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Editorial

     Premi Nobel de la Pau 2013

L'Organització  per  a  la  Prohibició de  les  Armes 
Químiques  (OPAQ) ha  estat  guardonada  amb  el 
premi Nobel de la pau 2013  en reconeixement als 
seus "grans esforços per eliminar aquests arsenals". 
Aquest  divendres  ho ha anunciat el Comitè Nobel 
d' Oslo. 

Aquesta  organització  té  la  seva  sèu  a  La  Haia, 
Holanda,  des  d'allà supervisa  la  destrucció  de 
l'arsenal  químic  de  Síria,  amb  el  suport  de  les 
Nacions Unides.

L'OPAQ  és  l'entitat  encarregada  d'aplicar  la 
Convenció contra les Armes Químiques que va en-
trar en vigor l'any 1997 i que ha estat subscrita per 
189 estats. En el dictamen del Comitè Nobel es re-
corda que encara hi ha països que no han signat la 
Convenció i  que altres, com els EUA i  Rússia, no 
han complert els terminis per eliminar els seus ar-
senals.

LA CERIMÒNIA

El guardó, dotat amb 1,25 milions de dòlars, serà 
lliurat en una cerimònia a la capital noruega el 10 
de  desembre  vinent,  data  de  l'aniversari  de  la 
mort de  l'empresari  suec  Alfred  Nobel,  fundador 
dels premis l'any 1895.

Cal destacar que entre els nominats al Nobel de la 
Pau d'enguany hi havia la jove pakistanesa de 16 
anys Malala Yousafzai, una de les favorites, que no 
el va aconseguir. Però si que ha estat guardonada 
amb el premi Sakhàrov del Parlament Europeu per 
la seva lluita a favor dels drets de les nenes pakis-
taneses a l'educació. Un altre favorit era el metge 
congolès Denis Mukwege.

Més d'una hora abans de l'anunci oficial, la televisió 
pública noruega NRK ja havia informat que el premi 
s'hauria concedit a l'Organització per a la Prohibició 
de les Armes Químiques.

L'Organització  per  a  la  Prohibició  de  les  Armes 
Químiques (OPAQ) va aconseguir que el govern sirià 
els proporcionés la  informació inicial sobre el seu 
arsenal químic i que la cap de la diplomàcia de la 
Unió  Europea,  Catherine  Ashton,  comencés  a 
preparar amb el ministre d'Exteriors iranià, Javad 
Zarif,  una reunió  del grup 5+1,  a  la  qual hi  van 
assistir els cinc membres del Consell de Seguretat 
de l'ONU, Alemanya i l'Iran. 

En  aquest  sentit  el  president  de  l'Iran,  Hassan 
Rouhani,  ha  escenificat  una  sèrie  de  gestos 
d'apropament amb els Estats Units i els seus aliats 
occidentals  amb  la  voluntat  declarada  de  fer 
avenços en el programa nuclear i en el conflicte de 
Síria.  Rouhani  compta  amb  l'aprovació  del  líder 
suprem de l'Iran, l'aiatol·là Ali Khamenei, per dur a 
terme  les  conversacions  amb  el  grup  5+1  o  una 
eventual negociació bilateral amb els Estats Units.

Obama ha reconegut que Rouhani, que va iniciar el 
seu mandat com a president de l'Iran el passat mes 
d'agost, "es algú que està buscant obrir diàleg amb 
occident i amb els Estats Units d'una forma que no 
s'havia vist en el passat"

Esperem que aquest guardó ajudi a acabar amb les 
armes  químiques  que  causen  tant  dany  a  la 
població civil.


