-
ge (Bescherer, 2017). Thales és també probablement 
el productor de dos drons militars que fan tasques 
de vigilància en la zona del Eurotúnel (Burt, 2018). A 
més, juntament amb Elbit en l’empresa conjunta UAV 
Tactical Systems, Thales va produir els drons Watc-
hkeeper, basats en l’Hermes 450. Inicialment utilitzats 
per l’exèrcit britànic a l’Afganistan, des de setembre 
del 2020 el Ministre de Defensa vola aquests drons 
sobre el Canal per interceptar barques de migrants 
(Drummond, 2020).

Thales va estar o està involucrat en almenys 27 pro-
jectes de recerca de seguretat fronterera finançats 
per la UE, habitualment en cooperació amb Leonar-
do. El 2008 va liderar el consorci per al projecte OPE-
RAMAR, l’objectiu del qual és el desenvolupament de 
“interoperabilitat adequada dels sistemes actuals de 
gestió de la seguretat marítima” (CORDIS, 2010).
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El 2019, Thales va adquirir per 4,8 milions d’€ a Ge-
malto, una gran empresa de seguretat d’identitat (bi-
omètrica), integrant-la com la seva divisió d’Identitat 
Digital i Seguretat (DIS per les seves sigles angleses) 
(Burt, 2019). Aquesta divisió proporciona tecnologia 
d’identificació per empremta dactilar per a la base 
de dades d’EURODAC (Gemalto, 2018). Abans de l’ad-
quisició de Gemalto, Thales ja proveïa a nou països 
africans de sistemes de control per als documents 
d’identitat (Thales, n.d). Gemalto, per si mateix, va 
ser contractat pel Marroc per subministrar, gesti-
onar i assegurar els nous passaports marroquins 
biomètrics, i després de ser format per Gemalto, el 
Banc Al Maghrib, Banc Central del Marroc, va assumir 
la seva producció l’any 2013 (Privacy International, 
n.d). Gemalto també va proporcionar a Ghana un 
sistema de control de fronteres electrònic, basat en 
tecnologia d’identificació biomètrica, com a part del 
desenvolupament d’una política de migració nacional 
(Gemalto, 2013). La UE va elogiar aquesta política per 
estar alineada amb la Declaració i Pla d’Acció de la 
Valletta (EEAS, 2016). Ari Bouzbib, de Gemalto, va dir 
que aquest nou sistema per a Ghana “podria servir 
de model de modernització per a molts països afri-
cans” (Planet Biometrics, 2013). Altres clients han es-
tat Uganda, amb un Sistema de Gestió de Visat per a 
enfortir la seguretat fronterera, i Algèria, Líban, Mol-
dàvia, Nigèria i Turquia, per a passaports biomètrics 
o carnets d’identitat (Gemalto, 2017).

EsPANyA: CEuTA I MELILLA

No s’ha esclarit quines empreses van estar involu-
crades en les etapes inicials de la construcció de la 
tanca a Ceuta i Melilla. Els anys 2005 i 2006 se li van 
atorgar dos contractes a l’empresa espanyola de tec-
nologies de la informació i consultora Indra per valor 
de 21 milions de dòlars, per construir tanques addici-
onals a Melilla; mentre que Ferrovial i Dragados van 
ser els principals contractistes per a la construcció i 
reparació de les tanques de Ceuta (La Información, 
2015). Un informe de la Fundación Por Causa enumera 
les empreses, totes elles espanyoles, que han rebut 
contractes per a les tanques de Ceuta i Melilla entre 
2005 i 2016 (Rodríguez i Fanjul, 2017)

Plettac Electronic sistemes es va assegurar una 
cadena de deu contractes menors, per valor de 
260.000€, per a proveir equips de videovigilància per 
a les tanques. European Security Fencing (ESF), un 
productor espanyol de filferros de pues i concertines, 
és part del grup corporatiu Mora Salazar. Des de 1998 
Mora Salazar i ESF (creada el 2003), han estat involu-
crats en les tanques frontereres instal·lades al voltant 
de Ceuta i Melilla (European Security Fencing, 2013: 
European Security Fencing, n.d). ESF també va pro-
porcionar el filferro de pues per a la tanca a la fron-

tera entre Hongria i Sèrbia, i les seves concertines van 
ser instal·lades a la frontera entre Bulgària i Turquia, i 
Àustria i Eslovènia, així com a Calais, i durant alguns 
dies a la frontera entre Hongria i Eslovènia, abans de 
ser retirades (Marot, 2016).

El desembre del 2017 Ferrovial va guanyar un altre 
contracte, valorat en 4,5 milions d’euros, per al man-
teniment de les tanques de Ceuta i Melilla (Tenders 
Electronic Daily, 2018). Com s’ha descrit prèviament, 
Ferrovial va estar també implicat en el sistema aus-
tralià de detenció fora de les seves fronteres, després 
de la compra de Broadspectrum. A causa de la pressió 
de grups de defensa dels drets humans, Ferrovial va 
anunciar que no renovaria els seus contractes, però 
va ser forçat a acceptar una extensió unilateral per 
part del govern australià fins que es trobés una nova 
empresa que es fes càrrec (American Friends Service 
Committee, 2013: Wiggins, 2016).

A principis del 2019 el Govern espanyol va contractar 
l’empresa armamentista ISDEFE per dur a terme un 
estudi preliminar per modernitzar la seguretat fron-
terera a Ceuta i Melilla, resultant en un pla de 17,9 
milions d’€ per canviar de nou la infraestructura fron-
terera en totes dues ciutats.

El filferro de pues de ESF a les tanques espanyoles 
va ser retirat per l’empresa estatal Transformación 
Agraria SA (TRAGSA, part del hòlding estatal Sociedad 
Estatal de Participaciones Industriales (SEPI)), única-
ment per ser reposat per un nou filferro de pues a les 
tanques només en el costat marroquí (Martin, 2019). El 
Govern espanyol va començar a instal·lar en el seu cos-

Taula 5 . Empreses contractades per treballar 
a les tanques frontereres de Ceuta  
i Melilla

Empresa Descripció

Indra
Sis contractes per a la construcció  
i reparació de tanques a Melilla*

Dragados
11 contractes per a la construcció de 
tanques i la seva reparació

Ferrovial
Nou contractes per a la construcció  
i manteniment de tanques

Proyectos Y 
Tecnología Sallén

Quatre contractes per al manteniment 
de la frontera perimetral**

Eulen 25 contractes de seguretat a Melilla

Initec 
Infraestructuras

31 contractes per al disseny, projecció, 
assistència tècnica i construcció de 
tanques frontereres i perímetres 

Acciona
Quatre contractes per a treballs  
al perímetre fronterer de Melilla

Mora Salazar
Tres contractes per a la instal·lació  
de tanques a Ceuta i Melilla

* Incloent un contracte amb Sallen Seguridad
** Incloent un per a l’associació temporal amb Indra Sistemas; Asociación 
Pro Derechos Humanos de Andalucía (2014) Human rights on the southern 
border – 2014, Març
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tat “fronteres intel·ligents” per mitjà de la contractació 
de les subsidiàries espanyoles de Gunnebo (Suècia) i 
Thales per subministrar un sistema de reconeixement 
facial a les fronteres de totes dues ciutats format per 
35 càmeres, quatre micros de cúpula i la plataforma 
del programari de Thales LFIS (Sistema d’Identifica-
ció Facial En Directe) per controlar el Sistema CCTV 
(Echarri, 2019). Gunnebo és un important proveïdor 
de “fronteres intel·ligents” (o “murs virtuals”) i biomè-
triques. Ha proporcionat portes de control fronterer 
autòmats, portes d’accés pre-seguretat biomètriques i 
càmeres de reconeixement facial en més de 100 aero-
ports a Europa, Àfrica, Àsia i els EUA (Mayhew, 2018).
 
INDRA

Indra, la qual pertany en un 18,7% a l’Estat espanyol 
(Market Screener, n.d), és un dels principals benefici-
ats de la militarització de fronteres a Europa (Akker-
man, 2016). Posteriorment al seu treball a les tanques 
de Ceuta i Melilla, l’empresa va desenvolupar el sis-
tema de control fronterer SIVE, amb radars, sensors 
i sistemes de visió. Aquest sistema està instal·lat a la 
majoria de les fronteres marítimes espanyoles, in-
cloent Ceuta, i a Romania i Portugal. El juliol de 2018 
Indra va guanyar un contracte valorat en 10 milions 
d’€ per al manteniment del SIVE en diferents localit-
zacions, incloent Ceuta, per als següents dos anys (El 
Poble de Ceuta, 2018). Altres clients dels sistemes de 
vigilància fronterera d’Indra són Hong Kong, Letònia, 
el Marroc, Polònia i el Regne Unit (Indra, n.d).

Indra és molt actiu fent lobby a la UE en qüestions de 
seguretat fronterera, també agafant el lideratge en 
la plataforma de lobby EOS (European Organisation 
for Security). L’empresa és una de les majors bene-
ficiàries del finançament en R+D per a projectes de 
seguretat fronterera. Va coordinar també el projecte 
PERSEUS per al desenvolupament d’Eurosur, el siste-
ma de vigilància fronterera de la UE, i està involucrat 
en l’OCEAN2020, el primer projecte finançat pel Fons 
Europeu de Defensa, el qual té l’objectiu d’integrar 
plataformes navals no tripulades (drons) en la vigi-
lància marítima i en les missions d’intercepció, uti-
litzant satèl·lits per connectar els drons i comandar i 
controlar els vaixells des de centres terrestres (Indra, 
2011; Leonardo, 2018).

La UE també ha finançat parts d’altres projectes d’In-
dra, com el desenvolupament de la Xarxa “Seahorse” 
entre forces policials de països mediterranis d’Europa 
i Nord d’Àfrica per parar la migració, incloent la com-
pra d’equipament per part de països nord-africans per 
a les connexions per satèl·lit, i d’un sistema de vigilàn-
cia infraroja i de càmeres amb sensor de moviment 
per a les tanques de la frontera entre Bulgària i Tur-
quia (Indra, 2010; European Parliament, 2013).

ÍNDIA

La multinacional índia Tata Steel i l’empresa irlandesa 
AON Fencing & Gates van ser contractades (Gurung, 
2017; Singh, 2020) per a la construcció de tanques a 
les fronteres índies, entre altres. J.R Construction (Ín-
dia) va construir part de les tanques a la frontera amb 
Bangladesh, no obstant això, la companyia va aban-
donar el projecte l’any 2008 després de dos anys, en 
acusar un alt funcionari de la National Building Cons-
truction Corporation (NBCC), una agència governa-
mental, d’assetjament continuat per a l’obtenció de 
suborns (Rakesh, 2011).

El 2017 es van concedir a Tata Power (l’Índia) i DAT-
AMB (Eslovènia) contractes d’un projecte pilot de 
“tanques intel·ligents” a la frontera entre el Pakis-
tan i la regió ocupada de Caixmir, anomenat Sistema 
Integral i Integrat de Gestió de Fronteres (CIBMS en 
les seves sigles angleses), “per a la instal·lació d’un 
sistema de seguretat fronterer integrat per testar la 
tecnologia per prevenir infiltració, especialment mit-
jançant la detecció de túnels transfronterers així com 
possibles entrades mitjançant rutes aèries o subma-
rines” (Karanbir, 2017). Blighter (Regne Unit) va proveir 
radars de vigilància terrestre tant a Tata Power com a 
DAT-CON per al projecte pilot. Els radars de Blighter 
també estan implementats a la frontera entre Mèxic i 
els EUA (Blighter, 2018). Athena Security Solutions (Ín-
dia) està també involucrat en el projecte pilot CIBMS, 
en el camp de la detecció d’intrusió. El març del 2019 
Athena va anunciar que s’ajuntaria amb l’empresa es-
tatunidenca de tecnologia Quanenergy per promoure 
els seus sensors de Detecció Lleugera i d’Abast (LIDAR 
en les seves sigles angleses) i solucions de detecció 
intel·ligent per a la seguretat fronterera per al mercat 
indi (Quanenergy, 2019). Aquests sensors ja estan en 
ús a la frontera entre Mèxic i els EUA (Athena Security 
Solutions, n.d).

Tata Power és la companyia elèctrica més gran de l’Ín-
dia i part de la multinacional Tata Group, la qual abas-
ta una gamma de diferents empreses. El 2016 Tata 
Power va lliurar Sistemes de Càmeres Termogràfiques 
per a BSF, mentre que Tata Motors va ser contractat 
aquest mateix any per subministrar tot terrenys 500 
Xenon per a patrullatge fronterer (Tata Power, 2016). 
Tata Steel, una altra empresa del conglomerat, va ser 
originalment seleccionada, al costat de Reliance In-
frastructure, per a dos projectes pilot dins del projec-
te CIBMS. No obstant això, aquests projectes van ser 
suspesos a causa dels alts costos i els dubtes sobre 
les qualificacions de les empreses (Basu, 2018).

Al llarg de les seves fronteres, l’any 2017, l’Índia també 
va començar a testar el Kavach, un sistema de tan-
ques amb làser i infraroig per detectar intrusions. Els 
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pals estan situats cada 200 metres i la informació re-
collida per Kavach i mitjançant altres mitjans és ges-
tionada des de la plataforma de Control i Comando 
Micron. Tots dos dispositius els produeix la start up 
militar de tecnologies de la informació Cron Systems 
(Khajuria, 2017).

Al costat d’aquestes empreses, les companyies esta-
tals i agències governamentals sovint s’encarreguen 
de la construcció de tanques frontereres. Per exem-
ple, la substitució de gran part de la tanca fronterera 
amb Bangladesh va ser assignada al Departament 
Central de Treball públic (CPWD en les seves sigles en 
anglès), National Buildings Construction Corporation 
and National Project Construction Corporation, que la 
van finalitzar l’any 2010 (South Asia Terrorism Portal, 
n.d). El 2010 CPWD va treballar de nou en la substi-
tució de les tanques de filferro de pues a la frontera 
amb el Pakistan i Bangladesh per una tanca de malla 
d’acer (Singh, 2020). L’experiència de l’agència fins i 
tot va atreure l’atenció internacional: el 2013 es va in-
formar que Oman contractaria a CWPD, per 300 mili-
ons de $, per construir una tanca a la frontera amb el 
Iemen (Bambridge, 2013). Finalment, no obstant això, 
va ser atorgat a l’únic candidat, la companyia estatal 
índia Engineer Projects India Ltd. (EPIL) (Khan, 2018). 
A l’Índia, EPIL també va treballar en la tanca i en els 
punts avançats fronterers a la frontera amb Bangla-
desh (Engineering Projects, 2020).

Al llarg de la frontera amb el Pakistan, l’Índia va instal-
lar dotzenes d’unitats de sistemes de tanques làser, 
desenvolupades per Laser Science and Technology 
Centri (LASTEC) de l’Organització de Recerca i desen-
volupament en Defensa. Les unitats poden gravar 
imatges i vídeos (dia i nit) i s’usen principalment en 
punts vulnerables de la frontera (Ticku, 2019).

DAT-CON

L’empresa eslovena DAT-CON és un conegut proveïdor 
de sistemes i equipament per a la seguretat frontere-
ra, sobretot a la seva regió (Akkerman, 2019). Va sub-
ministrar un “centre local desplegable de coordinació 
i comunicació i un sistema de vigilància mòbil equi-
pat amb càmeres EO-IR i radar” a Macedònia, en un 
contracte de 2,14 milions de € amb IOM en el context 
del projecte finançat per la UE “Mesures especials de 
suport a l’Antiga República Iugoslava de Macedònia 
per gestionar la seva frontera sud en el context de la 
Crisi de Migració Europea” (International Organization 
for Migration, n.d). La UE també va finançar el pro-
jecte de la IOM “Reforçant les capacitats del Govern 
de Geòrgia en gestió de la frontera i la migració”, en 
el qual se li va pagar a DAT-CON 1,17 milions d’€ per 

lliurar els sistemes Multisensor LIR de Vigilància de 
llum diürna i termal (P/T/Z) (International Organiza-
tion for Migration, n.d). A més, el març del 2020 Fron-
tex va atorgar un contracte marc de 8 milions d’€ a 
DAT-CON i a l’empresa búlgara Opticon Electrogrup 
per subministrar un Sistema de Vigilància Mòbil amb 
càmera termal i radar.

DAT-CON ha venut també sistemes fixos d’imatges 
tèrmiques a Croàcia que estan col·locats a tres lo-
calitzacions de la frontera, un sistema de vigilància 
costal a Xipre, vehicles de vigilància amb càmeres 
tèrmiques a la guàrdia costanera de Grècia, al Servei 
Estatal de Guàrdia Fronterera de Lituània i a la poli-
cia fronterera de Moldàvia, sistemes optoelectrònics 
per a la seguretat fronterera a Polònia, equipament 
de vigilància tèrmica a Croàcia, Eslovàquia, Eslovènia 
i al Servei Estatal de Guàrdia Fronterera d’Ucraïna i 
equipament de control fronterer sense especificar a 
Albània (Data-Amb, n.d). Algunes d’aquestes compres 
van ser també subvencionades per la UE en el marc 
de l’Instrument d’Assistència Pre-accés o mecanisme 
Schengen.

MèXIC

Gran part de l’equipament de seguretat que Mèxic ha 
desplegat a la seva frontera amb Guatemala i Beli-
ze ha estat donat o finançat pels EUA en el context 
del programa “Frontera Sud” - que forma part de la 
Iniciativa Mèrida-, incloent vaixells patrulla, helicòp-
ters, furgonetes de raigs X, equips de detecció de 
contraban i fons per a la construcció d’instal·lacions, 
vaixells de patrulla, visió nocturna, equips de comuni-
cació, sensors marítims i gossos. Les autoritats esta-
tunidenques també proporcionen entrenament a les 
forces frontereres mexicanes (Isacson, Meyer and 
Morals, 2014). El 2014 Mèxic va comprar 18 helicòp-
ters UH-60M Black Hawk, produïts per l’empresa mi-
litar estatunidenca Sikorsky (subsidiària de Lockheed 
Martin) i General Electric Aircraft, per un cost estimat 
de 680 milions de dòlars, “per donar suport a l’Es-
tratègia de la Frontera Sud del Govern de Mèxic per 
millorar la seguretat a la seva frontera amb Guatema-
la i Belize”, segons el cap del Comandament del Nord 
dels EUA, el General Lori Robinson (Defence Security 
Cooperation Agency, 2014).

L’Oficina de Responsabilitat del Govern exposa els 
projectes finançats en el marc de la Iniciativa Mèrida 
des del 2014 al 2018, la majoria d’ells en el camp de la 
biometria (United States Government Accountability 
Office, 2019). Tot el finançament va ser a empreses 
estatunidenques.
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Taula 6 . Empreses finançades a la línia 
d’esforç “Ports i fronteres segures” de la 
Iniciativa Mérida

Empresa Projectes finançament 
(milions $)

Alutiiq (Technical Services / 
Information Management / 
Advance Security Solutions)

5 75,01

American Science Engineering 1 16,19

CSRA 2 64,36

Leidos 1 9,91

Thermo Scientific Portable 
Analytical Instruments 1 3,51

Alutiiq és una subsidiària de la Afognak Native Corpo-
ration d’Alaska. Aprofitant-se de la legislació per a les 
empreses natives d’Alaska les quals són elegibles per 
als contractes federals sense la necessitat de licitar 
per ells, l’empresa diu que “va proveir intercanvis d’in-
formació biomètrica i biogràfica valuosa entre els EUA 
i Mèxic. Això va reforçar la infraestructura de l’Institut 
Nacional d’Immigració per a la identificació precisa de 
persones d’interès mitjançant el registre biomètric i 
quioscos autoservei de verificació, en els tres aero-
ports mexicans situats a Ciutat de Mèxic, Cancun i Los 
Cabos” (Alutiiq, n.d).

La involucració d’Afognak en serveis de migració no 
es limita a les fronteres mexicanes. També va obtenir 
contractes de l’ICE per a treballs de detenció, encara 
que no assumeix “responsabilitat directa per la custò-
dia i detenció d’adults o nens”, segons Malia Villegas, 
vicepresidenta d’assumptes corporatius d’Afognak 
Native (Martinson, 2018).

American Science & Engineering (AS&E) és un pro-
ductor de raigs X i equipament relacionat. L’última 
dècada l’empresa ha rebut un total de 377,2 milions 
de dòlars en diferents contractes de la CBP i l’ICE. A 
diversos passos fronterers la CBP ha desplegat ve-
hicles de raigs X “Z Portal” de l’empresa AS&E, gene-
rant múltiples imatges per detectar el contraban i els 
migrants irregulars (Makan, 2020). El 2008, AS&E va 
obtenir un contracte de 55,1 milions de $ Abu Dhabi 
Costums per subministrar sistemes de detecció de 
raigs X per escanejar camions de càrrega, vehicles de 
passatgers i contenidors en punts fronterers estra-
tègics, seguit per un altre de 8,6 milions de dòlars del 
mateix caràcter l’any següent (American Science and 
Engineering, 2008).

El 2016, AS&E va ser adquirit per OSI Systems, del qual 
n’és actualment una subsidiària (OSI Systems, 2016). 
El juliol del 2018 la CBP va atorgar a OSI Systems un 
contracte de cinc anys, valorat en 140 milions de $, 
“pel servei i manteniment dels sistemes d’inspecció 
de mercaderies, vehicles i parcel·les” (OSI Systems, 

2018). Una altra subsidiària d’OSI Systems, Rapiscan, 
produeix la majoria de maquinària d’escàner per equi-
patge de passatgers per a punts de control fronte-
rers en aeroports i ports, incloent els controvertits 
escàners de tot el cos (White, 2019).

L’assistència estatunidenca a Mèxic en el marc de 
la Iniciativa Mèrida es va materialitzar no només en 
equipament o donacions financeres, sinó també, en 
entrenament, per exemple: “Customs i Border Patrol 
van proveir mentors i entrenament a oficials de fron-
tera de GOM per millorar la seva capacitat de frenar 
el flux de migrants cap al nord entrant des de Mèxic 
al llarg de la frontera sud” (United States Government 
Accountability Office, 2019).

CsRA

CSRA va ser el resultat de la fusió de Computer Sci-
ences Corporation’s del North American Public Sec-
tor business i SRA International el 2015 (Budik, 2015). 
L’any 2018, el productor d’armes General Dynamics 
(número 5 a la llista global del SIPRI de les majors 
empreses productores d’armes), va comprar CSRA, 
el qual actualment forma part de General Dynamics 
Information Technology (General Dynamics, 2018).

Els grans contractes de CSRA a Mèxic guarden re-
lació amb l’Acord Digitus entre Mèxic i els EUA, per 
donar suport a la recopilació biomètrica de persones 
centreamericanes en centres de detenció de Mèxic. 
Oficialment el govern estatunidenc emmarca aquest 
treball amb l’objectiu de compartir dades en relació 
a les activitats criminals transnacionals i de nar-
cotràfic, però el seu abast va més enllà, i és que el 
contracte parla de proveir “serveis permanents de 
gestió d’identitat basats en la biometria al Govern 
de Mèxic i els seus socis de missió que permetran 
fer una presa de decisió informada mitjançant la pro-
ducció d’informació d’identitat concreta, actualitzada 
i fiable i anàlisi en conformitat de l’Acord Digitus en 
el marc de la Iniciativa Mèrida” (National Immigrati-
on Project, 2018). Als EUA durant la dècada del 2011-
2020 la CBP i l’ICE van gastar 626 milions de $ en 
contractes amb l’empresa. Això inclou un contracte 
de novembre del 2016, valorat en 45 milions de $, 
per fer costat a la CBP a “determinar les torres, sen-
sors de càmera i sistemes de radar més òptims per 
ajudar a la detecció i classificació de les amenaces a 
la seguretat a les fronteres nacionals” (CSRA, 2018). 
Així com un contracte de 31 milions de $ de maig del 
2019 de l’ICE per al monitoratge mitjançant xarxes 
socials per a la recerca de la immigració (USA Spen-
ding, n.d). Moltes ONG van criticar aquesta pràctica, 
argumentant que afectaria la llibertat d’expressió i 
que “revelaria informació privada de viatgers que és 
irrellevant pel que fa a la seva idoneïtat d’entrar als 
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EUA”, alhora que el context i mètodes utilitzats “sug-
gereixen que seran implementats de manera que es 
discrimini sobre la base de l’origen nacional, la religió 
o la ideologia”, “a canvi de beneficis especulatius per 
a la seguretat nacional” (Letter to the US Department 
of State, 2018).

L’empresa matriu, General Dynamics, és per se una 
de les grans beneficiàries de la despesa estatuniden-
ca en control i seguretat fronterers (Miller, 2019). Un 
gran contracte que abasta un Sistema de Videovigi-
lància Remota per a la CBP, amb càmeres “situades 
a torres fixes elevades i estructures de construcció” 
per a proveir “als agents de patrullatge fronterer 
amb vigilància terrestre persistent i anàlisi de vídeo 
a temps real per, d’una forma efectiva, detectar, ras-
trejar, identificar, classificar i respondre a missions 
al llarg de les fronteres estatunidenques”; així com 
dotzenes de sistemes en torres fixes a les fronteres 
amb Mèxic i el Canadà, dels quals la companyia tam-
bé en va construir una versió relocalitzable (General 
Dynamics, 2015). General Dynamics també va sub-
ministrar càmeres de seguretat per a la construcció 
de prototips per al mur fronterer de l’Administració 
Trump (Habiten, 2019).

Encara que no construeix o gestiona centres de de-
tenció, l’empresa ha estat altament involucrada en la 
gestió dels nens que migren als EUA. Des de 2010 a 
2014 la seva divisió de Tecnologia de la Informació, 
de la qual forma part CSRA actualment, va guanyar 
prop de 13 milions de $ en contractes per coordinar 
la ubicació dels menors no acompanyats (Rosenberg, 
2014). En aquest mateix sentit, General Dynamics va 
ser també contractat per proporcionar entrenament 
i assistència tècnica per al ja tancat centre de deten-
ció Homestead, on els nens migrants no acompanyats 
eren empresonats (Freedman and Roach, 2018).

LEIDOs

Leidos (anteriorment conegut com Science Applica-
tion International Corporation (SAIC)3) és una em-
presa de tecnologies de la informació en defensa. El 
2016, es va fusionar amb la divisió de TI de Lockheed 
Martin, el productor d’armes més gran del món 
(Lockheed, 2016). Segons l’empresa, “com a soci du-
rador dels governs del Regne Unit i els EUA”, proveeix 
“equipament d’escàner mòbil i fix, sistemes de vigilàn-
cia multisensor i serveis integrats que inclouen bio-
metria multimodal, al Regne Unit i als EUA” (Kerrigan, 
2020). Leidos ha estat entre els 15 grans beneficiats 
de la despesa de la CBP del 2008 al 2019, guanyant 
476,4 milions de $ per una sèrie de contractes inclo-
ent el subministrament de raigs X o altres tecnologies 

3. Una escissió de Leidos continua dient-se Science Applications 
International Corporation (SAIC).

de detecció i el manteniment de serveis per a aquests 
equips (Miller, 2019).

Com altres empreses militars, Leidos va veure en 
les polítiques anti-immigració anunciades per l’Ad-
ministració Trump una nova oportunitat de benefi-
ci, esperant un augment en la despesa de seguretat 
fronterera (Fang, 2016). Va ser després que Trump 
presentés noves polítiques contra la immigració, in-
cloent un mur a la frontera amb Mèxic, el gener de 
2017, que el CEO Roger Krone va dir als inversors que 
la immigració i el control de fronteres representa una 
“forta àrea per a nosaltres”, presumint de bones relaci-
ons amb el Departament de Seguretat Nacional (Bach, 
2017). De manera similar al Regne Unit, l’empresa s’ha 
mostrat entusiasta quant al Brexit i a l’augment de “la 
necessitat de revisar i revitalitzar la infraestructura de 
fronteres i duanes del país” (Wiles, 2019).

En tots dos països Leidos ha obtingut grans contrac-
tes en l’àmbit de la migració en els últims anys. L’oc-
tubre de 2019, el Ministeri d’Interior del Regne Unit va 
contractar Leidos per traslladar les bases de dades 
biomètriques del Regne Unit des del Sistema Biomè-
tric d’Immigració i Asil (IABS en les seves sigles en 
anglès) de quatre centres de dades a una plataforma 
en núvol públic. El contracte de deu anys té un valor 
de 96,4 milions de lliures (Williams, 2019), i el juliol 
de 2020 l’agència estatunidenca CBP va concedir a 
l’empresa dos grans contractes, amb un valor total 
al voltant de 1.300 milions de dòlars. El primer és un 
Acord de Compra General (BPA en les seves sigles en 
anglès), amb un valor estimat de 960 milions de dò-
lars, “per proporcionar serveis de desenvolupament 
de programari i equips relacionats especialitzats”, 
incloent “quioscos, oficines, dispositius de captura 
biomètrics, lectors de documents i equips de tele-
comunicacions” per a “donar suport a la inscripció i 
el processament del viatger” (Leidos, 2020). El segon 
és un contracte “per proveir un sistema d’inspecció 
no intrusiva (INI) per a infraestructures de vies d’alta 
energia”, amb un valor total de 379 milions de dòlars 
per a cinc anys, per detectar immigrants i contraban 
d’entrada al país (Leidos, 2020).
 
MuRs CONTRA sÍRIA

Les barreres que els països veïns de Síria han ai-
xecat a les seves fronteres difereixen enormement, 
així com la involucració (publicada) de les empreses. 
Les empreses relacionades amb els murs d’Israel, 
un d’aquests països, ja han estat analitzades ante-
riorment. 

El mur de formigó a la frontera entre Turquia i Sí-
ria va ser construït per TOKI, l’empresa estatal tur-
ca de construcció. Per a una part de 95 quilòmetres 
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en terreny irregular a les muntanyes de la província 
de Hatay, l’empresa militar Alp Çelik va proporcionar 
la seva Accordion Barrier System, gàbies de filferro 
alineades amb tela de polipropilè, farcides amb pe-
dres, enderrocs, sorra, grava o fang (Pitel, 2017). Una 
part de 40 quilòmetres del mur ha estat millorada 
amb un Sistema Intel·ligent de Seguretat Fronterera, 
desenvolupat per un equip d’enginyers turcs. Quan el 
sistema detecta una violació de la frontera, les càme-
res apunten el lloc i remeten l’escena a la policia i a 
centres d’operacions (Hürriyet Daily News, 2019). La 
premsa va informar que estaven equipats amb siste-
mes automàtics d’armes, la qual cosa va ser negada 
per les autoritats turques i, amb tota probabilitat, no 
sembla ser veritat.4

La Unió Europea va finançar la compra per 35,6 mi-
lions d’euros dels vehicles blindats Cobra II de l’em-
presa militar turca Otokar per patrullar el mur (Popp, 
2018) i el 2020 Turquia va començar a desplegar els 
globus de vigilància de 17 metres Doruk per escane-
jar la frontera amb Síria. Els globus aerostàtics van 
ser desenvolupats per l’empresa de tecnologia turca 
Otonom Teknoloji i produïts dins de la família de pro-
ductes Karagöz de la major empresa d’armes turca 
Aselsan, que també va integrar càmeres d’alta reso-
lució al sistema (Çobanoğlu and Böke, 2019).

A Jordània, els Estats Units ha finançat el Programa 
de Seguretat de la Frontera de Jordània amb uns 
234 milions de dòlars des de 2009 (Bureau of Poli-
tical-Military Affairs, 2020). Després de la fase inicial 
del programa, que inclou la construcció de nombroses 
barreres a la frontera amb Síria i que va ser executa-
da per DRS Technologies (ara part de l’empresa ar-
mamentista italiana Leonardo), el fabricant d’armes 
Raytheon ha estat el principal contractista (Kertscher, 
2019). DRS Technologies va seleccionar el programari 
High Resolution Situational Awareness (HiRSA) de 21st 
Century Systems per a proporcionar la informàtica de 
vigilància i consciència situacional per al programa 
(21st Century Systems, 2008). Després que el braç de 
defensa d’aquesta empresa derivés a una nova em-
presa, Persistent Sentinel, es va mantenir activa en el 
programa de Jordània. El 2017, es va atorgar a Persis-
tent Sentinel un nou contracte per ampliar les capa-
citats del sistema de seguretat fronterera (America’s 
Seed Fund, 2020: Sentinel Persistent, 2017).

RAyTHEON

Com molts altres actors importants en el mercat de 
la seguretat fronterera, Raytheon també és un gran 
fabricant d’armes, classificat com el quart més impor-
tant del món segons la llista dels top 100 globals de 

4. Correspondència del Ministeri d’Exterior de Turquia a la campanya Stop 
Killer Robots. 

SIPRI (Fleurant, 2014). L’empresa és sovint contractada 
pel govern dels Estats Units per proporcionar equips 
de seguretat fronterera i serveis a tercers països.

El contracte per al Programa de Seguretat de la Fron-
tera de Jordània en constitueix l’exemple més desta-
cable. Sota una sèrie de contractes, per un valor d’uns 
150 milions de dòlars, Raytheon va construir barreres 
a les fronteres, senders de patrullatge i torres de vi-
gilància. El sistema està integrat amb càmeres de nit 
i de dia, radars terrestres, i un conjunt de comando, 
control i comunicació. L’empresa i els seus subcon-
tractistes jordans també van entrenar a les Forces 
Armades Jordanes per mantenir i operar el sistema 
(Opall-Rome, 2016).

L’empresa també va proporcionar, de nou via DTRA, 
sistemes de vigilància per a seguretat fronterera per 
a Moldàvia i va rebre un contracte per “dissenyar i 
construir un Centre de Vigilància de la Costa Nacional 
(NCWC en les seves sigles en anglès); assistència d’in-
tegració de dades de diverses agències de la NCWC; 
i proporcionar adquisició, instal·lació i entrenament a 
un sistema automàtic d’identificació així com comuni-
cacions per ràdio” per a Filipines (Raytheon, 2019). El 
2019, Raytheon va informar que proporcionaria torres 
de vigilància avançades, tant per a la seguretat fron-
terera com per a protecció d’instal·lacions militars, a 
un país d’Orient Mitjà, sota un contracte amb l’Exèrcit 
dels Estats Units (Raytheon, 2019).

Entre 2005 i 2019, l’Oficina de Duanes i de Protecció de 
Fronteres dels Estats Units va concedir a Raytheon 35 
contractes per un valor de 37 milions de dòlars, entre 
altres, per proporcionar sistemes de vigilància i radars 
per a drons marítims. L’empresa està gastant grans 
quantitats de diners en contribucions a candidats po-
lítics i membres del Congrés (Miller, 2019).

Al Regne Unit, es va atorgar a Raytheon un contracte 
de 750 milions de lliures per proporcionar un sistema 
de e-Boder el 2007. Tres anys després, entre molts 
problemes, retards i acusacions mútues, el govern del 
Regne Unit va cancel·lar el contracte. Va seguir un llarg 
any de disputes legals, resultant en un acord de 150 
milions de lliures, pagats a l’empresa el 2015 (Hall, 
2015).

NOus DEsENvOLuPAMENTs: sIsTEMEs 
AuTòNOMs

Un desenvolupament en curs en tot el camp de les 
aplicacions militars i de seguretat és l’ús de sistemes 
autònoms i robòtics, que també s’estan utilitzant (o 
testant) cada vegada més per a la seguretat frontere-
ra, incloent-los en la lògica de la construcció de murs 
i tanques (Worcester, 2014).
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L’ús de vehicles autònoms, incloent els UAVs (drons o 
RPAS) i robots, a les fronteres és probablement la part 
més coneguda d’aquesta tendència. En molts casos, 
l’ús de UAVs està encara en la seva primera fase i, 
fins ara, ha estat sovint limitat (geogràficament) per 
les regulacions de l’espai aeri. Encara així, han estat 
utilitzats a la frontera entre Mèxic i els Estats Units 
durant molt de temps, estan sent usats cada vegada 
més per Frontex per a missions al Mediterrani i han 
estat vists a l’Eurotúnel cap al Regne Units a Calais. 
El maig de 2020, Grècia va signar un acord amb les 
Indústries Aeroespacials d’Israel pel lloguer els seus 
drons Heron per a seguretat fronterera (Frantzman, 
2020).

Com en molts altres nous desenvolupaments tecno-
lògics, Israel lidera el sector, tant amb les seves for-
ces armades com amb la seva indústria. Durant una 
exhibició i conferència sobre sistemes no tripulats a 
Tel Aviv, el tinent coronel Leon Altarac va presumir que 
“les Forces Armades Israelianes són el primer exèr-
cit en el món que desplega operacionalment robots 
per a securititzar la frontera [...]”, referint-se a equips 
com el Guardium i els vehicles terrestres no tripulats 
SEGEV (Miller, 2019). Les torres intel·ligents a la fron-
tera de Turquia amb Síria també han estat descrites 
en apartats anteriors. Encara que han estat presen-
tades erròniament en alguns mitjans de comunicació 
com a sistemes autònoms de tret, les armes autòno-
mes a les fronteres per frenar la migració no són del 
tot una fantasia. En un correu de promoció a Frontex, 
l’empresa búlgara Prono, que pertany completament 
a l’Estat búlgar, va suggerir l’ús de “un sistema d’am-
plificació de la protecció de les fronteres estatals”, per 
“gravar i reportar intents de penetració il·legal a través 
de les fronteres estatals”. La seva oferta terriblement 
inclou “impacte no letal gestionable o automàtic i 
impacte no letal i influència letal gestionable als in-
fractors sense requeriment de monitoratge constant 
per part de personal qualificat”. La proposta també 
esmentava que “la munició requerida amb efectes no 
letals podria ser reemplaçada per munició amb efec-
tes letals”.

Malgrat no arribar tan lluny, desenvolupaments re-
cents a la frontera entre Mèxic i els Estats Units, en 
relació amb el mur que està sent construït, fan un pas 
endavant cap a operacions de seguretat fronterera 
més autònomes. El març de 2017, la Universitat d’Ari-
zona va començar un projecte de tres anys, finançat 
per una subvenció de 750.000 dòlars adjudicada pel 
Departament de Recerca Científica de les Forces Aè-
ries, per a la construcció d’ un sistema de vigilància 
integrat i autònom per a vehicles terrestres i aeris en 
aquesta frontera, basat en intel·ligència artificial (Uni-
versity of Arizona College of Engineering, 2017).

La startup de tecnologia Anduril Industries, fundada 
el 2017, va rebre respostes entusiastes per part de la 
CBP després de testar les seves torres portables amb 
càmeres i radars, combinant alhora Realitat Virtual 
i eines de vigilància a través d’un sistema basat en 
Intel·ligència Artificial (anomenat Lattice (Anduril, n.d)) 
per a detectar aquelles persones que creuen sense 
autorització (Levy, 2018). Com a resultat, l’empresa va 
guanyar un contracte de cinc anys el juny de 2020 per 
instal·lar centenars de torres de vigilància autònomes 
que funcionen amb energia solar al llarg de la frontera 
amb Mèxic, especialment a les àrees més remotes. 
La CBP va dir que “el seu personal és capaç de reubi-
car una torre en dues hores, proporcionant agents a 
primera línia amb un sistema autònom i altament fle-
xible que augmenta la consciència situacional, efecti-
vitat dels agents i seguretat” (US CBP, 2020). Segons 
els directius de l’empresa, el contracte val diversos 
centenars de milions de dòlars (Mirroff, 2020).

Mentrestant, Elbit Systems of America va anunciar a 
l’agost de 2020 que havia integrat sensors acústics, 
vibratoris i visuals amb algorismes d’intel·ligència ar-
tificial al seu Sistema Lineal de Direcció Terrestre, que 
“proporciona vigilància de superfície i subterrània així 
com detecció d’amenaces com a suport al Sistema de 
Mur Fronterer (BWS en les seves sigles en anglès)” i 
consegüentment és “una capa afegida de seguretat 
al mur fronterer físic construït d’acer i formigó” (Elbit 
Systems of America, 2020).
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4 . CONCLusIONs

La cultura de la por, generalitzada, és un mecanisme 
pervers l’objectiu del qual és el manteniment i incre-
ment del poder i patrimoni de les elits. La por inte-
ressada, que es promou perquè sense por no hi ha 
mercat de seguretat, fomenta i justifica les polítiques 
de securitització que acaben construint murs en lloc 
de cuidar totes les persones, amb objectius de segu-
retat humana i justícia global.

De l’anàlisi realitzada en aquesta investigació és pos-
sible concloure els següents punts:

■■ Després de la caiguda del mur de Berlín, el món ha 
passat de construir 6 murs a aixecar un total de 63 
murs fronterers fins al 2018, que es mantenen a 
data de publicació d’aquesta investigació.

■■ La construcció de murs es manté i va en augment 
al llarg del període estudiat. Destaca l’any 2005, 
moment en què es passa de 17 murs el 2004 a 21 el 
2005, el que marca una pujada destacable en com-
paració amb els anys anteriors. Però serà en l’any 
2015 on es manifesti el major augment, passant de 
42 murs el 2014 a 56 el 2015, any en el qual es cons-
trueixen un total de 14 murs al món.

■■ 6 de cada deu persones al món viuen en un país que 
ha construït murs en les seves fronteres.5

5. Les dades s’han calculat sobre la base de la població total de cada país 
que ha construït murs i el total de població mundial. A partir de la font: 
https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL

■■ L’anàlisi mostra que Àsia destaca com a regió amb 
major nombre de murs construïts amb un 56%, se-
guida per Europa amb un 26%, amb un percentatge 
menor ve Àfrica amb un 16%, mentre que Amèrica 
només presenta un mur, el construït pels Estats 
Units a la frontera amb Mèxic, representant l’1% 
restant.

■■ Les principals raons exposades pels governs per a 
la construcció de murs fronterers són; la immigra-
ció amb un 32%, el terrorisme amb un 18%, el con-
traban de béns i persones en un 16%, el narcotràfic 
amb un 10%, les disputes i tensions territorials amb 
un 11% i l’entrada de militants d’altres països amb 
un 5%. La resta de raons no presenten massa re-
llevància com són que el país es trobi a la frontera 
exterior de la Unió Europea, la conquesta territorial, 
la salubritat animal i la caça furtiva.

■■ La immigració i el terrorisme són les principals ra-
ons per les quals es construeixen murs en el món, 
les dues raons juntes representen el 50%, és a dir, 
la meitat dels murs del món.

■■ Per motius migratoris s’han construït un total de 38 
murs de 1968 a 2018, 22 per raons de terrorisme, 19 
per contraban, 12 per narcotràfic i 13 per tensions 
territorials o territoris en disputa.

■■ Israel és el país que encapçala la llista amb més murs 
fronterers construïts, amb un total de 6, el segueixen 
el Marroc, l’Iran i l’Índia amb 3 murs construïts. Els 
països amb 2 murs fronterers aixecats són; Sud-àfri-
ca, Aràbia Saudita, Emirats Àrabs, Jordània, Turquia, 
Turkmenistan, Kazakhstan, Hongria i Lituània.

https://data.worldbank.org/indicator/SP.POP.TOTL
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IsRAEL:

■■ Israel s’ha convertit en el major país emmurallat 
del món, ha construït murs a les fronteres amb 
tots els seus veïns, presenta greus vulneracions 
de drets humans amb les construccions el 1994 a 
Gaza i el 2002 en els Territoris Ocupats, utilitzant 
els murs com un sistema d’annexió territorial.

MèXIC:

■■ A part del mur a la seva frontera amb Mèxic, Estats 
Units ha impulsat la militarització de les fronteres 
del sud de Mèxic, amb Guatemala i en menor me-
sura amb Belize. Encara que no equival a un mur 
en un sentit literal, l’extensa infraestructura de se-
guretat que s’ha construït en i al voltant d’aquesta 
frontera té conseqüències similars per als refugiats 
i migrants.

■■ Sota l’acord de cooperació en matèria de seguretat 
de la Iniciativa Mèrida, Estats Units ha proporcio-
nat equips i fons per al programa Frontera Sud de 
Mèxic des de 2014. Això ha empès els migrants a 
prendre rutes més perilloses.

sÍRIA:

■■ Fins a 4 països d’un total de 5 han construït murs a 
la frontera contra Síria en alguns dels seus trams, 
Israel el 1973, amb una ampliació el 2013, Turquia 
el 2013, Jordània el 2008 i l’Iraq el 2018. L’únic país 
limítrof amb Síria que no ha construït murs fron-
terers és el Líban. Aquestes barreres poden estar 
dificultant la fugida de persones de la violència de 
la guerra.

EsPANyA:

■■ L’Estat espanyol és el paradigma de desplegament 
de militarització fronterera de la Unió Europa, el 
que inclou ser el primer país europeu (Xipre entra 
a la UE el 2004) en construir murs a les seves fron-
teres (1993 i 1996).

ÍNDIA:

■■ De 7 fronteres que comparteix l’Índia amb altres 
països (la Xina, Bhutan, Bangla Desh, Nepal, Pakis-
tan, Myanmar i uns pocs quilòmetres amb l’Afga-
nistan) 3 d’elles es troben amb barreres gairebé en 
la totalitat del tram fronterer.

■■ D’un total de 15.106 quilòmetres de frontera terres-
tre que té l’Índia amb altres països, s’estima que 
s’han aixecat més de 6.540,7 quilòmetres de bar-
reres, el 43,29% de les fronteres del país es troben 
emmurallades.

Austràlia:

■■ Si bé Austràlia no té un mur literal en les seves 
fronteres, ha construït un mur marítim per mante-
nir allunyats a tots els migrants que arriben en vai-
xell. Les forces armades d’Austràlia i el Comando de 
Fronteres Marítimes de la Força Fronterera d’Aus-
tràlia utilitzen una gamma de patrulleres i avions 
per protegir les fronteres marítimes. A això se suma 
un sistema de detenció fora de les seves fronteres 
molt controvertit i que viola els drets humans, un 
exemple destacable d’externalització de fronteres.

■■ Austràlia ha gastat una xifra estimada de 5.000 mi-
lions (dòlars australians) en polítiques de seguretat 
fronterera entre 2013 i 2019, amb més diners que 
entraran per el seu Projecte de Capacitat de Vigi-
lància Marítima Futura (FMSC).

LA INDúsTRIA DARRERE DE LA CONsTRuCCIÓ 
DE L’APARTHEID GLOBAL:

■■ La indústria militar i de seguretat és una de les for-
ces impulsores de la militarització de les fronte-
res, inclosa la construcció de murs i tanques. Per a 
això, ha impulsat una narrativa en què la migració 
i altres desafiaments polítics i/o humanitaris a la 
frontera són tractats principalment com un proble-
ma de seguretat, per al qual la construcció de murs 
i tanques, juntament amb l’ús d’equips militars i de 
seguretat, és presentada com la solució.

■■ Molts murs i tanques són construïts per empreses 
de construcció locals o per forces governamentals, 
com les pròpies forces armades. La indústria mili-
tar i de seguretat després intervé per proporcionar 
tecnologia de monitorització, detecció i identifi-
cació, vehicles, avions, armes i altres equips per 
millorar i protegir les barreres frontereres. Els 
sistemes autònoms i robòtics, com els drons i les 
torres intel·ligents, també s’utilitzen (o es proven) 
cada vegada més per a la seguretat fronterera, fins 
i tot com a part de o connectats a murs i tanques.
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■■ La nostra investigació anterior va identificar a 
grans empreses armamentistes com Airbus, Tha-
les, Leonardo, Lockheed Martin, General Dynamics, 
Northrop Grumman i L3 Technologies com les prin-
cipals guanyadores de contractes relacionats amb 
la construcció de murs fronterers i tanques a Eu-
ropa i els Estats Units. Els casos descrits en aquest 
informe mostren que altres empreses com Elbit, 
Indra, Dat-Con, CSRA, Leidos i Raytheon, també 
són actors importants en el mercat global de murs 
i tanques.

■■ Les empreses israelianes sovint promouen seu tre-
ball en el mercat internacional assenyalant la seva 
participació en la construcció de l’extensa infraes-
tructura de murs i tanques d’Israel. Per exemple, 
Elbit ha exportat amb èxit els seus productes als 
EE. UU. i Europa basant-se en les seves afirmacions 
que han estat “provats sobre el terreny”.
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