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Baròmetre 20 
Glossari 

ACNUR: Alt Comissionat de Nacions Unides per 
als Refugiats 
ACP: Àsia, Carib, Pacífic 
ACH: Acord de Cessament d’Hostilitats 
ADF: Afghanistan Development Forum 
AIEA: Agència Internacional de l’Energia 
Atòmica 
AMIB: Missió de la Unitat Africana a 
Burundi 
ANP: Autoritat Nacional Palestina 
AOD: Ajuda Oficial al Desenvolupament 
APC: Autoritat Provisional de la Coalició  
APHC: All Parties Hurriyat Conference 
AUC: Autodefensas Unidas de Colombia 
BICC: Bonn International Center for Conversion 
BM: Banc Mundial 
BONUCA: Oficina de les Nacions Unides de 
Suport a la Consolidació de la Pau a R. 
Centroafricana 
BRF: Bougainville Reistance Force 
CAD: Comitè d’Ajuda al Desenvolupament 
CAP: United Nations Inter-Agency 
Consolidated Appeal Process (Crida 
Consolidada Interagències de Nacions 
Unides) 
CARICOM: Caribbean Community 
CAS: Assistència Estratègia País 
CASA: Coordinating Action on Small Arms  
CDHNU: Comissió de Drets Humans de 
Nacions Unides 
CEI: Comunitat d’Estats Independents 
CEMAC: Comunitat Econòmica i Monetària dels 
Països d’Àfrica Central  
CICR: Comitè Internacional de la Creu Roja i la 
Mitja Lluna Roja 
COAV: Children in Organised Armed Conflict 
CODHES: Consultoría para los Derechos 
Humanos y el Desplazamiento 
CPI: Cort Penal Internacional 
CPN: Communist Party of Nepal  
DDR: Desarmament, Desmobilització i 
Reintegració 
Dòlars: Dòlars d’EUA 
ECHA: Comitè Executiu Afers Humanitaris 
ECHO: Oficina d’Ajuda Humanitària de la Unió 
Europea  
ECOMOG: Economic Community of West African 
States Monitoring Group 
ECOSOC: Consell Econòmic i Social de Nacions 
Unides 
ECOWAS: Comunitat Econòmica d’Estats 
d’Àfrica Occidental 
EEBC: Comissió de Fronteres entre Eritrea i 
Etiòpia 
EUA: Estats Units d’Amèrica 

ELN: Ejército de Liberación Nacional 
ENA: Exèrcit Nacional Albanès 
EUFOR: European Union Forces 
EZLN: Ejército Zapatista de Liberación 
Nacional 
Fad’H: Forces Armés d’Haití 
FAO: Organització per a l’Alimentació i 
l’Agricultura de Nacions Unides 
FARC: Fuerzas Armadas Revolucionarias de 
Colombia 
FDD: Forces pour la Défense de la 
Démocratie 
FDI: Fons de Desenvolupament per a Iraq 
FDLR : Forces Democràtiques per a 
l’Alliberament de Rwanda  
FFAA: Forces Armades governamentals 
FKM: Front Kedaulatant Maluku (Front per 
a la Sobirania de Moluques) 
FLEC: Frente de Libertaçao do Enclave de 
Cabinda  
FMI: Fons Monetari Internacional 
FNL: Forces Nationales de Libération 
GAFI: Grup d’Acció Financera 
GAM: Gerakin Aceh Merdeka (Moviment 
d’Aceh Lliure) 
GIA: Grup Islàmic Armat 
GNT: Govern Nacional de Transició 
GPP: Groupement Patriotique pour la Paix 
GSPC: Grup Salafista per a la Predicació i el 
Combat 
HIPC: Heavily Indebted Poor Countries (Països 
Pobres Fortament Endeutats) 
IANSA: International Action Network on 
Small Arms 
ICBL: International Campaign to Ban 
Landmines 
IDG: Índex de Desenvolupament relatiu al 
Gènere 
IDH: Índex de Desenvolupament Humà 
IDP: Internally Displaced Persons (Persones 
Desplaçades Internes) 
IEMF: Interim Emergency Multinational 
Force (Força Multinacional Provisional 
d’Emergència) 
IFM: Isatubu Freedom Movement 
IGAD: Intergovernmental Authority on 
Development  
IISS: International Institute for Strategic 
Studies 
IOM: Organització Internacional de Migracions  
IPC: Índex de Percepció de la Corrupció 
IRIN: United Nations Integrated Regional 
Information Network  
IRIS: Institut de Relations Internationales et 
Stratégiques 
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Glossari 

ISAF: Força Internacional d’Assistència a la 
Seguretat 
ISDR: International Strategy for Disaster 
Reduction 
JEM: Justice and Equality Movement 
JKLF: Jammu and Kashmir Liberation Front 
KANU: Kenya African National Union 
LDC: Least Developed Countries (Països Menys 
Desenvolupats) 
LND: Lliga Nacional Democràtica 
LRA: Lord's Resistance Army 
LTTE: Liberation Tigers Tamil Eelam (Tigres 
d’Alliberament de la Terra Preciosa dels 
Tamil) 
LURD: Liberians United for Reunification 
and Democracy 
MAS: Movimiento Al Socialismo 
MDC: Mouvement for the Democratic 
Change 
MDJT: Mouvement pour la Démocratie et la 
Justice au Tchad  
MDF: Meckaunvi Defense Force 
MDR: Moviment Democràtic Republicà 
MERCOSUR : Mercat Comú del Sur 
MFDC: Mouvement des Forces 
Démocratiques de Casamance  
MILF: Moro Islamic Liberation Front  
MINUCI: Missió de Nacions Unides a Côte 
d’Ivoire 
MINURSO: Misión de Naciones Unidas para 
el Referéndum en el Sáhara Occidental 
MINUSTAH: Missió de Nacions Unides per 
a l’Estabilització d’Haití 
MJP : Mouvement pour la Justice et la Paix 
MLC: Mouvement pour la Libération du 
Congo 
MNLF: Moro National Liberation Front 
MODEL: Movement for Democracy in 
Liberia 
MONUC: Missió de Nacions Unides a RD 
Congo 
MPCI: Mouvement Patriotique de Côte 
d'Ivoire  
MPIGO: Mouvement Patriotique pour 
l’Indépendance du Grand Ouest 
MPLA: Moviment per a l’Alliberament 
d’Angola 
MSF: Metges Sense Fronteres 
NDC: National Democratic Congress 
NDFB: National Democratic Front of 
Bodoland  
NEPAD: New Economic Partnership for 
African Development 
NMRD: National Mouvement for Reform and 
Development 

NLFT: National Liberation Front of Tripura 
NPA: New People's Army  
NPP: New Patriotic Party 
NRC: Norwegian Refugee Council 
NSCN (IM): National Socialist Council of 
Nagaland – Isak – Muivah  
OCDE: Organització de Cooperació i 
Desenvolupament Econòmic 
OCHA: Oficina de Coordinació d’Afers 
Humanitaris de Nacions Unides 
OCI: Organització de la Conferència Islàmica 
ODM: Objectius de Desenvolupament del 
Mil·lenari 
OEA: Organització dels Estats Americans 
OMC: Organització Mundial del Comerç 
OMS: Organització Mundial de la Salut 
ONG: Organització No Governamental 
ONU: Organització de les Nacions Unides 
ONUB: Missió de Nacions Unides a Burundi 
ONUSIDA: Programa de les Nacions Unides sobre 
el VIH/SIDA  
OPM: Organisasi Papua Merdeka 
(Organització de la Papua Lliure) 
OSCE: Organització per a la Seguretat i 
Cooperació a Europa 
OTAN: Organització del Tractat de l’Atlàntic 
Nord 
PAC: Patrullas de Autodefensa Civil 
PDP: People’s Democratic Party 
PESC: Política Exterior i de Seguretat Comuna  
PESD: Política Europea de Seguretat i 
Defensa 
PIB: Producte Interior Brut 
PMA: Programa Mundial d’Aliments 
PNB: Producte Nacional Brut 
PNUD: Programa de Nacions Unides per al 
Desenvolupament 
PRIO: Peace Research Institute of Oslo  
PWG: People’s War Group 
RAMSI: Regional Assistance Mission to the 
Solomon Islands 
RCD-Goma: Rassemblement Congolais pour 
la Démocratie-Goma 
RCD-K-ML: Rassemblement Congolais pour 
la Démocratie-Mouvement pour la Libération 
RCD-N: Rassemblement Congolais pour la 
Démocratie-National 
RTFT: Results Focused Transnacional 
Framework  
RSM: Republik Maluku Selatan (República 
de Moluques del Sud) 
RUF: Revolutionary United Front  
SADC: South African Development 
Community 
SFOR: Stabilisation Force 
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Glossari 

SIPRI: Stockholm International Peace 
Research Institute 

UNMISET: Missió de Nacions Unides de 
Suport a Timor-Leste 

SLA: Sudan’s Liberation Army UNMOGIP: Grup d’Observació Militar de Nacions 
Unides a Índia i Pakistan SPLA: Sudan's People Liberation Army 
UNMOP: Missió d’Observació de Nacions Unides 
a Prevlaka  

TLCAN: Tractat de Lliure Comerç per a 
Amèrica del Nord 

UNMOVIC: Comissió de Supervisió i 
Verificació de les Inspeccions de Nacions 
Unides 

TNP: Tractat de No Proliferació Nuclear 
UA: Unió Africana 
UAB: Universitat Autònoma de Barcelona  

UNOCI: Missió de Nacions Unides a Côte 
d’Ivoire 

UE: Unió Europea 
ULFA: United Liberation Front of Assam  

UNOGBIS: Oficina de Suport a la Construcció de 
Pau de Nacions Unides a Guinea-Bissau 

UNAMA: Missió d’Assistència de Nacions Unides 
a Afganistan 

UNOL: Oficina de Suport a la Construcció de Pau 
de Nacions Unides en Libèria 

UNAMIS: Missió Avançada de Nacions Unides a 
Sudan 

UNOMIG: Missió d’Observació de Nacions Unides 
a Geòrgia 

UNAMSIL: Missió de Nacions Unides per a 
Sierra Leone 

UNOTIL: Oficina de Nacions Unides a Timor-
Leste 

UNDG: Grup de Nacions Unides per al 
Desenvolupament 

UNPOS: Oficina Política de Nacions Unides a 
Somàlia 

UNDOF: Força d’Observació de la Separació de 
Nacions Unides 

UNPPB: United Nations Political and Peace 
Building Mission 

UNESCO: Organització de Nacions Unides per a 
l’Educació, la Ciència i la Cultura 

UNRWA: United Nations Relief and Works 
Agency for Palestine Refugees in the Near East 
(Agència de Treball i Ajuda de Nacions Unides per 
als Refugiats Palestins a Orient Mitjà) 

UNFICYP: Força de les Nacions Unides per al 
Manteniment de la Pau a Xipre 
UNICEF: Fons de Nacions Unides per a la 
Infància 

UNSCO: Oficina del Coordinador Especial de 
Nacions Unides per a Orient Mitjà 

UNIDIR: Institut de Nacions Unides per a la 
Investigació sobre el Desarmament 

UNTOP: Oficina de Construcció de Pau de Nacions 
Unides a Tadjikistan  

UNIFEM: Fos de Desenvolupament de 
Nacions Unides per a la Dona 

UNTSO: Organització per a la Supervisió de la 
Treva de Nacions Unides 

UNIFIL: Força Interina de Nacions Unides a 
Líban 

USAID: Agència per al Desenvolupament 
Internacional d’EUA 

UNFPA: Fons de Nacions Unides per a la 
Població  

USCRI: United Nations Comittee for 
Refugees and Immigrants 

UNITA: União para a Independencia Total 
de Angola  

VIH/SIDA: Virus de Inmunodeficiència 
Humana / Síndrome de Inmunodeficiència 
Adquirida 

UNAMA: Missió de Nacions Unides a 
Afganistan 
UNMA: Missió de Nacions Unides a Angola 

ZANU-PF:Zimbabwe African National 
Union-Patriotic Fron 

UNMEE: Missió de Nacions Unides a 
Etiòpia y Eritrea 
UNMIK: Missió d’Administració Interina de 
Nacions Unides a Kosovo 
UNMIL: Missió de Nacions Unides a Libèria 
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El “Baròmetre” és un informe trimestral publicat en castellà i català pel Programa de Conflictes i 
Construcció de Pau de l’Escola de Cultura de Pau de la Universitat Autònoma de Barcelona, que 
analitza els esdeveniments ocorreguts al món al llarg del trimestre (abril – juny 2009) a través de 
cinc apartats: conflictes armats, tensions, processos de pau, crisis humanitàries i dimensió de gènere 
en la construcció de pau. Aquesta publicació actualitza les dades de l'informe anual Alerta 2009 i 
dels anteriors números del “Baròmetre”, basant-se en la informació publicada quinzenalment al 
“Semàfor”1, butlletí electrònic editat igualment pel Programa de Conflictes i Construcció de Pau.  
 
Alguns dels fets més rellevants assenyalats en aquest “Baròmetre” del segon trimestre de 2009 són 
els següents:  
 
 
Conflictes armats 
 
 El nombre de conflictes a finals de juny era de 29, un menys que en el trimestre anterior. Sri 

Lanka i Nagalandia van deixar de ser considerats conflictes, mentre que Sudan (Meridional) 
va passar a ser analitzat en aquest capítol per l'augment de violència. 

 El Govern nigerià va dur a terme l'ofensiva militar més intensa dels últims anys contra els 
grups armats del delta del Níger causant centenars de morts. 

 Les FDLR rwandeses van protagonitzar una escalada dels atacs a l'est de la RD Congo 
després de l'operació militar promoguda contra elles per la RD Congo i Rwanda. 

 El Govern Federal de Transició somalí va decretar l'estat d'emergència i va sol·licitar el 
suport militar dels països veïns per a frenar els avanços de la insurrecció islamista. 

 El Govern de Sri Lanka va declarar la fi del conflicte i va confirmar que en l'última fase de la 
guerra van morir 22.000 membres de l’LTTE i 6.500 militars, mentre que Nacions Unides 
va denunciar que 7.000 civils van morir des de gener de 2009. 

 L'avanç insurgent al nord-oest de Pakistan i les ofensives de l'Exèrcit van causar més de 
1.200 baixes talibanes, i la població desplaçada es va elevar a 2,3 milions. 

 A pocs dies de la retirada de les tropes dels EUA de les ciutats iraquianes, a Kirkuk i Bagdad 
es van produir els atemptats de major magnitud en els últims mesos. 
 

Tensions 
 
 Durant el trimestre es van mantenir actives 83 tensions, la majoria a l’Àsia (27) i a l’Àfrica 

(26), i la resta a Europa (14), Orient Mitjà (vuit) i Amèrica (vuit). 
 L'ofensiva rebel txadiana i la posterior incursió a Sudan de l'Exèrcit txadià van agreujar de 

nou el clima de desconfiança i enfrontament entre Sudan i Txad. 
 La mort de candidats a la presidència i de destacades figures polítiques a mans de 

comandaments militars i les remors sobre un possible cop d'Estat van augmentar la 
inestabilitat a Guinea-Bissau. 

 A Perú s’agreujà substancialment la tensió pels enfrontaments entre la Policia i col·lectius 
indígenes i per l'increment dels xocs entre les Forces Armades i Sendero Luminoso. 

 L'intent de destitució del Cap de l'Exèrcit de Nepal pel primer ministre va desembocar en una 
crisi política i un nou Govern sense la presència dels maoistes. 

 Rússia va vetar la renovació de la missió de l'ONU a Abjàsia, mentre es van deteriorar les 
relacions russo-georgianes i va augmentar la inestabilitat interna a Geòrgia. 

 La celebració d'eleccions presidencials a l’Iran va desencadenar una de les majors protestes 
populars des del 1979, amb almenys 20 persones mortes, 100 ferides i prop de 500 
arrestades. 

                                                      
1 Aquest número del “Baròmetre” analitza la informació recollida als “Semàfors” del número 217 al 223. 

http://internostrum.com/insbil/index.php?lang=es-ca&palabra=Escola
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Processos de pau 
 
 Al Níger, tres grups armats tuareg es van comprometre a iniciar un procés de pau i a 

entregar les armes de manera incondicional, sota la mediació líbia.  
 A Darfur (Sudan), diversos grups armats van discutir a Qatar sumar-se a una iniciativa de 

pau iniciada al març amb el grup JEM. 
 El president de Burundi i el líder de les FNL van donar per acabada la guerra. 
 Es van trencar la major part dels acords parcials existents a la Província Fronterera del 

Nord-oest del Pakistan. 
 Les Forces Armades de Sri Lanka van derrotar militarment al grup LTTE. 
 El PKK va llançar diverses iniciatives per a aconseguir un acord de pau amb el govern de 

Turquia. 
 La majoria de les negociacions van tenir serioses dificultats al llarg del trimestre. 

 
Crisis humanitàries 

 
 42 milions de persones van romandre desplaçades per la violència en el món durant el 2008. 
 L'augment de la violència en Somalia va dur a la suspensió de les activitats d'assistència a més 

de tres milions de persones depenents de l'ajuda d'emergència. 
 UNICEF i la FAO van destacar que Àsia va ser la regió del món on més va augmentar la 

inseguretat alimentària en l'últim any, mentre una sisena part de la població mundial pateix de 
fam. 

 Humanitarian Policy Group va assenyalar que el 2008 va ser l'any més mortífer per als 
treballadors humanitaris. 

 ACNUR va qualificar la situació de desplaçament a Pakistan com la més greu, amb més de 2,3 
milions de persones afectades. 

 Els Governs de Filipines i Sri Lanka van restringir i van controlar l'accés i l'ajuda humanitària 
als desplaçats argumentant la seva intenció d'evitar que l'assistència es desviés cap a integrants 
de grups armats. 

 Les ONG iraquianes van criticar la llei que pretén controlar la gestió d'aquestes entitats al 
considerar que ralenteix el finançament de projectes i posa en qüestió la seva independència. 
 

Gènere i construcció de la pau 
 

 L'Oficina de l'Assessora Sènior i Coordinadora per a la Violència Sexual a la RD Congo de 
Nacions Unides va presentar l'Estratègia Global per a Combatre la Violència Sexual en el 
país. 

 Oxfam International va denunciar que malgrat les anunciades millores en la seguretat a 
l’Iraq, aquesta continua sent la principal preocupació de les dones, seguida de l'accés als 
serveis bàsics. 

 La Relatora Especial sobre la Violència contra les Dones i diverses ONG van destacar la 
necessitat d'ampliar el mandat d'aquesta figura per a reforçar la lluita contra la violència de 
gènere. 

 El president afganès es va veure forçat a reformar una llei prèviament aprovada que 
autoritza greus violacions dels drets de les dones, legalitzant, entre altres qüestions, la 
violació dintre del matrimoni.  

 Nacions Unides va destacar la necessitat que els acords de pau i d'alto el foc abordin la 
qüestió de la violència sexual com arma de guerra.  
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Conflictes armats 
 

 El nombre de conflictes a finals de juny era de 29, un menys que en el trimestre 
anterior. Sri Lanka i Nagalandia van deixar de ser considerats conflictes, mentre que 
Sudan (Meridional) passà a ser analitzat en aquest capítol per l'augment de violència. 

 El Govern nigerià va dur a terme l'ofensiva militar més intensa dels últims anys contra 
els grups armats del delta del Níger causant centenars de morts. 

 Les FDLR rwandeses van protagonitzar una escalada dels atacs a l'est de la RD Congo 
després de l'operació militar promoguda contra elles per la RD Congo i Rwanda. 

 El Govern Federal de Transició somalí va decretar l'estat d'emergència i va sol·licitar 
el suport militar dels països veïns per a frenar els avanços de la insurrecció islamista. 

 El Govern de Sri Lanka va declarar la fi del conflicte i va confirmar que en l'última 
fase de la guerra van morir 22.000 membres de l’LTTE i 6.500 militars, mentre que 
Nacions Unides va denunciar que 7.000 civils van morir des de gener de 2009. 

 L'avanç insurgent al nord-oest de Pakistan i les ofensives de l'Exèrcit van causar més 
de 1.200 baixes talibanes, i la població desplaçada es va elevar a 2,3 milions. 

 A pocs dies de la retirada de les tropes dels EUA de les ciutats iraquianes, a Kirkuk i 
Bagdad es van produir els atemptats de major magnitud en els últims mesos. 

 
En aquest apartat s'analitzen els conflictes armats actius durant el segon trimestre del 2009.1 
Respecte al trimestre anterior, al final de juny la xifra total de conflictes havia disminuït de 30 a 
29. Per una banda, van deixar de ser considerats conflictes armats Sri Lanka, per la derrota 
militar de l'LTTE, i Nagaland, que analitzem en el capítol de Tensions per la disminució de les 
hostilitats. Per altra banda, el Sudan (Meridional) s'analitza com a conflicte armat per l'augment 
substancial i sostingut de la violència durant els darrers mesos. En la majoria dels casos (15) es 
va registrar una escalada de la violència, mentre que en 12 casos no hi va haver canvis 
significatius. Pel que fa a la intensitat, van predominar els conflictes de mitjana i alta intensitat 
(13 i 10 casos, respectivament). Els últims van ser a la RD Congo (est), Somàlia, Sudan (Darfur), 
Sudab (Meridional), Uganda (nord), Colòmbia, Afganistan, Sri Lanka, Iraq i Israel-Palestina. 
Àfrica i Àsia van continuar albergant la majoria de conflictes armats.  
 
Gràfic 1.1. Distribució regional del nombre de conflictes armats en el 2on trimestre del 2009 

 

 
                                                      
1 S'entén per conflicte armat tot enfrontament protagonitzat per grups armats regulars o irregulars que tenen objectius 
percebuts com incompatibles, en el qual l'ús continuat i organitzat de la violència: a) provoca un mínim de 100 víctimes mortals 
en un any i/o un greu impacte al territori (destrucció d'infraestructures o de la natura) i la seguretat humana (per exemple 
població ferida o desplaçada, violència sexual, inseguretat alimentària, impacte en la salut mental i en el teixit social o 
disrupció dels serveis bàsics); b) busca la consecució d'objectius diferenciables dels de la delinqüència comuna, i normalment 
vinculats:- a demandes d'autodeterminació i autogovern, o a aspiracions identitàries;- a l'oposició al sistema polític, econòmic, 
social o ideològic d'un Estat, o a la política interna o internacional d'un govern, cosa que en tots dos casos motiva la lluita per 
accedir o erosionar el poder; o bé- al control dels recursos o del territori.
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Taula 1.1. Resum dels conflictes armats en el segon trimestre del 2009 

Intensitat5 Conflicte2 

-inici- 
Tipologia3 Actors principals4 

Evolució6 

Àfrica 
Intern 
internacionalitzat 

2 Algèria 
-1992- 

Sistema 

Govern, Grup Salafista per a la Predicació i el Combat (GSPC) / 
Organització d'Al-Qaida al Magreb Islàmic (OQMI) 
 ↑ 

Intern 
internacionalitzat 

2 Txad 
-2006- 

Govern 

Govern, UFDD, UFDD Fonamental, RFC, CNT/R, FSR i UFCD, Alliance 
Nationale (UFDD, UFDD-Fonamental, UFCD, FSR, CNT/R), milícies 
Janjaweed, Sudan, França. Nova coalició UFR (Alliance Nationale i 
RFC),milícia Toro Boro 

↑ 

Intern 2 Etiòpia (Ogaden)  
-2007- Autogovern, Identitat 

Govern, ONLF, OLF, milícies progubernamentals weyane 

= 

Intern 2 Nigèria (Delta 
del Níger)  
-2001- 

Recursos, Identitat 

Govern, MEND, MOSOP, NDPVF i NDV, milícies de les comunitats 
ijaw, itsereki, urhobo i ogoni, grups de seguretat privada  ↑ 

Intern 
internacionalitzat 

1 República 
Centreafricana 
-2006- Govern 

Govern, APRD, UFDR, escissions de la UFDR (FURCA, MJLC), FDPC, 
França, FOMUC, MINURCAT i assaltadors de camins (zaraguinas) 

↑ 
República 
Democràtica del 

Intern 
internacionalitzat 

Govern, milícies Mai-Mai, grup armat ruandès FDLR, milícies Rastas, 
Congrès National pour la Défense du Peuple (general Laurent Nkunda), 

3 

                                                      
2 En aquesta columna s'assenyalen els Estats en què hi ha conflictes armats, i entre parèntesis es mostra la regió dins de l'Estat 
on té lloc el conflicte o el nom del grup armat que protagonitza el conflicte. L'última opció s'utilitza en els casos en què existeix 
més d'un conflicte armat en un mateix Estat o en un mateix territori d'un Estat, a fiper tal de diferenciar-los.
3 L'informe classifica i analitza els conflictes armats a partir d'una doble tipologia, que aborda d'una banda les causes o la 
incompatibilitat d'interessos i, de l'altra, la confluència entre escenari del conflicte i actors. Quant a les causes, se'n poden 
distingir les següents: demandes d'autodeterminació i autogovern (Autogovern) o aspiracions identitàries (Identitat); oposició al 
sistema polític, econòmic, social o ideològic d'un Estat (Sistema) o a la política interna o internacional d'un govern (Govern), 
cosa que en tots dos casos motiva la lluita per accedir al poder o erosionar-lo; o lluita pel control dels recursos (Recursos) o del 
territori (Territori). Pel que fa a la segona tipologia, els conflictes armats poden ser interns, interns internacionalitzats o 
internacionals. Es considera conflicte armat intern l'enfrontament protagonitzat per actors armats del mateix Estat que operen 
exclusivament a i des de e l'Estat. En segon lloc, s'entén per conflicte armat intern internacionalitzat aquell en el qual alguna de 
les parts contendents és forana, o quan l'enfrontament s'estén al territori de països veïns. Per considerar un conflicte armat 
intern internacionalitzat també es té en compte si els grups armats tenen les bases militars als països veïns, en connivència amb 
altres Estats, des dels quals llancen els atacs. Finalment, s'entén per conflicte internacional aquell en el qual s'enfronten actors 
estatals o no estatals de dos o més països. D'altra banda, cal tenir en compte que la majoria dels conflictes armats actuals tenen 
una important dimensió i influència regional o internacional, a causa, entre altres factors, dels fluxos de persones refugiades, 
del comerç d'armes, dels interessos econòmics o polítics (com ara l'explotació legal o il·legal de recursos) que els països veïns 
tenen al conflicte, de la participació de combatents estrangers o del suport logístic i militar proporcionat per altres Estats. 
4 Els actors principals que intervenen en els conflictes conformen una amalgama d'actors armats regulars o irregulars. Els 
conflictes sol protagonitzar-los el govern, o les seves forces armades, contra un o diversos grups armats d'oposició, però també 
poden incloure altres grups no regulars, com ara clans, guerrilles, senyors de la guerra, grups armats oposats entre ells o 
milícies de comunitats ètniques o religioses. Encara que l'instrument bèl·lic que més utilitzen els actors és l'armament 
convencional i, en particular, les armes lleugeres (que són les causants del 90% de les víctimes mortals dels conflictes, 
principalment dones i menors), en molts casos s'empren altres mitjans, com atacs suïcides, atemptats i violència sexual; fins i tot 
la gana és utilitzada com a instrument de guerra.
5 La intensitat d'un conflicte armat (alta, mitjana o baixa) i la seva evolució trimestral (escalada de la violència, reducció de la 
violència, sense canvis) s'avaluen principalment a partir de la seva mortaldat (nombre de víctimes) i impacte en la població i 
territori. Alhora, hi ha altres dimensions que han de ser considerades, com la sistematització i la freqüència de la violència o la 
complexitat de la disputa bèl·lica (la complexitat està normalment vinculada al nombre i la fragmentació dels actors 
involucrats, al grau d'institucionalització i capacitat de l'Estat i al grau d'internacionalització del conflicte, i també a l'elasticitat 
dels objectius i a la voluntat política de les parts per a aconseguir acords). Per tant, es solen considerar conflictes armats d'alta 
intensitat aquells que causen més de 1.000 víctimes mortals anuals', afecten normalment porcions significatives del territori i la 
població i impliquen un nombre important d'actors (que estableixen interaccions d'aliança, confrontació o coexistència tàctica 
entre ells). Els conflictes de mitjana i baixa intensitat, en els quals es registren més de 100 víctimes mortals anuals, presenten 
les característiques esmentades tot i que amb menys presència i abast. Es considera que un conflicte armat acaba quan hi ha 
una reducció significativa i sostinguda de les hostilitats armades, sia per victòria militar, acord entre els actors enfrontats o 
desmobilització d'una de les parts, sia perquè una de les parts enfrontades renuncia a la lluita armada o la limita notablement 
com a estratègia per a la consecució dels objectius. Cap d'aquestes opcions no significa necessàriament la superació de les 
causes de fons del conflicte armat ni tanca la possibilitat d'un ressorgiment de la violència. La cessació temporal d'hostilitats, 
formal o tàcita, no implica necessàriament el final del conflicte armat.
6 En aquesta columna es compara l'evolució dels esdeveniments de l'any actual (2008) amb la de l'any anterior (2007), i el 
símbol d'escalada de la violència (↑) apareix si la situació general del conflicte durant el 2008 és més greu que la de l'any 
anterior, el de reducció de la violència (↓) si és millor i el de sense canvis (=) si no ha experimentat canvis significatius.
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Congo (est) 
-1998- 

Identitat, Govern, 
Recursos 

grups armats d'Ituri (FNI, FRPI, MRC), grup armat burundès FNL, 
grups armats ugandesos ADF-NALU i LRA, MONUC 

↑ 

Intern 
internacionalitzat 

3 Somàlia 
-1988- 

Govern 

Nou Govern Federal de Transició (GFT, al que s’ha unit la facció 
moderada de l’Aliança per a l'Alliberament de Somàlia, ARS), Ahl as-
Sunna wal-Jama’a, senyors de la guerra, Etiòpia, EUA, AMISOM; 
facció radical de l’ARS, formada per part dels Tribunals Islàmics (UTI), 
Hizbul Islam i Al-Shabab; Eritrea  

↑ 

Intern 
Internacionalitzat 

3 Sudan (Darfur)  
-2003- 

Autogovern, Recursos, 
Identitat 

Govern, milícies progovernamentals Janjaweed, JEM, NRMD, NRF, 
diverses faccions de l'SLA 

= 

Intern 3 Sudan 
(Meridional) Territori, recursos 

Milícies de comunitats ètniques, Govern d’unitat nacional, Govern de 
Sudan Meridional = 

Intern 
internacionalitzat 

3 Uganda (nord) 
-1986- 

Autogovern, Identitat 

Govern, LRA 

= 

Amèrica 
Intern  3 Colòmbia 

-1964- Sistema 
Govern, FARC, ELN, nous grups paramilitars 
 = 

Àsia 
Intern 
internacionalitzat 

3 Afganistan 
-2001- 

Sistema 

Govern, coalició internacional (liderada pels EUA), milícies talibanes, 
missió internacional ISAF (OTAN), senyors de la guerra 

= 
Intern 1 Filipines (NPA)  

-1969- Sistema 
Govern, NPA 

= 
Intern 2 Filipines 

(Mindanao-
MILF) -1978- 

Autogovern, Identitat 
Govern, MILF 

↑ 

Intern 2 Filipines 
(Mindanao-
MILF) -1978- Autogovern, Identitat, 

Sistema 

Govern, MILF 

↑ 

Intern 
internacionalitzat 

1 Filipines 
(Mindanao-Abu 
Sayyaf)  
-1991- 

Autogovern, Identitat, 
Sistema 

Govern, Abu Sayyaf 

↑ 

Intern 
internacionalitzat 

2 Índia (Assam) 
-1983- 

Autogovern, Identitat 

Govern, ULFA, DHD, Black Widow, NDFB 

↑ 
Intern 
internacionalitzat 

2 Índia (Jammu i 
el Caixmir)  
-1989- Autogovern, Identitat 

Govern, JKLF, Lashkar-e-Tayyeba, Hizb-ul-Mujahideen 

= 
Intern 2 Índia (Manipur) 

-1982- Autogovern, Identitat 
Govern, PLA, UNLF, PREPAK, KNF, KNA, KYNL 

= 
Intern 2 Índia (CPI-M) 

-1967- Sistema 
Govern, CPI-M (naxalites) 

↑ 
Intern 1 Myanmar 

-1948- Autogovern, Identitat 
Govern, grups armats (KNU/KNLA, SSA-S, KNPP, UWSA, CNF, ALP, 
DKBA, KNPLAC, SSNPLO) ↑ 

Intern 2 Pakistan 
(Balutxistan) 
-2005- 

Autogovern, 
Recursos 

Govern, BLA, BRA i BLF 
= 

Intern 
internacionalitzat  

3 Pakistan (nord-
oest)  
-2001- Sistema 

Govern, milícies talibanes, milícies tribals, EUA 

↑ 
Intern 3 Sri Lanka (nord-

est) 
-1983- 

Autogovern, Identitat  
Govern, LTTE, TMVP (escissió de l'LTTE liderada pel coronel Karuna) 

Fi 

Intern 2 Tailàndia (sud) 
-2004- Autogovern,  Identitat 

Govern, grups armats secessionistes 
↑ 

Europa 
Intern 1 Rússia 

(Txetxènia) 
-1999- 

Autogovern, Identitat, 
Sistema 

Govern federal rus, govern de la república de Txetxènia, grups armats 
d'oposició = 

Rússia (Ingúixia)  Intern Govern federal rus, govern de la república d'Ingúixia, grups armats 1 
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-2008- Sistema d'oposició (Jamaat Ingush) ↑ 

Intern 
internacionalitzat 

2 Turquia (sud-est) 
-1984- 

Autogovern, Identitat 

Govern, PKK, TAK   

↓ 
Orient Mitjà 

Intern 
internacionalitzat 

3 Iraq 
-2003- 

Sistema, Govern, 
Recursos 

Coalició internacional liderada pels EUA i el Regne Unit, grups armats 
d'oposició interns i externs 

= 

Internacional 2 Israel-Palestina 
-2000- Autogovern, Identitat, 

Territori 

Govern israelià, milícies de colons, ANP, Fatah (Brigades dels Màrtirs 
d'al-Aqsa), Hamas (Brigades Ezzedin al-Qassam), Jihad Islàmica, 
FPLP, FDLP, Comitès de Resistència Popular 

↓ 

Intern 1 Iemen 
-2004- Sistema 

Govern, seguidors del clergue Al-Houthi (Al-Shabab al-Mumen) 
↑ 

1: intensitat baixa; 2: intensitat mitjana; 3: intensitat alta; 
�: escalada de la violència; �: reducció de la violència; =: sense canvis; Fi: deixa de considerar-se conflicte armat 

 
Conflictes armats: evolució trimestral per regions 
 

Àfrica  
 
a) Àfrica Occidental 
 
 
Nigèria (Delta del Níger) Inici del conflicte: 2001 

Tipologia:  Recursos, Identitat  Intern 

Actors 
principals:  

Govern, MEND, MOSOP, NDPVF i NDV, milícies de les comunitats ijaw, itsereki, urhobo i 
ogoni, grups de seguretat privada 

Intensitat:  2 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

El conflicte al Delta del Níger és fruit de les demandes no satisfetes de control dels beneficis 
dels recursos petroliers que hi ha en aquestes terres. Diversos grups armats, entre els quals 
destaca el MEND (ijaw), exigeixen compensacions per l'impacte que les indústries extractores 
tenen sobre el territori, a més d'una participació més equitativa en el repartiment dels beneficis 
obtinguts de les explotacions i més descentralització de l'Estat nigerià. Els atacs contra 
instal·lacions petrolieres i bases militars, juntament amb el segrest de treballadors, són els 
mètodes utilitzats normalment per la insurrecció. D'altra banda, aquesta situació ha empès les 
diferents comunitats que habiten la regió a l'enfrontament pel control sobre la terra i els 
recursos.. 

 
La unitat militar governamental Joint Task Force, responsable de la seguretat al delta del Níger, 
va dur a terme una ofensiva aèria, terrestre i naval a la regió occidental del Delta iniciada el 15 
de maig i que va durar més de tres setmanes. Aquesta ofensiva, la més greu dels últims anys, va 
posar de manifest l'èmfasi del Govern d'Umaru Yar'Adua en una solució militar al conflicte del 
Delta, segons diversos analistes. L'operació va causar centenars de víctimes mortals i el 
desplaçament de milers de persones. A la fi de juny encara es desconeixia el balanç final de les 
persones afectades, i el Govern va bloquejar l'accés a les ONG durant l'operació. El grup armat 
MEND va respondre a l'ofensiva amb nous segrestos i atacs al sector petrolier, que van 
obstaculitzar el subministrament de petroli. Després de l'operatiu, al començament de juny el 
president va oferir concretar l'amnistia proposada el 2 d'abril per als actors armats que operen a 
la regió del Delta, després que fos rebutjada pel MEND perquè la considerava ambigua. No 
obstant això, el líder de l'NDV, Ateke Tom, amb suposats vincles amb el MEND, va afirmar que 
consideraria l'oferiment si el Govern es comprometia a retirar els efectius militars de la regió. Un 
informe del Govern federal va assenyalar que durant els nou primers mesos del 2008 la violència 
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a Nigèria s'havia cobrat la vida de prop de mil persones i que els atacs contra instal·lacions 
petrolieres van suposar pèrdues de 16.800 milions d'euros. 
 
 
b) Banya d'Àfrica 
 
Etiòpia (Ogaden) Inici del conflicte: 2007 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Intern  

Actors 
principals:  

Govern, ONLF, OLF, milícies progubernamentals weyane 

Intensitat:  2 Evolució trimestral:  = 

Síntesi: 
 

Etiòpia ha estat objecte de moviments de tipus secessionista o de rebuig del poder central des dels 
anys setanta. L'ONLF, que va néixer el 1984 i opera a la regió etíop d'Ogaden, al sud-est del país, 
exigeix un grau superior d'autonomia per a la comunitat somali que habita aquesta regió. Diverses 
vegades l'ONLF ha dut a terme activitats insurgents més enllà de la regió d'Ogaden, amb la 
col·laboració de l'OLF, que des del 1973 exigeix al govern més autonomia per a la regió 
d'Oromiya. El govern somali ha ajudat l'ONLF enfront d'Etiòpia, país contra el qual es va 
enfrontar pel control de la regió entre 1977 i 1978. Aquella vegada, Etiòpia va vèncer Somàlia. 
El final de la guerra entre Eritrea i Etiòpia el 2000 va comportar l'augment de les operacions del 
govern per a posar fi a la insurgència a Ogaden i, després de les eleccions que es van celebrar l'any 
2005, els enfrontaments entre les forces armades i l'ONLF han augmentat. 

 
Al juny, L'ONLF va alertar novament les companyies estrangeres que duen a terme exploracions 
d'hidrocarburs a la regió sobre les conseqüències de col·laborar amb el Govern, ja que les 
considera còmplices de la greu situació de violència que pateix la zona. Diverses companyies van 
estar actives prop de Wardheer (sud-est d'Ogaden), on també es van establir guarnicions militars 
que van causar el desplaçament de milers de persones. Segons l'ONLF, l'Exèrcit va cometre 
execucions, violacions, detencions arbitràries i destrucció de la propietat. Centenars d'efectius de 
les milícies progovernamentals weyane van ser detinguts després que es revoltessin i enganyessin 
el Govern, que els havia enviat a combatre l'ONLF sense els mitjans ni la preparació necessària. 
Al març, l'ONLF va anunciar la mort de prop de 80 membres de l'Exèrcit i la captura de la 
població de Mustahil, prop de la frontera amb Somàlia, al sud-est, juntament amb l'intent de 
capturar les localitats de Wardheer i Khalavo, informacions que van ser negades per l'Exèrcit. 
Posteriorment aquest va afirmar que diversos líders de l'ONLF havien estat capturats durant 
l'ofensiva. Al maig, l'oposició política va acusar el Govern d'utilitzar suposats atacs de l'ONLF o 
d'altres grups per a perseguir l'oposició i guanyar el suport internacional de cara a les eleccions 
generals del 2010. En aquest sentit, al juny el Govern va detenir 32 persones acusades d'intent de 
desestabilització del país. 
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Somàlia  Inici del conflicte: 1988 

Tipologia:  Govern Intern internacionalitzat 

Actors 
principals:  
 

Nou Govern Federal de Transició (GFT, al que s’ha unit la facció moderada de l’Aliança per a 
l'Alliberament de Somàlia, ARS), Ahl as-Sunna wal-Jama’a, senyors de la guerra, Etiòpia, EUA, 
AMISOM; facció radical de l’ARS, formada per part dels Tribunals Islàmics (UTI), Hizbul Islam i 
Al-Shabab; Eritrea 

Intensitat:  3 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

El conflicte armat i l'absència d'autoritat central efectiva que viu el país es van iniciarvan 
començar el 1988, quan una coalició de grups opositors es va rebel·lar contra el poder dictatorial 
de Siad Barre i tres anys després va aconseguir enderrocar-lo. Aquesta situació va donar pas a 
una nova lluita en el si de la coalició per a ocupar el buit de poder, que ha provocat la destrucció 
del país i la mort de més de 300.000 persones des del 1991, malgrat la intervenció internacional 
fracassada del començament dels anys noranta. Els diversos processos de pau per a intentar 
instaurar una autoritat central han ensopegat amb nombroses dificultats, entre les quals 
destaquen els greuges entre els diferents clans i subclans que configuren l’estructura social somali, 
la ingerència d'Etiòpia i Eritrea, i el poder dels diversos senyors de la guerra. El 2004, l'última 
iniciativa de pau va conformar el GFT, que ha tingut el suport d'Etiòpia per a intentar recuperar el 
control del país, parcialment en mans de la UTI.

 
Va haver-hi també una de les pitjors escalades dels últims mesos en els enfrontaments entre les 
milícies del GFT i la insurrecció d'Al-Shabab, especialment a Mogadiscio, que des del 
començament de maig ja ha causat més de 300 víctimes mortals, centenars de ferits i 120.000 
desplaçats. Al-Shabab controlava àmplies zones del centre i el sud del país,i diversos districtes de 
Mogadiscio, i rebia el suport d'un altre important grup armat, Hizbul Islam,Tots dos grups estan 
acusats de tenir combatents estrangers a les seves files. Sembla que un altre grup armat 
islamista, Ahl as-Sunna wal-Jama’a, que controla diverses parts del centre del país, protegeix el 
GFT per a frenar els avanços dels grups armats islamistes vinculats al sector radical de l'ARS. 
Aquests grups van amenaçar que estendrien la seva ofensiva als països veïns si s'impliquen en el 
conflicte. Diversos membres del GFT i el ministre de Seguretat mateix, Omar Hashi Aden, van 
morir víctimes d'atemptats. Davant la gravetat de la situació, el GFT va declarar l'estat 
d'emergència i va fer una crida als països de la regió perquè recolzessin urgentment el GFT, de 
manera que Etiòpia va afirmar que enviaria tropes a Somàlia en resposta a una iniciativa 
regional o internacional. No obstant això, diverses fonts van constatar que l'Exèrcit etíop ja es 
troba en territori somali. Sierra Leone va anunciar l'enviament de 5.000 soldats per a reforçar 
l'AMISOM, i el Consell de Seguretat de l'ONU va acusar Eritrea de subministrar armes a la 
insurrecció, primer pas per a establir sancions. El 23 d'abril es va celebrar a Brussel·les una 
conferència internacional en la qual es van comprometre 213 milions de dòlars per al GFT amb 
l'objectiu de reforçar la seguretat i combatre la pirateria. 
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Sudan (Darfur) Inici del conflicte: 2003 

Tipologia:  Autogovern, Recursos, Identitat Intern internacionalitzat 

Actors 
principals:  

Govern, milícies progovernamentals Janjaweed, JEM, NRMD, NRF i diverses faccions de l'SLA 

Intensitat:  3 Evolució trimestral:  = 

Síntesi: 
 

El conflicte de Darfur va néixer el 2003 en relació amb les demandes de més descentralització i 
desenvolupament de la regió per part de diversos grups insurgents, principalment l'SLA i el JEM. 
El govern va respondre a l'aixecament amb les Forces Armades i les milícies àrabs Janjaweed. La 
magnitud de la violència comesa per totes les parts contendents contra la població civil ha fet 
considerar la possibilitat d'un genocidi a la regió, on ja han mort 300.000 persones segons les 
Nacions Unides. Després de la signatura d'un acord de pau (DPA) entre el Govern i una facció de 
l'SLA el maig del 2006, la violència s'ha agreujat i ha motivat la fragmentació dels grups 
d'oposició i un greu impacte regional, pels desplaçaments de població i per la implicació sudanesa 
en el conflicte txadià i la implicació txadiana en el conflicte sudanès. La missió d'observació de la 
UA AMIS, creada el 2004, es va integrar l'any 2007 en una missió conjunta UA/ONU: 
l'UNAMID. Aquesta missió ha estat objecte de múltiples atacs i no ha aconseguit durant l'any 
2008 ni la meitat dels 26.000 efectius previstos, de manera que és incapaç de complir amb el seu 
mandat de protegir la població civil i el personal humanitari. 

 
Van persistir la inseguretat i la violència malgrat la represa el 7 de maig de les converses de pau 
a Qatar entre el Govern i el JEM, interrompudes durant el març i l'abril.7 Altres grups es van unir 
al procés de pau. No obstant això, l'aviació sudanesa va bombardejar posicions del JEM al Darfur 
Occidental diverses vegades durant el trimestre, fet que va causar desenes de víctimes mortals del 
grup i de població civil. El JEM també va protagonitzar diversos enfrontaments contra la facció 
de l'SLA de Minni Minawi i les Forces Armades sudaneses. Segons diverses fonts, els grups 
armats que operen a la regió podrien haver iniciat un procés de reunificació amb el JEM, i també 
s'hauria format una aliança entre les faccions Unity i Abakar de l'SLA, la facció del JEM d'Idriss 
Azraq i l'URFF. El representant especial de la UA i de l'ONU a Darfur va assenyalar que, malgrat 
el descens de la violència per comparació a la greu situació del 2003 i el 2004, encara moren 
entre 130 i 150 persones al mes. L'IDMC va alertar que la xifra de desplaçament a Darfur havia 
continuat augmentant durant el 2008 (370.000 persones) i el primer trimestre del 2009 
(65.000), fins arribar a 2,7 milions de persones.8 La decisió del Govern d'expulsar les 
organitzacions internacionals del país com a mesura de càstig després de l'anunci de la Cort 
Penal Internacional (CPI) d'ordenar l'arrest del president, Omar al-Bashir, al començament de 
març, va ser parcialment revocada i va permetre que algunes ONG i agències de l'ONU 
reprenessin les activitats. La UNAMID no va completar el seu desplegament, gairebé dos anys 
després de la seva aprovació. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
7 Vegeu el capítol 3 (Processos de pau).  
8 Vegeu el capítol 4 (Crisis humanitàries). 
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Sudan (meridional)  Inici del conflicte: 2009 

Tipologia:  Territori, Recursos Intern  

Actors 
principals:  

Milícies de comunitats ètniques, Govern d’unitat nacional i Govern de Sudan Meridional 

Intensitat:  3 Evolució trimestral:  = 

Síntesi: 
 

Després de la signatura de l'acord de pau el 2005 entre el grup armat del sud SPLA i el Govern del 
Sudan, que va posar fi a un conflicte armat que havia enfrontat el nord i el sud del país durant 20 
anys, les rivalitats intercomunitàries a la zona meridional van reaparèixer a l'escenari de violència. 
Si bé els enfrontaments van consistir inicialment en robatoris de bestiar entre comunitats 
enfrontades pel control de recursos i pastures, des de l'acabanent del 2008 va haver-hi un canvi en el 
patró de violència, amb atacs directes a poblacions, baixes de població civil i segrestos de menors. 
Des del Govern del Sudan Meridional es va acusar l'NCP, partit del president del Sudan, per estar 
darrere de la violència, encara que diversos analistes van apuntar a la possibilitat que diferents 
grups polítics del sud estiguessin també interessats a mostrar la inviabilitat del projecte polític de 
l'SPLM, braç polític de l'antic grup armat, de cara al referèndum que ha de decidir sobre la secessió 
del sud respecte al nord prevista per al 2011. 

 
Com a mínim 540 persones van morir durant el trimestre víctimes d'enfrontaments 
intercomunitaris als estats de Jonglei i Lakes. Malgrat les iniciatives de diàleg activades pels 
diferents líders tribals a les regions afectades, la violència va prosseguir, fet que va desfermar les 
crítiques contra el Govern del sud per la seva inacció. Alguns membres dels governs locals van 
demanar l'enviament de tropes de l'SPLA per a restablir la seguretat i evitar més morts de civils. 
Mentrestant, el Govern meridional acusava Khartum d'enviar armes i promoure la inestabilitat a 
la regió. Per la seva banda, la UNMIS es va comprometre a incrementar el nombre de patrulles a 
les regions més afectades i va enviar unitats policials i civils per a recolzar els esforços de les 
autoritats locals per a posar fi a la violència. 28 dones van ser víctimes de violació en els 
enfrontaments comunitaris que es van produir a la frontera dels estats de Warrap i Lakes. 
Diversos analistes van assenyalar un canvi clar en el patró de la violència intercomunitària, que 
va passar d'enfrontaments entre ramaders a atacs directes a localitats i segrestos de menors. 
Encara que no està clara la vinculació entre l'augment de la violència i les motivacions polítiques, 
la proximitat de les eleccions generals (febrer de 2010) i del referèndum que decidirà sobre la 
possible secessió del sud (2011) podrien trobar-se darrere de la inestabilitat, segons les mateixes 
fonts. Les comunitats que van protagonitzar la majoria dels enfrontaments van ser la lou-nuer i la 
murle a l'estat de Jonglei. El nombre de víctimes des de començament d'any es va apropar als 
2.000. Només el 2008, 187.00 persones havien estat desplaçades per la violència 
intercomunitària al sud, segons l'IDMC. 
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c) Grans Llacs i Àfrica Central 
 
RD Congo (est) Inici del conflicte: 1998 

Tipologia:  Govern, Identitat, Recursos Intern internacionalitzat 

Actors 
principals:  

Govern, milícies Mai-Mai, grup armat ruandès FDLR, milícies Rastas, Congrès National pour la 
Défense du Peuple (general Laurent Nkunda), grups armats d'Ituri (FNI, FRPI, MRC), grup armat 
burundès FNL, grups armats ugandesos ADF-NALU i LRA, MONUC 

Intensitat:  3 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

El conflicte actual té l'origen en el cop d'Estat que va encapçalar Laurent Desiré Kabila el 1996 
contra Mobutu Sese Seko. Va culminar amb la cessió del poder per part del President el 1997. 
Posteriorment, l'any 1998, Burundi, Ruanda i Uganda, juntament amb diversos grups armats, van 
intentar derrocar Kabila, que rebia el suport d'Angola, el Txad, Namíbia, el Sudan i Zimbabue, en 
una guerra que ha causat prop de quatre milions de víctimes mortals. El control i l'expoliació dels 
recursos naturals han contribuït a la perpetuació del conflicte i de la presència de les forces 
armades estrangeres. La signatura d'un alto el foc el 1999 i de diversos acords de pau entre 2002 
i 2003 ha comportat la retirada de les tropes estrangeres i la configuració d'un govern de 
transició. Posteriorment, l'any 2006, es va elegir un govern, que no ha suposat la fi de la violència 
a l'est del país, a causa de la presència de faccions de grups no desmobilitzats i de les FDLR, 
responsables del genocidi de Ruanda el 1994. 

 
El Govern i el grup armat tutsi congolès CNDP van signar un acord de pau el 23 de març que 
contemplava la reconversió del CNDP en partit polític, l'alliberament de detinguts, la reintegració 
del CNDP en l'Exèrcit i una llei d'amnistia.9 Encara que la situació de seguretat es va estabilitzar 
lleugerament amb la detenció del líder del CNDP, Laurent Nkunda, i la signatura de l'acord, 
juntament amb la fi de l'operació conjunta de les Forces Armades congoleses i ruandeses contra 
les FDLR, qualificada d'exitosa, posteriorment la realitat en el terreny va desmentir aquests 
avenços. Durant el trimestre les FDLR van incrementar els atacs, saquejos i violacions contra la 
població civil a Kivu Nord i Kivu Sud. Diverses fonts van destacar que les FDLR havien reprès les 
posicions abandonades durant l'ofensiva conjunta, i un grup d'experts de l'ONU va assegurar que 
l'estructura de comandament de les FDLR continuava intacta malgrat l'operatiu, i que continuava 
finançant-se mitjançant l'explotació il·legal de mines i la producció de carbó al Parc Nacional de 
Virunga (Kivu Nord). El grup i altres analistes també van destacar que el procés de DDR i de 
reforma del sector de seguretat havia estat un fracàs per la corrupció i la mala gestió dels 
recursos. L'OCHA també va destacar que solament durant el primer trimestre del 2009 s'havien 
registrat 463 de violacions de dones, xifra que representava la meitat de les denúncies de l'any 
2008. La MONUC va col·laborar amb les Forces Armades en operacions contra les FDLR 
malgrat les denúncies de violacions dels drets humans perpetrades per l'Exèrcit. En aquest sentit, 
a la fi de juny va haver-hi un motí militar per impagament de salaris que va provocar un brot de 
violència, Les conseqüències van ser la violació de desenes de dones, diverses víctimes mortals i el 
saqueig d'habitatges.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
9 Vegeu el capítol 3 (Processos de pau). 
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R. Centreafricana Inici del conflicte: 2006 

Tipologia:  Govern Intern internacionalitzat 

Actors 
principals:  

Govern, APRD, UFDR, escissions de la UFDR (FURCA, MJLC), FDPC, França, MICOPAX, 
EUFOR RCA/TCHAD i assaltadors de camins (zaraguinas) 

Intensitat:  1 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

Durant l'any 2006, la situació al país es va agreujar per l'augment de les activitats de diversos 
grups insurgents, que denuncien la falta de legitimitat del govern de François Bozizé, com a 
producte d'un cop d'Estat contra el President Ange-Félix Patassé entre els anys 2002 i 2003. El 
govern de Bozizé ha estat acusat de mala gestió dels fons públics i de dividir la nació. La 
insurrecció té dos fronts: en primer lloc, a la populosa zona centre i nord-oest del país, l'APRD, 
dirigit per Jean-Jacques Demafotuh, s'ha enfrontat al govern de Bozizé reivindicant un nou 
repartiment del poder polític; en segon lloc, cal destacar l'escalada de les operacions d'insurrecció 
al nord-est del país per part de la coalició de grups UFDR. A aquesta inestabilitat s'ha afegit el 
sorgiment al nord-oest de nombrosos grups d'assaltadors de camins coneguts com a Zaraguinas. 

 
Va persistir la situació de violència i inseguretat a causa dels creixents atacs i enfrontaments 
entre grups de criminals, cossos de seguretat de l'Estat i els grups armats. D'aquesta manera, van 
haver-hi brots de violència i enfrontaments entre grups armats no signants de l'acord de pau 
contra les Forces Armades i grups que sí havien participat en el Diàleg Polític Inclusiu de 
desembre del 2008. Van destacar els atacs del grup armat CPJP (no signant de l'acord de pau) 
contra l'Exèrcit al nord-est del país, i els atacs de què va ser víctima la UFDR (grup que va 
participar en el procés) per part de sectors oposats al diàleg al començament de juny. El Txad va 
arrestar el líder del CPJP, el coronel Charles Massi, que es disposava a entrar a la R. 
Centreafricana i reprendre el lideratge del grup in situ, segons fonts txadianes. El secretari 
general de l'ONU, Ban Ki-moon, va afirmar que el país afrontava nombrosos reptes per a 
consolidar el fràgil procés de pau, per la qual cosa va animar la comunitat internacional a 
continuar oferint suport al país. En el seu últim informe, el secretari general també va destacar la 
importància de l'aplicació del programa de DDR i va manifestar la seva preocupació per la 
persistència d'una impunitat generalitzada. Finalment, va proposar l'establiment d'una nova 
missió que garanteixi l'òptima assistència per part de l'ONU, que s'anomenarà Oficina de 
Construcció de Pau Integrada de l'ONU a la R. Centreafricana (BINUCA). La MINURCAT 
només va disposar de la meitat dels 5.200 efectius previstos. 
 
Txad Inici del conflicte: 2006 

Tipologia:  Govern Intern internacionalitzat 

Actors 
principals:  

Govern, nova coalició UFR (UFDD, UFDD Fonamental, RFC, CNT, FSR i UFCD, UDC, FRPN), MDJT, FPIR, 
milícies janjaweed, milícia Toro Boro, Sudan, França.  
 

Intensitat:  2 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

El cop d'estat frustrat del 2004 i la reforma de la Constitució del 2005 boicotejada per l'oposició 
són la base d'una insurrecció que va intensificar l'activitat durant l'any 2006 amb l'objectiu 
d'enderrocar el govern autoritari d'Idriss Déby. Aquesta oposició està liderada per la volàtil 
coalició FUC, formada per diversos grups i militars desafectes al règim. S'hi afegeix l'antagonisme 
entre tribus àrabs i poblacions negres a la zona fronterera entre el Sudan i el Txad, vinculat a 
greuges locals, competència pels recursos i a l'extensió de la guerra de la regió sudanesa veïna de 
Darfur, com a conseqüència de les operacions transfrontereres dels grups armats sudanesos i les 
milícies àrabs progovernamentals sudaneses Janjaweed. Aquestes forces han atacat les poblacions 
i camps de refugiats de Darfur situats a l'est del Txad, cosa que ha contribuït a una escalada de la 
tensió entre el Sudan i el Txad, que donen suport als seus grups insurrectes corresponents. 

 
Els fets més destacats van ser l'ofensiva rebel txadiana procedent del Sudan i la resposta de 
l'Exèrcit txadià, que va penetrar en territori sudanès perseguint els grups rebels i va 
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desencadenar una tempesta diplomàtica. La coalició insurgent UFR va dur a terme una ofensiva a 
l'est per a arribar a la capital. Els atacs, iniciats el 4 de maig, podrien haver causat prop de 250 
morts (majoritàriament del bàndol rebel) i centenars de ferits. El Govern va assegurar que tenia 
la situació sota control i que havia capturat 212 membres de la coalició, que per la seva banda va 
anunciar la continuació dels combats i la captura de prop de 200 efectius de l'Exèrcit juntament 
amb un important arsenal logístic. El Govern va reconèixer el bombardeig d'algunes de les zones 
controlades pels rebels. Per altra banda, N'Djamena va denunciar novament el Govern sudanès 
per protegir l'ofensiva dels grups txadians, amb base en territori sudanès. El Govern txadià va 
amenaçar que abandonaria la UA si l'organització no aprovava una resolució que condemnés la 
suposada participació sudanesa. Dies abans de l'inici de l'ofensiva, tots dos Governs havien signat 
un acord a Doha en el qual s'havien compromès a normalitzar les relacions i a rebutjar els suports 
a grups armats. L'OCHA va alertar que les condicions humanitàries i de seguretat havien 
empitjorat greument a l'abril, mentre que el PMA va anunciar la suspensió temporal de 
l'assistència a la zona. Després d'això, a mitjan maig l'Exèrcit txadià va dur a terme una incursió 
en territori sudanès per a acabar amb les bases de la UFR. El Sudan va qualificar l'acció d'“acte 
de guerra” i el Txad va amenaçar amb noves accions. Després de l'operació militar txadiana es 
van desencadenar diverses iniciatives diplomàtiques per a reconduir la tensió entre els dos 
Governs.10 Al juny va haver-hi una nova ofensiva rebel que va ser rebutjada, segons fonts oficials, 
i els grups armats van acabar fugint a la R. Centreafricana. 
 
Uganda (nord) Inici del conflicte: 1986 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Intern internacionalitzat 

Actors 
principals:  

Govern, LRA 
 

Intensitat:  3 Evolució trimestral:  = 

Síntesi: 
 

El nord d'Uganda viu des del 1986 un conflicte armat en el qual el grup armat d'oposició LRA, 
mogut pel messianisme religiós del seu líder, Joseph Kony, intenta enderrocar el govern de Yoweri 
Museveni per a instaurar un règim basat en els Deu Manaments de la Bíblia i treure de la 
marginalitat la regió nord del país. La violència i la inseguretat causada pels atacs de l'LRA 
contra la població civil, el segrest de menors per a ampliar les seves files (prop de 25.000 des de 
l'inici del conflicte) i els enfrontaments entre el grup armat i les forces armades (al costat de les 
milícies progovernamentals) han provocat la mort d'aproximadament 200.000 persones i el 
desplaçament forçat de prop de dos milions de persones en el moment més àlgid del conflicte. 
L'LRA va continuar ampliant les activitats al sud del Sudan, que li brindava suport, fins que el 
2002 aquest país va permetre a les forces armades ugandeses penetrar el seu territori per a 
perseguir el grup. Entre el 2006 i el 2008 es va celebrar un procés de pau que va aconseguir 
arribar a un cessament d'hostilitats, encara que durant l'any 2008 el procés va estar proper al 
fracàs i a desembre del 2008 els Exèrcits ugandès, congolès i del Sudan Meridional (SPLA) van 
dur a terme una ofensiva contra l’LRA. 

 
Malgrat l'acabament de l'operació militar al nord-est de la RD Congo dels Exèrcits ugandès, 
congolès i del Sudan Meridional (SPLA) entre desembre i març del 2009, la situació va continuar 
sent de gran inestabilitat. Van mantenir-se els atacs per part de l'LRA ugandès a la província 
d'Haut Uélé (nord-est de la RD Congo) prop de la frontera amb la R. Centreafricana, i a localitats 
de la veïna regió sudanesa de Western Equatoria, al costat de la frontera congolesa, a més dels 
saquejos i el segrest de centenars de persones. Segons diversos analistes, aquests atacs proven que 
l'LRA ha aconseguit reagrupar-se i reorganitzar-se després de l'ofensiva conjunta del desembre 
contra la seva base al parc nacional de Garamba, que va comportar la seva dispersió. Aquesta 
situació va forçar l'enviament d'un contingent militar de la MONUC i de tropes per part del Sudan 
Meridional a la frontera sud-oest amb la RD Congo. A més a més, diverses veus van exigir un 
canvi de rumb en l'actual situació; les alternatives van variar entre els que proposaven una nova 
                                                      
10 Vegeu el capítol 2 (Tensions) i el capítol 3 (Processos de pau). 
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ofensiva militar millor planificada que l'anterior i amb el suport actiu de la comunitat 
internacional, i els que sol·licitaven una represa de les converses de pau, tenint en compte 
l'existència de suposats missatges procedents del líder de l'LRA, Joseph Kony, que demanava al 
president ugandès, Yoweri Museveni, la reobertura del diàleg. L'augment de la violència per part 
de l'LRA va motivar acusacions contra el Govern del Sudan pel seu suposat suport a la guerrilla. 
 
d) Magreb i Nord de l'Àfrica 
 
Algèria Inici del conflicte: 1992 

Tipologia:  Sistema Intern internacionalitzat 

Actors 
principals:  
 

Govern, Grup Salafista per a la Predicació i el Combat (GSPC) / Organització d'Al-Qaida al 
Magreb Islàmic (OQMI) 
 

Intensitat:  2 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

El conflicte va començar amb la il·legalització del Front Islàmic de Salvació (FIS) el 1992, 
després que guanyés les eleccions municipals (1990) i legislatives (1991) al frontenfront  del 
partit històric que havia liderat la independència del país, el Front d'Alliberament Nacional. El 
triomf del FIS va arribar en el marc del creixement d'un moviment islamista al llarg dels anys 
setanta que responia al descontent de la població, exacerbat als anys vuitanta amb la crisi 
econòmica i la falta d'espais de participació política. Després de la il·legalització del FIS per part 
de l'Estat Major i la destitució del govern, va començar un període de lluita armada entre diversos 
grups (EIS, GIA i el GSPC, escindit del GIA i convertit en OQMI el 2007) i l'Exèrcit, amb el 
suport de milícies d'autodefensa. El conflicte va provocar prop de 150.000 morts durant els anys 
noranta, la majoria civils, enmig d'acusacions d'implicació de l'Exèrcit en les massacres. Malgrat 
els processos de reconciliació impulsats pel govern, el conflicte roman actiu, i s'ha cobrat ja milers 
de víctimes des de l'any 2000. 

 
L'activitat de l'Organització d'Al-Qaida al Magrib Islàmic (OQMI) va ser intensa durant el 
trimestre. Per una banda, l'organització va reivindicar l'atemptat que el 17 de juny va causar la 
mort de 18 gendarmes i un civil prop de Bordj Bou Arreridj, a 200 km al sud-est d'Alger, el més 
mortífer des de l'agost del 2008, en una emboscada contra gendarmes que escortaven els 
treballadors xinesos de l'autopista que ha de comunicar l'est amb l'oest del país. Per altra banda, 
durant tot el trimestre va haver-hi diversos atacs contra policies i guàrdies en àrees a l'est de la 
capital. Al final d'abril el Govern va declarar que, en el marc de la lluita contrainsurgent, en els 
últims sis mesos havien mort 120 activistes, 322 havien estat arrestats i 22 s'havien rendit. En 
l'àmbit polític, cal destacar la reelecció a l'abril d'Abdelaziz Bouteflika com a president del país 
per tercera vegada consecutiva, en uns comicis boicotejats per l'oposició i denunciats per frau. 
Durant la jornada electoral, un policia va ser assassinat a Tebessa, a la zona de la Cabília. D'altra 
banda, l'OQMI va mantenir diversos ostatges segrestats a les zones del Sahel frontereres amb 
Mali i Níger, i al començament de juny va anunciar que n'havia assassinat un. 
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Amèrica 
 
Colòmbia Inici del conflicte: 1964 

Tipologia:  Govern Intern  

Actors 
principals:  

Govern, FARC, ELN, nous grups paramilitars, AUC 
 

Intensitat:  3 Evolució trimestral:  = 

Síntesi: 
 

L'any 1964, en el marc d'un pacte d'alternança en el poder entre els partits liberal i conservador (Front 
Nacional), que excloïa tota alternativa política, van ser creats dos moviments d'oposició armada: l'ELN 
(d'inspiració guevarista i amb suport obrer i universitari) i les FARC (amb influència comunista i de 
base camperola). Durant la dècada dels anys setanta, van aparèixer diversos grups més (M-19, EPL, 
etc.), que van acabar negociantfinalment van negociar amb el govern i van ajudar a impulsar una nova 
Constitució (1991) que estableix els fonaments d'un Estat Social de Dret. A la fi dels anys vuitanta es 
van crear diversos grups d'autodefensa: paramilitars instigats per sectors de les forces armades, 
d'empresaris i de polítics tradicionals en defensa de l'statu quo i del manteniment dels negocis il·legals, 
impulsors de l'estratègia de terror. Els diners de la droga són actualment el principal combustible que 
manté viva la guerra. 

 
La guerrilla de les FARC es va comprometre a alliberar unilateralment un policia que duia més 
d'11 anys captiu. El Govern interpreta aquest gest com una mesura de publicitat i s'ha negat a 
donar les garanties per al seu alliberament. L'ELN va incrementar els atacs contra les forces de 
seguretat i va deixar un saldo de morts i ferits molt alt entre les forces governamentals. D'altra 
banda, el Govern va presentar un pla militar anomenat “El salt estratègic” en el qual destaca el 
paper de l'Exèrcit en la consolidació de la presència de l'Estat en els territoris que s'han pres a les 
guerrilles. Aquest pla disposarà del suport del Govern dels EUA per mitjà del Plan Colombia, que 
per a aquest any tindrà un valor de 520 milions de dòlars. Mentrestant, el moviment humanitari 
Colombianos i Colombianas por la Paz (CCP), en una carta dirigida a l'ELN, va demanar 
l'alliberament unilateral de tots els segrestats en el seu poder i la renúncia definitiva a aquesta 
pràctica. A més a més, va instar el grup a retornar a la taula de negociacions i reprendre la 
discussió de “l'Acord Base” amb el Govern, en el punt en què va quedar quan es van suspendre els 
diàlegs de pau. D'altra banda, la crisi institucional va continuar agreujant-se, tant per 
l'enfrontament entre el Govern i les Altes Corts (a causa dels processos contra polítics involucrats 
en el paramilitarisme i que donen suport al president, Álvaro Uribe) com pels escàndols en què 
s'ha vist involucrada la família presidencial per fer negocis aprofitant la seva posició privilegiada. 
El Relator de l'ONU per les Execucions Extrajudicials a Colòmbia va afirmar que la pràctica dels 
anomenats “falsos positius” (assassinat de civils per a ser presentats com a guerrillers donats de 
baixa en combat), arriba als 2.000 casos i constitueixen una pràctica sistemàtica de les Forces 
Armades. 
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Àsia i Pacífic 
 
a) Àsia Meridional 
 
Desenes de persones van ser assassinades durant els 

f l d d f
Inici del conflicte: 2001 

Tipologia:  Sistema Intern internacionalitzat 

Actors 
principals:  

Govern, coalició internacional (liderada pels EUA), ISAF (OTAN), milícies talibanes, senyors de 
la guerra 

Intensitat:  3 Evolució trimestral:  = 

Síntesi: 
 

El país ha viscut en conflicte armat gairebé de forma ininterrompuda des de la invasió de les 
tropes soviètiques el 1979, quan es va iniciar una guerra civil entre les Forces Armades (amb 
suport soviètic) i les guerrilles anticomunistes islamistes (mujahidins). La retirada de les tropes 
soviètiques el 1989 i l'arribada dels mujahidins al poder el 1992 en un context de caos i 
d'enfrontaments interns entre les diferents faccions anticomunistes, va facilitar l'aparició del 
moviment talibà, que al final de la dècada dels noranta ja controlava en la pràctica tot el 
territori afganès. El novembre del 2001, després dels atemptats de l'11 de setembre d'Al-Qaida, 
els EUA van envair el país i  van enderrocar el règim talibà. Després de la signatura dels acords 
de Bonn, s'hi va instaurar un govern interí liderat per Hamid Karzai, qui posteriorment va ser 
confirmat per les urnes. Des del 2006 hi ha hagut una escalada de la violència al país, motivada 
per la recomposició de les milícies talibanes. 

 
El conflicte es va cobrar diversos centenars de víctimes mortals durant el trimestre. Els 
enfrontaments es van intensificar al sud, especialment a la província de Helmand, mentre a Farah 
(sud-oest) va ser especialment mortífer un atac aeri dels EUA al començament de maig, que es va 
saldar amb 97 civils morts, segons el Govern afganès. L'Exèrcit dels EUA va admetre seriosos 
errors en el bombardeig, tot i que el seu Govern va anunciar que no posaria fi a les ofensives 
aèries sinó que treballaria per a reduir el nombre de víctimes civils, compromís ja emès en anys 
anteriors sense resultats pràctics. En paral·lel, Stanley McChrystal va assumir el comandament 
de les tropes nord-americanes i de la ISAF, en substitució del destituït David McKiernan, en el 
marc de la nova estratègia dels EUA a l'Afganistan, que inclou fer front a la insurrecció al 
Pakistan i incorporar l'Iran com a actor rellevant, fet que va ser celebrat pel Govern afganès. Al 
seu torn, els ministres d'Exteriors de l'Afganistan, el Pakistan i l'Iran van acordar reunir-se una 
vegada al mes. Per la seva banda, diverses ONG internacionals, entre elles Oxfam Internacional, 
van alertar que un desplegament militar internacional més gran– com preveu l'Administració 
Obama i l'OTAN, vinculat a les eleccions afganeses de l'agost i a més llarg termini – podria 
incrementar el nombre de morts de civils, i van qüestionar que pugui millorar la seguretat al país. 
D'altra banda, segons l'OTAN van augmentar en el 80% els atemptats insurgents amb bomba a la 
carretera, principal causa de mort de soldats estrangers. 75 membres de la coalició internacional 
van morir durant el trimestre, xifra similar a l'anterior període.  
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Índia (Assam) Inici del conflicte: 1983 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Intern internacionalitzat 

Actors 
principals:  

Govern, ULFA, DHD, Black Widow, NDFB 

Intensitat:  2 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

El grup armat d'oposició ULFA va néixer el 1979 amb l'objectiu d'alliberar l'estat d'Assam de la 
colonització índia i establir un Estat sobirà. És en les transformacions demogràfiques que ha 
patit l'estat després de la partició del subcontinent indi, amb l'arribada de dos milions de 
persones procedents de Bangladesh, que rau l'origen de la reclamació de la població d'origen 
ètnic assamès d'un reconeixement dels seus drets culturals i civils i de la creació d'un Estat 
independent. Durant les dècades de 1980 i 1990 van tenir lloc diverses escalades de la violència 
i intents de negociació que van fracassar. L'any 2005 es va iniciar un procés de pau que va tenir 
com a conseqüència una reducció de la violència. Tanmateix, el procés es va interrompre l'any 
2006 i va donar lloc a una nova escalada del conflicte. D'altra banda, durant els anys vuitanta 
van aparèixer grups armats d'origen bodo, com l'NDFB, que reivindiquen el reconeixement de la 
seva identitat enfront de la població majoritària assamesa. 

 
Va augmentar la violència insurgent i contrainsurgent, amb més d'un centenar de morts.11 
Diversos atemptats múltiples a Guwahati al començament d'abril van causar una desena de 
víctimes mortals i prop de 80 ferits. Els atemptats, que van coincidir amb l'aniversari de 
l'aixecament de l'ULFA, i que es van produir dies abans de l'inici de les eleccions legislatives 
índies, van ser atribuïts al grup armat. L'ULFA es va mantenir actiu durant el trimestre, mentre 
les forces de seguretat van dur a terme operatius especials al districte de Sibsagar per a trobar 
nous camps del grup. D'altra banda, el grup armat dimasa Black Widows va ser responsabilitzat 
de diversos atacs al districte de North Cachar Hills, incloent un atac contra un tren de passatgers, 
amb un mort i més de 15 ferits; l'incendi de la localitat de Boro Chaman, amb cinc civils morts; i 
l'atac contra la localitat de Misaudi, amb 12 persones de l'ètnia naga mortes, vuit de les quals 
eren menors. L'augment de la violència en aquest districte va causar el desplaçament de prop de 
800 persones durant les últimes setmanes de maig i els primers dies de juny. Les tribus dimasa i 
zeme naga van ser les principals afectades per la violència en aquesta zona. El Govern de l'estat 
de Nagaland va expressar preocupació per l'augment dels atacs contra població naga a Assam. 
En paral·lel, la Policia va detenir a Bangalore el líder de Black Widow, Jewel Garlosa. Al seu 
torn, van reforçar-se els dispositius de seguretat a la frontera entre Assam i Nagaland, on sembla 
que s'estan desplaçant els insurgents de Black Widow després de la detenció del seu líder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
11 Xifra proporcionada pel think tank SATP. Les xifres de mortalitat dels diferents conflictes de l'Índia, el Pakistan i Sri Lanka 
provenen d'aquesta mateixa font, a <http://www.satp.org/default.asp>. 
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Índia (Jammu i el Caixmir)  Inici del conflicte: 1989 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Intern internacionalitzat 

Actors 
principals:  

govern, JKLF, Lashkar-e-Tayyeba, Hizb-ul-Mujahideen 

Intensitat:  2 Evolució trimestral:  = 

Síntesi: 
 

El conflicte armat a l'estat indi de Jammu i Caixmir té l'origen en la disputa per la regió del 
Caixmir que des de la independència i la partició de l'Índia i el Pakistan ha oposat tots dos Estats. 
Tres vegades (1947-1948, 1965 i 1971) els dos països s'han enfrontat, reclamant la sobirania 
sobre la regió, dividida entre l'Índia, el Pakistan i la Xina. El conflicte armat entre l'Índia i el 
Pakistan l'any 1947 va donar lloc a l'actual divisió i la creació de la frontera de facto entre 
aquests països. Des del 1989, el conflicte armat es va traslladar a l'interior de l'estat de Jammu i 
el Caixmir, on una multitud de grups insurgents, favorables a la independència total de l'estat o a 
l'adhesió incondicional al Pakistan, s'enfronten a les forces de seguretat índies. Des de l'inici del 
procés de pau entre l'Índia i el Pakistan el 2004, la violència ha experimentat una reducció 
considerable, encara que els grups armats es mantenen actius.  

 
Desenes de persones van ser assassinades durant els enfrontaments entre les Forces Armades i 
diferents grups armats independentistes, de manera que el nombre total de víctimes mortals des 
de començament d'any es va apropar a les 170. Malgrat això, nombroses fonts coincideixen a 
assenyalar una reducció dels índexs de violència respecte d'anys anteriors. En aquest sentit, per 
primera vegada des que va esclatar el conflicte el 1989, el Govern va anunciar una retirada 
gradual de l'Exèrcit de les ciutats de Jammu i Caixmir, encara que sense especificar dates ni 
nombre d'efectius. S'estima que actualment hi ha desplegats prop de 500.000 membres dels 
cossos de seguretat de l'Estat a la regió. D'altra banda, durant el trimestre es van registrar 
diverses mobilitzacions massives en les quals centenars de persones van resultar ferides. Els focus 
de protesta van ser principalment dos. En primer lloc, destaca la celebració de les eleccions 
legislatives: diverses de les principals organitzacions independentistes, com el United Jihad 
Council o Hurriyat Conference, van cridar al boicot dels comicis, encara que altres organitzacions 
secessionistes van decidir concórrer a les eleccions i defensar la secessió de Jammu i el Caixmir 
des del Parlament indi. Durant els dies previs i posteriors a la jornada electoral, desenes de 
persones van resultar ferides a les mobilitzacions en contra dels comicis. El segon focus de tensió 
van ser les massives protestes contra la violació i posterior assassinat de dues dones, 
presumptament per part dels cossos de seguretat de l'Estat. Més de 200 persones van resultar 
ferides durant els dies que van durar les protestes, protagonitzades principalment per estudiants 
per a denunciar l'ús de la violència sexual per a reprimir la població civil. 
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Índia (Manipur)  Inici del conflicte: 1982 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Intern 

Actors 
principals:  

Govern, PLA, UNLF, PREPAK, KNF, KNA, KYKL 

Intensitat:  2 Evolució trimestral:  = 

Síntesi: 
 

El conflicte armat que enfronta el govern i els diferents grups armats que operen a l'estat, i alguns 
grups armats entre ells té l'origen en les demandes d'independència d'alguns d'aquests grups i en 
les tensions entre els diferents grups ètnics que conviuen a l'estat. Durant les dècades de 1960 i 
1970 es van crear diversos grups armats, alguns d'inspiració comunista i d'altres d'adscripció 
ètnica, que van continuar actius durant les dècades posteriors. D'altra banda, el context regional 
(ja que es tracta d'un estat fronterer amb Nagaland, Assam i Myanmar) també va marcar el 
desenvolupament de la conflictivitat a Manipur, i les tensions entre grups ètnics manipuris amb 
població naga han estat i continuen sent importants. L'empobriment econòmic de l'estat i 
l'aïllament respecte a la resta del país han contribuït decisivament a consolidar un sentiment de 
greuge entre la població de Manipur. 

 
Van continuar els enfrontaments entre forces de seguretat i grups insurgents, amb més d'un 
centenar de víctimes mortals des de l'abril i fins a mitjan juny, juntament amb les detencions de 
membres de PREPAK, KYKL i UNLF, entre d'altres. La insurrecció es va mostrar especialment 
activa als districtes d'Imphal i Thoubal. Els atacs insurgents es van ampliar contra objectius de la 
comunitat universitària, amb l'assassinat d'un professor de la universitat de Manipur, a Imphal, i 
l'explosió d'una bomba a les rodalies del campus. La violència també es va cobrar víctimes 
mortals entre la població no originària de Manipur. Entre els incidents va destacar la mort de 
nou persones per un atac al districte de Bishnupur, atribuït al grup armat UNLK, tot i que cap 
grup en va reivindicar l'autoria. En aquest districte, personal de l'Exèrcit, de la Policia i del cos 
de seguretat indi Assam Rifles va iniciar a l'abril una operació especial contrainsurgent, 
l'"operació tempesta de l'estiu", que va causar desenes de baixes entre els grups rebels de la zona, 
principalment del PREPAK. El grup KCP-MC va imposar restriccions a hospitals privats a 
diversos punts de l'estat, acusant-los de cobrar tarifes desorbitades, situació que va portar al 
tancament de diversos centres hospitalaris a la capital de l'estat, per por d'accions violentes. 
 
Índia (CPI-M)  Inici del conflicte: 1967 

Tipologia:  Sistema Intern 

Actors 
principals:  

Govern, CPI-M (naxalites) 

Intensitat:  2 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

El conflicte armat que enfronta el govern indi amb el grup armat maoista CPI-M (conegut com a 
'naxalita', en honor de la ciutat on es va iniciar aquest moviment) afecta set estats de l'Índia. El 
CPI-M va ser creat a Bengala Occidental al final de la dècada de 1960, amb reclamacions 
relatives a l'eradicació del sistema de propietat de la terra i amb fortes crítiques al sistema de 
democràcia parlamentària, considerat un llegat colonial. Des d'aleshores, l'activitat armada ha 
estat constant i  acompanyada de l'establiment de sistemes paral·lels de govern a les zones sota el 
seu control, fonamentalment rurals. Les operacions militars contra aquest grup, considerat 
terrorista pel govern indi, han estat constants. L'any 2004 es va iniciar un procés de negociació 
que va fracassar.  

 
El conflicte es va agreujar, amb enfrontaments a mitjan juny entre la insurrecció maoista i les 
forces de seguretat, que tenen lloc per primera vegada a l'estat de Bengala Occidental, 
desencadenats després del desplegament de 1.800 soldats a la zona. Els xocs van provocar el 
desplaçament de milers de civils. En els dies anteriors, com a mínim deu membres del partit 
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governant, el CPI-M (partit amb les mateixes sigles que el grup armat però oposat a ell), van 
morir a l'àrea de Lalgarh, fet que va agreujar la tensió en aquesta zona, de la qual des del mes de 
novembre el grup armat n'havia expulsat la Policia i desmantellat part de l'administració de 
l'estat. Als incidents a Bengala Occidental es va sumar la violència en altres estats del país, 
especialment a Chhattisgarh i Jharkhand, amb un total de més de 400 morts des del principi de 
l'any. D'aquestes baixes, més d'un terç van correspondre a membres de les forces de seguretat i la 
resta a civils i insurgents, en nombres similars. Es van registrar episodis violents amb motiu de 
les eleccions generals índies a diversos estats de l'est i el centre, amb almenys una vintena de 
morts. En aquest sentit, el primer ministre indi, Manmohan Singh, va qualificar la violència 
naxalita com la principal amenaça per a la seguretat del país. Un atac insurgent a l'estat de 
Maharashtra, amb 16 policies morts, va motivar una operació a gran escala contra el grup en 
coordinació amb els Governs d'Andrah Pradesh, Chhattisgarh i Orissa. En aquest últim, el 
recentment creat grup naxalita Machhukund Dalam va fer esclatar una comissaria a 
Baipariguda, després de prendre el control de la ciutat durant unes hores. També a Orissa deu 
membres de les forces de seguretat van morir en un atac insurgent contra una instal·lació minera. 
 
Pakistan (Balutxistan) Inici del conflicte: 2005 

Tipologia:  Autogovern, Recursos Intern 

Actors 
principals:  

Govern, BLA, BRA i BLF 

Intensitat:  2 Evolució trimestral:  = 

Síntesi: 
 

Des de la creació de l'Estat del Pakistan el 1947, el Balutxistan, la província més rica en recursos 
naturals però amb algunes de les taxes de pobresa més elevades del país, ha viscut quatre períodes de 
violència armada (1948, 1958, 1963-69 i 1973-77) durant els quals la insurrecció ha explicitat el seu 
objectiu d'obtenir més autonomia i fins i tot la independència. L'any 2005 la insurrecció armada va 
reaparèixer en escena i va atacar fonamentalment infraestructures vinculades a l'extracció de gas. El 
grup armat d'oposició BLA es va convertir en la principal força opositora contra la presència del 
Govern central, al qual acusen d'aprofitar la riquesa de la província sense que aquesta reverteixi en la 
població local. Com a conseqüència del ressorgiment de l'oposició armada, el 2005 es va començar una 
operació militar a la província, que va provocar desplaçaments de població civil i enfrontaments 
armats. 

 
El trimestre va començar amb l'assassinat de tres líders nacionalistes balutxis, un dels quals era 
president de l'organització BNM. Els cossos de les víctimes van ser trobats al districte de Turbat 
després que alguns dies abans haguessin estat suposadament arrestats pels serveis d'intel·ligència. 
La notícia va desencadenar una onada de protestes a tot el Balutxistan, que es va saldar amb 
almenys 16 morts i prop d'una desena de ferits. El Govern va anunciar la creació d'un comitè per 
a investigar les morts i va qualificar els fets de sabotatge al procés de reconciliació iniciat pel 
PPP, alhora que va responsabilitzar els grups armats de la violència posterior. També, a mitjan 
juny va ser assassinat el líder insurgent Murid Bugti a la província de Sindh, i el grup armat 
d'oposició BLA va acusar el Govern pels fets. D'altra banda, el Govern pakistanès va acusar 
l'Afganistan i l'Índia de donar suport a la insurrecció balutxi a la regió sud-oriental. La violència 
va continuar al llarg del trimestre amb l'explosió de granades, atemptats dirigits contra les forces 
de seguretat i tirotejos contra policies, que van causar diversos morts i ferits. Alhora, a mitjan 
juny el grup armat d'oposició BRA va reivindicar un atemptat amb bomba contra un tren, que va 
causar la mort d'una persona, i, dies després, l'ala femenina del mateix grup va fer el mateix amb 
un atac a Quetta. A continuació, van amenaçar amb més accions. 
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Pakistan (nord-oest) Inici del conflicte: 2001 

Tipologia:  Sistema Intern internacionalitzat 

Actors 
principals:  

Govern, milícies talibanes, milícies tribals 

Intensitat:  3 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

El conflicte armat a la zona nord-oest va néixer com a conseqüència del conflicte armat a 
l'Afganistan després dels bombardejos nord-americans el 2001. La zona comprèn les Àrees 
Tribals Administrades Federalment (FATA) - que havien restat inaccessibles al govern 
pakistanès fins l'any 2002, quan es van iniciar les primeres operacions militars a la zona- i a la 
província de la Frontera Nord-occidental (NWFP). Després de la caiguda del règim talibà a 
l'Afganistan al final de l'any 2001, integrants de les milícies talibanes, amb presumptes 
connexions amb Al-Qaida, es van refugiar en aquesta zona i van provocardesencadenar 
operacions militars a gran escala de les Forces Armades pakistaneses (prop de 50.000 soldats 
hi han estat desplegats) amb suport dels EUA. La població local, majoritàriament d'ètnia 
paixtu, ha estat acusada d'oferir suport als combatents procedents de l'Afganistan. Des de les 
primeres operacions l'any 2002, la violència no ha deixat d'augmentar.  

 
Va augmentar notablement la violència al nord-oest del Pakistan, especialment a la NWFP, amb 
més de 1.200 baixes insurgents, encara que també a les FATA, amb diversos centenars de morts. 
A la NWFP la deterioració va venir de la mà de l'expansió talibana a l'antiga divisió de Malakand 
(districtes de Swat, Dir, Malakand i Buner, entre d'altres) i del desplegament militar per a frenar-
la. D'aquesta manera, mentre el president del Pakistan va aprovar la implantació de la xara en 
aquesta divisió com part d'un acord del trimestre anterior, les milícies talibanes van anunciar que 
no lliurarien les armes i que estendrien la seva lluita a altres zones. D'aquesta manera, van envair 
els districtes de Buner i Dir, a cent quilòmetres de la capital pakistanesa. L'Exèrcit va iniciar 
ofensives als dos territoris, forçant la retirada talibana, i també a Swat i Malakand, fet que va 
provocar l'abandonament de les converses amb el Govern del clergue radical Sufi Mohammad, 
responsable de l'acord sobre la xara. Els atacs contrainsurgents també van créixer a Swat i 
Malakand. Des de l'inici de les operacions a la NWFP, 2,3 milions de persones es van desplaçar 
per la violència, donant lloc a una de les pitjors crisis de desplaçament del món, segons l'ACNUR. 
A més a més, més de 1.200 insurgents i 90 soldats podrien haver mort en els enfrontaments. El 
primer ministre pakistanès va declarar la divisió de Malakand en estat de desastre. Al 
començament de juny, l'Exèrcit va afirmar que havia recuperat el control de Mingora, principal 
ciutat de Swat on el 90% de la població va fugir per la violència. D'altra banda, a les FATA la 
violència va afectar principalment el Waziristan Sud, Orakzai i Khyber. En aquesta última, un 
atemptat suïcida contra una mesquita xiïta va causar prop de 70 morts i un centenar de ferits. Al 
seu torn, els EUA va intensificar els atacs amb avions no pilotats a les FATA, que van provocar 
desenes de morts. 
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Sri Lanka (nord-est) Inici del conflicte: 1983 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Intern  

Actors 
principals:  

Govern, LTTE, TMVP (escissió de l'LTTE liderada pel coronel Karuna) 

Intensitat:  3 Evolució trimestral:  Fi 

Síntesi: 
 

L'any 1983, el grup armat d'oposició independentista tàmil LTTE va començar el conflicte armat 
que ha assolat Sri Lanka durant les últimes tres dècades. El procés de marginació creixent de la 
població tàmil per part del govern, integrat fonamentalment per les elits singaleses després de la 
descolonització de l'illa el 1948, va dur el grup armat a reclamar la creació d'un Estat tàmil 
independent per la via armada. Des de 1983, cadascuna de les tres fases en les quals s'ha 
desenvolupat el conflicte ha finalitzat amb un procés de pau fallit. L'any 2002 es van reprendre les 
negociacions de pau amb mediació noruega, després de la signatura d'un acord d'alto el foc. 
Tanmateix, les converses van fracassar i el conflicte armat va tornar a esclatar el 2006 amb gran 
virulència. 

 
El president, Mahinda Rajapakse, va anunciar l'acabament del conflicte armat contra l'LTTE, que 
ha durat 26 anys i ha causat prop de 86.000 morts. El president va anunciar la fi de la guerra el 
dia després de la confirmació de la mort del líder de l'LTTE, Velupillai Prabhakaran. Segons 
fonts del Govern, en els últims 34 mesos han mort 22.000 membres de l'LTTE i prop de 6.200 
militars. A més a més, segons les Nacions Unides, entre els mesos de gener i maig del 2009, han 
mort aproximadament 7.000 civils, més de 14.000 han resultat ferits i 300.000 més s'han vist 
obligats a desplaçar-se. Actualment hi ha prop de 200.000 civils distribuïts en més de 40 
instal·lacions. Malgrat que la seva situació és precària, el Govern ja ha anunciat que no podran 
tornar a les seves cases fins que no s'hagi descartat qualsevol vincle amb l'LTTE. Pel que fa als 
excombatents de l'LTTE, les Forces Armades asseguren que 7.000 persones es troben actualment 
en camps de rehabilitació, mentre 2.000 hauran d'afrontar processos judicials. D'altra banda, un 
dels líders de l'LTTE, Selvarasa Pathmanathan, va anunciar l'establiment d'un govern provisional 
de transició que seguirà lluitant per l'autodeterminació del poble tàmil. Encara que es desconeix 
la ubicació física d'aquest govern, Colombo ja ha ordenat l'extradició de Selvarasa 
Pathmanathan. Les Nacions Unides, diversos Governs, l'organització de drets humans Human 
Rights Watch i l'LTTE van exigir una investigació sobre les violacions de drets humans i els 
presumptes crims de guerra comesos per l'Exèrcit durant l'última fase de l'ofensiva militar. Per la 
seva banda, el Govern va declarar que a curt termini centrarà l'atenció en la captura dels 
membres romanents de l'LTTE i la recuperació del seu armament, juntament amb el desminatge i 
la reconstrucció física del nord-est del país. A més a més, va anunciar la celebració d'eleccions en 
les àrees afectades pel conflicte una vegada s'hagi completat el reassentament de població 
desplaçada. 
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b) Sud-est asiàtic i Oceania 
 
Filipines (NPA)  Inici del conflicte: 1969 

Tipologia:  Sistema Intern  

Actors 
principals:  

Govern, NPA 

Intensitat:  1 Evolució trimestral:  = 

Síntesi: 
 

L'NPA, el braç armat del Partit Comunista de les Filipines, va començar la lluita armada el 1969 
i va arribar al seu punt àlgid els anys vuitanta, sota la dictadura de Ferdinand Marcos. Malgrat 
que les purgues internes, la democratització del país i les ofertes d'amnistia van afeblir el suport i 
la legitimitat de l'NPA al principi dels anys noranta, actualment s'estima que té prop de 7.000 
membres i és operatiu a gran part de les províncies del país. Després dels atemptats de l'11 de 
setembre del 2001, la seva inclusió a les llistes d'organitzacions terroristes dels EUA i la UE va 
erosionar enormement la confiança entre les parts i en bona mesura va provocar la interrupció de 
les converses de pau amb el govern de Gloria M. Arroyo. L'NPA, el principal objectiu del qual és 
l'accés al poder i la transformació del sistema polític i el model socioeconòmic, forma part del 
National Democratic Front (NDF), referent polític de l'NPA que agrupa diverses organitzacions 
d'inspiració comunista. 

 
El Govern va declarar diverses vegades que si continua amb l'actual ritme d'operacions militars, 
el 2010 el grup haurà deixat de ser significant militarment i fins i tot podria ser derrotat. En 
aquest sentit, el cap de les Forces Armades va ordenar a totes les seves unitats militars que 
intensifiquessin l'activitat contrainsurgent i va sol·licitar al Congrés la creació de sis nous 
batallons per a aconseguir-ho. Segons el Govern, des que l'any 2006 la presidenta va ordenar la 
derrota del grup abans del final del seu mandat el 2010, l'NPA ha vist reduïda en més del 30% la 
seva capacitat militar. Des del 2006 fins el maig del 2009, el nombre d'efectius de l'NPA ha 
passat de 7.170 a 4.874, i el nombre de fronts actius de 100 a 75. Durant els cinc primers mesos 
de l'any han estat neutralitzats (per mort, rendició o captura) més de 360 membres de l'NPA, 
encara que en el mateix període el grup ha incrementat el nombre de fronts de 62 a 75. Manila 
considera especialment exitós el programa de desmobilització i reintegració de combatents, ja 
que, des de la seva posada en marxa el 2001, més de 12.000 persones s'hi han acollit (solament 
des de juliol del 2008, 800 membres de l'NPA hi han participat). En aquest sentit, el Govern 
considera que la moral del grup està molt afeblida, especialment després dels presumptes 
enfrontaments interns en la cúpula de l'NPA, l'assassinat d'un dels principals líders del grup 
(Leoncio Pitao) o les acusacions sobre les activitats d'extorsió de l'NPA. D'altra banda, un 
informe del Govern va revelar que entre maig de 2008 i maig de 2009 l'NPA podria haver 
assassinat 120 persones acusades de facilitar informació al Govern o de no pagar l'anomenat 
impost revolucionari. L'NPA nega rotundament les xifres fetes públiques pel govern. 
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Filipines (Mindanao-MILF)  Inici del conflicte: 1978 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Intern  

Actors 
principals:  

Govern, MILF 

Intensitat:  2 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

El conflicte armat a Mindanao es remunta a la fi dels anys seixanta, quan Nur Misuari va fundar 
l'MNLF per a exigir a Manila l'autodeterminació del poble Moro, un conjunt de grups 
etnolingüístics islamitzats i organitzats políticament en sultanats independents des del segle XV. 
El MILF, per raons estratègiques, ideològiques i de lideratge, es va escindir de l'MNLF al final 
dels anys setanta i ha prosseguit la lluita armada fins a l'actualitat, mentre que l'MNLF va signar 
un acord de pau el 1996 en el qual es preveia una certa autonomia per a les àrees de Mindanao de 
majoria musulmana (Regió Autònoma del Mindanao Musulmà). Actualment s'estima que el MILF 
disposa de prop de 12.000 efectius, malgrat que l'any 2003 va signar un acord d'alto el foc 
(supervisat per una missió internacional) i que els últims anys s'han celebrat diverses rondes de 
negociació amb el govern, facilitades per Malàisia i centrades en els territoris ancestrals del poble 
moro. 

 
La situació humanitària es va deteriorar significativament a Mindanao pels ininterromputs i 
intensos enfrontaments entre les Forces Armades i el MILF, que han provocat el desplaçament de 
desenes de milers de persones (el nombre total de persones desplaçades podria arribar a de nou a 
les 500.000) i la destrucció de milers d'habitatges12. Segons fonts oficials, solament a la 
província de Maguindanao prop de 2.000 cases han estat incendiades en els últims mesos. Es 
desconeix el nombre de baixes per a cadascuna de les parts, encara que Manila va declarar que 
solament durant el mes de juny més de 100 combatents del MILF podrien haver mort. L'augment 
de la violència es deu principalment a la intensificació de l'ofensiva militar de l'Exèrcit a 
Maguindanao i altres províncies, que té com a principal objectiu la captura o mort del comandant 
del MILF Ameril Umbra Kato, presumpte responsable dels atacs contra diverses comunitats que 
es van registrar entre l'agost i el setembre del 2008. Segons l'Exèrcit, gràcies a l'ofensiva militar 
s'han pres una vintena de campaments del MILF i s'ha afeblit enormement Ameril Umbra Kato, 
que en pocs mesos ha passat de disposar de 3.000 a 1.000 efectius a les seves ordres. El Govern 
va acusar el MILF de continuar atacant la població civil i de ser el responsable de l'augment 
substancial d'explosions, en les quals nombroses persones van morir o van resultar ferides. Per la 
seva banda, el MILF va acusar Manila de distorsionar els fets, de cremar sistemàticament les 
cases de la població moro i d'utilitzar freqüentment bombardejos aeris. A més dels enfrontaments 
entre les Forces Armades i el MILF, algunes fonts assenyalen que nombroses persones van morir 
a la regió com a conseqüència dels enfrontaments entre clans o famílies, fenomen conegut com a 
"rido"13. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
12 Vegeu el capítol 4 (Crisis humanitàries) 
13 Vegeu el capítol 2 (Tensions) 
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Filipines (Mindanao-Abu Sayyaf)  Inici del conflicte: 1991 

Tipologia:  Autogovern, Identitat, Sistema Intern internacionalitzat 

Actors 
principals:  
 

Govern, Abu Sayyaf 

Intensitat:  1 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

El grup Abu Sayyaf lluita des del principi dels anys noranta per establir un estat islàmic 
independent a l'arxipèlag de Sulu i les regions occidentals de Mindanao (sud). Malgrat que 
inicialment va reclutar membres desafectes d'altres grups armats com el MILF o l'MNLF, 
posteriorment es va allunyar ideològicament de les dues organitzacions i va incórrer de forma 
cada vegada més sistemàtica en la pràctica del segrest, l'extorsió, les decapitacions i els atemptats 
amb bomba, cosa que li va suposar la inclusió en les llistes d'organitzacions terroristes dels EUA i 
la UE. El Govern filipí també l'acusa de mantenir vincles amb organitzacions considerades 
terroristes com Al-Qaida o Jemaah Islamiyah. Segons el Govern, la seva estratègia 
contrainsurgent, que rep el suport militar dels EUA, podria haver provocat la mort, el 1998 i el 
2006, dels líders d'Abu Sayyaf (els germans Janjalani), i també haver provocat una notable 
disminució de la seva capacitat militar. 

 
La violència va augmentar a la regió per la imposició de l'estat d'emergència i les operacions 
militars a l'illa de Jolo, destinades a alliberar diversos ostatges d'Abu Sayyaf, especialment els 
tres treballadors de la Creu Roja segrestats al mes de gener. Més de 50 persones van morir en 
aquestes operacions, molt intenses durant el mes de juny, que també van causar el desplaçament 
de 10.000 persones a l'illa de Jolo. Manila va declarar que alguns dels líders d'Abu Sayyaf i 
Jemaah Islamiyah podrien haver mort durant les operatives. En aquest sentit, tant el Govern filipí 
com les tropes nord-americanes desplegades a Mindanao van advertir de nou sobre la presència i 
activitat a Mindanao d'organitzacions foranes considerades terroristes i que mantenen estrets 
vincles amb Abu Sayyaf. Manila fins i tot va declarar que l'actual líder d'Abu Sayyaf, Yasser 
Igasan, que va rebre entrenament a l'Afganistan, manté contactes amb els talibans. Segons 
l'Executiu de Gloria Macapagal Arroyo, els vincles d'Abu Sayyaf amb organitzacions estrangeres 
dificulten les operacions de rescat de les persones segrestades. En aquest sentit, l'Exèrcit va 
declarar que des del 2003 com a mínim 200 persones han estat segrestades pel grup, que ha 
obtingut quantiosos ingressos pel seu alliberament. Durant el trimestre, dos dels treballadors 
humanitaris de la Creu Roja i tres mestres van ser alliberats per Abu Sayyaf. D'altra banda, els 
EUA va declarar que mantenen el seu suport al Govern filipí en matèria de lluita antiterrorista, 
de manera que els soldats nord-americans seguiran desplegats a Mindanao. 
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Myanmar  Inici del conflicte: 1948 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Intern  

Actors 
principals:  

Govern, grups armats (KNU/KNLA, SSA-S, KNPP, UWSA, CNF, ALP, DKBA, KNPLAC, 
SSNPLO)  

Intensitat:  1 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

Des del 1948, desenes de grups armats insurgents d'origen ètnic s'han enfrontat al Govern de 
Myanmar reclamant un reconeixement de les seves particularitats ètniques i culturals i demandant 
reformes en l'estructuració territorial de l'Estat o la independència. Des de l'inici de la dictadura 
militar el 1962, les Forces Armades han combatut grups armats als estats ètnics, i s'han combinat 
les demandes d'autodeterminació de les minories amb les peticions de democratització 
compartides amb l'oposició política. El 1988 el Govern va iniciar un procés d'acords d'alto el foc 
amb part dels grups insurgents i els va permetre prosseguir amb la seva activitat econòmica 
(tràfic de drogues i pedres precioses, bàsicament). No obstant això, les operacions militars han 
estat constants en aquestes dècades, i han estat especialment dirigides contra la població civil, 
amb l'objectiu d'eliminar les bases dels grups armats. Tot plegat ha provocat el desplaçament de 
centenars de milers de persones. 

 
La violència va augmentar notablement a l'est del país com a conseqüència de l'ofensiva conjunta 
de les Forces Armades i del grup DKBA (facció escindida del grup KNU, actualment aliada del 
Govern) contra el KNU. L'ofensiva, considerada la més intensa de l'última dècada, ha causat la 
fugida de 4.000 persones karen a Tailàndia. Segons el KNU, més de 250 militars han mort en el 
primer semestre de l'any. Es desconeix el nombre de membres del KNU que poden haver mort en 
aquesta ofensiva, l'objectiu declarat de la qual és eradicar les bases del grup a la regió. Els 
enfrontaments de més intensitat van començar després que el DKBA declarés que volia reclutar 
civils forçosament, suposadament perquè el Govern li exigeix un nombre mínim de membres (prop 
de 2.000) per a poder incorporar-se al servei de guàrdia fronterera. Sembla que el Govern ha fet 
propostes semblants als grups UWSA, KIA, MNDAA i NDAA, que s'hauran d'aplicar després dels 
comicis del 2010. Davant la precària situació humanitària a l'est del país, la UE va mostrar 
preocupació per primera vegada i va sol·licitar el cessament immediat de les hostilitats. D'altra 
banda, l'organització Lahu National Development va advertir sobre el creixent deteriorament de 
la situació a l'estat Shan des de mitjan 2008, bàsicament com a conseqüència del desplegament 
militar de les Forces Armades i de la pressió que exerceixen sobre els grups armats amb què va 
signar acords d'alto el foc per al desarmament. L'organització també va posar al descobert un 
enfrontament entre el grup majoritari, l'UWSA, i les Forces Armades. A més de l'activitat 
habitual de l'SSA-S a l'estat Shan, també va haver-hi enfrontaments entre l'Exèrcit i els grups 
KNPP i PNLO. Finalment, cal destacar que la junta militar va atribuir a la insurrecció l'esclat de 
diversos artefactes explosius a Moulmein (estat Mon). 
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Tailàndia (sud) Inici del conflicte: 2004 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Intern  

Actors 
principals: 

Govern, grups armats d'oposició secessionistes 

Intensitat:  2 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

El conflicte al sud de Tailàndia es remunta al principi del segle XX, quan l'aleshores Regne de 
Siam i la potència colonial britànica a la península de Malàisia van decidir partir el Sultanat de 
Patani. Alguns territoris van quedar sota sobirania de l'actual Malàisia, i d'altres (les províncies 
meridionals de Songkhla, Yala, Patani i Narathiwat), sota sobirania tailandesa. Durant tot el 
segle XX hi ha hagut grups que han lluitat per resistir les polítiques d'homogeneïtzació política, 
cultural i religiosa impulsades per Bangkok, o bé per a exigir la independència d'aquestes 
províncies, de majoria malaiomusulmana. El conflicte va arribar al seu moment àlgid en els anys 
seixanta i setanta, i va remetre al llarg de les dècades següents, gràcies a la democratització del 
país. No obstant això, l'arribada al poder de Thaksin Shinawatra l'any 2001 va implicar un gir 
dràstic pel que fa a la política contrainsurgent i va precedir l'esclat de la violència que viu la regió 
des del 2004. 

 
El centre d'investigació Deep South Watch va declarar que des del 2004 fins el maig del 2009 
s'han registrat més de 8.900 episodis de violència, en els quals més de 3.470 persones han mort i 
més de 5.470 han resultat ferides. Les xifres de l'informe de Deep South Watch no inclouen 
l'escalada de violència registrada durant el mes de juny. Només durant la primera meitat d'aquest 
mes, gairebé 40 persones van morir i més de 100 van resultar ferides. El més significatiu dels 
incidents va ser un atac contra una mesquita (província de Narathiwat), en què  van morir 12 
persones. Algunes fonts locals van acusar l'Exèrcit d'haver orquestrat aquest atac, de manera que 
en els dies següents van augmentar les accions armades. El Govern manté que durant els últims 
mesos han disminuït els índexs de violència, però que els grups armats han concentrat la seva 
activitat en col·lectius simbòlics (com els professors o els monjos budistes) per a atreure l'atenció 
dels mitjans de comunicació. Des del 2004, més de 120 docents han estat assassinats i prop de 
300 escoles incendiades. Fonts d'intel·ligència estimen que la insurrecció, la principal 
organització de la qual és el Barisan Revolusi Nasional-Coordinate (BRN-C), disposa d'entre 
4.000 i 5.000 membres actius al sud del país, que actuen en cèl·lules descentralitzades, amb 
plena capacitat per a triar estratègies i objectius. Per la seva banda, el Govern va declarar de nou 
que la seva estratègia per a canalitzar el conflicte consisteix a potenciar el desenvolupament 
econòmic, social, cultural i educatiu de la regió i a reforçar la cooperació amb Malàisia14. 
Encara que Bangkok insisteix que la gestió del conflicte no passa exclusivament per la repressió 
militar, l'ONG Non Violence International va acusar el Govern de potenciar la creació de grups 
d'autodefensa civil. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                      
14 Vegeu el capítol 3 (Processos de pau) 
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Europa 
 
 
Rússia (Txetxènia) Inici del conflicte: 1999 

Tipologia:  Autogovern, Identitat, sistema Intern  

Actors 
principals:  

Govern federal rus, govern de la república de Txetxènia, grups armats d'oposició  

Intensitat:  1 Evolució trimestral:  = 

Síntesi: 
 

Després de l'anomenada primera guerra de Txetxènia (1994-1996), que va enfrontar la 
Federació Russa amb la república txetxena, principalment per la independència d'aquest 
territori (autoproclamada el 1991 en el context de descomposició de l'URSS), i que va resultar 
en un tractat de pau que no va resoldre l'estatus de Txetxènia, el conflicte es va reactivar el 
1999, en l'anomenada segona guerra txetxena, amb el detonant d'unes incursions al Daguestan 
per part dels rebels txetxens i d'atemptats en ciutats russes. En un context preelectoral i amb un 
discurs antiterrorista, l'Exèrcit rus va entrar de nou a Txetxènia per a combatre el règim 
independentista moderat que havia sorgit després de la primera guerra i que estava assetjat, al 
seu torn, per disputes internes i una criminalitat creixent. Rússia va donar per acabada la 
guerra el 2001, sense acord ni victòria definitiva, i va afavorir un estatut d'autonomia i una 
administració txetxena prorrussa, però els enfrontaments persisteixen, en paral·lel a la 
islamització creixent de les files rebels txetxenes i la regionalització de la lluita armada. 

 
El Kremlin va anunciar a mitjan abril la fi de l'operació antiterrorista a Txetxènia, en referència 
a la campanya militar iniciada el 1999 amb què va començar la segona guerra txetxena. La 
decisió implica la fi de les mesures excepcionals i la retirada de les tropes federals temporals. No 
obstant això, la mesura no va comportar canvis tangibles en la pràctica i es van continuar 
registrant enfrontaments entre les forces de seguretat i els grups insurgents, a un ritme similar a 
mesos anteriors, amb diverses desenes de morts i ferits. Al seu torn, tropes federals van portar a 
terme operacions antiterroristes a la fi d'abril a zones muntanyoses de Shali, i a la totalitat dels 
districtes de Shatoi i Vedeno. En paral·lel, va augmentar la cooperació antiterrorista entre 
Txetxènia i Ingúixia, amb una operació especial a la frontera que les separa, que va involucrar 
diversos milers de policies txetxens i que va causar més de 20 morts. Entre els incidents, també 
va destacar un atemptat suïcida davant del Ministeri de l'Interior a la capital txetxena, amb dos 
policies morts i enfrontaments entre tropes russes i prop de 50 rebels, que podrien haver arribat 
d'Ingúixia. D'altra banda, el president txetxè va afirmar que no hi hauria més amnisties. L'ONG 
russa de drets humans Memorial va alertar d'un marcat augment dels segrestos en la seva zona 
d'observació entre el gener i l'abril del 2009 per comparació al mateix període de l'any anterior; 
la majoria dels casos van ser atribuïts a les forces de seguretat. 
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Rússia (Ingúixia) Inici del conflicte: 2008 

Tipologia:  Sistema Intern  

Actors 
principals:  

Govern federal rus, govern de la república d'Ingúixia, grups armats d'oposició (Jamaat Ingush)  

Intensitat:  1 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

La violència de baixa intensitat que experimenta Ingúixia des de l'inici del segle XXI enfronta 
les forces de seguretat locals i federals i una xarxa de cèl·lules armades de fórmula islamista, 
coneguda com la Jamaat Ingush i integrada al Front del Caucas (moviment que agrupa les 
diferents insurreccions del nord del Caucas). Amb orígens que es remunten a la participació de 
combatents ingúixos en la primera guerra txetxena (1994-1996), a partir del 2002 la 
insurrecció ingúix es va reestructurar sobre línies territorials i va impulsar una campanya de 
violència local que, sense la pulsió nacionalista de Txetxènia, perseguia la creació d'un Estat 
islàmic al Caucas. L'inici de la violència a Ingúixia va ser paral·lel a la presidència de la 
república de Murat Zyazikov. Al seu mandat (2002-2008) s'atribueixen nombrosos problemes 
de violacions de drets humans, corrupció, pobresa i un clima de desgovern i tensió social i 
política. La insurrecció ingúix ataca periòdicament el personal militar i civil de l'aparell de 
l'Estat rus i local. L'any 2008 van augmentar la violència i la tensió.  

 
Van augmentar els atacs selectius contra alts càrrecs de la república. El president d'Ingúixia, 
Yunus-Bek Yevkurov, va resultar ferit a mitjan juny per l'explosió d'un cotxe bomba contra el seu 
comboi prop de la ciutat de Nazran, atemptat en el qual van morir tres persones. Cap grup va 
reivindicar l'atac, mentre diversos analistes van apuntar a la insurrecció d'ideologia islamista, a la 
qual també es van atribuir els assassinats de l'exviceprimer ministre Bashir Aushev, de la número 
dos del Tribunal Suprem de la república, Aza Gazgireyeva, i d'un clergue islàmic oficialista. 
Desenes de persones van morir o van resultar ferides en el marc d'enfrontaments i operacions 
contrainsurgents. Yevkurov va afirmar al començament de juny que estava disposat a parlar amb 
la insurrecció i va advertir als grups armats que seran eliminats si no deposen les armes. D'altra 
banda, el president va acordar amb Txetxènia coordinar les campanyes antiterroristes, cosa que 
va comportar una intensificació de les operacions contrainsurgents al costat de la frontera. 
Segons fonts oficials, prop de 50 persones havien mort a la república entre el gener i el març, 
27de les quals eren insurgents, 18 policies i dos civils. En aquest mateix període va haver-hi 
també prop de 40 ferits. 
 
Turquia (sud-est) Inici del conflicte: 1984 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Intern internacionalitzat 

Actors 
principals:  

Govern, PKK, TAK   

Intensitat:  
 

2 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

El PKK, creat l'any 1978 com a partit polític d'ideologia marxista-leninista i dirigit per 
Abdullah Öcalan, va anunciar el 1984 una ofensiva armada contra el Govern. Es va embarcar 
en una campanya d'insurrecció militar per a reclamar la independència del Kurdistan, a la 
qual el Govern va respondre amb contundència, en defensa de la integritat territorial. La 
guerra que es va desencadenar entre el PKK i el Govern va afectar de manera especial la 
població civil kurda del sud-est de Turquia, atrapada en el foc creuat i víctima de les 
persecucions i les campanyes d'evacuacions forçades engegades pel Govern. El conflicte va 
donar un gir el 1999, amb la detenció d'Öcalan i el posterior anunci del PKK sobre 
l'abandonament de la lluita armada i la transformació dels seus objectius. D'aquesta manera 
es va deixar enrere la demanda d'independència per a centrar-se en la reivindicació del 
reconeixement de la identitat kurda al si de Turquia. Entre el discurs de lluita antiterrorista 
de Turquia i el d'autodefensa per part del PKK, el conflicte es va mantenir viu en forma de 
tensió en els anys posteriors i va augmentar d'escala el 2007.  

 35
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Els enfrontaments van remetre i el PKK va anunciar a l'abril un alto el foc fins a l'1 de juny, 
prorrogat fins al 15 de juliol. Ja des de l'acabament del 2008 i fins les eleccions de la fi de març, 
el grup armat havia al·legat que s'abstindria d'iniciar accions ofensives. Malgrat això, es van 
registrar xocs armats al sud-est i bombardejos de l'Exèrcit turc al nord de l'Iraq, amb diverses 
desenes de morts. Tanmateix, va ser en l'àmbit polític i judicial on es van produir els fets més 
significatius. A l'àmplia victòria del partit pro kurd DTP al sud-est de Turquia en les eleccions 
locals turques van seguir-la més d'un centenar de detencions contra sectors polítics i socials kurds 
-inclosos membres del DTP- acusats de ser l'extensió urbana del PKK, juntament amb detencions 
en el marc del procés obert contra el DTP, acusat de vincles amb el PKK. Les detencions van 
generar nombroses protestes en diverses localitats que, unides als actes pel 60è aniversari del 
líder del PKK, Abdullah Ocalan, van causar xocs amb la Policia, amb dues morts i diversos ferits. 
D'altra banda, el president de Turquia, Abdullah Gül, es va referir a la qüestió kurda com el 
principal problema del país i va destacar que hi ha una oportunitat que no s'hauria de 
desaprofitar. En paral·lel, el PKK va tornar a instar per una sortida negociada15. No obstant 
això, el cap de l'Estat Major, Ilker Basbug, va afirmar que la lluita contra el terrorisme 
continuarà fins que s'elimini completament el PKK. En el context d'alto el foc, alguns incidents 
com la mort de sis soldats per una bomba de control remot a Hakkari (sud-est) al final de maig, 
atribuïda al PKK per l'Exèrcit però d'autoria dubtosa segons alguns analistes, van evidenciar la 
fragilitat de l'oportunitat de pau oberta. 
 
 

Orient Mitjà 
 
Iraq Inici del conflicte: 2003 

Tipologia:  Sistema, Govern, Recursos Intern internacionalitzat 

Actors 
principals:  

Govern de transició, coalició internacional liderada pels EUA/Regne Unit, grups armats 
d'oposició interns i externs 

Intensitat:  3 Evolució trimestral:  = 

Síntesi: 
 

La invasió de l'Iraq per part de la coalició internacional liderada pels EUA el març del 2003, 
que va utilitzar la suposada presència d'armes de destrucció massiva com a argument 'per a 
enderrocar el règim de Sadam Hussein per la seva presumpta vinculació amb els atacs de l'11 
de setembre del 2001 a Nova York, va motivar l'inici d'un conflicte armat en el qual 
progressivament es van involucrar nombrosos actors: les tropes internacionals, les Forces 
Armades iraquianes, milícies i grups insurgents, i Al-Qaida, entre d'altres. El nou repartiment 
del poder entre grups sunnites, xiïtes i kurds en el marc institucional instaurat després de 
l'enderrocament de Hussein va provocar descontent en nombrosos sectors. La violència no ha 
deixat de créixer, i s'ha sobreposat l'oposició armada contra la presència internacional al país 
en la lluita interna pel control del poder, amb un marcat component sectari des de febrer de 
l'any 2006, principalment entre xiïtes i sunnites.  

 
La violència va augmentar durant les últimes setmanes de juny amb l'arribada de la data límit per 
a la retirada de les tropes nord-americanes de les ciutats del país. A més de diversos atacs contra 
la Policia, les tropes nord-americanes, membres dels Awakening Councils o polítics, ciutats com 
Kirkuk, Mossul i Bagdad van ser escenari d'alguns dels atemptats més mortífers dels últims 15 
mesos. El 20 de juny, un atemptat a la ciutat septentrional de Kirkuk va causar la mort d'almenys 
72 persones i ferides a més de 200, mentre que quatre dies després, una explosió al barri xiïta de 
Ciutat Sadr a Bagdad va causar prop de 70 morts i 130 ferits. El mes d'abril també va ser 
especialment dur, amb la mort de 355 iraquians, mentre que al maig es va veure una reducció 
significativa de la violència, amb 124 morts. En canvi, durant el mateix mes el nombre de morts 
                                                      
15 Vegeu el capítol 3 (Processos de pau). 
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de soldats nord-americans va augmentar considerablement, i la xifra des de la invasió va pujar de 
2003 a 4.300. Segons l'acord arribat amb el Govern iraquià, la majoria de les 133.000 tropes 
nord-americans presents al país hauran de retirar-se a les seves bases abans del 30 de juny, les 
operacions de combat acabaran abans de la fi de setembre de 2010 i abandonaran definitivament 
l'Iraq abans de la fi del 2011. Segons el primer ministre, Nuri al-Maliki, la retirada constitueix 
una victòria per al país, de manera que cap augment de la violència farà que es modifiqui l'acord. 
D'altra banda, Al-Maliki va criticar la llei d'amnistia afirmant que permetia l'alliberament de 
terroristes. 
 
Israel – Palestina Inici del conflicte: 2000 

Tipologia:  Autogovern, Identitat, Territori Internacional16 

Actors 
principals:  

Govern israelià, milícies de colons, ANP, Fatah (Brigades dels Màrtirs d'Al-Aqsa), Hamaàs 
(Brigades Ezzedin al-Qassam), Jihad Islàmica, FPLP, FDLP, Comitès de Resistència Popular 

Intensitat:  2 Evolució trimestral:  ↓ 

Síntesi: 
 

El conflicte entre Israel i els diferents actors palestins es va reactivar l'any 2000 amb l'esclat de la 
Segona Intifada, impulsada pel fracàs del procés de pau promogut al principi dels anys noranta 
(Procés d'Oslo, 1993-1994). El conflicte palestinoisraelià va esclatar el 1947, quan la resolució 
181 del Consell de Seguretat de l'ONU va dividir el territori de Palestina sota mandat britànic en 
dos Estats. Poc després es va proclamar l'Estat d'Israel (1948) i va quedar clar que no es podia 
materialitzar un Estat palestí. Després de la guerra de 1948-49, Israel va annexionar Jerusalem 
oest, i Egipte i Jordània van passar a controlar Gaza i Cisjordània respectivament. El 1967, 
Israel va ocupar Jerusalem Est, Cisjordània i Gaza després de guanyar la “Guerra dels Sis Dies” 
contra els països àrabs. Finalment, amb els acords d'Oslo l'autonomia dels territoris palestins va 
ser formalment reconeguda, encara que l'aplicació topa amb l'ocupació militar i el control del 
territori imposat per Israel.

 
El trimestre va estar marcat per l'impuls al procés de pau per part de la nova administració nord-
americana, que va instar Israel a acceptar una solució basada en la creació de dos Estats i a 
aturar la construcció d'assentaments. El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va 
respondre amb l'oferta d'un Estat palestí desmilitarizat i el reconeixement d'Israel com a Estat 
jueu, peticions que van ser rebutjades per la part palestina. Al marge de les negociacions 
polítiques, la violència va persistir sobre el terreny, on es van produir nombrosos incidents. A 
Cisjordània va haver-hi diversos enfrontaments entre colons jueus i població palestina, i a Gaza 
van tenir lloc atacs israelians que van causar la mort de diversos militants de Hamas. Un dels 
atacs, al començament de juny, va ser el més greu des de la fi de l'ofensiva israeliana sobre la 
Franja el desembre passat: van morir quatre palestins que suposadament estaven en possessió 
d'explosius. Després d'això, la direcció de Hamas va acusar Israel de no respectar l'alto el foc. 
Alhora, Israel va mantenir el bloqueig sobre Gaza, fet que va contribuir al greu deteriorament de 
les condicions de vida de la població palestina, com va ser denunciat per agències de les Nacions 
Unides i nombroses ONG17. D'altra banda, un informe elaborat per professors universitaris i 
professionals de diversos països va denunciar que la política d'Israel en els territoris ocupats 
palestins tenia característiques pròpies del colonialisme i encaixava amb la definició 
internacional d'apartheid. 
 
 
 

                                                      
16 Malgrat que “Palestina” (l'Autoritat Nacional Palestina és una entitat política vinculada a una determinada població i a 
un territori) no és un Estat reconegut internacionalment, es considera el conflicte entre Israel i Palestina “internacional” i no 
“intern” perquè és un territori ocupat il·legalment, i la seva pretesa pertinença a Israel no és reconeguda pel Dret 
Internacional ni per cap resolució de les Nacions Unides. 


17 Vegeu el capítol 4 (Crisis humanitàries) 
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Iemen Inici del conflicte: 2004 

Tipologia:  Sistema Intern 

Actors 
principals:  

Govern, seguidors del clergue Al-Houthi (Al-Shabab al-Mumen) 

Intensitat:  1 Evolució trimestral:  ↑ 

Síntesi: 
 

El conflicte va començar el 2004, quan els partidaris del clergue Al-Houthi, de minoria xiïta, van 
iniciar una rebel·lió al nord del Iemen amb la intenció de reinstaurar al conjunt sunnita del país un 
règim teocràtic similar al desaparegut el 1962. A més a més, els rebels sempre han acusat el 
Govern de corrupció i de desatendre les regions muntanyoses septentrionals, alhora que s'han 
oposat a la seva aliança amb els EUA en la lluita contra el terrorisme. El conflicte ha causat 
milers de víctimes i ha provocat el desplaçament de milers de persones. La violència es va 
intensificar al principi del 2007, fins que al juny es va aconseguir un acord de pau. No obstant 
això, es van mantenir els enfrontaments més o menys esporàdics i les acusacions de violació dels 
acords subscrits. 

 
La violència es va mantenir activa, encara que de baixa intensitat, en el conflicte que enfronta el 
Govern i els partidaris del clergue xiïta Al-Houthi a la província septentrional de Saada. Al 
començament de maig, els enfrontaments van causar set morts, i totes dues parts es van acusar 
mútuament d'haver violat l'alto el foc. La tensió va augmentar quan a mitjan juny el Govern va 
acusar el grup de ser responsable de la mort de tres ciutadans estrangers i del segrest de sis més 
a la zona, acusacions negades pels seguidors d'Al-Houthi. Diversos analistes van alertar del perill 
que el conflicte s'agreugés i desestabilitzés el conjunt del país. Per altra banda, els disturbis que 
es van produir al sud durant el trimestre van ser qualificats com els pitjors des de l'acabament del 
2006. Els partidaris del Moviment del Sud (SM, per les seves sigles en anglès) reivindiquen la 
secessió del sud perquè consideren que el poder central no distribueix equitativament al conjunt 
del país els beneficis procedents dels recursos naturals. Els enfrontaments van escalar el 21 de 
maig amb la celebració del 19è aniversari de la reunificació del,Iemen, i tres manifestants van 
morir i 100 més van ser arrestats per les autoritats a Aden. 
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Tensions 
 

 Durant el trimestre es van mantenir actives 83 tensions, la majoria a l’Àsia (27) i a 
l’Àfrica (26), i la resta a Europa (14), Orient Mitjà (vuit) i Amèrica (vuit). 

 L'ofensiva rebel txadiana i la posterior incursió a Sudan de l'Exèrcit txadià van 
agreujar de nou el clima de desconfiança i enfrontament entre Sudan i Txad. 

 La mort de candidats a la presidència i de destacades figures polítiques a mans de 
comandaments militars i les remors sobre un possible cop d'Estat van augmentar la 
inestabilitat a Guinea-Bissau. 

 A Perú s’agreujà substancialment la tensió pels enfrontaments entre la Policia i 
col·lectius indígenes i per l'increment dels xocs entre les Forces Armades i Sendero 
Luminoso. 

 L'intent de destitució del Cap de l'Exèrcit de Nepal pel primer ministre va desembocar 
en una crisi política i un nou Govern sense la presència dels maoistes. 

 Rússia va vetar la renovació de la missió de l'ONU a Abjàsia, mentre es van 
deteriorar les relacions russo-georgianes i va augmentar la inestabilitat interna a 
Geòrgia. 

 La celebració d'eleccions presidencials a l’Iran va desencadenar una de les majors 
protestes populars des del 1979, amb almenys 20 persones mortes, 100 ferides i prop 
de 500 arrestades.  

 
 
En aquest capítol s'analitzen les 83 tensions actives durant el segon trimestre del 2009.1 Àsia i 
l'Àfrica van ser els continents amb un nombre més gran d'escenaris de tensió (27 i 26, 
respectivament), seguides d'Europa (14), Orient Mitjà (vuit) i Amèrica (vuit). Es va reduir en una 
la xifra total de tensions respecte al trimestre anterior, a causa, per una banda, de la reducció de 
la tensió a tres escenaris africans (Camerun, Sierra Leone, Subregió del Riu Mano) i, d'altra 
banda, un d'europeu (Armènia). Paral·lelament, van sorgir tres nous casos de tensió: Hondures, 
pel cop d'Estat contra el president Manuel Zelaya; Geòrgia, per l'augment de la seva inestabilitat 
interna en un marc regional conflictiu; i l'Índia (Nagaland), que va deixar de ser considerat 
conflicte armat però va mantenir nivells intermedis de tensió. Del total de tensions, vuit casos 
(9%) van tenir una intensitat molt elevada (Guinea Bissau; Madagascar; el Sudan; el Perú; Corea 
RPD – els EUA, el Japó, la Rep. de Corea; el Pakistan i Rússia [Daguestan]), mentre la gran 
majoria van ser d'intensitat mitjana (47%) o baixa (44%). 
 

Gràfic 2.1. Distribució regional del nombre de tensions en el 2º trimestre del 2009  
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1 Es considera tensió aquella situació en la qual la persecució de determinats objectius o la no-satisfacció de determinades 
demandes plantejades per diversos actors comporta alts nivells de mobilització política i social, i/o un ús de la violència amb una 
intensitat que no aconsegueix la d'un conflicte armat, que pot incloure enfrontaments, repressió, cops d'Estat, atemptats o altres 
atacs, i l'escalada dels quals podria degenerar en un conflicte armat en determinades circumstàncies. Les tensions estan 
normalment vinculades a: a) demandes d'autodeterminació i autogovern, o aspiracions identitàries; b) l'oposició al sistema 
polític, econòmic, social o ideològic d'un Estat, o a la política interna o internacional d'un govern, fet que en tots dos casos 
motiva la lluita per a accedir o erosionar el poder; o c) al control dels recursos o del territori. 
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Taula 2.1.  Resum de les tensions en el 2º trimestre de 2009 

Intensitat4 
Tensió2   Tipologia 3 Actors Principals Evolució 

trimestral5 
Àfrica 

Interna 1 Angola (Cabinda) 
Autogovern, Recursos 

Govern, grup armat FLEC, aliança política de moviments socials i 
grups armats Fòrum Cabindès per al Diàleg = 

Interna 2 Burundi 
Identitat, Govern 

Govern, oposició armada (PALIPEHUTU-FNL, conegut com a FNL, 
i facció dissident de les FNL) i oposició política (facció de CNDD-
FDD de Hussein Radjabu, UPRONA, FRODEBU) 

↓ 

Interna 
Internacionalitzada 

1 Comores 

Autogovern 

Govern de la Unió de les Comores exercit per Grand Comora, Govern 
regional d'Anjouan, Govern regional de Moheli, missió de la UA  

= 
Internacional 2 Txad – Sudan 
Govern 

Txad, Sudan, grups armats d'oposició txadians i sudanesos 
↑ 

Interna 1 Congo 

Autogovern, Govern 

Govern, partit opositor CNR i milícies Ninjas del reverend Ntoumi 

↑ 

Interna 
internacionalitzada 

1 Côte d'Ivoire 

Govern, Recursos 

Govern, aliança armada Forces Nouvelles, milícies 
progovernamentals, ONUCI, Forces Licorne 

= 
Internacional  2 Djibouti – Eritrea 
Territori 

Djibouti, Eritrea 
= 

Internacional 2 Eritrea – Etiòpia 
Territori 

Eritrea, Etiòpia 
= 

Interna 1 Etiòpia 
Govern 

Govern, oposició política i social (Partits CUD, UEDF), grup armat 
EPPF = 

Interna 2 Etiòpia (Oromiya) 
Autogovern, Identitat 

Govern central, govern regional oposició política i social, oposició 
armada OLF, IFLO ↑ 

Interna 2 Guinea 
Govern 

Govern, Forces Armades, sindicats, partits polítics d'oposició 
↓ 

Interna 3 Guinea Bissau 
Govern 

Forces Armades, partits polítics PAIGC, PRS i PUSD, xarxes 
internacionals de narcotràfic = 

Interna 1 Guinea Equatorial 
Govern 

Govern, oposició política a l'exili, organitzacions d'exiliats 
= 

Interna 2 Kènia 
Identitat, Govern, 
Recursos 

Govern, milícies d'adscripció ètnica, oposició política i social (partits 
polítics, organitzacions de la societat civil), SLDF, secta Mungiki = 

Interna 3 Madagascar 
Govern 

President (Marc Ravalomanana), alcalde d'Antananarivo (Andry 
Rajoelina), forces de seguretat de l'Estat = 

Interna 1 Mali 
Identitat, Recursos 

Govern, facció del grup armat ADC d'Ibrahim Ag Bahanga 

↓ 

Internacional6 1 Marroc – Sàhara 
Occidental Autogovern, 

Identitat, Territori 

Marroc, República Àrab Saharaui Democràtica (RASD), grup armat 
Frente POLISARIO = 

                                                 
2 En aquesta columna s'assenyalen els Estats en els quals hi ha tensions, especificant entre parèntesis la regió de l'Estat víctima de la 
tensió o el nom del grup armat que protagonitza el conflicte. Aquesta última opció s'utilitza en els casos en què existeix més d'una tensió en 
un mateix Estat o en un mateix territori d'un Estat amb la finalitat de diferenciar-los. 
3 Aquest informe classifica i analitza les tensions a partir d'una doble tipologia que aborda per una part les causes o incompatibilitat 
d'interessos, i per una altra la confluència entre escenari del conflicte i actors. Quant a les causes, es poden distingir les següents: 
demandes d'autodeterminació i autogovern (Autogovern) o aspiracions identitàries (Identitat); oposició al sistema polític, econòmic, social 
o ideològic d'un Estat (Sistema) o a la política interna o internacional d'un Govern (Govern), que en tots dos casos motiva la lluita per a 
accedir al poder o erosionar-lo; o lluita pel control dels recursos (Recursos) o del territori (Territori). Pel que fa a la segona tipologia, les 
tensions poden ser internes, internes internacionalitzades o internacionals. D'aquesta manera, es considera tensió interna la protagonitzada 
per actors del mateix Estat que operen exclusivament en i des de l'interior d'aquest. En segon lloc, s'entén per tensió interna 
internacionalitzada aquella en la qual algun dels actors principals és forà, i/o quan la tensió s'estén al territori de països veïns. En tercer 
lloc, s'entén per tensió internacional aquella en la qual s'enfronten actors estatals o no estatals de dos o més països. 
4La intensitat d'una tensió (alta, mitjana o baixa) i la seva evolució (escalada, reducció, sense canvis) s'avaluen principalment a partir del 
grau de violència registrat i del grau de mobilització política i social. 
5 En aquesta columna es compara l'evolució dels esdeveniments del trimestre actual amb la del trimestre anterior, i el símbol ↑ apareix si 
la situació general durant el trimestre actual és més greu que la de l'anterior, ↓ si és millor i = si no ha experimentat canvis significatius. 
6 Malgrat que el Sàhara Occidental no és un Estat reconegut internacionalment, es considera la tensió entre El Marroc i el Sàhara 
Occidental “internacional” i no “interna” perquè es tracta d'un territori per descolonitzar i la seva pretesa pertinença al Marroc no és 
reconeguda pel Dret Internacional ni per cap resolució de les Nacions Unides.  
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Interna 1 Mauritània 
Govern 

Govern, oposició política i social 
= 

Interna 2 Níger 
Identitat, Recursos 

Govern, oposició armada (MNJ, FFR, FARS) 

↓ 
Interna 2 Nigèria 
Identitat, Recursos 

Comunitats cristianes i musulmanes, partits polítics, milícies 

comunitàries = 

Interna 2 RD Congo 
Govern, Recursos 

Govern, oposició política i social i antics grups armats d'oposició  
= 

Internacional 2 Regió dels Grans 
Llacs Identitat, Govern, 

Recursos 

Governs de RD Congo, Ruanda, Uganda; grups armats d'oposició 
ugandesos ADF-NALU i LRA, grups armats d'oposició ruandesos 
FDLR i milícies Rasta, grups armats d'oposició congolesos d'Ituri 
(FNI, FRPI, MRC) i CNDP, milícies congoleses Mai Mai, grup 
armat d'oposició burundès FNL 

↓ 

Interna 1 Senegal 
(Casamance) Autogovern 

Govern, grup armat MFDC i les diferents faccions 
↑ 

Interna 2 Somàlia 
(Somalilàndia-
Puntlàndia) 

Territori 
República de Somalilàndia, regió autònoma de Puntlàndia, SUDA 

= 

Interna 3 Sudan 
Autogovern, 
Recursos, Identitat 

Partits polítics NCP i SPLM, grup armat SPLA, milícies 
progovernamentals, ètnies i subclans dinkas i nuer al sud = 

Interna 1 Zimbabue 
 
 

Govern 
Partits polítics ZANU-PF i MDC, milícies de veterans i joves afins al 
ZANU-PF 
 
 

= 

Amèrica 

Interna 2  
Bolívia 

Govern, Autogovern 

Govern, oposició política i social (partits polítics, autoritats i 
organitzacions de la societat civil dels departaments orientals) 

= 

Interna 1 Equador 
Govern, Recursos 

Govern, oposició política i social (Congrés, organitzacions 
camperoles i indígenes contra l'acció de transnacionals extractives) = 

Interna 
internacionalitzada 

2 Haití 

Territori, Govern 

MINUSTAH, Govern, oposició política (seguidors de l'expresident 
Jean-Bertrand Aristide) i armada (bandes juvenils) 

↑ 

Interna 2 Hondures 
Govern 

Govern de Manuel Zelaya, oposició política i Forces Armades 
↑ 

Interna 1 Mèxic (Chiapas) 
Identitat, Sistema  

Govern, oposició política i social (EZLN, organitzacions socials) 

= 
Interna 1 Nicaragua  

Govern  

Govern, oposició política i social  
↓ 

Interna 3 Perú 
Govern 

Govern, oposició armada (faccions romanents de Sendero Luminoso) 
i política i social (organitzacions camperoles i indígenes) ↑ 

Interna 1 Veneçuela 
 
 

Govern 

Govern, oposició política i social 
 
 

= 

Àsia 

Interna 1 Bangla Desh 

Govern 

Govern, oposició política i social (AL, BNP), forces de seguretat 

↓ 
Interna 1 Bangla Desh (JMB) 
Sistema 

Govern, oposició armada (JMB) ↓ 
Interna  1 Bangla Desh 

(PBCP) Sistema 
Govern, oposició armada (PBCP) ↓ 

Interna 
internacionalitzada 

2 Xina (Tibet) 

Autogovern, 
Identitat, Sistema 

Govern xinès, dalai-lama i Govern tibetà a l'exili, oposició política i 
social al Tibet a les províncies limítrofes 

↓ 

Interna  1 Xina (Turquestan 
Oriental) Autogovern, 

Identitat, Sistema 

Govern, oposició armada (ETIM, ETLO), oposició política i social 
↓ 
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Internacional 3 Corea, RPD –EUA, 
Japó, Rep. de 
Corea7 

Govern, Sistema 

RDP Corea, Rep. de Corea, Xina, EUA, Japó, Rússia 
 ↑ 

Interna 1 Filipines 
(Mindanao-MNLF) Autogovern, Identitat 

Govern, faccions del grup armat MNLF  
↑ 

Interna 1 Fiji 
Govern 

Govern, oposició política i social 
= 

Interna 2 Índia (Nagaland) 
Identitat 

Govern, NSCN-K, NSCN-IM 
↓ 

Internacional 2 Índia – Pakistan 
Identitat, Territori 

Índia, Pakistan 
↓ 

Interna 1 Índia (Tripura) 
Autogovern 

Govern, oposició armada (NLFT, ATTF) 
= 

Interna 1 Indonèsia 
(Sulawesi) 

Identitat 

Govern, organitzacions polítiques i armades que operen sobre eixos 
de divisió religiosa 

= 

Interna 1 Indonèsia 
(Moluques) Autogovern, Identitat 

Govern, organitzacions polítiques i armades que operen sobre eixos 
de divisió religiosa = 

Interna 2 Indonèsia (Papua 
Occidental) Autogovern, 

Identitat, 
Recursos 

Govern, grup armat OPM, oposició política i social (organitzacions 
autonomistes o secessionistes, indigenistes i de drets humans), grups 
indígenes papús, empresa minera Freeport 

↑ 

Interna 2 Indonèsia (Aceh) 
Autogovern, 
Identitat, 
Recursos 

Govern indonesi, Govern regional d'Aceh, oposició política 
↓ 

Interna 1 Kirguizistan 
Govern 

Govern, oposició política i social 
↑ 

Interna 
internacionalitzada 

2 Laos 

Sistema, Identitat 

Govern, organitzacions polítiques i armades d'origen hmong 

↑ 

Interna 2 Myanmar 
Sistema 

Govern, oposició política i social (partit opositor LND) 
↑ 

Interna 2 Nepal 
Sistema 

Govern, Forces Armades, oposició política i social 
↑ 

Interna 2 Nepal (Terai) 
Autogovern, Identitat 

Govern, organitzacions madhesis polítiques (MRPF) i armades 
(JTMM, MMT, ATLF, entre d'altres) ↓ 

Interna 3 Pakistan 
Govern, Sistema 

Govern, oposició política i social (partit opositor PPP, judicatura), 
milícies dels talibans = 

Interna 2 Tailàndia 
Govern 

Govern, oposició política i social 
↓ 

Territori 2 Tailàndia – 
Cambodja Internacional 

Tailàndia, Cambodja 
↑ 

Interna 2 Tadjikistan 
Govern 

Govern, oposició política i social, senyors de la guerra 
= 

Interna 
internacionalitzada 

1 Timor-Leste 

Govern 

Govern, missió internacional International Security Forces, oposició 
política i social (simpatitzants del líder rebel Alfredo Reinado, 
simpatitzants del partit FRETILIN, militars acomiadats, bandes 
armades) 

= 

Interna 1 Turkmenistan 
Govern 

Govern, oposició política i social 
= 

Interna 1 Uzbekistan 
 
 

Sistema, Govern 
Govern, oposició política i social, grups armats islamistes 

= 

Europa  

Internacional 2 Armènia  – 
Azerbaidjan 
(Nagorno-
Karabakh) 

Autogovern, 
Identitat, Territori 

Govern de l'Azerbaidjan, Govern de l'autoproclamada República de 
Nagorno-Karabakh, Armènia ↓ 

Interna 1 Bielorússia 
Govern 

Govern, oposició política i social 
= 

Bòsnia i Interna Govern central, Govern de la República Srpska, Govern de la 2 

                                                 
7 Aquesta tensió internacional afecta altres països no citats, els quals hi estan involucrats amb diferents graus d'implicació.   
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internacionalitzada 
Hercegovina Govern, Identitat, 

Autogovern 

Federació de Bòsnia i Hercegovina, alt representant de la comunitat 
internacional ↑ 

Interna 1 Xipre 
Autogovern, 
Identitat, Territori 

Govern de Xipre, Govern de l'autoproclamada República Turca del 
Nord de Xipre = 

Interna 
internacionalitzada 

1 Geòrgia 

Govern 

Govern de Geòrgia, Govern de Rússia 

↑ 
Interna 
internacionalitzada 

3 Geòrgia (Abkhàzia) 

Autogovern, Identitat 

Govern de Geòrgia, Govern de l'autoproclamada República 
d'Abkhàzia, Rússia 

= 
Interna 
internacionalitzada 

2 Geòrgia (Ossètia 
del Sud) 

Autogovern, Identitat 

Govern de Geòrgia, Govern de l'autoproclamada República d'Ossètia 
del Sud, Rússia 

= 
Interna 1 Macedònia (nord-

oest) Autogovern, Identitat  
Govern, grups polítics i actors armats de la comunitat albanesa 

↑ 
Interna 
internacionalitzada 

1 Moldàvia, Rep. del 
(Transdnièster) 

Autogovern, Identitat 

Govern de Moldàvia, Govern de l'autoproclamada República del 
Transdnièster, Rússia  

= 
Interna 3 Rússia (Daguestan) 
Sistema, Govern, 
Identitat 

Govern rus, Govern de la república del Daguestan, grups armats 
d'oposició, oposició social i política ↑ 

Interna 2 Rússia (Kabardino-
Balkària) Sistema, Identitat 

Govern rus, Govern de la república de Kabardino-Balkària, grups 
armats d'oposició = 

Interna 2 Rússia 
(Karacháevo-
Cherkesia) 

Sistema, Identitat 
Govern rus, Govern de la república de Karacháevo-Cherkesia, grups 
armats d'oposició = 

Interna 2 Rússia (Ossètia del 
Nord) Sistema, Identitat 

Govern rus, Govern de la república d'Ossètia del Nord, grups armats 
d'oposició = 

Interna8 
internacionalitzada 

1 Sèrbia – Kosovo 

Autogovern, Identitat  

Govern de Sèrbia, Govern de Kosovo, representants polítics i socials 
de la comunitat sèrbia de Kosovo, UNMIK, KFOR 

↓ 

Orient Mitjà 

Interna 
internacionalitzada 

1 Aràbia Saudita 

Sistema 

Govern, grup armat Al-Qaida 

= 
Interna 1 Egipte 
Govern 

Govern, oposició política i social (Germans Musulmans) 
↓ 

Interna 2 Iran 
Govern 

Govern, oposició política, religiosa i social 
↑ 

Interna 
internacionalitzada 

2 Iran (nord-oest) 

Autogovern, Identitat 

Govern, grup armat PJAK 

= 
Internacional 2 Iran – EUA, 

Israel9 Sistema 
Iran, EUA, Israel 

= 
Internacional 2 Israel – Líban – 

Síria Sistema, Recursos, 
Territori 

Israel, Síria, grup libanès Hezbollah i la seva facció armada 
(Resistència Islàmica) ↑ 

Interna 
internacionalitzada 

2 Líban 

Govern 

Govern, oposició política i social, braç armat de Hezbollah 
(Resistència Islàmica), milícies 

= 
Palestina Interna 2 
 Govern 

ANP, Al-Fatah, grup armat Brigades dels Màrtirs d'Al-Aqsa, Hamas 
i la seva facció armada Brigades Ezzedin al-Qassam = 

1: Intensitat baixa; 2: Intensitat mitjana; 3: Intensitat alta. 
↑: escalada de la tensió; ↓: reducció de la tensió; =: sense canvis. 
Les tensions marcades en negreta són descrites en el capítol. 

 
 

                                                 
8 La tensió entre Kosovo i Sèrbia es considera "interna internacionalitzada" perquè, tot i que Kosovo ha estat reconegut com a Estat per 
desenes de països, el seu estatus legal internacional encara no és clar ni definit. Per això, s'ha optat per mantenir la categoria de tensió 
de les anteriors edicions de l'informe.  
9 Aquesta tensió internacional afecta altres països no citats, els quals hi estan involucrats amb diferents graus d'implicació. 
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Tensions: evolució trimestral per regions 
 
Àfrica 
 

a) Àfrica Austral  
 
Madagascar Intensitat:  3 Evolució trimestral: = 

Tipologia:  Govern Interna 

Actors 
Principals:  

President Marc Ravalomanana, alcalde d'Antananarivo Andry Rajoelina, forces de seguretat de 
l'Estat 

Síntesi: 
 

Des del començament de l'obertura del règim militar socialista en la dècada dels noranta, 
imposat per Didier Ratsiraka després d'un cop d'Estat el 1975, l'illa ha viscut processos 
d'inestabilitat política intermitents. En les eleccions presidencials de l'any 2001 el líder opositor 
i alcalde d'Antananarivo, Marc Ravalomanana, es va autoproclamar vencedor en la primera 
volta i va denunciar que les eleccions havien estat fraudulentes. El bloqueig polític va portar a la 
violència entre partidaris de Ravalomanana i Ratsiraka. Finalment, el tribunal constitucional va 
reconèixer la victòria de Ravalomanana i Ratsiraka es va exiliar a França. El tancament de 
l'emissora i la cadena de ràdio del líder opositor i alcalde d'Antananarivo Andry Rajoelina el 
febrer del 2009, després de l'emissió d'una entrevista amb l'expresident Ratsiraka, va provocar 
l'inici de les protestes massives en contra de Ravalomanana, acusat d'ineficiència a l'hora de 
reduir la pobresa que afecta la població i d'autoritarisme. 

 
La situació de crisi política va continuar aguditzant la tensió a l'illa encara que les manifestacions 
i principalment els enfrontaments amb la Policia per part de seguidors del president deposat, 
Marc Ravalomanana, van ser menors. No obstant això, com a mínim dues persones van morir 
durant les protestes. Durant les últimes setmanes del mes de juny la presència militar va 
augmentar als carrers i l'Exèrcit es va declarar en situació d'alerta després que l'organisme 
regional COMESA anunciés que no descartava la intervenció militar com a mitjà per a restaurar 
l'ordre constitucional a Madagascar, notícia fortament criticada per França i les Nacions Unides, 
que veuen en el diàleg l'única sortida possible. Van continuar les detencions de partidaris i 
membres del partit polític de Ravalomanana, TIM, i va destacar per la seva gravetat l'assalt de la 
seu del Tribunal Constitucional a Antananarivo per part dels cossos militars, que van detenir el 
seu cap de seguretat, a qui acusen de planejar un cop d'estat per a deposar l'actual president, no 
reconegut internacionalment, Andry Rajoelina. Davant la falta d'avenços en el diàleg polític per a 
la creació d'un Govern de consens, el mediador africà Ablasse Ouedraogo va suspendre les 
negociacions. Amb anterioritat, l'enviat especial de les Nacions Unides, Tiebile Drame, havia 
expressat la seva preocupació per l'acord de tots els partits per a permetre presentar-se a les 
eleccions presidencials vinent a tots els expresidents, ja que considerava que aquesta decisió 
només agreujaria la tensió i la crispació social. 
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b) Àfrica Occidental  
 
Guinea Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↓ 

Tipologia:  Govern Interna 

Actors 
Principals:  

Govern, Forces Armades, sindicats, partits polítics d'oposició 

Síntesi: 
 

El règim de Lansana Conté, en el poder des del cop d'estat del 1984, ha exercit des 
d'aleshores una forta repressió contra l'oposició política i la societat civil. La greu situació 
d'inestabilitat política, les constants violacions dels drets humans i el declivi econòmic de 
Guinea han provocat sovint l'augment de les tensions socials i els intents de cop d'Estat i 
d'assassinat del president. Els motins militars són constants en un país controlat pels alts 
càrrecs de l'exèrcit. Davant la convocatòria de vaga general del 2007 el President va 
decretar l'estat d'excepció, fet que va conduir a una violenta repressió dels manifestants i al 
nomenament d'un nou primer ministre de consens amb els principals sindicats. La mort de 
Conté el desembre del 2008 va ser aprofitada per l'Exèrcit per a donar un cop d'Estat i 
conformar una Junta Militar per dirigir el país. 

 
Van prosseguir les detencions de militars i polítics acusats per la Junta Militar d'implicació en el 
narcotràfic i la corrupció política. Entre els acusats es troba l'antic cap de les Forces Armades, 
Diarra Camara. En aquest sentit, Human Rights Watch va denunciar que els soldats guineans 
continuaven perpetrant saquejos i actes de violència contra la població en general en el context 
d'aquesta campanya de repressió. No obstant això, el president de la Junta, Moussa Dadis 
Camara, va anunciar les dates per a les pròximes eleccions, abans que acabi l'any, i la seva 
intenció de no presentar-se com a candidat, tal com havien sol·licitat diversos grups de la societat 
civil i ECOWAS. La delinqüència va augmentar fortament a Conakry, cosa que va dur a 
l'organització de protestes per part dels comerciants que reclamaven més seguretat. Les 
manifestacions van ser sufocades per la Policia i van causar dos ferits. 
 
Guinea Bissau Intensitat:  3 Evolució trimestral: = 

Tipologia:  Govern Interna 

Actors 
Principals:  

Forces Armades, partits polítics PAIGC, PRS i PUSD, xarxes internacionals de 
narcotràfic 

Síntesi: 
 

La història de Guinea Bissau des de la independència de Portugal el 1974 inclou un seguit 
de guerres civils i cops d'Estat que han impedit al país assolir l'estabilitat política i han fet 
fracassar tot intent de funcionament democràtic. La gran influència de les Forces 
Armades sobre la realitat política del país i els enfrontaments entre partits que 
representen diferents grups ètnics són un gran obstacle per a l'èxit de la pau. La ruptura 
del pacte d'estabilitat firmat el 2007 entre els principals partits polítics va ser, una 
vegada més, una oportunitat perduda per a posar fi a la dinàmica violenta que domina la 
vida política. L'impacte cada vegada més gran de les xarxes del narcotràfic internacional 
a l'Àfrica Occidental s'ha convertit en un factor afegit a la crisi. L'assassinat del president, 
Joao Bernardo Vieira, el març del 2009, podria representar el començament d'una nova 
època de greu inestabilitat.

 
El ministre d'Administració Territorial i candidat a la presidència, Baciro Dabo, i l'exministre de 
Defensa, Helder Proenca, van morir a mans de l'Exèrcit quan es van resistir a ser detinguts per la 
seva suposada implicació en un complot de cop d'Estat per a eliminar el president interí i el 
primer ministre. No obstant això, fonts properes a les víctimes van negar la versió oficial oferta 
per les Forces Armades i van assenyalar que es tractava d'assassinats polítics. Davant la deriva 
violenta de la crisi política, ECOWAS va enviar una missió de contacte liderada pel cap de la 
secció de Defensa, Paul Dike, per a intervenir entre les forces polítiques i recuperar l'estabilitat al 
país. Altres figures polítiques han estat detingudes i l'exprimer ministre, Faustino Fudut Imbali, 
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seguia desaparegut després d'haver estat suposadament detingut i torturat per membres de 
l'Exèrcit. Tant les Nacions Unides com ECOWAS i la UA van sol·licitar l'establiment immediat 
d'una comissió d'investigació internacional i independent per a investigar totes les morts de 
personatges polítics i membres de la societat civil des de l'assassinat del president Joao Vieria 
Junior. La reducció i professionalització de les Forces Armades també va ser un altre punt 
d'acord. El primer ministre, Carlos Gomes Junior, va anunciar que es celebrarien eleccions 
presidencials el 28 de juny. 
 
Níger Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↓ 

Tipologia:  Identitat, Recursos Interna 

Actors 
principals:  

Govern, oposició armada (MNJ, FFR, FARS) 

Síntesi: 
 

Els tuaregs poblen les regions que voregen el desert del Sàhara des d'abans que es conformessin 
els actuals Estats africans. Des de la independència de Níger, els tuaregs que resideixen al nord 
han protagonitzat diverses revoltes, que en els anys noranta van arribar a convertir-se en conflicte 
armat, per demanar més participació econòmica i política a l'Estat, a més del desenvolupament de 
les regions que habiten. La falta de concreció dels acords de pau de 1995 va ser una de les raons 
esgrimides per l’MNJ per iniciar una campanya violenta contra les Forces Armades el 2007, a 
més de la falta de control sobre els recursos naturals (urani) que es produeixen en els seus 
territoris. La falta de reconeixement d’objectius polítics en l'activitat del MNJ per part del 
Govern, i la seva insistència a implicar al grup amb el tràfic il·legal d'armes i narcòtics al Sàhara 
només ha fet que contribuir a enquistar més la situació. 

 
A la fi del mes de maig es va iniciar una nova crisi política en el país després que el president, 
Mamadou Tandja, dissolgués el Parlament i anunciés la celebració d'un referèndum per a 
l'aprovació d'una nova Constitució que augmenti el nombre de mandats presidencials. La decisió 
va ser presa després que el Tribunal Constitucional declarés il·legal la pretesa reforma de la 
Carta Magna. L'anunci va arribar seguit d'enfrontaments entre partidaris i detractors de la 
mesura, que es van saldar amb una víctima mortal. Posteriorment, la Comissió Electoral va fixar 
el 20 d'agost com a data per a la celebració d'eleccions legislatives per a la creació d'una nova 
càmera. ECOWAS va amenaçar que aplicaria sancions econòmiques si el Govern i el seu 
president no es comprometien a respectar les institucions i la legalitat democràtiques i feien 
marxa enrere en la idea del referèndum. D'altra banda, Tandja va decidir prorrogar l'estat 
d'emergència al nord del país, on té lloc un conflicte amb diversos grups armats tuareg, malgrat 
que la seva supressió va ser una de les condicions presentades pels grups per a continuar amb les 
converses de pau iniciades a l'abril a Agadèz (nord). 
 
Nigèria Intensitat:  2 Evolució trimestral: = 

Tipologia:  Identitat, recursos Interna 

Actors 
Principals:  

Comunitats cristianes i musulmanes, partits polítics, milícies comunitàries 

Síntesi: 
 

Des de l'any 1999, en què el poder polític va tornar als civils després de successives dictadures i 
cops d'Estat, el Govern no ha pogut imposar un sistema democràtic al país. Encara persisteixen 
grans diferències econòmiques i socials entre els diferents estats que conformen Nigèria per la falta 
de descentralització, i entre les diferents capes socials, fet que fomenta la inestabilitat i els esclats 
de violència. Igualment, les fortes divisions interreligioses, interètniques i polítiques alimenten la 
persistència de la violència a tot el país. La falta de transparència i la corrupció en el terreny 
polític són esculls addicionals per a la democràcia a Nigèria. Les pràctiques mafioses i el recurs a 
l'assassinat polític com a estratègia electoral han impedit, almenys en els dos últims comicis 
presidencials, el lliure exercici del dret a vot de la població, i han fet créixer el descontentament i 
les pràctiques fraudulentes. 
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Les tensions entre les comunitats nòmades i sedentàries al centre i nord del país van créixer en els 
últims mesos, segons informacions de l'agència de notícies IRIN. Les mateixes fonts assenyalaven 
que milers de membres de comunitats ramaderes van ser expulsats de les ciutats més importants 
dels estats septentrionals per temor que es produïssin esclats de violència, fet que només va 
contribuir a augmentar la tensió després que diverses organitzacions fulani (comunitat ramadera) 
denunciessin que la mesura tenia forts tints xenòfobs i que no responia a una situació real 
d'inseguretat. Aquestes acusacions van ser reconegudes també per l'informe de la comissió 
parlamentària encarregada d'investigar els esdeveniments violents que van tenir lloc a Jos (nord) 
el desembre del 2008 i en els quals van morir al voltant de 400 persones. En el seu informe final 
instava a posar fi a les restriccions de l'accés a la propietat i a la lliure circulació de les persones 
considerades estrangeres en el seu mateix país, en clara referència als grups ramaders 
transhumants. Durant el trimestre va haver-hi enfrontaments entre les comunitats chala i fulani a 
Plateau, i entre comunitats cristianes i musulmanes a l'estat de Niger. 
 
Senegal (Casamance) Intensitat:  1 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Autogovern Interna 

Actors Principals:  Govern, grup armat MFDC i diferents faccions 

Síntesi: 
 

Casamance és una regió senegalesa virtualment separada del país per Gàmbia on, des 
de 1982, el Moviment de les Forces Democràtiques de Casamance (MFDC) demana la 
independència. L'enfrontament entre les forces armades i el MFDC va tenir la màxima 
expressió de violència durant els anys noranta, i va concloure el 2004 amb la 
signatura dels acords de pau pel seu màxim líder, Diamacoune Senghor. Des de 
llavors han prosseguit els enfrontaments de baixa intensitat entre diferents faccions, 
que no reconeixen l'acord aconseguit amb el govern i que lluiten per augmentar el seu 
control sobre el territori.  

 
La violència va augmentar en els últims mesos a la regió amb assalts en els principals eixos de 
carreteres i llocs de control de les forces de seguretat atribuïts a la facció de l'MFDC liderada per 
Bertrand Sambou, conegut com Essaoulé, que opera principalment al departament de Binogna, 
segons fonts militars. Un gran nombre de comerços van ser saquejats i almenys dues persones van 
morir víctimes de robatoris amb violència. Un camió militar va ser objecte d'un atac amb coet 
que no va generar víctimes. L'augment de la tensió coincideix amb l'època de sembra, cosa que 
podria tenir repercussions sobre els resultats de les collites i la seguretat alimentària dels 
habitants de Casamance. 
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c) Banya d'Àfrica 
 
Etiòpia (Oromiya) Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Interna 

Actors Principals:  Govern central, govern regional oposició política i social, oposició armada OLF, 
IFLO 

Síntesi: 
 

Etiòpia és objecte de moviments de caràcter secesionista o de rebuig del poder 
central des dels anys setanta. L'oromo OLF sorgeix entre 1973 i 1974 i opera a la 
regió etíop d'Oromiya, en el centre i sud del país, en contra de la dictadura de 
Mengistu i amb l'objectiu d'establir un Estat independent per a la comunitat oromo. 
Malgrat les seves diferències, els moviments polítics i armats de caràcter 
nacionalista oromo participen al costat d'altres moviments insurgents del país per a 
derrocar el règim de Mengistu el 1991. No obstant això, l'OLF es desmarca al 1992 
del Govern de transició liderat pel partit TPLF de Meles Zenawi, que controla la 
coalició en el poder, l'Ethiopian People’s Revolutionary Democratic Front (EPRDF), 
i des de llavors inicia la lluita armada contra el Govern central i contra d’altres 
moviments polítics oromos progubernamentals exigint la independència de la 
comunitat oromo. En diverses ocasions ha col·laborat amb l'ONLF d'Ogaden en 
accions contra el Govern central. 

 
Organitzacions opositores van denunciar que havien mort entre 100 i 200 persones i desenes més 
havien resultat ferides de diversa consideració com a conseqüència d'enfrontaments, instigats pel 
Govern segons aquestes fonts, entre les comunitats oromo i sidama, prop d'Awassa, al sud 
d'Etiòpia, al maig. En paral·lel, 21 persones van morir en enfrontaments similars entre 
comunitats afar i el clan kereyu dels oromo, també instigats pel Govern a Fentale (sud-est), 
segons fonts opositores. Els grups armats OLF i SLF (aquest últim format per membres de la 
comunitat sidama), juntament amb líders tribals, van fer una crida als pobles oromo i sidama per 
a resoldre les seves disputes de forma pacífica. Després d'això, al començament de juny prop de 
3.000 estudiants universitaris de la comunitat oromo van dur a terme protestes contra el Govern 
a la Universitat d'Awassa per a denunciar la creixent opressió que exerceix el Govern etíop contra 
la comunitat oromo, acusada de protegir l'OLF. També van acusar el Govern d'alimentar 
conflictes entre els oromo i altres comunitats del país, de promoure divisions en el si de la 
comunitat oromo utilitzant la religió i el sentiment de pertinença al clan i a la comunitat, i 
d'incentivar la repressió política i l'explotació econòmica. Finalment, a mitjan juny el Parlament 
etíop va iniciar els tràmits per a l'adopció d'una llei antiterrorista que va ser condemnada per 
l'oposició política, i especialment pel partit oromo OFDM, que la va qualificar d'arma del Govern 
per a afeblir i perseguir l'oposició política, de cara a les eleccions del 2010. 
 
Djibouti – Eritrea Intensitat:  2 Evolució trimestral: = 

Tipologia:  Territori Internacional 

Actors 
Principals:  

Djibouti, Eritrea 

Síntesi: 
 

La demarcació fronterera entre els dos països és una font de desacord i de tensió. Aquesta 
frontera va ser fixada de forma confusa el 1901 per un tractat entre França (la potència 
colonial a Djibouti) i Itàlia (la potència colonial a Eritrea). Aquesta demarcació sense 
resoldre va provocar que tots dos països s'enfrontessin entre el 1996 i el 1999. El litigi s'ha 
agreujat a escala regional a causa de la tensió entre Eritrea i Etiòpia, ja que els EUA són un 
ferm aliat etíop des de la guerra a Somàlia, on Eritrea dóna suport a la coalició opositora 
mentre que Etiòpia i els EUA fan costat al Govern Federal de Transició; i també a causa de la 
guerra a la regió etíop d'Ogaden, on Eritrea dóna suport a la insurrecció. Djibouti, país 
neutral en el conflicte de Somàlia, ha estat la seu de les últimes converses de pau entre part 
dels actors somalis enfrontats. La situació de Djibouti és estratègica per al control del tràfic 
marítim al mar Roig (França i els EUA hi disposen de bases militars), i després de la guerra 
entre Eritrea i Etiòpia, Djibouti representa l'única sortida al mar per a Etiòpia. 
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Durant el trimestre, el Consell de Seguretat de l'ONU va continuar la seva ofensiva diplomàtica 
contra Eritrea, amb l'objectiu d'aconseguir resoldre el contenciós entre aquest país i Djibouti, i 
que això faciliti l'avenç d'altres temes en els quals Eritrea té un paper capdavanter, com ara la 
disputa amb Etiòpia (no va haver-hi cap avenç durant el trimestre) i l'agenda dels dos països a 
Somàlia.10 En aquest sentit, a l'abril el Consell de Seguretat va acusar el Govern eritreu d'ignorar 
la resolució dictada al gener en la qual s'exigia la retirada en cinc setmanes de les seves tropes 
del territori fronterer en litigi amb Djibouti, Ras Doumeira. En aquest sentit, el Consell va 
expressar la seva voluntat de reunir-se amb representants de l'Executiu eritreu per a manifestar-
los la seva preocupació davant l'incompliment de la resolució. D'altra banda, membres del Consell 
van encomiar els esforços de mediació que organitzacions com la UA, la Lliga Àrab o l'OCI 
havien realitzat fins al moment. A la fi de maig el Consell va acusar Eritrea d'estar subministrant 
armament als grups armats d'oposició somalis amb l'objectiu de desestabilitzar el Govern Federal 
de Transició somali, qüestió desmentida per Eritrea. Per la seva banda, diversos països i 
organitzacions regionals van exigir l'aplicació de sancions. El Consell va anunciar que realitzaria 
una investigació per a determinar els fets i decidir l'aplicació de sancions. 
 
Sudan Intensitat:  3 Evolució trimestral: = 

Tipologia:  Autogovern, Identitat, Recursos Interna 

Actors 
Principals:  

Partits polítics NCP i SPLM, grup armat SPLA, milícies progovernamentals, ètnies i 
subclans dinkas i nuer al sud 

Síntesi: 
 

L'any 2005, el grup armat SPLA i el Govern del Sudan van signar un acord de pau 
definitiu (CPA) que va posar fi als 20 anys de conflicte armat que havia enfrontat el nord 
amb el sud del país. La falta de concreció sobre diferents punts de l'acord dificulta els 
avenços del procés de pau. D'altra banda, la conclusió del conflicte a escala nacional va 
provocar el ressorgiment dels recels i les desavinences entre les diferents ètnies i clans 
que conviuen i competeixen per uns recursos escassos al sud del país. La contraposició 
entre les elits de Khartum i els estats de l'alt Nil que controlen la riquesa econòmica 
sudanesa i la resta dels estats que conformen el país es situa en l'eix de les tensions que 
amenacen la pau al Sudan.  

 
Almenys 21 persones van morir a l'estat de l'Alt Nil en un enfrontament entre membres d'una 
Unitat Integrada Conjunta pertanyent a les Forces Armades i a l'SPLA. D'altra banda, 244 
persones van morir quan la Policia va intentar crear una zona de separació entre les comunitats 
misseriya i reizegat per a impedir que seguissin enfrontant-se al Kordofan Meridional. 
Recentment, l'exministre d'Afers Humanitaris, reclamat per la Cort Penal Internacional per la 
seva implicació en crims de guerra a la regió de Darfur, Ahmed Haroun, va ser nomenat 
governador d'aquest sensible estat que conté la major part de les reserves de petroli del país. A la 
capital, un artefacte explosiu va ser trobat a la porta d'una de les oficines de l'SPLM. El partit 
havia anunciat recentment que no reconeixia les dades publicades pel cens nacional sobre el 
nombre total de població que forma part del sud, fixada pel registre com el 21% de la població 
nacional, lluny del terç reclamat pel sud en correspondència amb la seva actual representació al 
Govern. Finalment, les eleccions generals es van endarrerir fins al febrer del 2010, notícia que va 
ser ben rebuda per totes les parts. D'altra banda, el secretari general de l'ONU va anunciar la 
renovació del mandat de la UNMIS i va mostrar preocupació pel futur de l'acord de pau entre el 
nord i el sud. 
 
 
 
 

                                                 
10 Vegeu el capítol 1 (Conflictes armats). 
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Txad – Sudan Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Govern Internacional 

Actors 
Principals:  

Txad, Sudan, grups armats d'oposició txadians i sudanesos 

Síntesi: 
 

L'inici de la guerra al Darfur el 2003 va marcar la progressiva deterioració de les relacions 
entre tots dos Governs, els presidents dels quals s'havien aliat per a enderrocar el president 
txadià Hissène Habré per part d'Idriss Déby el 1990. Encara que durant el 2004 el Txad va 
intervenir entre el Govern sudanès i la insurrecció de Darfur, l'augment de la violència, 
l'afluència de població refugiada sudanesa cap a l'est del Txad i les incursions de les milícies 
progovernamentals sudaneses Janjaweed en aquesta zona van provocar nombroses crítiques 
cap a l'Executiu txadià per la seva política de neutralitat. Cal recordar que una part dels 
grups armats de Darfur pertanyen a la mateixa comunitat que governa el Txad, els zaghawes. 
El 2004 va haver-hi diverses insurreccions contra el Govern d'Idriss Déby, i des d'aleshores 
tots dos Governs han recolzat l'oposició armada de l'altre país. 

 
Malgrat que el 3 de maig tos dos països van arribar un nou acord a Doha, el quart després dels 
signats a Trípoli, Riyadh i Dakar, l'ofensiva rebel txadiana11 i la posterior invasió de les Forces 
Armades txadianes en territori sudanès van agreujar novament el clima de desconfiança i 
enfrontament. L'ofensiva de la rebel·lió txadiana dies després de l'acord de Doha va desencadenar 
noves acusacions del Txad envers el Sudan pels suports del Govern sudanès a la insurrecció 
txadiana. El Txad va dur a terme una incursió terrestre i aèria al Darfur Occidental, en territori 
sudanès, en persecució dels grups armats txadians, que va ser condemnada pel Sudan. Arran 
d'aquesta situació, es van succeir una sèrie d'iniciatives diplomàtiques de països, organitzacions 
regionals i internacionals. Líbia, durant la cimera de la Comunitat d'Estats del Sàhara i el Sahel 
(CEN-SAD) celebrada a Sabratha (prop de Trípoli, Líbia) i Qatar van intentar reduir la tensió i 
facilitar el diàleg entre els dos països. Per la seva banda, els sis enviats presents a Doha (Qatar) 
per a les converses de pau a Darfur (Sudan) en representació de Xina, França, Rússia, el Regne 
Unit, els EUA i la UE van fer una crida a la moderació al Sudan i al Txad, i van demanar que es 
comprometessin a engegar l'acord de pau del 3 de maig per a poder normalitzar les seves 
relacions. 
 
d) Grans Llacs i Àfrica Central 
 
Burundi Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↓ 

Tipologia:  Identitat, Govern Interna 

Actors 
Principals:  

Govern, oposició armada (PALIPEHUTU-FNL, conegut com a FNL, i facció dissident de les 
FNL) i oposició política (facció CNDD-FDD de Hussein Radjabu, UPRONA, FRODEBU)  

Síntesi: 
 

El procés de transició política i institucional iniciat amb la signatura de l'Acord de Pau 
d'Arusha l'any 2000 va culminar formalment l'any 2005. L'aprovació d'una nova Constitució 
que formalitza el repartiment de poder polític i militar entre les dues principals comunitats, 
hutus i tutsis, i la celebració del procés electoral que ha conduït a la formació d'un nou 
Govern, intenten assentar les bases de futur per a superar el conflicte iniciat el 1993 i 
constitueixen la principal oportunitat per posar fi a la violència de caràcter etnopolític que 
afecta el país des de la seva independència el 1962. No obstant això, persisteix la 
desconfiança entre els partits polítics i les lluites de poder al si del governamental CNDD-
FDD, i entre el Govern i l'oposició política, fet al qual s'afegeix l'estancament del procés de 
pau amb l'últim grup armat, les FNL d'Agathon Rwasa. 

 
La situació al país va seguir sent d'enorme fragilitat, a pesar dels passos realitzats durant el 
trimestre per a aplicar els acords de pau. Human Rights Watch va denunciar que la persistència 

                                                 
11 Vegeu el capítol 1 (Conflictes armats). 
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d'actes de violència i de repressió amenaçava les eleccions presidencials, parlamentàries i locals 
previstes per al 2010. Un informe de l'organització va detallar que tant les FNL com el Govern 
havien utilitzat la violència i la intimidació política contra els seus opositors en els últims mesos, i 
s'havien produït diverses execucions extrajudicials per motius polítics i arrestos arbitraris. A més 
a més, l'inici del programa de DDR dels antics combatents de les FNL a l'abril podria crear una 
situació de greuge entre els milers de milicians a causa de les diferents modalitats establertes 
entre els combatents per a accedir a les compensacions,12 segons diversos analistes i 
organitzacions de drets humans. En últim lloc, cal destacar la creació per part de la Iniciativa 
Regional de Pau d'una nova estructura per a supervisar l'aplicació de l'acord, el Partnership for 
Peace in Burundi, i la nova comissió electoral, després d'una forta controvèrsia entorn dels seus 
membres, encara que finalment les parts van expressar el seu suport als nous comissionats. 
 
Kènia  Intensitat:  2 Evolució trimestral: = 

Tipologia:  Identitat, Govern, Recursos Interna 

Actors 
Principals:  

Govern, milícies d'adscripció ètnica, oposició política i social (partits polítics, organitzacions 
de la societat civil), SLDF, secta Mungiki 

Síntesi: 
 

La política i l'economia de Kènia han estat dominades des de la seva independència el 1963 
pel partit KANU, controlat per la comunitat més nombrosa del país, els kikuyu, en detriment 
de la resta. El 2002, el successor de l'autoritari i cleptòcrata Daniel Arap Moi (en el poder els 
últims 24 anys) va ser derrotat per Mwai Kibaki, amb la promesa de posar fi a la corrupció i 
redistribuir la riquesa, en un país eminentment pobre, agrícola i que centra el seu creixement 
en el turisme. No obstant això, les promeses incomplertes de Kibaki van fomentar un clima de 
frustració, per la qual cosa Raila Odinga, de l'ètnia luo, es va convertir en una amenaça a 
l'hegemonia del poder de Kibaki, sense centrar la seva campanya en l'afiliació tribal, sinó en 
el canvi i en la construcció d'una societat més justa. El frau en les eleccions de desembre del 
2007 va ser el detonant de la violència postelectoral. En paral·lel, diverses zones del país es 
veuen afectades per disputes intercomunitàries per la propietat de la terra i també instigades 
políticament en període electoral.  

 
El president, Mwai Kibaki, va desmentir les acusacions de crisi contra la coalició governamental 
formada pel seu partit i l'oposició liderada per Raila Odinga. No obstant això, la coalició està 
sent durament criticada al país i des de l'estranger per la seva inactivitat, el seu fracàs en plantar 
cara a la corrupció, les contínues disputes entre els socis de Govern, el lent progrés en les 
reformes polítiques, i la incapacitat per a canviar la tendència del declivi econòmic. Es va crear 
un comitè encarregat de gestionar els principals aspectes conflictius. Diversos analistes van 
considerar que la peculiar natura de la coalició governamental paralitzava el Govern i el 
Parlament. D'altra banda, a l'abril almenys 29 persones van ser assassinades al districte de 
Karatina (província Central) com a conseqüència dels enfrontaments entre membres de la secta 
Mungiki i grups d'autodefensa locals. Prop de 60 persones van ser arrestades per la Policia per la 
seva suposada vinculació amb els incidents, i la Policia va ser acusada d'inacció a l'hora d'intentar 
evitar els fets. A més a més, grups de drets humans van acusar la Policia d'estar darrere dels 
assassinats extrajudicials de més de 500 persones durant els últims 16 mesos. En un informe, les 
organitzacions van assegurar que des de l'any 2002, més de 8.000 persones haurien desaparegut 
o haurien estat executades a les regions centrals del país. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Vegeu el capítol 3 (Processos de pau). 
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RD Congo Intensitat:  2 Evolució trimestral: = 

Tipologia:  Govern, Recursos Interna 

Actors 
Principals:  

Govern, oposició política i social, i antics grups armats de oposició  

Síntesi: 
 

Entre 1998 i 2003 va tenir lloc a la RD Congo l'anomenada “primera guerra mundial 
africana”.13 La signatura de diversos acords de pau entre 2002 i 2003 va comportar la 
retirada de les tropes estrangeres i la configuració del Govern Nacional de Transició (GNT) on 
es van integrar l'antic Govern, l'oposició política, els grups armats RCD-Goma, RCD-K-ML, 
RCD-N, MLC i les milícies Mai Mai. A partir de juny del 2003, el GNT va ser dirigit pel 
president Joseph Kabila i quatre vicepresidents, dos dels quals pertanyien a l'antiga insurrecció: 
Azarias Ruberwa de l'RCD-Goma i Jean-Pierre Bemba de l'MLC. El GNT va elaborar la 
Constitució, confirmada el desembre del 2005. Entre juliol i octubre del 2006 es van celebrar 
eleccions legislatives i presidencials, en les quals Kabila va ser escollit president, i Jean-Pierre 
Bemba va resultar segon, enmig d'un clima d'alta tensió i acusacions de frau. La formació del 
nou Govern l'any 2007 no va frenar la inestabilitat ni les disputes en l'àmbit polític. 

 
Un dels fets més destacats del trimestre va ser la dimissió del president de l'Assemblea Nacional a 
la fi de març, després de la crisi institucional provocada per l'entrada de les tropes ruandeses a 
territori congolès, en el marc de l'operació conjunta que els dos països havien portat a terme entre 
gener i febrer. Vital Kamerhe, cofundador del partit polític del president del país, Joseph Kabila, 
PPRD, havia criticat la decisió del seu antic aliat. Posteriorment va anunciar la creació d'un nou 
moviment polític, anomenat Convention pour la Défense de la Démocratie et de la République. 
Margaret Sekaggya, relatora especial de l'ONU sobre la situació dels defensors de drets humans, 
va denunciar que van continuar sent objecte d'abusos, amenaces i intimidacions per part dels 
cossos de seguretat i dels grups armats, i que va haver-hi algunes execucions extrajudicials. A 
més a més, va persistir la repressió contra els partits opositors ja iniciada en les eleccions del 
2006, qüestió denunciada per activistes locals i grups internacionals de drets humans. El procés 
electoral va continuar avançant, no sense dificultats. La MONUC va celebrar l'anunci de la 
Comissió Electoral Independent d'establir un calendari per a la revisió de les eleccions locals. 
L'operació va començar al Bas-Congo i Kinshasa al mes de juny i ha de continuar a l'agost a la 
resta del país, de manera que es completarà el procés de revisió iniciat el 2005 amb la 
identificació i inscripció dels votants. 
 
Regió dels Grans Llacs Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↓ 

Tipologia:  Identitat, Govern, Recursos Internacional 

Actors 
Principals:  

Governs de la RD Congo, Ruanda, Uganda; grups armats d'oposició ugandesos ADF-NALU i 
LRA, grups armats d'oposició ruandesos FDLR i milícies Rasta, grups armats d'oposició 
congolesos d'Ituri (FNI, FRPI, MRC) i CNDP, milícies congoleses Mai Mai, grup armat 
d'oposició burundès FNL 

Síntesi: 
 

Entre el 1998 i el 2003 va tenir lloc a la RD Congo la “primera guerra mundial africana”, 
anomenada així per la participació de fins a vuit països de la regió.14 La signatura de diversos 
acords de pau entre 2002 i 2003 va comportar la retirada de les tropes estrangeres hostils 
(Ruanda i Uganda, principalment). Aquestes justificaven la seva presència per l'existència de 
grups insurgents en territori congolès als quals volien eliminar, davant l'absència de voluntat de 
les Forces Armades congoleses per a acabar amb ells, mentre exercien el control i l'espoliació 
dels recursos naturals de l'est del país. La RD Congo ha rebut el suport d'aquests grups hostils a 
Ruanda i Uganda en favor dels seus interessos, principalment les FDLR, causants del genocidi 
de Ruanda del 1994. Les relacions entre els tres països continuen sent difícils per l'existència 
d'aquests grups i l'aplicació fallida dels acords per a desmobilitzar-los o eliminar-los.  

 

                                                 
13 Vegeu la síntesi de RD Congo (est) en el capítol 1 (Conflictes armats) i la síntesi de la Regió dels Grans Llacs en aquest 
capítol. 
14 Vegeu la síntesi de la RD Congo (est) en el capítol 1 (Conflictes armats). 
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Malgrat l'escalada de la violència a l'est de la RD Congo, van tenir lloc diversos esdeveniments 
esperançadors pel que fa a les relacions entre la RD Congo i Ruanda, que obren les portes a un 
enteniment mutu, encara que sigui interessat, segons diversos analistes, entre aquests enemics en 
la seva història recent. A l'operació militar conjunta entre gener i febrer15 va seguir-la l'anunci de 
l'enviament d'un ambaixador a la veïna RD Congo, després de deu anys sense ambaixada, en el 
marc d'aquest acostament, i també van acordar establir un projecte conjunt per a explotar 
l'energia procedent de les reserves de gas metà situades al llac Kivu, frontera compartida per la 
RD Congo i Ruanda. A més a més, van iniciar converses sobre la tornada de 100.000 ruandesos 
refugiats a la RD Congo des del genocidi que va tenir lloc a Ruanda el 1994 i de 50.000 refugiats 
congolesos a Ruanda com a conseqüència de la inseguretat en territori congolès també des de la 
meitat dels anys noranta. Finalment, cal assenyalar que van tornar diversos centenars 
d'excombatents de les FDLR gràcies a la facilitació de la MONUC. 
 
 
Amèrica 
 

Bolívia Intensitat:  2 Evolució trimestral: = 

Tipologia:  Autogovern, Govern Interna 

Actors  
Principals:  

Govern, oposició política i social (partits polítics, autoritats i organitzacions de la societat civil 
dels departaments orientals) 

Síntesi: 
 

A la fi del 2003, l'aleshores president Gonzalo Sánchez de Lozada es va exiliar als EUA després 
que la repressió de diverses protestes antigovernamentals provoqués, als mesos de febrer i 
octubre, més de 100 morts. Després d'un període d'incertesa en el qual dos presidents van 
assumir el poder de forma interina, Evo Morales va guanyar les eleccions el desembre del 2005, 
i es va convertir en el primer mandatari indígena d'un país majoritàriament indígena. No 
obstant això, la seva acció de Govern, especialment la reforma agrària i la nacionalització dels 
hidrocarburs –Bolívia posseeix les segones reserves de gas d'Amèrica Llatina –, va topar amb la 
fèrria oposició al seu projecte polític per part de diversos partits i de les regions orientals del 
país que, liderades pel departament de Santa Cruz, exigeixen més autonomia. La nova 
Constitució proposada pel Govern el 2007, rebutjada frontalment per l'oposició i els 
departaments de l'anomenada “mitja lluna”, també va augmentar notablement la polarització 
política del país. 

 
Després de diversos dies de tensió política i social entre l'oficialisme i l'oposició (en els quals el 
president, Evo Morales, i centenars de persones van portar a terme una vaga de fam), el 
Parlament finalment va aprovar la nova llei electoral que permetrà la convocatòria d'eleccions 
per al mes de desembre, a les quals podrà concórrer per segona vegada Evo Morales. D'altra 
banda, la tensió va agreujar-se notablement a mitjan abril, després que un operatiu militar al 
departament de Santa Cruz provoqués la mort de tres persones estrangeres i la detenció de dues 
més, acusades per l'oficialisme de voler assassinar Evo Morales i altres polítics bolivians. El 
Govern va acusar l'oposició de dreta i alguns líders de Santa Cruz de finançar grups de 
mercenaris per a crear un clima de confrontació que facilités la secessió d'algun dels 
departaments orientals del país. Per la seva banda, el Comité Pro Santa Cruz va sol·licitar a la 
Interpol una investigació independent dels fets, va denunciar que les persones abatudes durant 
l'operatiu militar havien estat executades extrajudicialment i va cridar a la població a manifestar-
se en contra de la decisió d'un fiscal de cridar a declarar diversos líders de Santa Cruz per la seva 
presumpta participació en l'incident. Dies abans d'aquest incident, hi va haver un atemptat amb 
explosiu contra la residència del cardenal Julio Terrazas, conegut per les seves crítiques al 
Govern. Aquest va condemnar l'atemptat i la Conferència Episcopal va atribuir l'atac al clima de 
tensió política que travessa el país. D'altra banda, a la fi de maig milers de miners es van 
manifestar a La Paz per a exigir millores en les condicions laborals, mentre que a mitjan juny 
organitzacions camperoles del departament de Tarija van amenaçar que tornarien a tallar les 
                                                 
15 Vegeu el capítol 1 (Conflictes armats). 
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principals carreteres del departament (com ja havien fet al començament de juny) si no 
s'incrementa la dotació d'un fons públic per a projectes productius. 
 
Haití Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Govern, territori Interna internacionalitzada 

Actors 
Principals:  

MINUSTAH, Govern, oposició política (seguidors de l'expresident Jean-Bertrand Aristide) i 
armada (bandes juvenils) 

Síntesi: 
 

Després de la sortida del país de l'expresident Jean Bertrand Aristide el febrer del 2004, que 
va evitar una confrontació armada amb el grup rebel que havia pres bona part del país, van 
ser desplegades una Força Multinacional Provisional i una missió de manteniment de la pau 
de l'ONU (MINUSTAH) consecutivament per a ajudar el Govern provisional a restablir l'ordre 
i la seguretat. Encara que després de l'elecció de René Préval com a nou president a l'inici del 
2006 hi ha més estabilitat política, social i econòmica, encara persisteixen diversos 
problemes, com les acusacions de violacions de drets contra la MINUSTAH, les altes taxes de 
delinqüència, el control que exerceixen bandes armades en determinades àrees urbanes, les 
dificultats en el procés de Desarmament, Desmobilització i Reintegració, l'agudesa de la 
corrupció, pobresa i exclusió social, o la falta de confiança i cooperació entre els principals 
partits polítics. 

 
El trimestre va estar marcat per les irregularitats i els actes de violència de la primera i segona 
volta de les eleccions per a renovar un terç del Senat, totes dues amb una participació molt baixa. 
A la primera volta, celebrada a l'abril, es van enregistrar atacs contra col·legis electorals, a més 
d'enfrontaments entre membres de diferents formacions polítiques. Algunes fonts van assenyalar 
que alguns partits polítics podrien estar darrere d'aquests incidents de violència i que Fanmi 
Lavalas, partit de l'expresident Jean Bertrand Aristide, que no va ser autoritzat a participar en 
els comicis pel consell Electoral Provisional, hauria boicotejat les eleccions i hauria incorregut en 
amenaces a ciutadans que volien votar. Els nivells més alts de violència van donar-se a Plateau 
Central, on els resultats van ser cancel·lats després d'haver-se detectat frau. A la segona volta, 
celebrada al mes de juny, una persona va morir i diverses van resultar ferides en diferents 
incidents. Dies abans de la jornada electoral, la tensió social s'havia agreujat pels enfrontaments 
que van tenir lloc durant el funeral del sacerdot catòlic Gerard Jean-Juste, considerat molt 
proper a Jean Bertrand Aristide. Una persona va morir en els enfrontaments entre els 
manifestants i la MINUSTAH, encara que l'organització va negar que la causa fossin els trets 
disparats per a dispersar la multitud. D'altra banda, diverses persones van resultar ferides durant 
les mobilitzacions que durant més d'un mes van protagonitzar milers d'estudiants per a exigir 
l'increment del salari mínim i protestar contra la presència de la MINUSTAH al país. 
 
Hondures  Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Govern Interna 

Actors 
Principals:  

Govern de Manuel Zelaya, oposició política i Forces Armades 

Síntesi: 
 

El 2009 la tensió política i social a Honduras es va incrementar notablement després 
d'anunciar el president, Manuel Zelaya, la seva intenció de convocar un referèndum per a 
reformar la Constitució i poder presentar-se a un nou mandat. Tal proposta va ser rebutjada 
per diversos partits polítics i considerada il·legal pel Congrés, l'Exèrcit i diverses institucions 
judicials i electorals. A més, la polarització social s’agreujà entre els qui recolzen l'agenda de 
transformació social i política de Zelaya, escollito el 2005, i els qui l’acusen d'haver-se 
allunyat de les posicions majoritàries en el seu propi partit i d'haver-se aproximat en excés als 
Governs que integren l'Alternativa Bolivariana per a les Amèriques (ALBA). La tensió al país 
va aconseguir el seu cénit a la fi de juny, després que Zelaya ordenés la destitució del cap de 
l'Estat Major Conjunt per negar-se a distribuir les paperetes de la consulta popular i l'Exèrcit 
prengués els carrers de Tegucigalpa. 
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El mateix dia que hauria d'haver-se celebrat la consulta popular sobre la reforma constitucional, 
les Forces Armades van perpetrar un cop d'estat i van detenir per la força el president, Manuel 
Zelaya, per a deportar-lo a Costa Rica. Des d'aquest país, Zelaya va cridar la població a la 
desobediència civil pacífica i va anunciar la seva intenció de retornar a Hondures per a finalitzar 
el seu mandat presidencial. Zelaya també va declarar que renunciava a un segon mandat. Un 
nombre indeterminat de persones (160 segons algunes fonts) van resultar ferides durant les 
nombroses protestes que es van registrar a Tegucigalpa i altres ciutats, fortament reprimides per 
les noves autoritats. També van tenir lloc mobilitzacions en suport al nou Govern interí, liderat 
per Roberto Micheletti (antic president del Congrés). L'OEA, les Nacions Unides, la UE i 
nombrosos governs, així com juntament amb l'Assemblea General de l'ONU per resolució 
aprovada per aclamació, van condemnar unànimement el cop d'estat i van cridar al restabliment 
immediat de l'ordre constitucional. Diversos governs van retirar els seus ambaixadors i van 
amenaçar amb sancions econòmiques. La presidenta d'Argentina, el president de l'Equador, el 
secretari general de l'OEA i el president de l'Assemblea General de l'ONU es van oferir per a 
acompanyar Zelaya en el seu retorn a Hondures. En aquest sentit, el Govern interí va declarar 
que Zelaya seria detingut si retornava al país, ja que en la seva contra pesen diversos càrrecs 
(com traïció o usurpació de funcions). Les noves autoritats neguen el cop d'estat i al·leguen que la 
detenció de Zelaya va respondre a una ordre del Tribunal Suprem, i que el Congrés, una vegada 
deportat Zelaya, va aprovar la destitució de l'exmandatari per considerar que havia violat la 
Constitució. 

 
Perú Intensitat:  3 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Govern Interna 

Actors 
Principals:  

Govern, oposició armada (faccions romanents de Sendero Luminoso) i política i social 
(organitzacions camperoles i indígenes) 

Síntesi: 
 

El 1980, precisament l'any en què el país va recuperar la democràcia, es va iniciar un 
conflicte armat entre el Govern i el grup armat maoista Sendero Luminoso, que es va 
prolongar durant dues dècades i que va costar la vida a més de 60.000 persones. A l'empara 
de la política contrainsurgent, els anys noranta l'Estat va viure una deriva autoritària amb 
Alberto Fujimori, que l'any 2000 es va exiliar al Japó després de ser deposat pel Congrés i 
acusat de nombrosos casos de corrupció i violació dels drets humans. Des d'aleshores, els 
Governs d'Alejandro Toledo i Alan García han hagut de fer front a l'acció d'algunes faccions 
romanents de Sendero Luminoso, suposadament vinculades al narcotràfic, i a les demandes de 
diverses regions i col·lectius –miners o camperols productors de fulla de coca- que demanen 
més atenció per part de l'Estat. 

 
La situació de tensió política i social es va veure agreujada notablement pels enfrontaments entre 
col·lectius indígenes i la Policia a una regió amazònica i per l'activitat armada de Sendero 
Luminoso. Pel que fa al primer punt, el Govern va declarar que 34 persones (25 policies i nou 
indígenes) havien mort a la localitat amazònica de Bagua durant els enfrontaments entre els 
cossos de seguretat de l'Estat i milers d'indígenes que des de feia gairebé dos mesos protestaven 
contra l'aprovació d'una legislació que regula l'ús i l'explotació dels recursos naturals a 
l'Amazones. Organitzacions indigenistes, no obstant això, van declarar que el nombre d'indígenes 
assassinats supera els 40 i que, tenint en compte que l'Exèrcit hauria disparat des de diversos 
helicòpters i que estaria fent desaparèixer cadàvers, el nombre de víctimes podria ser molt 
superior a aquell que va fer públic el Govern. Posteriorment, davant les protestes de milers de 
persones a diverses ciutats peruanes, la pressió diplomàtica de l'OEA i diversos Governs, 
juntament amb les peticions de dimissió del Govern per part de l'oposició, el Parlament, a petició 
de l'Executiu, va derogar els decrets que havien motivat les protestes del moviment indígena. 
Segons organitzacions indigenistes, aquesta legislació té l'objectiu d'adaptar-se al Tractat de 
Lliure Comerç amb els EUA i podria incentivar la sobreexplotació de les regions selvàtiques per 
part de nombroses multinacionals. D'altra banda, les Forces Armades van intensificar l'ofensiva 
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militar contra Sendero Luminoso, especialment després que una emboscada del grup a la regió 
d'Ayacucho provoqués la mort de 14 militars. El president, Alan García, va assenyalar que el país 
es troba en guerra i va ordenar l'augment de les operacions, especialment a la vall entre els rius 
Apurímac i Ene (coneguda com a VRAE), regió en la qual es van registrar continus 
enfrontaments (amb un nombre indeterminat de baixes) i en la qual l'Exèrcit va declarar que 
havia desarticulat vuit campaments del grup. 
 
 
Àsia 
 
a) Àsia Meridional 
 

 
Índia (Nagaland) Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↓ 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Interna 

Actors 
Principals:  

Govern, NSCN-K, NSCN-IM 

Síntesi: 
 

El conflicte que afecta l'estat de Nagaland es va originar després del procés de descolonització 
britànica de l'Índia (1947), quan va sorgir un moviment naga que reclamava el reconeixement 
de drets col·lectius per a aquesta població, majoritàriament cristiana, davant de la majoria 
hindú índia. La creació de l'organització naga NCC el 1946 va marcar l'inici de les 
reclamacions polítiques d'independència per al poble naga, que al llarg de les dècades 
posteriors van evolucionar tant pel que fa al contingut (independència de Nagaland o creació 
de la Gran Nagaland, amb la incorporació de territoris dels estats veïns habitats per població 
naga) com a les formes d'oposició. La lluita armada va començar el 1955. El 1980 es va 
formar el grup armat d'oposició NSCN com a resultat de desacords amb sectors polítics més 
moderats, grup que al seu torn vuit anys després es va dividir en dues faccions: Isaac-Muivah i 
Khaplang. Des del 1997, l'NSCN-IM manté un acord d'alto el foc i negociacions amb el 
Govern indi, però en els últims anys s'han multiplicat els enfrontaments entre les dues 
faccions. 

 
L'acord firmat entre les principals organitzacions insurgents nagas, que posa fi a la històrica 
divisió entre elles, va ser el fet més destacable del trimestre, ja que va representar el punt àlgid 
de la reducció de la violència a l'estat que ja venia notant-se durant els dos trimestres anteriors. 
El conegut com a "Pacte de Reconciliació" va ser firmat pels dirigents dels principals grups 
armats d'oposició: l'NSCN-IM, el Govern Federal de Nagaland (creat el 1956 per la primera 
organització insurgent naga, l'NNC), i el GPRN/NSCN (establert per l'NSCN-K). El Govern de 
Nagland es va felicitar per l'acord apuntant a la seva importància per a l'establiment de la pau a 
l'estat. Durant les setmanes prèvies l'NSCN-K ja havia mostrat la seva voluntat d'iniciar 
negociacions de pau formals amb el Govern de l'Índia, vuit anys després d'haver arribat a un 
acord d'alto el foc amb Delhi, i s'havia mostrat disposat a no establir cap precondició per al 
diàleg. No obstant això, va haver-hi alguns episodis esporàdics de violència, extorsió i segrest, i 
alguns insurgents van ser detinguts per les forces de seguretat. El comitè de supervisió de l'alto el 
foc va advertir contra la utilització dels centres d'acantonament per a activitats il·legals. 
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Índia – Pakistan Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↓ 

Tipologia:  Identitat, Territori Internacional 

Actors 
principals:  

Índia, Pakistan  

Síntesi: 
 

La tensió entre els Estats d'Índia i Pakistan va néixer amb la seva independència i partició, 
i la disputa per la regió del Caixmir. Tres vegades (1947-1948; 1965; 1971) s'han 
enfrontat en conflicte armat tots dos països per a reclamar la sobirania sobre aquesta 
regió, dividida entre l'Índia, el Pakistan i la Xina. El conflicte armat del 1947 va donar lloc 
a l'actual divisió i frontera de facto entre tots dos països. Des del 1989, el conflicte armat 
es va traslladar a l'interior de l'estat indi de Jammu i el Caixmir. El 1999, un any després 
que els dos països duguessin a terme proves nuclears, la tensió gairebé va derivar en un nou 
conflicte armat, però va ser paralitzat per la mediació nord-americana. El 2004 es va 
iniciar un procés de pau, sense avenços substantius en la resolució de la disputa pel 
Caixmir, encara que sí acostaments significatius sobretot en les relacions econòmiques. No 
obstant això, les acusacions índies al Pakistan sobre el seu suport a la insurrecció que 
opera a Jammu i el Caixmir han persistit, com també els episodis esporàdics de violència a 
la frontera de facto que divideix tots dos Estats. 

 
El trimestre va acabar amb el primer encontre entre els mandataris d'ambdós països des que els 
atemptats a la ciutat índia de Mumbai el 2008 van bloquejar el procés de pau. El primer ministre 
reelecte indi, Manmohan Singh, i el president pakistanès, Asif Ali Zardari, es van reunir durant el 
transcurs de la cimera de l'Organització de Cooperació de Shanghai a Rússia, en la qual tant 
l'Índia com el Pakistan tenen estatus d'observadors. No obstant això, les paraules índies 
d'advertència contra la utilització del territori pakistanès com a base per a atacs terroristes a 
territori indi van portar nombrosos analistes a presagiar un difícil reinici de les negociacions de 
pau. L'Executiu indi havia advertit reiteradament sobre la necessitat que el Govern pakistanès 
adoptés mesures urgents i efectives per a posar fi a la infiltració des del seu territori. Per la seva 
banda, el Pakistan havia assenyalat també repetidament que la represa del conflicte armat no era 
en interès de cap dels països, i havia apostat pel procés de diàleg compost paralitzat. D'altra 
banda, es pot destacar que va haver-hi almenys dos episodis d'intercanvi de foc entre les Forces 
Armades dels dos països a la Línia de Control, frontera de facto que els separa, amb acusacions 
mútues respecte a l'inici dels trets. 
 
Nepal  Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Sistema Interna 

Actors 
principals:  

Govern, Forces Armades, oposició política i social 

Síntesi: 
 

El 1996 va començar un conflicte armat que durant una dècada va enfrontar el Govern 
nepalès amb el braç armat del partit maoista CPN-M, el People's Liberation Army (PLA), 
que buscava enderrocar la monarquia i instaurar una república maoista, en un país afectat 
per l'absència de democràcia, la pobresa, el feudalisme i la desigualtat. Després de deu anys 
de conflicte armat i un autocop d'estat pel qual el rei va assumir tots els poders de l'Estat el 
2005, a la fi d'abril del 2006 el rei Gyanendra va decretar la reobertura del Parlament 
després de diverses setmanes d'intenses protestes socials que van costar la vida a una vintena 
de persones. Les protestes que van dur al derrocament del rei van ser organitzades per una 
coalició dels set principals partits democràtics d'oposició i els maoistes. Després de la caiguda 
de la monarquia van declarar unilateralment un alto el foc secundat pel Govern provisional. 
El novembre del 2006 es va signar un acord de pau que posava fi al conflicte armat, i 
posteriorment es va proclamar la república. L'any 2008 es va establir una assemblea 
constituent que haurà de redactar la nova Carta Magna nepalesa. 
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La dimissió del primer ministre i líder maoista, Pushpa Kamal Dahal, com a conseqüència de la 
seriosa crisi política desencadenada per la seva intenció de destituir el cap de les Forces 
Armades, va posar de manifest la fragilitat del procés de pau. La negativa del president Ram 
Baran Yadav a secundar la decisió del mandatari maoista i l'abandonament del Govern per part 
del partit CPN-UML, va aixecar una crisi de govern que finalment va desembocar en la dimissió 
de Dahal i la conformació d'un nou Executiu liderat pel partit CPN-UML. Després del 
nomenament de Madhav Kumar Nepal -del CPN-UML- com a primer ministre, es va formar un 
nou Govern multipartit sense la participació del partit maoista UCPN(M), i amb la reticència 
dels partits madhesis, que van acusar el CPN-UML i el CN d'ocupar els principals càrrecs 
ministerials deixant al marge la resta de formacions polítiques. En paral·lel, va haver-hi 
nombroses mobilitzacions socials i protestes que van culminar en violents enfrontaments entre els 
simpatitzants dels diferents partits polítics i els militants maoistes i la Policia. A més a més, des 
de diferents sectors de l'UCPN(M) es van reiterar les amenaces de retorn al conflicte armat. 
Davant la fragilitat del procés de pau, la comunitat internacional va demanar l'extensió del 
mandat de la missió de les Nacions Unides, UNMIN, i la supervisió dels centres d'acantonament 
dels antics combatents maoistes. 
 
Nepal (Terai) Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↓ 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Interna 

Actors 
principals:  

Govern, organitzacions madhesis polítiques (MPRF) i armades (JTMM-J, JTMM, MMT, 
ATLF, entre d'altres)  

Síntesi: 
 

La tensió a la regió de Terai (situada al sud del país, al llarg de la frontera amb l'Índia) té el 
seu origen en la marginació històrica de la població madhesi i la insatisfacció generada pel 
procés de pau iniciat el 2006 i que va posar fi al conflicte armat que des del 1996 assolava el 
país. La població de Terai, que representa prop de la meitat de la població del país, ha estat 
víctima de l'exclusió històrica, política, social i econòmica. La signatura d'un acord de pau i 
l'aprovació d'una Constitució interina que ignora els sentiments de greuge i les demandes de 
més reconeixement van fer que algunes organitzacions madhesis iniciessin protestes durant 
els primers mesos del 2007, que van acabar en violents enfrontaments amb la policia i els 
maoistes. 

 
Van tenir lloc diferents episodis de violència a la regió meridional del país, encara que de menor 
intensitat que en anteriors trimestres. Dues persones podrien haver mort i una cinquantena 
resultat ferides com a conseqüència d'aquesta violència. Es poden destacar dos atemptats amb 
bomba a Janakpur i Nepalganj, que no van ser reivindicats per cap organització armada. 
L'organització tharu TJSC, que havia convocat una vaga de dues setmanes per a reclamar més 
reconeixement i representació institucional per a la seva comunitat ètnica, finalment va arribar a 
un acord amb el Govern. D'altra banda, el Govern i el grup armat d'oposició Madhesi Mukti 
Tigers (MMT) van signar un acord de quatre punts que garanteix la seguretat del grup durant les 
negociacions a canvi del cessament de l'activitat armada. El Govern es va comprometre a dur a 
terme una negociació de caràcter polític i a què el procés de redacció de la nova Constitució 
tingués en compte les demandes de les diferents comunitats i grups ètnics. D'altra banda, la crisi 
de govern a Katmandú es va estendre als partits madhesis i va causar friccions internes entorn a 
la participació en el nou Govern liderat pel partit CPN-UML. El partit MPRF es va dividir en 
dues faccions, després que un sector accedís a entrar en el nou Executiu, fet que va ser rebutjat 
pel president del partit, Upendra Yadav. 
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Pakistan Intensitat:  3 Evolució trimestral: = 

Tipologia:  Govern, Sistema Interna 

Actors 
principals:  

Govern, oposició política i social (partit opositor PPP, judicatura), oposició armada (milícies 
talibanes) 

Síntesi: 
 

El 1999 un cop d'Estat perpetrat pel General Pervez Musharraf, que acusava el Govern actual 
i els anteriors de mala gestió i corrupció, va posar fi al Govern de l'aleshores primer ministre 
Nawaz Sharif. El cop d'Estat va resultar en l'aïllament internacional per al nou règim militar, 
que va acabar després dels atemptats de setembre del 2001, quan Musharraf es va convertir 
en el principal aliat dels EUA a la regió en la persecució d'Al-Qaida. La perpetuació de 
Musharraf en el poder, amb l'ocupació simultània de la Prefectura de l'Estat i de les Forces 
Armades, els intents de posar fi a la independència del poder judicial o la força creixent de les 
milícies talibanes a les zones tribals del país frontereres amb l'Afganistan són alguns dels 
elements que han explicat durant anys la fràgil situació política del país. El 2008 Musharraf 
va dimitir com a president després de la seva derrota en les eleccions legislatives, i va ser 
substituït en el càrrec per Asif Ali Zardari. 

 
Durant tot el trimestre es van repetir els atemptats a diferents zones del país atribuïts a la 
insurrecció talibana del nord-oest. Les ciutats d'Islamabad i Lahore van resultar especialment 
afectades. A la capital, tres atemptats contra instal·lacions de les forces de seguretat van causar 
la mort de com a mínim vuit persones. A Lahore, capital de la província de Punjab, més de 60 
persones van morir i prop de 400 van resultar ferides com a conseqüència de dos atemptats de 
gran magnitud, un contra una acadèmia de policia i un altre contra una caserna de la policia i 
unes instal·lacions dels serveis secrets pakistanesos. El líder talibà Baitullah Mehsud va 
reivindicar l'atemptat contra l'acadèmia de policia, i va afirmar que els atacs persistiran mentre 
no cessin les accions militars amb avions no pilotats nord-americans a les àrees tribals. Respecte 
a la crisi política interna que travessa el país, es pot destacar que la Cort Suprema va restituir 
Shahbaz Sharif, germà del dirigent polític Nawaz Sharif, com a ministre en cap de la província 
de Punjab, després d'haver estat destituït del càrrec per aquest mateix tribunal. 
 
 
b) Àsia Oriental 
 
Xina (Tibet) 
 

Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↓ 

Tipologia:  Autogovern, Sistema, Identitat Interna internacionalitzada 

Actors 
principals:  

Govern xinès, dalai-lama i Govern tibetà a l'exili, oposició política i social al Tibet i en 
províncies limítrofes 

Síntesi: 
 

El 1950, un any després d'haver guanyat en la guerra civil xinesa, el Govern comunista de 
Mao Tse-tung va envair el Tibet. Durant la dècada següent, va augmentar la pressió militar, 
cultural i demogràfica sobre la regió i es van sufocar diversos intents de rebel·lió en els quals 
van morir milers de persones. Davant la brutalitat de l'ocupació, el 1959 el dalai-lama i 
desenes de milers de persones van fugir del Tibet i es van exiliar a diversos països, 
especialment al Nepal o al nord de l'Índia, on té seu el Govern a l'exili. En les últimes dècades, 
tant el dalai-lama com nombroses organitzacions de drets humans han denunciat la repressió, 
la colonització demogràfica i els intents d'aculturació de què és víctima la població tibetana, 
una part del territori de la qual té l'estatus de regió autònoma. El diàleg entre el dalai-lama i 
Beijing s'ha vist interromput moltes vegades per les acusacions del Govern xinès sobre els 
objectius secessionistes del dalai-lama. 

 
Malgrat que el Govern xinès va reobrir les fronteres del Tibet al turisme després de romandre 
tancades durant diversos mesos, algunes organitzacions de drets humans van denunciar que 
Beijing continua amb la repressió i discriminació de la comunitat tibetana. A la Regió Autònoma 
del Tibet, com també a les províncies limítrofes amb una presència important de població 
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tibetana i al Nepal, es van registrar diverses protestes (en les quals desenes de persones van ser 
detingudes tant a la Xina com al Nepal) després que un tribunal condemnés a mort quatre 
persones i a cadena perpètua una altra per la participació en el brot de violència del 
començament del 2008. De la mateixa manera, el Govern tibetà a l'exili va denunciar que sis 
dones havien resultat ferides per trets de la Policia quan centenars de persones protestaven a la 
província de Sichuan contra la relocalització forçosa de les seves comunitats per la construcció 
d'una presa hidroelèctrica. Segons fonts tibetanes, el Govern xinès intenta expulsar la població 
tibetana de l'oest de la província de Sichuan per a poder explotar els recursos naturals de la 
regió. Aquestes mateixes fonts van denunciar un augment de la tensió i els enfrontaments a la 
regió de Jomda, a l'est de la Regió Autònoma del Tibet, on cinc persones han estat condemnades 
a cinc anys de treballs forçats per la participació en diverses protestes. D'altra banda, la tensió 
diplomàtica entre els Governs xinès i espanyol va agreujar-se després que un jutge espanyol 
sol·licités interrogar vuit líders xinesos acusats per una organització de drets humans a l'exili 
(Comitè de Suport al Tibet) d'haver perpetrat crims contra la humanitat durant la repressió dels 
fets de violència de març del 2008. 
 
Corea, RPD –EUA, Japó, Rep. de Corea Intensitat:  3 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Govern, Sistema Internacional 

Actors 
principals:  

Corea, RPD, Rep. de Corea, Xina, EUA, Japó, Rússia  

Síntesi: 
 

Hi ha dos eixos principals de tensió a la península coreana. El primer és la relació entre Corea 
del Nord i Corea del Sud, països que continuen tècnicament en guerra després de l'armistici que 
van signar quan va acabar la Guerra de Corea (1950-53). Després de diverses dècades de 
tensions, l'any 2000 els presidents de tots dos països van signar un acord històric que preveia 
nombroses mesures de foment de la confiança. No obstant això, la relació entre els dos països 
va empitjorar en els anys següents i va haver-hi moments de màxima confrontació després de 
l'arribada de Lee Myung-bak a la presidència sudcoreana el 2007. El segon eix de tensió gira 
entorn del programa nuclear de Corea del Nord, percebut com una amenaça per Corea del Sud, 
Japó i els EUA, que el 2002 van incloure el règim nord-coreà en l'anomenat eix del mal. Des 
del 2003 s'han dut a terme diverses rondes de negociació a sis bandes (Corea del Nord, Corea 
del Sud, Xina, EUA, Japó i Rússia), encara que no s'han aconseguit acords significatius.  

 
La tensió diplomàtica i militar va escalar notablement a la regió arran del llançament per part de 
Corea del Nord d'un míssil de llarg abast (un satèl·lit de comunicacions segons Pyongyang) al 
començament d'abril, i amb el llançament de diversos míssils de curt abast i la realització d'un 
assaig nuclear soterrani al mes de maig. Al mes de juny, el Consell de Seguretat va aprovar, amb 
el suport dels seus cinc membres permanents, una resolució en la qual condemna les accions i la 
retòrica del Govern nord-coreà i en la qual imposa noves sancions, com la prohibició d'importar i 
exportar armament (excepte armes lleugeres) o la inspecció de carregaments nord-coreans 
(terrestres, marítims o aeris). Pyongyang va desatendre tant la resolució com les nombroses 
crítiques de Governs i organismes internacionals, i va declarar que prosseguirà amb el seu 
programa nuclear i que considerarà un acte de guerra la intercepció dels seus navilis. En les 
setmanes anteriors, el Govern nord-coreà ja s'havia retirat de les converses a sis bandes, havia 
declarat que ja no se sentia compromès per l'armistici firmat amb Corea del Sud el 1953, havia 
manifestat la seva intenció de retirar-se del Tractat de no proliferació d'armes nuclears, havia 
expulsat diversos observadors internacionals i havia interromput les relacions amb l'Agència 
Internacional de l'Energia Atòmica, organisme que va certificar que Corea del Nord s'havia 
convertit en una potència nuclear amb una notable capacitat de destrucció. Pyongyang també va 
llançar advertències bel·licistes contra Corea del Sud per la seva decisió de participar plenament 
en la Iniciativa de Seguretat contra la Proliferació, un mecanisme creat pels EUA el 2003. Tant 
Corea del Sud (amb un Exèrcit de 670.000 membres) com els EUA (que té desplegats 28.500 
soldats a Corea del Sud) van despertar l'alerta entre les seves tropes. 
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c) Sud-est Asiàtic i Oceania 
 
 
Filipines (Mindanao-MNLF) Intensitat:  1 Evolució trimestral: ↓ 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Interna 

Actors:  Govern, faccions del grup armat MNLF  

Síntesi: 
 

Encara que actiu durant tot el segle XX, l’independentisme a Mindanao s'articulà 
políticament durant els anys seixanta i inicià la lluita armada a l'inici dels anys setanta, de la 
mà de l'MNLF. Bona part de les 120.000 persones que s'estima que han mort a Mindanao a 
causa del conflicte ho van fer durant els anys setanta, en plena dictadura de Ferdinand 
Marcos. Una facció de l'MNLF, el MILF, s'escindí del grup poc després que, el 1976, aquest 
signés un acord de pau amb el Govern que preveia l'autonomia (i no la independència) de 
Mindanao. Malgrat l'acord, el conflicte armat es perllongà fins el 1996, data en la qual es 
signà un altre acord de pau amb continguts semblants al del 1976. En els últims anys, 
algunes faccions no desarmades de l'MNLF han protagonitzat episodis de violència per a 
exigir la plena implementació de l'acord de pau i l'alliberament del fundador de l'MNLF, Nur 
Misuari, detingut a Manila des del 2001 acusat de rebel·lió. No obstant això, la tensió s'ha 
reduït des del 2007 per l'acord entre les parts de revisar i implementar l'acord de pau del 
1996, i per les successives autoritzacions a Misuari per viatjar a l'estranger i dur a terme 
activitats polítiques. 

 

La Policia va declarar que més de 20 persones havien mort i prop de 10.000 s'havien vist 
obligades a abandonar les seves llars pels enfrontaments entre els grups armats MILF i MNLF a 
les províncies de Maguindanao i Sultan Kudarat. Algunes fonts, tanmateix, assenyalen que els 
enfrontaments podrien ser atribuïts al fenomen conegut com a "rido" (enfrontaments entre 
famílies, clans o faccions de grups armats) i a la rivalitat personal entre els líders de les dues 
parts enfrontades. Les Forces Armades van desplegar efectius addicionals a les regions afectades 
per la violència, i el Govern de la Regió Autònoma del Mindanao Musulmà va distribuir ajuda 
d'emergència per als milers de famílies afectades pels enfrontaments. Els dos grups operen en 
àrees properes, malgrat que els principals bastions del MILF es troben a Mindanao central i els 
de l'MNLF a la part sud-occidental. Precisament en aquesta regió, les autoritats polítiques van 
negar que l'MNLF tingués un campament a Zamboanga, tal com havia afirmat el mateix grup en 
un comunicat. Pocs dies abans dels presumptes enfrontaments entre el MILF i l'MNLF, 
l'Organització de la Conferència Islàmica havia instat els grups a dialogar i a apropar posicions. 
 
 

Indonèsia (Papua Occidental) Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Autogovern, Identitat, Recursos Interna 

Actors 
principals:  

Govern, grup armat OPM, oposició política i social (organitzacions autonomistes o 
secessionistes, indigenistes i de drets humans), grups indígenes papús, empresa minera 
Freeport 

Síntesi: 
 

Després de ser administrada per les Nacions Unides durant els anys seixanta, Papua 
Occidental (anteriorment Irian Jaya) es va integrar formalment a Indonèsia el 1969, prèvia 
celebració d'un referèndum que nombroses veus consideren fraudulent. Des d'aleshores, hi ha a 
la regió un arrelat moviment secessionista i un grup armat d'oposició (OPM) que duu a terme 
activitat armada de baixa intensitat. A més de les constants reivindicacions 
d'autodeterminació, hi ha a la regió altres focus de conflicte, com els enfrontaments 
comunitaris entre diversos grups indígenes, la tensió entre la població local (papú i 
majoritàriament animista o cristiana) i els anomenats transmigrants (majoritàriament 
musulmans javanesos), les protestes contra la transnacional extractiva Freeport, la més gran 
del món, o les denúncies contra les Forces Armades per violacions de drets humans i 
enriquiment il·lícit. 
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Al començament d'abril, la BBC va declarar que 11 persones (sis militars i cinc insurgents 
independentistes) havien mort i milers de persones s'havien desplaçat després d'una sèrie 
d'enfrontaments a la frontera amb Papua Nova Guinea, que van començar amb dos atacs contra 
instal·lacions policials al districte d'Abepura. Diverses fonts van declarar que, durant els incidents 
de violència, la Universitat de Cendrawasih, una església i diverses cases van ser incendiades. A 
més a més, tres taxistes van ser assassinats i una dona va morir després d'esclatar un artefacte 
explosiu. Poques setmanes abans, l'organització West Papua National Coalition for Liberation 
havia declarat que més de 30 persones, la majoria soldats, podrien haver mort al districte de 
Puncak Jaya per enfrontaments contra l'OPM. Davant d'aquesta situació, l'Exèrcit va desplegar 
centenars d'efectius addicionals a les regions frontereres amb l'objectiu d'aturar l'activitat de 
l'OPM. D'altra banda, amb motiu de les eleccions legislatives del començament d'abril, a regions 
com Nubile, Wamena o Nabire es van multiplicar les mobilitzacions que demanaven el boicot dels 
comicis. D'altra banda, els líders dels clans anga i pene, que en els últims mesos s'han enfrontat 
diverses vegades a la vall de Porgera, van lliurar prop de 60 armes durant una cerimònia a la 
qual van assistir 6.000 persones i en la qual els líders dels dos grups es van comprometre a no 
incórrer de nou en la violència. 
 
Laos Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Sistema, Identitat Interna internacionalitzada 

Actors 
principals:  

Govern, organitzacions polítiques i armades d'origen Hmong 

Síntesi: 
 

Durant l'anomenada Guerra d'Indoxina, en els anys seixanta i setanta, bona part de la 
comunitat ètnica hmong es va aliar amb les tropes nord-americanes en el seu combat contra 
l'avanç del comunisme a la regió. Des d'aleshores, el Govern laosià, d'ideologia comunista, ha 
reprimit la comunitat, que al seu torn duu a terme una activitat armada de baixa intensitat i 
sense equipament bèl·lic sofisticat. Malgrat que actualment prop de 275.000 persones d'ètnia 
hmong resideixen als EUA i que milers més han viscut els últims anys en un camp de refugiats 
a Tailàndia, s'estima que encara hi ha prop de 12.000 persones que viuen en àrees selvàtiques 
septentrionals del país. Les dures condicions humanitàries i la pressió militar dels Governs de 
Laos i, en menor mesura, de Vietnam, causen cada any la defunció o la rendició de nombroses 
persones. Centenars de persones refugiades resisteixen la seva repatriació a Laos perquè 
consideren que la seva seguretat no està garantida. 

 
Van continuar les denúncies sobre la repressió del Govern de Laos contra la comunitat hmong i 
les protestes contra l'intent de Tailàndia de repatriar milers de persones hmong que resideixen en 
un campament de refugiats al nord-est del país. Pel que fa a la primera qüestió, l'organització 
Center for Public Policy Analysis va denunciar que 43 civils hmong, 12 dels quals eren menors, 
haurien estat assassinats per l'Exèrcit laosià a la regió de Phoua Da Phao. Segons aquesta 
mateixa organització, les Forces Armades tindrien l'objectiu d'eliminar opositors hmong de 
diverses regions (Phou Da Phao, Phou Bia, Sannoi, Luang Prabong i Borikhamshai) abans de la 
fi de l'any 2009. En el mateix sentit, les organitzacions Congress of World Hmong Peoples i 
Hmong Chafoa Federation State Congress van denunciar a mitjan juny que les Forces Armades de 
Laos i el Vietnam vulneren contínuament els drets de l'ètnia hmong, i que fins i tot podrien estar 
cometent crims contra la humanitat. També van denunciar que des de març del 2009 tots dos 
Exèrcits estan accelerant l'ocupació i colonització de la zona especial de Xaysombun, cometent 
assassinats i destruint collites. D'altra banda, diverses organitzacions de drets humans van 
continuar criticant l'acord entre els Governs de Laos i Tailàndia per a repatriar milers de 
refugiats hmong del campament de la província tailandesa de Petchabun. A més a més, aquestes 
mateixes organitzacions van advertir sobre el perill que la situació humanitària es deteriori 
enormement a l'esmentat campament si finalment es retira l'ONG Metges Sense Fronteres, que va 
acusar l'Exèrcit tailandès de coaccionar la població hmong per a forçar la seva repatriació. 
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Myanmar Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Sistema Interna 

Actors 
principals:  

Govern, oposició política i social (partit opositor LND) 

Síntesi: 
 

Un cop d'Estat el 1962 va donar inici al Govern de la Junta Militar que des d'aleshores s'ha 
mantingut en el poder. El Govern militar va abolir el sistema federal i va imposar una fèrria 
dictadura, coneguda com a “via birmana al socialisme”. El 1988, la crisi econòmica dugué 
milers de persones a manifestar el seu descontent al carrer. Les protestes van ser durament 
reprimides pel règim militar i van deixar un saldo de 3.000 morts. No obstant això, el Govern 
va convocar unes eleccions però no va reconèixer-ne el resultat, ja que va sortir-ne vencedora 
la líder de l'oposició democràtica Aung San Suu Kyi, que posteriorment va ser arrestada. Des 
d'aleshores, ha viscut intermitentment sota vigilància. L'any 2004, el Govern va començar un 
procés de reforma de la Constitució en un intent d'oferir una imatge aperturista del règim, 
procés desacreditat per l'oposició política a la dictadura. 

 
El judici contra la líder opositora Aung San Suu Kyi, després de ser acusada per les autoritats 
militars de violar les condicions del seu arrest domiciliari, va ser el fet més destacat del 
trimestre,. Les acusacions van tenir lloc després que un ciutadà nord-americà entrés al seu 
domicili sense el seu permís, segons fonts del seu partit. Després de la seva detenció, que va venir 
acompanyada de la de dues treballadores que l'acompanyen i la del ciutadà nord-americà en 
qüestió, va ser traslladada a una presó d'alta seguretat. Malgrat la condemna internacional d'un 
judici qualificat d'insuficient quant a les mínimes garanties democràtiques, la Junta Militar va 
defensar el procés, assenyalant que la llei s'ha d'aplicar per igual a tot el món. No obstant això, la 
precària salut d'Aung San Suu Kyi va forçar la suspensió del judici. Durant el trimestre van 
continuar les detencions d'activistes opositors. D'altra banda, es pot destacar la visita d'un 
membre del departament d'Estat nord-americà, Stephen Blake, al país, durant la qual es va 
reunir amb el ministre d'Exteriors i amb membres del partit opositor NDL. Finalment, es va 
anunciar una possible visita del secretari general de l'ONU, que vindria precedida d'un viatge de 
l'enviat especial de l'ONU, Ibrahim Gambari. No obstant això, el viatge de Ban Ki-moon podria 
retardar-se si no té lloc l'alliberament d'Aung San Suu Kyi, condició que podria haver estat 
expressada pel secretari general de l'ONU. 
 
Tailàndia Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↓ 

Tipologia:  Govern Interna 

Actors 
principals:  

Govern, oposició política i social 

Síntesi: 
 

Després de l'arribada al poder de Thaksin Shinawatra el 2001, nombrosos sectors van 
denunciar el seu estil autoritari, especialment a partir de la seva campanya contra el 
narcotràfic (en la qual van morir més de dos mil persones) i de la seva aproximació militarista 
al conflicte al sud. No obstant això, la bona gestió del Govern després del tsunami de 
desembre del 2004 va proporcionar-li una àmplia victòria en els comicis del 2005. A partir 
d'aleshores, es va accelerar la polarització entre l'oficialisme i l'oposició de manera que a 
l'inici del 2006, després de fer-se públic un cas de corrupció, es van registrar massives 
mobilitzacions per a exigir la seva renúncia. La crisi política es va aguditzar al llarg de l'any 
fins que al setembre una junta militar va dur a terme un cop d'Estat i Thaksin Shinawatra es 
va exiliar al Regne Unit. El Govern provisional va redactar una nova Constitució, aprovada en 
referèndum l'agost del 2007, i al desembre del mateix any va convocar eleccions, en les quals 
es va imposar un partit lleial a Thaksin Shinawatra. 

 
El Front Unit per a la Democràcia i Contra la Dictadura (FUDD) va mobilitzar desenes de milers 
de persones durant el trimestre per a protestar contra el Govern d'Abhisit Vejjajiva, que 
consideren il·legítim. A mitjan abril, dues persones van morir i 120 van resultar ferides durant 
unes massives mobilitzacions antigovernamentals, fet que va provocar la imposició de l'estat 
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d'emergència a Bangkok i a cinc províncies durant diverses setmanes. A la ciutat de Pattaya, els 
participants de la cimera d'AGENCEN van haver de ser evacuats d'urgència després que 
centenars de persones envaïssin el recinte en el qual es celebrava la cimera, que va haver de ser 
posposada diverses vegades. Les mobilitzacions del mes d'abril van intensificar-se després que 
l'exprimer ministre Thaksin Shinawatra encoratgés les protestes des de l'exili. Les protestes es 
van repetir, encara que amb menor intensitat, durant els mesos de maig i juny. La pressió dels 
seguidors de Thaksin Shinawatra va fer que el Parlament establís dos comitès per a estudiar la 
possibilitat d'esmenar la Constitució, una de les principals demandes del FUDD. Per la seva part, 
l'Aliança Popular per a la Democràcia (APD), el moviment opositor a Thaksin Shinawatra que 
durant els anys 2006 i 2008 va paralitzar part del país amb les seves protestes continuades i 
massives, va declarar que reprendria les mobilitzacions si el Parlament esmenava la Constitució i 
amnistiava diversos polítics propers a Thaksin Shinawatra inhabilitats per exercir la política 
després d'haver comès frau electoral. D'altra banda, l'APD va anunciar que es transformava en 
una nova formació política anomenada Partit de la Nova Política, que en principi no s'integraria 
a l'actual coalició governamental malgrat que comparteix amb ella l'oposició a Thaksin 
Shinawatra. 
 
Tailàndia – Cambodja Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Territori Internacional 

Actors:  Tailàndia, Cambodja 

Síntesi: 
 

L'origen de la disputa entre ambdós països és la sobirania d'una porció de terra 
d'aproximadament 4,6 km2 que envolta el temple budista de Preah Vihear, del segle XI, situat 
a la frontera entre Tailàndia i Cambodja. Després de diversos segles de litigi, el 1962 el 
Tribunal Internacional de Justícia va declarar que el temple pertanyia a Cambodja, però no es 
va pronunciar respecte al territori annex al temple. No obstant això, el millor accés al temple 
des de la part tailandesa i el desacord de Tailàndia sobre els mapes històrics que van 
fonamentar la resolució per part del Tribunal Internacional de Justícia, han alimentat les 
reivindicacions per part de Tailàndia en les últimes dècades. La regió fronterera en disputa 
concentra un alt nombre de tropes desplegades i de mines terrestres. 

 
Al començament d'abril, tres militars van morir i 10 més van resultar ferits durant els 
enfrontaments entre els dos Exèrcits a la regió propera al temple de Preah Vihear. Segons fonts 
cambodjanes, els enfrontaments van començar després que un centenar de soldats tailandesos 
creués la frontera, encara que el Govern de Tailàndia va desmentir els fets. Centenars de persones 
van abandonar les seves llars per l'intercanvi de foc pesat entre les Forces Armades dels dos 
països. Cambodja va exigir a Tailàndia el pagament de dos milions de dòlars pels danys materials 
causats a les més de 300 famílies afectades pels enfrontaments. Posteriorment, els dos Governs 
van instar a la calma i al diàleg i es van comprometre a reprendre les converses que han 
mantingut en els últims mesos. Tanmateix, la tensió diplomàtica i militar va tornar a agreujar-se 
a mitjan juny, quan el primer ministre tailandès, Abhisit Vejjajiva, va declarar la seva intenció de 
sol·licitar a l'UNESCO (que es reunirà a Sevilla a la fi de juny) que reconsideri la seva decisió de 
declarar el temple de Preah Vihear com a Patrimoni de la Humanitat sota titularitat única de 
Cambodja. El primer ministre cambodjà, Hun Sen, es va mostrar molest amb les declaracions del 
seu homòleg tailandès i va confiar que l'UNESCO no revoqui la seva decisió, que reafirma la 
sentència de 1962 del Tribunal Internacional de Justícia de concedir la sobirania del temple a 
Cambodja. Per la seva banda, fonts militars cambodjanes es van declarar preparades per a 
confrontar militarment Tailàndia. 
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Europa 
 
a) Sud-est d'Europa 
 
Bòsnia i Hercegovina Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Autogovern, Identitat, Govern Interna internacionalitzada 

Actors 
principals:  

Govern central, Govern de la República Srpska, Govern de la Federació de Bòsnia i 
Hercegovina, alt representant de la comunitat internacional 

Síntesi: 
 

L'antiga república iugoslava de Bòsnia i Hercegovina, habitada per bosnians, serbis i 
croats, va passar entre el 1992 i el 1995 per una guerra que era conseqüència del procés 
de descomposició de la Federació de Iugoslàvia. L'elit política sèrbia del país, amb el 
suport de Sèrbia i de personalitats polítiques bosnianes i croates, va mobilitzar les 
poblacions i forces entorn de la qüestió ètnica i amb projectes polítics d'autodeterminació 
de difícil equilibri entre si. Els acords de pau de Dayton van donar pas a un Estat fràgil, 
dividit en dues entitats de tipus etnopolític: la república Srpska (de majoria sèrbia i amb el 
49% del territori; i la Federació de Bòsnia i Hercegovina (amb població bosniana i croata i 
el 51% del territori), totes dues amb amplis poders, incloent el militar. Les tensions 
polítiques entre les elits nacionalistes de les tres comunitats i entre aquestes i la presència 
internacional que supervisa l'aplicació dels acords, juntament amb el llegat de l'impacte del 
conflicte en la població i el país són eixos encara actius de conflicte. 

 
Va augmentar la tensió entre els dirigents de l'entitat sèrbia, la República Srpska, i la comunitat 
internacional, juntament amb les crides internacionals d'alerta sobre el deteriorament de la 
situació política al conjunt del país. El pols entre la República Srpska i el nou alt representant, 
Valentin Izko, es va agreujar al juny, quan Izko va fer ús dels seus poders executius especials i va 
anul·lar una resolució del Parlament de l'entitat sèrbia, aprovada al maig, que instava al retorn 
de competències transferides des de la República Srpska als òrgans centrals del país i que a més 
demanava la fi de les competències especials de l'alt representant. El primer ministre 
serbobosnià, Milorad Dodik, que va desafiar l'ultimàtum de l'11 de juny d'Izko, va qualificar la 
revocació d'inacceptable i va negar que la resolució incomplís la Constitució o els acords de 
Dayton. Prèviament, a la fi de març, el Comitè Director del Consell d'Aplicació per a la Pau 
(òrgan internacional que supervisa l'execució dels acords de Dayton) ja havia mostrat preocupació 
per l'evolució política del país i instat les autoritats locals de Bòsnia i Hercegovina a aplicar el 
pla de treball d'Oficina de l'Alt Representant, que plantejava, entre altres objectius, la 
consolidació de l'Estat de dret i la reforma del sector de seguretat. També el president de la 
delegació per al sud-est d'Europa del Parlament Europeu va afirmar que des de la firma dels 
acords de Dayton la situació al país no havia estat tan deteriorada com ara. 
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Sèrbia – Kosovo Intensitat:  1 Evolució trimestral: ↓ 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Interna internacionalitzada16 

Actors 
principals:  

Govern de Sèrbia, Govern de Kosovo, representants polítics i socials de la comunitat sèrbia 
de Kosovo, UNMIK, KFOR 

Síntesi: 
 

La tensió entre Sèrbia i Kosovo està associada al procés de determinació de l'estatus polític 
de la regió després del conflicte armat de 1998-1999, que va enfrontar el grup armat 
albanès ELK contra el Govern serbi, i l'OTAN contra aquest últim, després d'anys de repressió 
del règim de Milosevic contra la població albanesa de l'aleshores província de Sèrbia en el 
marc de federació iugoslava. L'ofensiva de l'OTAN, no autoritzada per l'ONU, va donar pas a 
un protectorat internacional. En la pràctica, Kosovo va quedar dividit sobre la base de línies 
ètniques, amb un augment de les hostilitats contra la comunitat sèrbia, que vivia en un 
context d'aïllacionisme potenciat des de Sèrbia. L'estatus final del territori i els drets de les 
minories han estat eix de tensió contínua, al qual s'afegeixen els problemes interns de Kosovo 
(ex. atur, corrupció, criminalitat). El procés de determinació de l'estatus final, iniciat el 
2006, no va aconseguir un acord entre les parts ni el suport del Consell de Seguretat de 
l'ONU a la proposta de l'enviat especial de l'ONU. El 2008, el Parlament de Kosovo va 
proclamar la independència del territori. 

 
La situació a Kosovo va continuar marcada per la calma tensa, amb alguns incidents limitats 
vinculats a la falta de normalització de les relacions intercomunitàries i a la divisió del territori. 
L'OTAN va aprovar reduir el nombre de tropes a Kosovo, passant de les prop de 14.000 actuals a 
10.000 en els mesos següents. L'OTAN també va estudiar, sense fixar un calendari encara, la 
possibilitat d'emprendre una reducció important de la seva missió, fins a quedar-se en prop de 
2.500 membres, durant un procés d'uns dos anys, si la situació de seguretat de Kosovo millora. 
L'estabilitat es va veure entelada per incidents a diverses localitats sèrbies de Kosovo en protesta 
pels talls en el subministrament d'electricitat per l'impagament de factures. Prop de 20 persones, 
10 de les quals eren policies, van resultar ferides en les protestes, que van mobilitzar diversos 
centenars de ciutadans serbis. D'altra banda, Mitrovica (nord) va registrar protestes de ciutadans 
serbis durant dues setmanes contra la reconstrucció de diverses cases de ciutadans albanesos 
retornats. Els disturbis, en els quals es van llançar algunes granades contra la missió de la UE i 
la KFOR, es van saldar amb diversos ferits i danys materials, i van acabar després d'un acord 
entre líders locals serbis i la UNMIK segons el qual els projectes de reconstrucció a la part nord 
de la ciutat necessitaran obtenir l'aprovació sèrbia. D'altra banda, la UE va anunciar que havia 
desplegat totalment la seva missió EULEX, mentre Kosovo va continuar els plans de 
descentralització, amb la pròxima creació de cinc municipalitats de majoria sèrbia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
16 La tensió entre Kosovo i Sèrbia es considera 'interna internacionalitzada' ja que, malgrat que Kosovo ha estat reconegut com 
a Estat per desenes de països, el seu estatus legal internacional encara no és clar ni definit. Per això, aquest trimestre s'ha optat 
per mantenir la categoria de 'tensió' com en edicions anteriors 
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b) Caucas 
 
Geòrgia  Intensitat:  1 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Govern Interna internacionalitzada 

Actors 
principals:  

Govern de Geòrgia, Rússia 

Síntesi: 
 

Des de la seva independència de l'URSS el 1991, Geòrgia ha passat per diverses etapes de 
violència i inestabilitat: guerra civil interna (1991-1992); guerres pel control de les regions 
d'Abkhàzia (1992-1994) i Ossètia del Sud (1991-1992; enderrocament pacífic del president 
Shevardnadze en l'anomenada Revolució Rosa (2003), que va portar a la presidència a 
Mikhail Saakashvili (2004) com a reacció a la corrupció política i frau electoral de què es va 
acusar Shevardnadze; i breu guerra entre Rússia i Geòrgia el 2008 entorn d'Abkhàzia i 
Ossètia del Sud. En un context de fragilitat institucional i llegat històric d'inestabilitat 
crònica, des de l'acabament del primer mandat i el començament del segon (2007-2008), el 
Govern georgià ha vist intensificar-se les protestes internes de l'oposició (al·legacions 
d'autoritarisme, corrupció, de falta de resposta a problemes socioeconòmics, etc.) juntament 
amb la conflictivitat amb Rússia. L'antagonisme amb Rússia està marcat per factors com 
l'acostament de Geòrgia als EUA i l'OTAN, el ressorgiment de Rússia com a potència 
internacional i la lluita pel poder energètic a Euràsia. 

 
Va empitjorar la tensió interna a Geòrgia pel pols entre l'oposició política i el Govern. Des del 
començament d'abril, 13 partits de l'oposició van demanar la dimissió del president, Mikhail 
Saakashvili, i van organitzar manifestacions i actes de protesta que es van prolongar durant tot el 
trimestre a Tbilisi i altres ciutats, amb màxims de participació de 60.000 persones al 
començament d'abril i l'acabament de maig. No obstant això, a partir de maig alguns sectors de 
l'oposició van acceptar iniciar converses amb el Govern, malgrat que no van aconseguir acords de 
solució a la crisi. L'ONG Human Rights Watch va alertar de la creixent intimidació contra 
simpatitzants de l'oposició, mentre xocs entre la Policia i manifestants al maig es van saldar amb 
diverses desenes de ferits i diversos detinguts. L'augment de la tensió política durant el segon 
trimestre va coincidir amb un deteriorament en les relacions entre Rússia i Geòrgia i al·legacions 
per part del cap d'Intel·ligència de Geòrgia segons les quals Rússia intentava crear inestabilitat a 
Geòrgia. En paral·lel, es va donar una intensificació de la la tensió entorn de les fronteres amb 
Abkhàzia i Ossètia del Sud, reforçades per Rússia. Al començament de maig, l'Exèrcit georgià va 
posar fi a un motí militar de diverses hores a una base militar propera a Tbilisi, protagonitzat per 
500 militars, amb un mort i dos ferits durant la intervenció. Geòrgia va acusar Rússia de donar 
suport a la rebel·lió a fi d'enderrocar Saakashvili, mentre Rússia va negar estar implicada. D'altra 
banda, al juny Rússia va identificar l'actual règim georgià com una "línia vermella" que 
impossibilita la normalització de les relacions amb Geòrgia. 
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Geòrgia (Abkhàzia)   Intensitat:  3 Evolució trimestral: = 

Tipologia:  Autogovern, Identitat Interna internacionalitzada 

Actors 
principals:  

Govern de Geòrgia, Govern de l'autoproclamada República d'Abkhàzia, Rússia 

Síntesi: 
 

La precària situació de seguretat a la regió respon a la no-resolució de les qüestions de fons 
per les quals es van enfrontar en conflicte armat (1992-1994) els líders locals abkhazs, amb 
el suport Rússia, i el Govern georgià, per a defensar, respectivament, la independència de la 
regió i la integritat territorial del país, en el context de descomposició de la URSS. Després 
de la fi d'aquesta guerra, que va desplaçar prop de 200.000 georgians, el territori d'Abkhàzia 
ha funcionat com un Estat de facto. Malgrat l'existència d'un acord d'alto el foc, un procés 
negociador i la presència internacional (observadors de l'ONU i forces de pau russes), la 
tensió es va mantenir, i va ser alimentada per les tensions geoestratègiques i de balanç de 
poders al Caucas entre Geòrgia i Rússia. Finalment, les tensions van derivar en una guerra 
internacional l'agost del 2008, quan les forces abkhazes van consolidar el control sobre 
Abkhàzia i van veure reconeguda la independència per part de Rússia. Els incidents freqüents 
de seguretat, l'estatus incert del territori, el paper de Rússia i l'impacte acumulat de les dues 
guerres són una font contínua de tensió. 

 
Diversos esdeveniments van consolidar el procés de "russificació" d'Abkhàzia impulsat després de 
la guerra d'agost del 2008, amb l'augment de la tensió entre els dos països i les consegüents 
crides d'alerta sobre els riscs de la inestabilitat. El fet més significatiu va ser el vet rus al juny a 
la renovació de la missió de l'ONU a Geòrgia, UNOMIG. La decisió russa obre les portes al seu 
desmantellament immediat i deixa Abkhàzia pràcticament sense presència internacional, a 
excepció de la russa. En aquest sentit, diversos comissionats de l'Assemblea Parlamentària del 
Consell d'Europa van alertar del risc que Abkhàzia es converteixi en un "forat negre" en drets 
humans i del risc d'un nou èxode de població georgiana del districte de Gali (Abkhàzia). Ja al 
maig l'alt comissionat de minories nacionals de l'OSCE va instar Abkhàzia a posar fi a la pressió 
contra la població georgiana de Gali i va alertar del deteriorament de la seguretat. D'altra banda, 
Rússia va firmar acords formals amb Abkhàzia i Ossètia del Sud per a la protecció de les 
fronteres mútues,17 que va començar a patrullar al maig. La missió de la UE, a la qual Abkhàzia 
va continuar denegant l'entrada a la regió, va informar d'un reforç de tropes russes a la frontera 
d'Abkhàzia, posteriorment retirades. Malgrat la percepció d'alguns avenços en la nova ronda de 
les converses de Ginebra entre les parts en conflicte,18 van continuar els incidents de seguretat a 
tots dos costats de la frontera administrativa entre Geòrgia i Abkhàzia, amb almenys un mort i 
diversos ferits, i acusacions mútues. En paral·lel, Abkhàzia va anunciar que crearà el seu propi 
Exèrcit, amb entre 10.000 i 15.000 membres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
17 Vegeu el apartat de Geòrgia (Ossètia del Sud) en aquest capítol. 
18 Vegeu el capítol 3 (Processos de pau). 
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Geòrgia (Ossètia del Sud)  Intensitat:  2 Evolució trimestral: = 

Tipologia:  Autogovern, Identitat  Interna internacionalitzada 

Actors 
principals:  

Govern de Geòrgia, Govern de l'autoproclamada República d'Ossètia del Sud, Rússia 

Síntesi: 
 

La tensió a la regió està associada a la no-resolució de les qüestions de fons per les quals les 
forces ossetes i georgianes es van enfrontar en una guerra entre el 1991 i el 1992. Des 
d'aleshores, les parts van mantenir les posicions respectives de defensa de la independència o 
unificació amb Rússia i de la integritat territorial de Geòrgia, sense poder resoldre per la via 
de la negociació l'impàs de la regió, independent de facto. Al seu torn, el conflicte intern s'ha 
alimentat de les tensions entre Geòrgia i Rússia ¬-vinculades a qüestions de geoestratègia i 
balanç de poders a la regió del sud del Caucas-, que el 2008 van escalar fins a derivar en una 
breu guerra iniciada a Ossètia del Sud i estesa després a Abkhàzia i zones sota control 
georgià. Després d'aquesta última guerra i el desplaçament forçat de la majoria de població 
georgiana d'Ossètia del Sud, la posició osseta va quedar reforçada. Rússia va reconèixer la 
seva independència i va mantenir presència militar a la regió. La qüestió dels desplaçats dels 
anys 90 i de la segona guerra, l'estatus del territori i les violacions periòdiques de l'alto el foc 
continuen sent font de tensió. 

 
La celebració d'eleccions parlamentàries a Ossètia del Sud al final de maig, no reconegudes 
internacionalment, va aixecar acusacions mútues amb Geòrgia. En el context previ als comicis, el 
líder osseta Eduard Kokoity va acusar Geòrgia d'intentar desestabilitzar la regió amb motiu de les 
eleccions ossetes i de la inestabilitat interna a Geòrgia,19 mentre aquesta última va qualificar el 
procés electoral d'il·legal i mitjans periodístics georgians van denunciar pressions contra la 
població georgiana a Ossètia del Sud. Rússia va reforçar la seva presència a la regió al·legant 
mesures preventives davant la crisi interna de Geòrgia, amb tasques de vigilància de les seves 
fronteres i plans de construcció d'una base militar a la capital osseta i d'un aeroport militar en 
una zona que fins la guerra del 2008 era de majoria georgiana i es trobava sota control de 
Geòrgia. Al seu torn, es van registrar diversos incidents de seguretat, incloent la retenció 
temporal de dos observadors de l'OSCE. Mentrestant, en l'àmbit diplomàtic, es va celebrar el 
primer encontre entre representants ossetes, russos i de Geòrgia en el marc del mecanisme per a 
la prevenció d'incidents, que segons Geòrgia no va suposar progressos, encara que va resultar en 
un acord de crear una línia telefònica permanent.20 La segona trobada es va cancel·lar i no es va 
aconseguir tampoc un acord a l'OSCE sobre la prorrogació del mandat dels seus 20 observadors 
en zones adjacents a Ossètia del Sud, que expira al juny i representa l'única presència de 
l'organització després del tancament de la missió a Geòrgia el trimestre anterior per les 
discrepàncies amb Rússia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
19 Vegeu el apartat de Geòrgia en aquest capítol. 
20 Vegeu el capítol 3 (Processos de pau). 
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Rússia (Daguestan) Intensitat:  3 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Sistema, Govern, Identitat Interna 

Actors 
principals:  

Govern de la Federació de Rússia, Govern de la república del Daguestan, grups armats 
d'oposició, oposició política i social 

Síntesi: 
 

El Daguestan, la república més extensa, poblada i amb més diversitat ètnica del nord del 
Caucas, afronta des del final dels anys noranta un augment de la conflictivitat. Entre els 
eixos de tensió destaca la violència entre la insurrecció armada d'ideologia islamista, que 
defensa la creació d'un Estat islàmic, i les autoritats locals i federals. Això s'ha materialitzat 
en atemptats periòdics i operacions de contrainsurrecció. L'oposició armada està encapçalada 
per una xarxa d'unitats armades i de caràcter islamista coneguda com a Xaria Jammat. Les 
violacions de drets humans i els abusos de poder han augmentat, sovint emmarcats en la 
"lluita contra el terrorisme", cosa que ha aguditzat el malestar social en una república amb 
elevats índexs d'atur i pobresa, malgrat la riquesa de recursos naturals. D'altra banda, les 
tensions interètniques, les rivalitats pel poder polític i la violència criminal són altres eixos de 
conflictivitat. 

 
Van augmentar la tensió i la violència al Daguestan principalment arran de l'assassinat del 
ministre de l'Interior, Adilgerei Magomedtagirov, al començament de juny a la capital. La seva 
mort va ser atribuïda de forma preliminar a la insurrecció d'ideologia islamista, pel protagonisme 
de Magomedtagirov en la persecució d'aquests grups rebels. Malgrat la trajectòria de violència al 
Daguestan en els últims anys, els atacs contra personal de l'administració de la república mai 
abans havien afectat el rang ministerial. La tàctica d'atemptats selectius es va saldar amb altres 
víctimes mortals de relleu, inclosos Akhmed Tagaev, mufti del Consell Espiritual Musulmà del 
Daguestan i conegut per ser un dels principals ideòlegs musulmans de l'oposició a l'islam més 
extremista. En conjunt, els atacs insurgents i les operacions contrainsurgents es van saldar amb 
diverses desenes de víctimes mortals i ferits. Les forces de seguretat van intensificar la seva 
campanya antiterrorista al districte de Karabudakhkent, amb una desena d'insurgents i almenys 
cinc soldats morts, i també a Khasavyurt i Kazbekovski. L'exministre d'Interior rus Anatoly 
Kulikov va afirmar al començament d'abril que entre 2007 i 2008 els atacs insurgents al 
Daguestan van augmentar en el 40%. Per la seva banda, el màxim líder de la insurrecció del nord 
del Caucas, Dokka Umarov, va nomenar com a nou líder de la insurrecció del Daguestan Al-Bara, 
en substitució de l'Emir Musa, mort en una operació contrainsurgent al febrer. 
 
Orient Mitjà 
 
Iran Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↑ 

Tipologia:  Govern Interna 

Actors 
principals:  

Govern, oposició política, religiosa i social 

Síntesi: 
 

Des de la seva arribada al poder el 2005, la presidència de Mahmoud Ahmadinejad ha estat 
contestada internament per nombrosos sectors. Tant les seves pràctiques en política exterior 
(amb una desafiadora defensa del dret a disposar de capacitat nuclear) com el resultat de les 
seves polítiques en l'àmbit interior (fracàs en la millora de la situació econòmica del país 
enmig d'acusacions de favoritisme polític) han generat una creixent oposició al país. La 
polarització que existeix des de fa dècades entre sectors conservadors i reformistes ha 
enfrontat en els últims anys Ahmadineyad amb diverses figures polítiques rellevades del poder 
el 2005. Alhora, la influència de les autoritats religioses i dels cossos armats, principalment 
els Guardians de la Revolució, han tingut un paper important en l'avenir de l'Iran, país amb 
vastos recursos energètics i una posició geoestratègica clau. 

 
La celebració d'eleccions presidencials el 12 de juny va desencadenar una de les protestes 
populars més importants des de la revolució del 1979, després que l'oposició denunciés frau 
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davant de la victòria de l'actual mandatari Mahmud Ahmadinejad. Les manifestacions a la 
capital van ser multitudinàries i en els enfrontaments amb la Policia van morir com a mínim 20 
persones, 100 més van resultar ferides i prop de 500 van ser arrestades. Després que 
Ahmadineyad reclamés la victòria amb el 63% dels sufragis, davant del 34% del seu principal 
opositor, Mishossein Moussavi, l'entorn polític i religiós va quedar totalment polaritzat. Si 
Moussavi va tenir el suport de figures com els expresidents Akbar Hashemi Rafsanjani i 
Mohammed Khatami, a més de part del clericat, Ahmadinejad va gaudir del suport del Líder 
Suprem, l'aiatol·là Ali Khamenei. El Consell dels Guardians de la Revolució, encarregat 
d'examinar les acusacions de frau, es va mostrar disposat a recomptar les paperetes de la 
controvèrsia, encara que va rebutjar anul·lar les eleccions. Al final de juny finalment es va 
proclamar la victòria d'Ahmadinejad. D'altra banda, durant el trimestre va haver-hi altres 
incidents a tot el país. Al final de maig, 25 persones van morir per l'explosió en una mesquita 
xiïta a Zahedan, al sud-est del país, en un atac reivindicat pel grup islamista sunnita balutxi 
Jundullah, alhora que a l'abril 11 policies i 10 rebels van morir a l'oest del país en atacs atribuïts 
al grup armat PJAK contra instal·lacions de la policia. 
 
Iran – EUA, Israel Intensitat:  2 Evolució trimestral: = 

Tipologia:  Sistema Internacional 

Actors 
principals:  

Iran, EUA, Israel 

Síntesi: 
 

La pressió internacional sobre el règim iranià s'emmarca en la política iniciada després de 
l'11 de setembre del 2001 pel Govern nord-americà de George W. Bush, que el gener de 
2002 va declarar l'Iran Estat enemic pels seus presumptes vincles amb el terrorisme. Des 
de la revolució islàmica de 1979, que va derrocar el règim aliat dels EUA del Xa Resa 
Pahlavi i va proclamar l'aiatol·là Khomeyni líder suprem del país, els EUA han acusat 
l'Iran de donar suport a grups armats com Hezbollah. Enmig d'aquesta oposició, la victòria 
de l'ultraconservador Ahmadinejad en les eleccions presidencials d'agost del 2005 accentua 
una retòrica nacionalista que afirma el dret a desenvolupar un programa nuclear iranià 
amb finalitats pacífiques, mentre la comunitat internacional argumenta que existeix una 
imminent capacitat per a fabricar una bomba nuclear per part d'un règim considerat hostil 
als interessos occidentals a la regió. 

 
La tensió entre els EUA i l'Iran va augmentar de nou a final del trimestre per la crisi 
postelectoral iraniana, després de la qual el president nord-americà, Barack Obama, va decidir 
anul·lar la invitació a diplomàtics iranians per assistir a la celebració del Dia de la Independència 
dels EUA formulada per primera vegada des del 1980. Des que Obama es va dirigir al març a la 
població iraniana amb un missatge d'obertura, la tensió per les presumptes finalitats militars del 
programa nuclear iranià s'havia mantingut estable. El 8 d'abril, el grup dels cinc membres del 
Consell de Seguretat de l'ONU més Alemanya va oferir a l'Iran una nova ronda de negociacions, 
en les quals els EUA van afirmar que participarien de forma directa. Dies més tard, l'Iran va 
comunicar que agraïa l'oferiment, però que el seu programa d'enriquiment nuclear seguiria 
endavant. A més a més, Mahmud Ahmadinejad es va mostrar disposat a dialogar amb Obama 
però va afirmar que no volia discutir la qüestió nuclear fora del marc de la IAEA. Per la seva 
banda, la secretària d'Estat dels EUA, Hillary Clinton, va amenaçar amb sancions d'envergadura 
si les converses fracassaven. Altres elements de tensió internacional amb l'Iran van estar 
relacionats amb la condemna per espionatge d'una periodista iranonord-americana, que va ser 
finalment alliberada, i amb les crítiques d'Ahmadinejad contra Israel en el marc de la conferència 
de les Nacions Unides sobre racisme. Respecte a les relacions iranoisraelians, el ministre 
d'Exteriors d'Israel va afirmar que el seu país no planejava cap acció militar unilateral contra 
l'Iran, per ser aquesta una qüestió que no afectava exclusivament Israel sinó tot el món. 
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Israel – Líban – Síria Intensitat:  2 Evolució trimestral: ↓ 

Tipologia:  Sistema, Recursos, Territori Internacional 

Actors principals:  Israel, Síria, grup libanès Hezbollah i el seu braç armat (Resistència Islàmica) 

Síntesi: 
 

La tensió té com a teló de fons el conflicte israelianopalestí i les seves conseqüències en 
la regió. Per una banda, la presència de milers de refugiats palestins que es van establir 
al Líban a partir del 1948, juntament amb la direcció de l'OLP el 1979, va provocar 
continuats atacs per part d'Israel al sud del país fins a ocupar-lo el 1982. El naixement 
del grup armat xiïta Hezbollah a l'inici dels vuitanta al Líban, amb una agenda de 
resistència contra Israel i d'alliberament de Palestina, va causar enfrontaments 
periòdics fins a culminar amb l'ofensiva israeliana a gran escala de juliol del 2006. Per 
altra banda, la guerra de 1967 va significar l'ocupació israeliana dels Alts del Golan 
sirians que, al costat del suport de Síria a Hezbollah, explica la tensió entre Israel i 
Síria. 

 
El nou rumb en les relacions entre el Líban i Síria es va consolidar amb el nomenament oficial 
d'un ambaixador libanès a Damasc a l'abril, després que tots dos països acordessin el 2008 
reprendre les seves relacions diplomàtiques. Respecte als contactes entre Síria i Israel, suspesos 
després de l'atac israelià sobre Gaza el desembre del 2008, el nou Govern israelià de Benjamin 
Netanyahu va declarar que estava predisposat a reprendre les converses sense precondicions. 
Tanmateix, prèviament havia expressat la seva negativa a retirar-se dels Alts del Golan ocupats 
des del 1967, retorn que Síria considera innegociable. L'aproximació cap a Síria s'ha vist 
beneficiada per l'acostament dut a terme per l'administració nord-americana de Barack Obama a 
Damasc, que al juny va anunciar la reobertura d'una ambaixada a la capital siriana després de 
quatre anys d'interrupció. D'altra banda, les relacions entre el Líban i Israel van passar per 
moments tensos, entre denúncies israelianes que Hezbollah havia incrementat la seva capacitat 
armamentística al sud del Líban, denúncia posada en dubte per les Nacions Unides, i de 
moviments de tropes del costat d'Israel detectats al final de juny. Al seu últim informe, el 
secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, va valorar com a poc segura la situació al sud del país i 
va afirmar que continuava havent-hi atacs amb coets cap a territori israelià. 
 
Líban   Intensitat:  2 Evolució trimestral: = 

Tipologia:  Govern Interna internacionalitzada 

Actors principals:  Govern, oposició política i social, braç armat de Hezbollah (Resistència Islàmica), 
milícies 

Síntesi: 
 

L'assassinat de l'exprimer ministre libanès, Rafiq Hariri, el febrer del 2005 va 
desencadenar l'anomenada “Revolució del Cedre” que, després de manifestacions 
massives, va forçar la retirada de les Forces Armades sirianes –presents al país des de 
feia tres dècades– exigida en la resolució 1559 del Consell de Seguretat, impulsada 
pels EUA i França el setembre del 2004. La immediata polarització entre, per una 
part, opositors a la influència de Síria (encapçalats pel fill de Hariri, que culpaven el 
règim siri de l'assassinat) i, per una altra part, sectors més vinculats a Síria com 
Hezbollah, va originar una crisi política, social i institucional agreujada per divisions 
confessionals. 

 
La tensió política va augmentar amb la proximitat de les eleccions parlamentàries del 7 de juny, 
en les quals la coalició de Saad Hariri, fill de l'exprimer ministre assassinat, va resultar 
vencedora. L'oposició liderada per Hezbollah va acceptar la derrota, encara que va reclamar 
retenir el poder de vet de què disposava després de l'acord assolit fa un any. Un simpatitzant de 
l'oposició va morir durant la campanya electoral, mentre les acusacions entre els bàndols 
enfrontats van contribuir a aguditzar la tensió. En una informació apareguda en la premsa 
estrangera, s'acusava Hezbollah d'estar darrere de l'assassinat de Hariri el 2004, fet que va ser 
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considerat pel grup com una maquinació destinada a reduir els seus suports de cara als comicis i 
desviar l'atenció sobre el desmantellament de xarxes d'espionatge israelià. Efectivament, un 
coronel de l'Exèrcit libanès i 35 persones més van ser detingudes per aquest motiu al final de 
maig, i Hezbollah va demanar la pena de mort. A més a més, un mes abans de les eleccions, 
Hezbollah va declarar el 7 de maig dia gloriós de la resistència per la presa de poder de l'est de 
Beirut que el grup va protagonitzar fa un any, discurs que va ser fortament condemnat per la 
coalició governamental. D'altra banda, el nou tribunal especial de les Nacions Unides encarregat 
d'investigar la mort de Hariri va ordenar l'alliberament per falta de proves de quatre generals 
libanesos d'alt rang que havien estat empresonats des del 2005. 
 
Palestina Intensitat:  2 Evolució trimestral: = 

Tipologia:  Govern Intern 

Actors:  ANP, Fatah (Brigades dels Màrtirs d'Al-Aqsa), Hamàs (Brigades Ezzedin al-Qassam) 

Síntesi: 
 

L'oposició entre els diferents sectors palestins en les últimes dècades ha estat protagonitzada 
principalment per grups nacionalistes laics per una part (Fatah i el seu braç armat -les Brigades 
dels Màrtirs d'Al-Aqsa-, FPLP, FDLP) i grups confessionals per una altra (Hamàs i el seu braç 
armat -Brigades Ezzedin al-Qassam-, Jihad Islàmica). L'enfrontament respon a la voluntat de 
controlar el poder dintre dels territoris palestins i s'ha traduït, al seu torn, en diferents 
aproximacions pel que fa a les relacions amb Israel. Després d'anys de domini de Fatah en la 
política palestina (moviment liderat per Yasser Arafat i posteriorment per Mahmud Abbas), les 
acusacions de corrupció i de no defensar els interessos palestins en el procés de pau van 
desencadenar el triomf de Hamàs en les eleccions de gener del 2006. Aquest fet va precipitar una 
batalla dialèctica i armada entre totes dues formacions pel control de les institucions polítiques i, 
sobretot, de les forces de seguretat. 

 
La tensió entre les formacions palestines rivals, Hamas i Al-Fatah, va tenir el seu moment àlgid 
al final de maig, quan en un incident a la ciutat cisjordana de Qalqilya van morir sis persones. 
L'enfrontament armat va tenir lloc quan forces de seguretat de l'Autoritat Nacional Palestina van 
intentar arrestar milicians de Hamas i van causar la mort de dos membres de l'organització, tres 
policies i un civil. La violència va tenir lloc en paral·lel a les rondes de negociacions afavorides 
per Egipte que van tenir lloc al Caire des del final d'abril fins al començament de juliol, sense que 
les dues parts aconseguissin cap acord.21 Segons Hamas, el principal obstacle per assolir un 
compromís era la persecució contra els seus membres a Cisjordània i el recent nomenament de 
Salam Fayyad com a primer ministre palestí, el Govern del qual van qualificar d'il·legal. D'altra 
banda, un informe de l'organització de drets humans Human Rights Watch va revelar que, en el 
marc de l'ofensiva israeliana sobre Gaza iniciada el desembre del 2008, les forces de seguretat de 
Hamas havien matat almenys 32 palestins de sectors rivals i persones sospitoses de col·laborar 
amb Israel, a més d'haver-ne mutilat diverses desenes. Portaveus de Hamas van negar les 
acusacions d'assassinats extrajudicials, però es van comprometre a investigar el cas. 
 

                                                 
21 Vegeu el capítol 3 (Processos de pau). 
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Processos de Pau 
 

 Al Níger, tres grups armats tuareg es van comprometre a iniciar un procés de pau i 
a entregar les armes de manera incondicional, sota la mediació líbia.  

 A Darfur (Sudan), diversos grups armats van discutir a Qatar sumar-se a una 
iniciativa de pau iniciada al març amb el grup JEM. 

 El president de Burundi i el líder de les FNL van donar per acabada la guerra. 
 Es van trencar la major part dels acords parcials existents a la Província 

Fronterera del Nord-oest del Pakistan. 
 Les Forces Armades de Sri Lanka van derrotar militarment al grup LTTE. 
 El PKK va llançar diverses iniciatives per a aconseguir un acord de pau amb el 

govern de Turquia. 
 La majoria de les negociacions van tenir serioses dificultats al llarg del trimestre. 

 
En aquest apartat s'analitzen els conflictes armats o conflictes no resolts que han entrat en una 
fase de negociació formal, que estan immersos en un clar procés de pau, que estan explorant 
l'inici d'unes negociacions o que les han trencades o congelades per alguna raó. 
 

3.1.  Evolució dels processos de pau 
 

Taula 3.1.  Evolució dels negociacions a l'acabament del segon trimestre de 2009 
Bé (4) Amb dificultats (12) Malament (20) En exploració (5) 
Burundi (FNL) 
RCA (MLCJ) 
RD Congo (CNDP) 
Xina-Taiwan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Níger (MNJ, FFR, FPN) 
Nigèria (MEND, NDV) 
Etiòpia-Eritrea 
Sudan (JEM i altres grups 
     menors) 
Ìndia-Pakistan 
Nepal (Terai) 
Filipines (MNLF) 
Xipre 
Kosovo 
Israel-Palestina 
Líban (Hezbollah) 
Siria-Israel 

Eritrea-Djibouti 
Etiòpia (Oromiya) 
Somàlia (al-Shabab, 
    Hisbul-Islam) 
Txad-Sudan 
Txad (varis grups) 
Uganda (LRA) 
Sàhara Occidental 
Afganistan  
India (NDFB) 
Pakistan (Nord-oest) 
Sri Lanka (*) 
Xina-Tibet 
Filipines (MILF) 
Indonèsia (Papua 
     Occidental) 
Tailàndia (Sur) 
Moldàvia (Transdnièster) 
Armènia-Azerbaidjan 
Geòrgia (Abkhàzia) 
Geòrgia (Ossètia del Sud)
Palestina (Hamas/Fatah) 

Ìndia (NSCN-K) 
Filipines (NPA) 
Myanmar (KNU) 
Myanmar (KIA, NDAA,
     WWSA,MNDAA) 
Turquia (PKK)  

(*) el procés de pau d’Sri Lanka es va donar per finalitzat com a conseqüència de la derrota militar de l’LTTE.  
(En cursiva s'assenyalen els conflictes no resolts i que no es troben en fase de lluita armada o que en aquests moments no són 
catalogats de “conflicte armat”. En la taula “d'exploració” només figuren els processos que inicien aquesta fase per primera 
vegada o després d'un llarg període de temps sense diàlegs o acostaments). 
 
Dels 41 processos analitzats, que afecten prop de 50 grups armats distribuïts per 34 països, 
gairebé la meitat de les negociacions han evolucionat negativament durant el trimestre. Es tracta, 
per tant, d'un dels períodes més difícils dels últims anys. Cal destacar la derrota de l'LTTE de Sri 
Lanka per part de les Forces Armades d'aquest país i la fi formal del conflicte de Burundi per la 
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integració de les FNL a la vida política. Dels 41 processos, 17 es refereixen a conflictes armats i 
24 a conflictes no resolts. 

 
Processos de pau: evolució trimestral per regions 
 
Àfrica 
 
a) Àfrica Occidental 
 
Al Níger, al començament d'abril tres grups armats tuareg, MNJ, FFR i FPN, es van 
comprometre a iniciar un procés de pau i deposar les armes de manera incondicional després de 
reunir-se a Líbia amb una delegació del Govern nigerí, encapçalada pel ministre de l'Interior, 
amb la mediació del president libi Moammar al-Gaddafi. El líder de la principal formació –
l'MNJ–Aghaly ag Alambo, va mostrar satisfacció pels resultats de la trobada. Al començament de 
maig, el president Mamadou Tandja es va reunir per primera vegada a Agadèz (nord) amb 
representants dels grups armats i els va oferir una amnistia total a canvi que els combatents 
deposessin les armes. Posteriorment es va dur a terme una segona reunió a la capital nigerina, 
Niamey, amb el ministre de l'Interior, en la qual l'MNJ i l'FPN van presentar les seves demandes. 
El líder de l'FFR, Rhissa Ag Boula, va decidir no obstant això no participar en aquesta segona 
trobada perquè la considerava una farsa. L'MNJ, per la seva banda, va assegurar que no lliuraria 
les armes fins que s'atenguessin les seves demandes polítiques: la fi de l'estat d'emergència al 
nord, la integració dels seus combatents en les forces de seguretat i més percentatge dels 
beneficis obtinguts amb l'explotació de l'urani del nord destinat al desenvolupament de la regió 
septentrional i a millorar els nivells de vida de la població tuareg. Igualment va exigir 
l'alliberament de tots els combatents detinguts des del 2007, el cessament de les hostilitats i la 
fixació d'un calendari per a les negociacions. L'inici de les negociacions amb els grups tuareg 
coincideix en el temps amb el començament dels treballs per a la construcció d'una nova mina 
d'urani al nord, Imouraren, l'explotació de la qual va ser cedida a la companyia francesa Areva al 
mes de gener. Es tracta del jaciment més important d'Àfrica i el segon del món. A la fi de maig, 
no obstant això, el president Mamadou Tandja va dissoldre el Parlament un dia després que el 
Tribunal Constitucional decidís que seria il·legal la celebració d'un referèndum per a l'aprovació 
d'una modificació en la Constitució que li permetés continuar com a cap d'Estat. Mamadou 
Tandja, per la seva banda, va prolongar l'estat d'emergència al nord del país durant tres mesos 
més, malgrat que els grups armats tuareg havien condicionat les negociacions de pau a la seva 
suspensió 
 
A la regió del Delta del Níger, a Nigèria, a la fi de març el president Umaru Yar'Adua, va 
declarar que el seu Govern estava estudiant la possibilitat d'oferir als militants del Delta una 
amnistia si es comprometien a lliurar les armes. L'Executiu discutirà també mesures com la 
rehabilitació i la reintegració dels excombatents a la societat. Al mateix temps, va assegurar que 
donaria més poders a l'Exèrcit per a combatre els grups armats al Delta, oferint més fons a la 
Joint Task Force per a ampliar la seva capacitat a l'hora de fer respectar la llei i l'ordre. El grup 
armat MEND va subratllar al respecte que no lliuraria les armes per una simple declaració 
verbal del president i que aquest supòsit només seria contemplat sota un acord de pau assolit amb 
la supervisió d'un mediador internacional respectable. A la fi de maig, els líders de la comunitat 
ijaw, entre els quals es troba l'Ijaw National Congress, van assegurar que els militars entraven a 
les poblacions i mataven civils, i els van acusar de col·laborar amb el MEND, fet que va ser negat 
per les Forces Armades. Al començament de juny, el president Umaru Yar'Adua va oferir 
concretar un programa d'amnistia per als actors armats que operen a la regió del Delta del Níger. 
El MEND va assenyalar que només consideraria una amnistia ben definida i negociada per les 
dues parts. El líder del grup armat Niger Delta Vigilante, amb suposats vincles amb el MEND, 
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Ateke Tom, va afirmar que consideraria l'oferiment d'amnistia per part del president si el Govern 
es comprometia a retirar els efectius militars de la regió del Delta. 
 
b) Banya d'Àfrica 
 
Pel que fa al conflicte entre Eritrea i Djibouti, al començament d'abril el Consell de Seguretat de 
l'ONU va acusar el Govern eritreu d'ignorar la resolució dictada el passat mes de gener en la qual 
s'exigia la retirada en cinc setmanes de les seves tropes del territori fronterer en litigi amb 
Djibouti, Ras Doumeira. En aquest sentit, el Consell va expressar la voluntat de reunir-se amb 
representants de l'Executiu eritreu per a manifestar-los la seva preocupació davant l'incompliment 
de la resolució. D'altra banda, membres del Consell van celebrar els esforços de mediació que 
organitzacions com la UA, la Lliga Àrab o l'OCI havien dut a terme fins al moment. Fa un any, la 
disputa territorial entre els dos països va desembocar en enfrontaments armats que es van saldar 
amb la mort de diversos soldats de Djibouti. Pel que fa al conflicte a la regió etíop d'Oromiya, al 
començament de juny un mitjà de comunicació opositor va anunciar que almenys 100 persones 
havien resultat mortes i desenes més havien sofert ferides de diversa consideració a conseqüència 
dels enfrontaments instigats pel Govern entre les comunitats oromo i sidama. Els grups armats 
OLF (formats per membres de la comunitat oromo) i l'SLF (compost per membres de la 
comunitat sidama), juntament amb líders tribals, van fer una crida als pobles oromo i sidama 
enfrontats per a resoldre els conflictes d'acord a les tradicions locals, tenint en compte els llaços 
existents entre les dues comunitats. Finalment, i amb relació al contenciós entre Etiòpia i 
Eritrea, al començament de juny el Govern etíop va autoritzar la població eritrea expulsada 
d'Etiòpia a conseqüència de la guerra entre ambdós països (1998-2000) perquè pogués reclamar 
les seves propietats, comptes bancaris i altres pertinences abandonades o requisades a causa de la 
guerra, i que la població eritrea pogués invertir a Etiòpia, com qualsevol altre inversor estranger. 
 
A Somàlia, el Govern Federal de Transició (GFT) va rebre per part de la comunitat internacional 
prop de 213 milions de dòlars per a fer front a les qüestions de seguretat interna. Aquesta xifra, 
que supera els 160 milions de dòlars inicialment sol·licitats, va ser aprovada durant la celebració 
d'una conferència de donants que va tenir lloc a Brussel·les el 23 d'abril. Els assistents van 
acordar que els fons anirien destinats a enfortir les forces de seguretat somalis durant els dotze 
mesos següents (31 milions), i també a recolzar les tropes de l'AMISOM (135 milions). Al 
començament de maig, no obstant això, l'ofensiva conjunta duta a terme a Mogadiscio pels grups 
armats islamistes Al-Shabab i Hizbul Islam va provocar la mort de centenars persones i el 
desplaçament de 70.000 civils. Portaveus d'Al-Shabab, grup que ja controlava bona part del sud 
de Somàlia, van anunciar públicament la derrota del Govern de Sharif Sheikh Ahmed. També, la 
contundència de l'operació ha comportat la deserció de nombrosos efectius de l'Exèrcit (estimats 
en 4.000) cap als grups rebels (que ja podrien haver arribat als 6.000 efectius), fet que per a 
alguns podria suposar un greu afebliment de l'actual GFT presidit per Sharif Sheikh Ahmed. Per 
a molts, l'ofensiva dificultarà enormement les possibilitats de reprendre les negociacions de pau i 
establir un Govern d'inclusió, que integri les forces d'Al-Shabab liderades per Sheikh Dahir 
Aweys, que al costat de l'actual president del GFT havia liderat els anomenats Tribunals Islàmics 
l'any 2006. No obstant això, Sheikh Ahmed va assegurar que el seu Govern estava encara 
intentant trobar una solució negociada a la crisi. El líder del GFT també va denunciar el suport 
que Al-Shabab estaria rebent de “governs estrangers”, referint-se, segons les Nacions Unides, al 
paper d'Eritrea, l'Aràbia Saudita o Qatar, entre d'altres. S'estima que, des del començament del 
2007, més de 16.000 civils podrien haver mort a causa de l'agreujament dels combats, i que un 
milió de persones més es podria haver desplaçat per la mateixa raó. Organitzacions de drets 
humans van denunciar l'alt nombre de víctimes civils i van instar les parts a seguir el dret 
internacional. Segons algunes fonts, el GFT ha ofert iniciar negociacions als grups islamistes, 
proposta que ha estat desestimada per ells, ja que continuen considerant el GFT un Govern 
il·legítim. El Govern eritreu, per la seva banda, va rebutjar les acusacions del Consell de 
Seguretat de l'ONU, segons les quals estaria subministrant armament als grups armats d'oposició 
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somalis per a desestabilitzar el GFT. Al començament de maig, l'ofensiva conjunta duta a terme a 
Mogadiscio pels grups armats islamistes Al-Shabab i Hizbul Islam va provocar la mort de 120 
persones durant l'última setmana. Al començament de juny es va celebrar una reunió de 
l'International Contact Group on Somalia (ICG) a Roma, presidit per les Nacions Unides i format 
per 33 països. L'ICG va emetre un comunicat sol·licitant suport per al GFT i va condemnar els 
intents de la insurrecció de derrocar el Govern, que gaudeix del reconeixement internacional. El 
primer ministre del GFT, Omar Abdirashid Ali Shamarke, que va participar en la reunió, va 
afirmar que el GFT no negociaria amb l'oposició si no es deposaven les armes. 
 
Pel que fa a la situació a Darfur (Sudan), al començament d'abril el grup armat JEM va afirmar 
que el 90% dels membres de la facció SLA-Unity havien desertat per a unir-se al seu grup en un 
intent de sumar esforços i unificar postures de cara a una possible negociació amb el Govern. No 
obstant això, la facció va negar els fets indicant que només 19 soldats havien deixat les seves files 
per a unir-se al JEM. Recentment, un dels líders de l'SLA-Unity, Suleiman Jamous, conegut com 
a responsable del diàleg humanitari de l'SLA, va abandonar la facció per a unir-se al JEM. 
D'altra banda, el JEM va vincular el retorn a les negociacions de Doha a la tornada de les ONG 
expulsades de Darfur, i recentment va rebutjar les iniciatives regionals sorgides d'Egipte i Líbia 
en un nou intent d'intervenir en el conflicte. El portaveu del grup, Ahmed Hussein Adam, va 
assenyalar que aquestes iniciatives només volien evitar que Bashir fos jutjat per la CPI, d'acord 
amb la voluntat mostrada pels membres de la Lliga Àrab i la UA. Per la seva banda, la facció de 
l'SLA signatària dels acords de pau del 2006 i dirigida per Minni Minnawi va anunciar la seva 
intenció de formar un partit polític per a concórrer en les eleccions generals previstes per a febrer 
del 2010. No obstant això, el Consell per a Afers de Partits Polítics va denegar una sol·licitud 
presentada en aquest sentit pel grup un mes abans, i va sol·licitar a l'SLA que presentés una carta 
del comitè d'afers de seguretat que confirmés que els combatents de la facció havien estat 
desmobilitzats. El Consell va demanar igualment a la formació que es comprometés per escrit a 
no utilitzar la força per a aconseguir els seus objectius i a modificar els símbols que apareixen en 
el seu emblema per a eliminar qualsevol tipus de referència militar. Poc després, mitjans 
periodístics qatarians van anunciar que delegacions de cinc grups armats de Darfur havien arribat 
a l'Estat del Golf àrab per a discutir l'adhesió al procés de pau iniciat al març amb el grup armat 
JEM. Els grups es van reunir amb l'equip mediador a Doha i amb el mediador conjunt de la UA i 
les Nacions Unides. Els grups que al març van signar un acord per a participar en aquestes 
converses a Líbia van ser l'SLA-Unity, la facció de l'SLA dirigida per Khamis Abdullah Abakr, 
l'URF, la facció d'Idriss Azrag del JEM i l'SLA-Juba. Al començament de maig va haver-hi 
enfrontaments entre el grup armat JEM i la facció de l'SLA signant dels acords de pau el 2006 
liderada per Minni Minnawi a Umm Baru (Darfur Septentrional). L'agència estatal de notícies de 
Qatar va informar que el Govern sudanès i el grup armat JEM havien reprès les negociacions de 
pau a Doha. L'UNIFEM i el cos de policia de la UNAMID van anunciar per la seva banda una 
iniciativa conjunta per a assegurar l'equitat de gènere i promoure la participació de les dones en 
la recerca de la pau a Darfur. Un article de l'agència de notícies IRIN va analitzar com durant els 
últims mesos els grups armats que operen a Darfur s'havien tornat a concentrar. Faccions petites 
van ser absorbides per grups armats més grans, en un moviment que va ser definit com una unió 
per desgast. No obstant això, diversos analistes van assenyalar el problema subjacent de confiar 
en el JEM com l'únic grup que hauria d'estar present en les negociacions; en primer lloc, per la 
seva marcada tendència islamista, que contrasta amb la proposta més laica de l'SLA; en segon 
lloc, per deixar fora altres formacions que havien aconseguit fundar aliances, com la recentment 
aconseguida a Líbia per les faccions Unity, Juba i Abakar de l'SLA, la facció del JEM d'Idriss 
Azraq i l'URFF. Al començament de juny, el grup armat JEM va declarar que alliberaria 
properament 60 soldats que mantenia segrestats, com un gest unilateral de bona voluntat cap al 
Govern de cara a la reobertura de les negociacions a Qatar. La mediació se centrarà a crear un 
marc per a l'acord entre les parts que inclogui el cessament d'hostilitats i un calendari de 
negociacions. A mitjan juny, el cap de la UNAMID, Rodolphe Adada, va reiterar que no existia 
una solució militar al conflicte a la regió després de mantenir una reunió amb el principal líder 
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del grup armat JEM, Khalil Ibrahim. Adada va demanar al JEM i a totes les parts armades que 
es comprometessin a un cessament total de les hostilitats, i va mostrar la seva preocupació pels 
recents enfrontaments entre el JEM i la facció de l'SLA signatària de l'acord de pau del 2006 i 
liderada per Minni Minawi. Les dues parts van acordar un mecanisme per a millorar la 
comunicació entre la UNAMID i el JEM. A més a més, Ibrahim va declarar que estava preparat 
per a un cessament d'hostilitats però va demanar que es millorés la situació humanitària a la 
regió. Finalment, les negociacions de pau entre el Govern i el grup armat JEM que es duen a 
terme a Doha (Qatar) s'ajornaran durant els dos mesos vinents. El grup armat va al·legar que 
l'Executiu no havia implementat cap de les mesures de construcció de confiança acordades, com 
l'alliberament de presoners de guerra. Per la seva banda, l'Executiu va concretar que 
l'alliberament dels detinguts es duria a terme a mesura que progressessin les negociacions de pau. 

A Burundi, al començament d'abril el líder de les FNL, Agathon Rwasa, va anunciar que volia 
renunciar a la lluita armada durant la celebració de la cerimònia simbòlica de desarmament i 
desmobilització de milers d'excombatents d'aquest grup a la qual havien assistit representants de 
l'equip mediador sud-africà, de les Nacions Unides i de la UA. Per la seva banda, el President 
burundès, Pierre Nkurunziza, va mostrar satisfacció per l'anunci realitzat per Rwasa i va 
considerar que la guerra havia finalitzat. A més a més, les FNL es van constituir formalment com 
a partit polític. L'acord es va signar a Pretòria i busca la reintegració de 3.500 rebels a les forces 
de seguretat de l'Estat (60% a l'Exèrcit i 40% a la Policia). En un altre ordre de coses, el Senat 
va aprovar per majoria el nomenament del General Godefroid Niyombare, exrebel hutu, com a 
Cap de l'Estat Major de l'Exèrcit. Va ser la primera vegada en la història del país que un membre 
de l'ètnia majoritària hutu obtenia un càrrec de tal rellevància. El líder de les FNL, Agathon 
Rwasa, que recentment va fer lliurament oficial de les armes i uniformes a la UA, va assegurar 
que hi havia 21.000 efectius pertanyents a les FNL que haurien d'acollir-se al procés de 
desmobilització, encara que per ara només 8.500 havien estat reconeguts, de manera que més de 
10.000 excombatents quedarien suposadament fora del procés. De la mateix manera, la quantitat 
atorgada als desmobilitzats (aproximadament 80 dòlars) va ser considerada insuficient entre els 
integrants del grup, mentre que altres asseguraven que alguns membres encara no havien rebut 
res. Per la seva banda, organitzacions civils locals com APRODH van assegurar que les 
expectatives generades pel procés de desarmament havien contribuït a sobredimensionar el 
nombre de beneficiaris i van assenyalar l'existència de diferències internes en el grup. Una altra 
de les principals preocupacions en el procés estava relacionada amb l'escàs nombre d'armes (prop 
de 722) lliurades a les autoritats. Al començament de juny, 24 líders del grup armat van ser 
nomenats per a ocupar càrrecs en l'administració de l'Estat. La Iniciativa Regional de Pau per a 
Burundi va establir una nova estructura per a supervisar l'aplicació de l'acord de pau signat l'any 
2006 i ratificat el desembre del 2008, amb funcions efectives des d'abril del 2009. La nova 
estructura es diu Partnership for Peace in Burundi (PPB) i estarà vigent fins el desembre del 
2009. A mitjan juny, no obstant això, el programa de Desarmament, Desmobilització i 
Reintegració (DDR) dels excombatents podria crear una situació de greuge entre els milers de 
milicians de les FNL a causa de les diferents modalitats establertes entre els combatents per a 
accedir a les compensacions acordades per les parts. 
 
c) Grans Llacs i Àfrica Central  
 
Respecte al Txad, al començament d'abril el Govern sudanès va desmentir les acusacions de les 
autoritats txadianes que asseguraven que Khartum estaria albergant grups armats d'oposició 
txadians. Les relacions entre els dos països van continuar sent molt fràgils malgrat els tres acords 
de reconciliació aconseguits fins al moment gràcies a la mediació de diversos països. En aquest 
sentit, l'acord de pau de Dakar, últim acord aconseguit, estipulava la formació d'un grup de 
contacte, que no ha estat finalment establert, encarregat de supervisar l'aplicació dels 
compromisos adoptats. D'altra banda, el Govern sudanès va acusar el Txad de rebutjar de forma 
repetida els diversos intents de normalitzar les relacions entre els dos països. Al començament de 
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maig, tots dos països van acordar normalitzar les relacions, sota la mediació de Qatar i Líbia. No 
obstant això, el grup armat d'oposició txadià UFR va iniciar una ofensiva a l'est del país contra el 
Govern d'Idriss Déby, amb l'objectiu final de fer-se amb la capital, segons van declarar fonts 
rebels. Al començament de juny, els antics líders del grup armat Convention Nationale du Tchad 
(CNT) es van disputar el lideratge del grup després de les declaracions del seu líder, Alijnei 
Hassan, que havia estat nomenat cap de l'Estat Major de l'Exèrcit i que havia dissolt el comitè 
executiu del grup i acusat els seus antics col·laboradors de voler reprendre les armes per a 
combatre al Govern d'Idriss Déby. El líder libi Moammar al-Gaddafi va fer una crida al Txad i el 
Sudan perquè resolguessin les seves diferències en el marc de la sessió inaugural de la cimera de 
la Comunitat d'Estats del Sàhara i el Sahel (CEN-SAD) celebrada a Sabratha (prop de Trípoli, 
Líbia) que va reunir als caps d'Estat i representants polítics dels 28 països membres. 
 
A la R. Centreafricana cal destacar que al començament d'abril el líder del grup armat opositor 
APRD, Jean-Jacques Demafouth, es va oferir per a intervenir entre el Govern i els grups armats 
encara existents. L'APRD va signar un acord de pau amb Executiu a la fi del 2008. Al 
començament de juny, el líder del grup armat MLCJ, i prèviament cofundador de l'UFDR, Abakar 
Sabone, va tornar a Bangui. Sabone, que ha estat a l'exili durant els últims quatre anys, es va 
unir al procés de pau el desembre del 2008. Sabone va anunciar que havia aconseguit un acord 
amb el Govern i va afirmar que estava preparat per a desarmar els seus combatents. A mitjan 
juny, no obstant això, va haver-hi enfrontaments entre l'Exèrcit i el grup armat Convention des 
Patriots pour la Justice et la Paix (CPJP). 
 
Pel que fa a la situació a l'est de la RD Congo, al començament d'abril el mediador en el conflicte 
i expresident nigerià, Olesegun Obasanjo, i l'expresident tanzà i enviat especial de la UA, 
Benjamin Mpaka, van instar els líders del país a garantir la plena aplicació dels acords de pau 
assolits a la regió. La demanda va arribar després que el Govern i el grup armat d'oposició 
congolès CNDP ja haguessin signat un acord de pau el passat 23 de març en el qual es 
contemplava, entre d'altres aspectes, la reconversió del CNDP en partit polític. Tanmateix, les 
dues parts van condemnar la recent onada de violència protagonitzada per diversos grups armats, 
i tant Obasanjo com Mkapa van coincidir a afirmar que, després d'anys de conflicte i de crisis 
humanitàries, les regions de Kivu podrien estar iniciant el camí cap a la pau. També van mostrar 
la seva satisfacció per l'inici del retorn de molts desplaçats interns als seus llocs d'origen. Per la 
seva banda, el representant especial del secretari general de l'ONU per al país i cap de la 
MONUC, Alan Doss, va advertir de la persistència de la violència, malgrat la signatura de l'acord 
de pau, i va criticar la demora en l'enviament dels 3.000 efectius promesos per a reforçar la 
MONUC. En aquest sentit, el secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon, va subratllar la volatilitat 
que persisteix a la regió. A l'acabament de maig, l'Alt Comissionat de les Nacions Unides per als 
Drets Humans va denunciar les creixents violacions dels drets humans (extorsions, violacions i 
assassinats) contra la població civil a l'est del país. Aquest organisme va assenyalar el grup armat 
d'oposició hutu ruandès FDLR com a principal responsable, encara que també va denunciar el 
paper de les Forces Armades congoleses en aquest assumpte. 
 
A Uganda, durant la segona quinzena d'abril, el ministre d'Exteriors ugandès, Henry Okello 
Oryem, va assegurar que el Govern no estava disposat a reobrir les negociacions de pau amb el 
líder del grup armat d'oposició LRA, Joseph Kony. En aquest sentit, Okello Oryem va considerar 
que Kony havia de signar l'acord a què les dues parts van arribar fa diversos mesos. Les 
declaracions van tenir lloc en un context de rumors que asseguraven que l'enviat especial del 
secretari general de l'ONU per al procés de pau al nord d'Uganda, Joaquim Chissano, estaria 
intentant reviure les converses de pau. Mentre que diverses organitzacions havien sol·licitat la 
represa formal del diàleg, dos antics delegats de l'LRA, Obonyo Olweny i Otim Okullo, van 
assenyalar que la raó per la qual les últimes converses van fracassar estava relacionada amb la 
falta de voluntat política tant de Kony com del president ugandès, Yoweri Museveni. Al 
començament de maig, l'Exèrcit ugandès va assegurar que l'última ofensiva duta a terme contra 
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el grup armat d'oposició LRA havia suposat un seriós afebliment del grup i el seu virtual 
desmantellament. Per la seva banda, el president de la Comissió d'Amnistia per al nord d'Uganda, 
Justice Peter Onega, va assegurar que les víctimes de l'LRA havien de ser compensades pel 
Govern abans que s'aconseguís la consolidació de la pau a les zones afectades pel conflicte. Onega 
va considerar que les negociacions de pau i l'amnistia dels rebels eren solament una part de les 
solucions necessàries per a garantir la fi del conflicte. Onega va fer aquestes declaracions durant 
la cerimònia de lliurament de paquets de reassentament a 4.000 exmembres de l'LRA i de l'ADF. 
S'estima que des que la Comissió d'Amnistia va ser posada en marxa, més de 25.000 combatents 
s'han beneficiat d'aquestes mesures. Finalment, a la fi de maig el Govern ugandès va afirmar que 
dos antics alts càrrecs de l'LRA, Odong Kao i Santo Otto, podrien estar intentant liderar el 
reagrupament de l'LRA, després de la sortida a la llum d'informes que confirmaven reunions entre 
aquests i alguns excombatents a una zona propera a la localitat de Gulu. El Govern va exigir als 
dos antics oficials de l'LRA, que havien estat amnistiats, que es presentessin en dependències 
governamentals abans que el Govern ordenés la seva captura. A mitjan juny, el president ugandès, 
Yoweri Museveni, va afirmar que el líder de l'LRA, Joseph Kony, estava enviant novament 
missatges destinats a aconseguir un acord de pau i sol·licitant un alto el foc. En paral·lel, un 
lobby nord-americà va anunciar que reuniria prop de 2.000 persones al Capitoli, a Washington, 
per a exigir al president dels EUA, Barack Obama, que posi fi al conflicte instigat per l'LRA 
contra la població civil a la zona entre la RD Congo, el Sudan Meridional i el nord-oest d'Uganda, 
i proporcioni assistència urgent a les comunitats afectades per la violència. 
 

Comissions de Consolidació de la Pau de les Nacions Unides 
 

La Comissió de Consolidació de la Pau és un nou òrgan assessor intergovernamental de les Nacions 
Unides que dóna suport als esforços per la pau als països que surten de situacions de conflicte i 
s'afegeix com a element fonamental a la capacitat de promoció de la pau a gran escala de la comunitat 
internacional. 

 
La Comissió de Consolidació de la Pau té com a metes principals: 1) Agrupar tots els agents 
interessats per a reunir recursos, com ara els donants i institucions financeres internacionals, els 
governs nacionals i els països que aporten contingents; 2) canalitzar recursos i 3) proposar estratègies 
integrades en matèria de consolidació de la pau i recuperació després dels conflictes i, quan 
procedeixi, posar de manifest qualsevol deficiència que posi en perill la pau. 
 
En les resolucions simultànies en què l'Assemblea General i el Consell de Seguretat van establir la 
Comissió de Consolidació de la Pau també es disposa l'establiment d'un Fons per a la Consolidació de 
la Pau i una Oficina de Suport per a la Consolidació de la Pau, que en conjunt constitueixen 
l'estructura de les Nacions Unides per a la consolidació de la pau. 
 
En l'actualitat hi ha Comissions a quatre països africans: Burundi (10-2006), Sierra Leone (10-2006), 
Guinea Bissau (1-2008) i R. Centreafricana (6-2008) 
Font: Nacions Unides (www.un.org/spanish/peace/peacebuilding/pbc-countrymtgs.shtml) 
 
d) Magreb 
 
Quant al Sàhara Occidental, a la fi d'abril França es va oposar a la inclusió de la supervisió dels 
drets humans en el mandat de la MINURSO, després que diverses ONG com Human Rights 
Watch i Amnistia Internacional, juntament amb altres òrgans com la Delegació Magreb del 
Parlament Europeu, haguessin sol·licitat aquesta modificació. D'altra banda, el Consell de 
Seguretat va aprovar per unanimitat la pròrroga per un any del mandat de la MINURSO, alhora 
que va instar el Marroc i el Frente POLISARIO a negociar sense condicions prèvies i de bona fe. 
A més a més, com que l'enviat personal per al Sàhara del secretari general de l'ONU, Christopher 
Ross, va considerar que actualment no es complien les condicions per a una represa de la 
negociació, es va aprovar la celebració prèvia de "discussions informals" entre les parts. Les 
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negociacions estan interrompudes des de març del 2008. Durant les discussions del Consell de 
Seguretat, el representant francès, el ministre d'Exteriors, Jean-Maurice Ripert, es va mostrar 
favorable al pla d'autonomia ofert pel Marroc, mentre que la seva homòloga dels EUA, Susan 
Rice, simplement va destacar que el conflicte durava des de feia massa temps. Respecte a les 
reaccions del Frente POLISARIO a la votació del Consell de Seguretat, el responsable del grup, 
Ahmed Bujari, va criticar l'actitud de França i va afirmar que l'òrgan de l'ONU utilitza una doble 
vara de mesurar. A mitjan juny, el Comitè de Descolonització de l'ONU va abordar la situació del 
Sàhara Occidental, fet que va ser considerat pel representant del Frente POLISARIO, Ahmed 
Bujari, com un fracàs de les Nacions Unides. Bujari va demanar al Comitè la reactivació del seu 
compromís amb la descolonització de l'última colònia africana inscrita en la seva agenda, assumit 
el 1960 per la Resolució 1514 de l'Assemblea General. 
 

Amèrica  
 
A Colòmbia, el fiscal general de la nació, Mario Iguarán, va revelar a l'abril que la Fiscalia 
investigava 22.000 casos de desaparicions forçades a Colòmbia, ocorregudes en les quatre 
últimes dècades. L'alt funcionari va qualificar de genocidi aquesta pràctica i va assegurar que 
solament havien estat trobats 1.040 desapareguts fins a la data. L'OEA per la seva part va 
designar l'advocat de nacionalitat argentina, Marcelo Álvarez, com el nou cap de la Missió de 
Suport al Procés de Pau amb els paramilitars, en reemplaçament de Sergio Caramagna. La 
fundació País Libre va demanar al Govern transparència pel que fa a les xifres sobre segrestos a 
Colòmbia, ja que en els registres d'aquesta ONG només apareixien 326 persones que continuaven 
segrestades per les FARC i 240 en poder de l'ELN, mentre que el govern oferia xifres de 2.801 
persones segrestades des de l'any 2006. Un informe de la Unitat de Drets Humans de la Fiscalia 
va revelar que 426 militars havien estat detinguts per execucions extrajudicials, en el marc de 
l'escàndol que afectava les Forces Armades pels anomenats "falsos positius". En total, els 
processos oberts són 1.009, en els quals estan involucrats 1.666 militars. A mitjan juny, l'Oficina 
a Colòmbia de l'Alt Comissionat de l'ONU per als Drets Humans va expressar profunda 
preocupació per la intercepció de comunicacions de jutges, advocats, líders polítics i sindicals i 
periodistes, per part dels organismes d'intel·ligència colombians. Philip Alston, relator especial 
de l'ONU sobre execucions sumàries i extrajudicials, va concloure una visita a Colòmbia amb una 
crida a l'exèrcit a reconèixer la gravetat de la situació dels "falsos positius". El relator va indicar 
que l'assassinat de civils va ser incentivat per la política de recompenses del govern als militars, 
que volia fer més efectiva la lluita contra els grups insurgents, per la qual cosa va sol·licitar la 
suspensió immediata d'aquest tipus d'incentiu. 
 
Amb relació a l'estancat procés amb la guerrilla de l'ELN, al principi de maig el Comando 
Central de l'esmentada guerrilla, a la seva carta de resposta que dirigia a Colombianos i 
Colombianas por la Paz (CCP), va plantejar que no hi haurà temes vetats en el marc d'un eventual 
procés de diàleg i negociació, i va puntualitzar la seva disposició a tractar a la taula els temes del 
segrest, la desaparició forçada i els presos polítics. En la missiva van insistir que tots els sectors 
de la societat haurien de tenir un paper protagonista per a construir els continguts de la solució 
política. Finalment, van advertir que no acceptarien cap tipus de precondicions, en al·lusió 
directa a la interposada per l'anterior Alt Comissionat per a la Pau Luis Carlos Restrepo, que va 
exigir la concentració dels combatents i militants de l'ELN i les seves corresponents 
identificacions per a materialitzar l'acabament de focs i hostilitats. A la fi de maig, el primer 
comandant de l'ELN, Nicolás Rodríguez Bautista, en carta pública dirigida al seu homòleg de les 
FARC, Alfonso Cano, va expressar la seva disposició a aturar tot seguit els greus enfrontaments 
armats entre les dues organitzacions en algunes regions del país. Quant a la guerrilla de les 
FARC, al principi d'abril el president Álvaro Uribe els va proposar acabar les activitats armades 
pel termini de tres o quatre mesos com a condició prèvia a l'inici d'un diàleg de pau. Prèviament, 
el Govern havia anunciat la nova estratègia per a aniquilar la guerrilla, que va ser descrita com 
un salt qualitatiu en la lluita contra els grups armats. El mateix mandatari havia descartat 
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anteriorment tota possibilitat de diàleg o negociació per al canvi humanitari de presoners. El 
Secretariat de les FARC, en carta dirigida a Colombianos i Colombianas por la Paz (CCP), va 
rebutjar la petició del president Uribe, mentre van insistir que qualsevol pas que es vulgui fer cap 
a la pau requerirà bilateralitat. En aquesta mateixa missiva, es van comprometre a alliberar 
unilateralment el cap de la Policia Pablo Emilio Moncayo, com un gest en reconeixement a la 
tasca de CCP i del professor Moncayo, i també per a respondre a la sol·licitud i a l'interès dels 
presidents Hugo Chávez i Rafael Correa. El Secretariat de les FARC va lamentar la mort de 8 
indígenes Awá en mans dels seus combatents, en un comunicat dirigit a les comunitats indígenes 
Awá, a Unipa, a Canawari i a Acipap. Les FARC van expressar la seva disposició a dialogar i van 
designar tres comandants amb la missió de "raonar conjuntament amb vostès (els Awa) fins a 
trobar un escenari de mutu respecte i comprensió que tanqui les portes a qualsevol manifestació 
de violència en la nostra relació". Gabriel Bisbicuz, líder de la Unidad Indígena del Pueblo Awá 
(UNIPA), va dir que estava disposat al diàleg i es va declarar en espera de l'autorització del 
Govern per a iniciar-lo, ja que el consideraven indispensable i impostergable. A la fi de maig, el 
membre del Secretariat de les FARC Timoleón Jiménez, en un article titulat "Les FARC no 
callen", va assegurar que les FARC es troben molt compromeses en la recerca d'una sortida 
política al conflicte social i armat, perquè així ho havia establert la seva organització i perquè 
estaven convençuts que la solució al conflicte colombià no havia de ser per la via de la 
confrontació militar. Va dir, a més a més, que es requeria un ambient favorable perquè la pau per 
la via negociada pogués fructificar, mentre va demanar als mitjans de comunicació i al govern no 
criminalitzar els esforços de pau de sectors importants de la societat com CCP i altres iniciatives 
ciutadanes. 
 
 

Àsia i Pacífic 
 
a) Àsia meridional 
 
A l'Afganistan, un portaveu del Govern afganès va afirmar a l'abril que s'estava progressant en les 
converses amb els talibans per posar fi al conflicte, alhora que va indicar que s'havia compromès 
amb els seus aliats internacionals per treure de la llista de persones en crida i cerca els noms 
d'alguns combatents. 
 
Respecte als diferents conflictes i processos que afecten l'Índia, a l'estat d'Assam el grup armat 
d'oposició NDFB va demanar al maig a la Cort Suprema de Guwahati que es retirés la 
il·legalització que pesava sobre l'organització, ja que aquesta havia acceptat la Constitució índia. 
El secretari general del grup, Gobinda Basumary, va presentar la petició davant de l'alt tribunal i 
va destacar que el grup armat mantenia un acord d'alto el foc des de maig del 2005 i que els seus 
integrants resideixen en els camps designats per a l'acantonament. A la fi de maig, tanmateix, sis 
integrants de l'NDFB van morir en un enfrontament amb les Forces Armades al districte de Karbi 
Anglong, quan duien a terme una operació militar. Posteriorment, cinc civils -un integrant del 
Partit del Congrés i quatre familiars- van morir tirotejats per insurgents de l'NDFB en aquest 
mateix districte. A l'estat de Nagaland, al començament de juny, el grup armat d'oposició NSCN-
K va afirmar que estava preparat per a iniciar negociacions de pau formals amb el Govern de 
l'Índia, vuit anys després d'haver assolit un acord d'alto el foc amb Delhi. L'NSCN-K es va mostrar 
disposat a no establir cap precondició per al diàleg i va afirmar que qüestions com la sobirania 
podien ser discutides a la taula de negociació, però sense que es convertissin en un obstacle per a 
l'inici de les negociacions. A mitjan juny, el Fòrum per a la Reconciliació Naga va anunciar la 
firma d'un acord, el "Pacte de Reconciliació", entre les diferents faccions de la insurrecció naga. 
El document va ser firmat pels dirigents dels principals grups armats d'oposició nagas: l'NSCN-
IM, el Govern Federal de Nagaland (creat el 1956 per la primera organització insurgent naga, 
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l'NNC), i el GPRN/NSCN (establert per l'NSCN-K). Al mes d'agost les tres organitzacions faran 
una reunió a Dimapur en la qual esperen establir un pla d'acció per a la reconciliació naga. 
Quant al contenciós entre l'Índia i el Pakistan per la regió del Caixmir, al començament d'abril un 
dels principals líders separatistes, Sajjad Gani Lone, president de la Jammu and Kashmir People's 
Conference, va anunciar que es presentaria a les eleccions vinents a l'Índia. Lone va assenyalar 
que volia traslladar la seva lluita al parlament indi, en el qual intentarà fer sentir les 
reclamacions d'independència del Caixmir. Altres sectors independentistes van fer una crida al 
boicot de les eleccions, desaprovant la decisió de Lone. El Govern indi va reiterar que la 
possibilitat que les negociacions de pau amb el Pakistan es reprenguessin depenia de la voluntat 
d'aquest país de dur a terme o no accions contra els responsables dels atemptats de Mumbai.  Al 
començament de juny, el primer ministre pakistanès, Yusuf Raza Gillani, va afirmar que cap dels 
dos països no podia permetre's un conflicte armat i que la represa del procés de diàleg conjunt 
seria d'interès per a les dues parts. En paral·lel, el Govern dels EUA intentava pressionar el 
Govern indi perquè accedís a la represa del procés de diàleg. A mitjan juny, l'organització 
independentista JKLF va celebrar la trobada entre els líders indi i pakistanès i va destacar que la 
via del diàleg era l'única possible per a resoldre la situació actual. El líder d'aquesta organització, 
Mohammad Yaseen Malik, estava en arrest domiciliari des de feia tres mesos. 
 
A la regió de Terai, al Nepal, al començament de maig l'organització tharu TJSC va desconvocar 
una vaga de dues setmanes després d'haver iniciat un procés de diàleg amb el Ministeri de la Pau 
i la Reconciliació. Les principals demandes de les organitzacions tharu feien referència al 
reconeixement d'aquest grup ètnic i a un augment de representació en les institucions. Al 
començament de juny, el partit Madheshi Peoples Rights Forum podria dividir-se en breu davant 
la falta d'acord sobre el suport al Govern recentment creat pel primer ministre, Madhav Kumar 
Nepal. El president del partit, Upendra Yadav, va afirmar que no recolzarien el nou Executiu i va 
expulsar set integrants que no van acatar aquesta decisió. L'escissió estaria encapçalada per 
algunes de les persones expulsades que previsiblement formaran part del nou Govern. 
 
Respecte als creixents problemes a la Província Fronterera del Nord-Oest del Pakistan, a mitjan 
abril el president Asif Ali Zardari va aprovar la implantació de la sharia a la divisió de Malakan, 
fet que va ser qualificat per nombrosos sectors com una claudicació davant les milícies talibanes. 
Malakan comprèn una tercera part de la província i inclou Chitral, Dir, Swat, Buner i Shangla. 
Els grups armats talibans TNSM i T-i-T Swat van expressar la seva satisfacció per aquesta 
aprovació. D'altra banda, els talibans van afirmar que no lliurarien les armes a Swat com a part 
de l'acord assolit amb el Govern per a la implantació de la sharia a la zona, ja que el lliurament 
seria contrari a l'Islam. Els talibans van anunciar que estendrien la seva lluita a altres zones del 
país fins a aconseguir els seus objectius. Al començament de maig, tanmateix, les forces de 
seguretat pakistaneses van intensificar l'operació militar contra la insurrecció talibana a la 
Província Fronterera del Nord-Oest, especialment als districtes de Swat, Malakand i Dir. Segons 
fonts de les forces armades, més de 750 insurgents han mort en el decurs d'aquesta operació, a 
més de 29 membres de les forces de seguretat. Entre 12.000 i 15.000 integrants de les Forces 
Armades van participar en aquesta operació. El Govern va assenyalar que calculava el nombre de 
talibans actius a Swat en 4.000, encara que va advertir que s'hauria incrementat el reclutament 
de joves oriünds de la zona als quals s'haurien lliurat armes. La intensificació de l'operació militar 
va arribar després que el primer ministre es dirigís a les Forces Armades el 7 de maig 
assenyalant que la bona voluntat del Govern per a firmar un acord de pau amb la insurrecció 
talibana i acceptar la implantació de la sharia a determinades zones havia estat mal interpretada. 
El Govern va anunciar que destinaria un milió de rúpies a l'atenció de la població desplaçada i 
que es concediria un lloc de treball a cada família que hagués perdut un integrant responsable del 
manteniment familiar. Segons l'ACNUR, la xifra total de població desplaçada des del 
començament de l'operació era de 2'3 milions de persones i diàriament s'estava registrant el nou 
desplaçament de 126.000 persones, la qual cosa convertiria aquesta en una de les pitjors crisis de 
desplaçament del món. Les autoritats de l'Agència de Bajaur, a les Àrees Tribals Federalment 
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Administrades, van donar un termini de sis dies a la població de la tribu Mamond perquè 
abandonés la zona abans que s'iniciés una operació militar per a expulsar la insurrecció talibana. 
Després que fracassessin els intents perquè els ancians convencessin els integrants del grup 
insurgent Tehrik-i-Taliban Pakistan, el Govern va afirmar que es veia obligat a iniciar una 
operació militar. A mitjan juny es va haver-hi importants enfrontaments entre les forces de 
seguretat i els insurgents talibans. Les Forces Armades van iniciar una ofensiva al Waziristan 
Sud contra les zones controlades per la insurrecció talibana lleial al comandant Baitullah 
Mehsud. D'aquesta manera, van quedar trencats tots els acords parcials aconseguits l'any passat. 
 
Quant al fallit procés de pau a Sri Lanka, al començament d'abril el Govern va afirmar que havia 
pres la totalitat del territori sota control del grup armat d'oposició LTTE i va assenyalar que el 
final del conflicte era molt a prop. El Govern de Sri Lanka va demanar al de Noruega que 
abandonés completament el seu paper de facilitador de pau, després que l'Ambaixada de Sri 
Lanka en aquest país fos víctima d'un atac que va ser atribuït a l'LTTE per l'Executiu singalès. 
Durant la segona quinzena d'abril, 6.500 civils havien mort i 13.946 més havien resultat ferits 
des de la fi de gener al nord del país, segons un document intern de les Nacions Unides. Les 
restriccions d'accés del Govern a la zona per als observadors independents, incloent periodistes i 
observadors de drets humans, va dificultar la informació sobre l'abast de l'impacte humà. En 
paral·lel, el Govern va rebutjar frontalment la declaració d'alto el foc de l'LTTE del 26 d'abril, i 
va instar el grup a rendir-se o a acceptar la seva destrucció. A la fi de maig, el president, 
Mahinda Rajapakse, va declarar la fi del conflicte armat un dia després que s'anunciés la mort 
del líder de l'LTTE, Velupillai Prabhakaran, després de 26 anys d'enfrontaments. Rajapakse, en 
un missatge televisat al país, va assenyalar que les divisions ètniques i nacionals havien d'acabar. 
No obstant això, posteriorment el secretari de Defensa va rebutjar l'oferta de l'LTTE d'iniciar un 
procés democràtic després de la derrota militar. El grup armat, que per primera vegada va 
reconèixer la mort del seu líder, es va mostrar disposat a iniciar un procés democràtic per a la 
defensa dels drets de la població tàmil. No obstant això, el president, Mahinda Rajapakse, va 
assenyalar que aquesta possibilitat no es contemplava. Portaveus de l'Exèrcit van assenyalar que 
en els 34 mesos que ha durat l'última fase del conflicte armat, 22.000 membres de l'LTTE i 
6.200 soldats havien mort. A mitjan juny, l'LTTE va anunciar la formació d'un govern provisional 
de transició per a aconseguir l'autodeterminació per al poble tàmil, i va afegir que un comitè 
liderat per l'advocat tàmil exiliat Rudrakumar Viswanathan lideraria el procés. 
 
b) Àsia Oriental 
 
Durant la segona quinzena d'abril, la Xina i Taiwan van arribar a un acord per a permetre la 
inversió a través de l'Estret de Taiwan, en un nou pas de millora de relacions entre tots dos 
països. L'acord va ser firmat per la Straits Exchange Foundation i per l'Association for Relations 
Across the Taiwan Straits. En un comunicat conjunt els dos representants van prometre una 
normalització de les relacions econòmiques a través de l'estret. Es tracta del tercer acord entre 
les parts enfrontades des que el nou Govern de Taiwan va arribar al poder. En el comunicat 
també es va afirmar que les dues parts tenien una oportunitat única i històrica i que promourien 
la inversió econòmica de la Xina cap a Taiwan. L'economia taiwanesa va entrar en recessió l'any 
passat. 
 
Quant al contenciós sobre el Tibet, a la fi de maig un representant del Dalai-Lama, Kelsang 
Gyaltsen, va declarar que el Govern tibetà a l'exili estava preparat per a la represa de les 
converses amb el Govern xinès, bloquejades des del passat mes d'octubre. Kelsang Gyaltsen va 
recordar de nou que la seva principal demanda, l'autonomia i no la secessió, estava en plena 
concordança amb la Constitució xinesa. A més a més, va declarar que s'estaven organitzant 
trobades entre grups de persones tibetanes i xineses per a millorar la comunicació i l'enteniment 
entre les dues parts. 
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c) Sud-est Asiàtic 
 
Pel que fa als diferents processos que es duen a terme a les Filipines, durant la segona quinzena 
d'abril es van complicar les negociacions amb el grup armat MILF, quan aquest grup va instar 
altres grups moro a unir-se a la lluita per a la consecució de l'autodeterminació. Per a 
aconseguir-ho, el MILF va suggerir a altres grups formar una aliança conjunta i va assenyalar 
que la necessitat d'unitat era urgent. L'Exèrcit va prendre 18 campaments satèl·lit del MILF a 
Mindanao, després de diversos enfrontaments. El Govern va declarar que efectius d'Egipte i Síria 
podrien incorporar-se a l'International Monitoring Group, que supervisa l'acord d'alto el foc signat 
el 2003 i incomplert nombroses vegades, i que, actualment, després de la retirada de Malàisia, 
està liderat per Brunei. Dies abans, la presidenta, Gloria Macapagal Arroyo, havia declarat que 
Síria podria tenir un paper important en el procés de pau a Mindanao. La presidenta va fer 
aquestes declaracions a Damasc, on es va celebrar una cimera de l'Organització de la Conferència 
Islàmica (OCI). El Govern filipí sol·licita des del 2003 l'estatus d'observador en l'organització, 
que actualment solament reconeix l'MNLF com a representant legítim de la població musulmana 
a les Filipines. El MILF es va oposar al reconeixement de les Filipines com a observador de l'OCI 
abans que es resolgui el conflicte a Mindanao. El MILF va declarar que no serà possible acostar 
posicions amb el Govern durant l'actual mandat de Gloria Macapagal Arroyo, a qui acusen de 
fracàs en l'intent de resoldre el conflicte a Mindanao i a qui consideren responsable de la 
perpetuació de la guerra. D'altra banda, un membre de l'antic panel negociador del Govern, Rudy 
Rodil, va declarar que abans de les eleccions de maig del 2010 serà impossible la signatura d'un 
acord de pau. Segons Rodil, la principal dificultat per a la represa de les converses de pau és la 
insistència del MILF en el Memoràndum d'Enteniment sobre els territoris ancestrals del poble 
moro. A més a més, va considerar inevitable la modificació de la Constitució per a donar cabuda 
a un eventual acord amb el MILF.  
 
Des del començament de l'ofensiva de les Forces Armades contra el MILF l'agost del 2008, 
gairebé 500 persones podrien haver mort. Segons l'Exèrcit, el nombre de combatents sota el 
comandament d'Umeril Umbra Kato s'ha reduït de 3.000 a aproximadament 1.000. No obstant 
això, el Govern va declarar que solament estava esperant la resposta del Govern de Malàisia, 
facilitador del procés de pau, per a reprendre les converses amb el MILF. Al juny, el Govern va 
declarar que volia signar un acord de pau amb el MILF abans que el mandat de la presidenta, 
Gloria Macapagal Arroyo, acabi el 2010, i va oferir la represa de les converses de pau si 
prèviament es signava un acord de cessament d'hostilitats supervisat per l'International 
Monitoring Team. El Govern també va declarar que, malgrat l'augment de la violència, en els 
últims mesos havia mantingut contactes informals amb el MILF. A més a més, va sol·licitar la 
participació de l'Organització de la Conferència Islàmica en la resolució del conflicte perquè 
considera que serà molt difícil arribar a un acord definitiu en un format de negociacions 
bilaterals. El Govern del Japó, per la seva banda, va anunciar que destinaria 340 milions de 
dòlars a la Regió Autònoma del Mindanao Musulmà. El primer ministre japonès, Taro Arso, va 
instar les dues parts a no anar més enllà amb les hostilitats militars i a reprendre les 
negociacions de pau. Al juny, finalment, una delegació del MILF va visitar Irlanda del Nord, per 
invitació del Govern britànic, per a conèixer l'experiència d'aquest país en processos de pau.  
 
Respecte al grup armat MNLF, al començament de maig 10.000 persones es van veure obligades 
a abandonar les seves llars pels enfrontaments entre els grups armats d'oposició MILF i MNLF a 
les províncies de Maguindanao i Sultan Kudarat. Algunes fonts van declarar que els 
enfrontaments eren atribuïbles al fenomen conegut com a "rido" i a la rivalitat entre els líders dels 
dos grups. Dies abans, l'OCI va convidar tots dos  grups a una reunió i va fer una crida al diàleg i 
a la unitat. El MILF té les seves àrees d'influència a Mindanao central, mentre l'MNLF té la 
majoria dels seus bastions a la part sud-occidental. El secretari general de l'OCI va instar el 
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Govern filipí a aplicar plenament l'acord de pau signat amb l'MNLF el 1996. En els últims mesos, 
l'OCI ha facilitat diverses reunions de treball entre representants del Govern i de l'MNLF per a 
desenvolupar plenament els continguts d'aquest acord. A la fi de maig, no obstant això, l'OCI, 
reunida a Damasc (Síria), va rebutjar la petició del Govern filipí d'ingressar en l'organització amb 
l'estatut d'observador. Segons algunes fonts, països com Turquia, l'Aràbia Saudita, l'Iran o el 
Iemen es van oposar a l'ingrés del Govern de les Filipines, mentre que d'altres, com ara Indonèsia, 
Bahrain o l'Iraq, es van mostrar favorables. En els dies previs, el líder del MILF, Murad 
Ebrahim, havia escrit una carta a diversos Governs instant-los a rebutjar la proposta de Manila. 
L'MNLF té l'estatut de membres observador de l'OCI. En aquesta cimera, la delegació filipina va 
estar formada per 26 membres de l'MNLF (inclòs el seu líder i fundador, Nur Misuari), 18 del 
Govern i tres del MILF. 
 
Quant als acostaments amb el grup armat NPA, a l'abril el Govern va xifrar en prop de 800 el 
nombre de membres de l'NPA que havien abandonat les armes i s'havien acollit al Programa 
d'Integració Social iniciat el juliol del 2008. Al començament de maig, el conseller presidencial 
per al procés de pau, Avelino Razon, va declarar que el programa de desmobilització i 
reintegració per als combatents que decideixen lliurar-se estava sent un èxit, especialment pel que 
fa a l'NPA. Razon va declarar que des del 2001 fins a la data, més de 12.000 excombatents 
s'havien acollit al programa. Per les mateixes dates, la Policia va fer pública una ordre de 
detenció contra el líder i fundador de l'NPA, José María Sison, i contra el portaveu de l'NDF, 
Gregorio "Ka Roger" Rosal, per la seva presumpta participació en l'assassinat d'un periodista el 
desembre del 2003. A més a més, la Policia va oferir quantioses recompenses per l'arrest dels dos 
líders. L'actual cap del panel negociador de l'NDF, Luis Jalandoni, va acusar el Govern d'instigar 
políticament les acusacions, de no voler reprendre les converses de pau i de no respectar l'Acord 
sobre Seguretat i Garanties d'Immunitat (conegut com a JASIG, per les seves sigles en anglès). 
 
Quant al conflicte de Papua Occidental (Indonèsia), la segona quinzena d'abril la secretària 
d'Estat nord-americana, Hillary Clinton, va afirmar que el Govern indonesi hauria de concedir 
més autonomia a la província de Papua i que tenia previst abordar aquest tema amb els seus 
homòlegs indonesis. D'altra banda, el Govern indonesi va ordenar l'expulsió de la regió de Papua 
del CICR després de la visita d'aquest organisme a alguns membres de grups secessionistes. 
 
Pel que fa a Myanmar, al començament d'abril l'organització Lahu National Development va 
afirmar en un informe que la situació política a l'estat de Shan s'havia deteriorat des de mitjan 
2008 com a conseqüència de la creixent pressió del govern cap als grups armats que mantenen 
acords d'alto el foc perquè es desarmin, i també per la creixent influència econòmica de la Xina a 
la zona. El grup armat d'oposició KNU va accedir a mantenir una trobada amb representants del 
Govern per a discutir la possibilitat d'arribar a un acord d'alto el foc, després que representants 
de l'organització armada es reunissin amb el ministre d'Exteriors de Tailàndia. El Govern de 
Myanmar està especialment interessat a arribar a aquest acord perquè vol que el KNU concorri a 
les eleccions convocades per al 2010, cosa que podria donar més legitimitat a aquests comicis, 
fins ara rebutjats per l'oposició. Nombrosos analistes van destacar que darrera d'aquestes 
negociacions no havia una voluntat real del Govern de dur a terme un procés de pau, sinó que es 
tractava d'un joc polític de cara a les eleccions. D'altra banda, la nova administració nord-
americana del president Barack Obama podria no oposar-se a mantenir negociacions directes 
amb la Junta Militar, segons han assenyalat fonts del departament d'Estat. El Sotssecretari 
d'Estat va apuntar a la possibilitat de crear un format anàleg al de les negociacions amb Corea 
del Nord, mitjançant un diàleg a sis bandes en el qual també participarien l'ASEAN, el Japó, la 
Xina i l'Índia. Al començament de maig, la líder de l'oposició democràtica Aung San Suu Kyi i 
dues treballadores que l'acompanyen van ser detingudes al domicili de la primera i traslladades a 
la presó d'Insein. La detenció i trasllat van tenir lloc després que un ciutadà nord-americà, John 
Yettaw, entrés al domicili d'Aung San Suu Kyi, fet que segons les autoritats de Myanmar va 
representar una violació de les condicions de l'arrest domiciliari al qual està sotmesa la líder 
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opositora. Segons sembla, la Junta Militar està negociant amb els grups armats d'oposició amb 
els quals manté acords d'alto el foc una proposta per la qual aquests passarien a integrar-se en les 
forces de seguretat frontereres i perdrien la capacitat d'organitzar-se independentment. Els 
insurgents passarien, per tant,  a estar sota el comandament de les Forces Armades. Alguns dels 
grups amb els quals s'estava negociant aquesta proposta eren UWSA, KIA, MNDAA i NDAA. 
L'aplicació d'aquesta proposta tindria lloc després de la celebració de les eleccions previstes per al 
2010. Al començament de juny, el grup armat d'oposició KNU va fer una crida als organismes 
internacionals perquè pressionessin el Govern de Myanmar perquè celebrés converses tripartides 
sobre els conflictes polítics i ètnics que afecten el país. La crida va tenir lloc després de l'última 
ofensiva conjunta de les Forces Armades i el grup armat DKBA contra el KNU, que va forçar el 
desplaçament d'entre 4.000 i 6.000 persones de l'ètnia karen. El grup armat d'oposició katxin 
KIO va rebutjar la proposta governamental de transformar-se en una força de seguretat 
fronterera que estaria sota el comandament de les Forces Armades. L'organització va assenyalar 
que el seu braç armat, el KIA, només accediria a la proposta quan tingui lloc un canvi democràtic 
al país. Altres grups armats, com l'MNDAA o el grup wa UWSA, també van rebutjar una 
proposta similar. L'enviat especial de les Nacions Unides per a Myanmar, Ibrahim Gambari, 
viatjarà al país abans de la visita prevista pel secretari general de l'ONU, Ban Ki-moon. No 
obstant això, fonts de les Nacions Unides van afirmar que Ban Ki-moon no acceptarà la invitació 
del Govern birmà si la líder opositora Aung San Suu Kyi és condemnada a presó o si el seu arrest 
domiciliari es prolonga com a conseqüència del judici que s'està celebrant contra ella. 
 
Quant al conflicte del sud de Tailàndia, al començament d'abril, i amb motiu de la cimera 
d'ASEAN, els primers ministres de Tailàndia i Malàisia es van reunir per a abordar la cooperació 
en matèria contrainsurgent. El nou mandatari de Malàisia, Najib Razak, va declarar que 
compartia l'enfocament del Govern tailandès i es va comprometre a donar més atenció a les 
accions de la insurrecció del sud de Tailàndia. El Govern va crear el Consell de Ministres sobre el 
Desenvolupament a la Zona Especial de les Cinc Províncies Meridionals Frontereres, un 
organisme que té l'objectiu de coordinar i aplicar la nova estratègia del Govern per a gestionar el 
conflicte al sud del país. Aquesta estratègia, segons el Govern, concedirà més preponderància al 
desenvolupament, els drets humans i el respecte a la idiosincràsia religiosa i cultural de la regió. 
També cal assenyalar que al començament de maig, els ambaixadors de 14 països europeus, 
juntament amb el ministre d'Exteriors de Tailàndia, van fer una visita al sud del país per a 
conèixer de primera mà la situació política i els esforços del Govern per a gestionar el conflicte. 
El ministre d'Exteriors també va anunciar que en breu hi hauria visites semblants per part 
d'ambaixadors de països musulmans, d'Amèrica i d'Àfrica. A més a més, també va assegurar que 
aviat alguns representants de Bahrain visitarien la regió per a analitzar les possibilitats d'invertir 
en el sector de l'alimentació. A la fi de maig, el viceprimer ministre, Suthep Thaugsuban, va 
declarar que al sud de Tailàndia hi havia entre 4.000 i 5.000 insurrectes actius i que la solució al 
conflicte no passaria exclusivament per la repressió militar i policial, sinó per incentivar el 
desenvolupament i la qualitat de vida de les províncies meridionals. Des del 2004 fins al maig del 
2009 s'han registrat més de 8.900 incidents de violència, en els quals 3.471 persones han mort i 
5.470 han resultat ferides. Per la seva banda, el cap de les Forces Armades va descartar iniciar 
converses amb els grups armats i alhora va reafirmar l'enfocament del Govern per a gestionar el 
conflicte, que consisteix a promoure el desenvolupament de la regió en termes econòmics, socials, 
culturals i educatius. 
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Europa 
 
a) Sud-est d'Europa 
 
A mitjan abril, l'enviat especial del secretari general de l'ONU per a Xipre, Alexander Downer, va 
afirmar que els líders de les dues comunitats estaven aconseguint progressos reals en el procés de 
negociacions després de mesos de discussions difícils. Segons Downer, s'ha acordat i escrit més 
que en qualsevol altra de les negociacions de pau des del 1974. D'altra banda, segons el diari 
Politics, l'objectiu de les Nacions Unides seria concloure les negociacions sobre la resolució del 
conflicte a la fi del 2009 i celebrar referèndums paral·lels el gener del 2010. A la segona 
quinzena d'abril, l'elecció d'un nou Govern, de tipus conservador i nacionalista, en les eleccions 
anticipades del 19 abril del terç turcoxipriota de l'illa, va generar temors en l'àmbit polític 
grecoxipriota per les possibilitats d'un enduriment del procés negociador. El partit guanyador, 
Partit de la Unitat Nacional (UBP), que va obtenir 26 dels 50 escons parlamentaris, va anunciar 
que no estava en contra de la idea d'una solució federal, però que definia el federalisme d'una 
altra manera. En aquest sentit, l'UBP defensa el reconeixement dels dos Estats i, per tant, va 
assenyalar que donarà suport a una solució basada en la idea de l'existència de dos pobles, dos 
Estats i dues democràcies. El cap de la missió UNFICYP, Taye-Brook Zerihoun, va manifestar 
que no anticipava problemes en el procés negociador després de la victòria de l'UBP. D'altra 
banda, el primer ministre turc, Recep Tayyip Erdogan, va afirmar que esperava suport al procés 
de pau per part del nou partit governant al nord de Xipre. Per la seva banda, els líders de les dues 
comunitats de l'illa, el president grecoxipriota, Demetris Christofias, i el president turcoxipriota, 
Mehmet Ali Talat, van reafirmar el seu compromís amb el procés de negociacions en marxa, i es 
van reunir de nou en el marc de les rondes de contactes directes facilitats per l'ONU. Al seu torn, 
el president turc, Abdullah Gül, va afirmar que Turquia donava suport fermament a les converses 
actuals per a la reunificació. A la fi de maig, el nou primer ministre turcoxipriota, Dervi Erodl, 
va prendre possessió del seu càrrec i va fer una crida a la comunitat turcoxipriota a la unitat i la 
integritat territorial. Al juny, l'enviat especial del secretari general de l'ONU a Xipre, Alexander 
Downer, va negar que l'ONU estigués preparant un pla o model de solució per a imposar-lo a l'illa. 
Segons Downer, la solució implicava que els líders locals negociessin un acord, no que l'ONU 
elaborés un model. A mitjan juny, el líder turcoxipriota Mehmet Ali Talat va instar a accelerar 
les converses per a la resolució del conflicte de l'illa i va criticar que la part grecoxipriota no 
acceptés un calendari sobre les negociacions. No obstant això, Talat es va mostrar optimista 
sobre el procés. D'altra banda, els líders de les dues comunitats van continuar amb les rondes de 
trobades directes. En l'última reunió, la 33ena, tots dos van abordar qüestions territorials 
juntament amb la possibilitat d'obertura del punt de creuament de Limnitis. 
 
A mitjan abril, el ministre de l'Interior de Kosovo, Zenun Pajaziti, va anunciar que el 30 de juny 
era la data límit per a la reincorporació dels centenars de policies serbis de Kosovo que des de la 
declaració d'independència de Kosovo el 2008 van abandonar el seu lloc en senyal de protesta. La 
data va ser acordada en el grup de treball creat ad hoc per a abordar el conflicte, i que està 
format per policies i representants polítics locals, i membres de la missió de la UE EULEX, que 
va donar suport a la decisió. Segons Pajaziti, la data límit no havia de ser vista com una forma 
de repressió contra els policies serbis, sinó com una mesura per a crear una força policial 
multiètnica. Durant la segona quinzena d'abril, el president de Kosovo, Fatmir Sedjiu, va afirmar 
que havia demanat a l'ONU l'acabament de la seva missió al país, ja que considerava que la seva 
presència ja no era necessària més d'un any després de la declaració d'independència. A la fi de 
maig el vicepresident nord-americà Joe Biden, durant la seva visita a Kosovo, va assenyalar que 
la independència era irreversible, i va destacar l'imperatiu d'un Kosovo unit i indivisible. Durant la 
seva visita a Sèrbia, prèvia a l'arribada a Pristina, Biden havia declarat que els EUA no 
esperaven que Sèrbia reconegués Kosovo, i que no es tractava d'un requisit per al manteniment de 
bones relacions amb aquest país. A mitjan juny, els ministres de Defensa dels països de l'OTAN 
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van acordar reduir el nombre de tropes de manteniment de pau a Kosovo, passant de les prop de 
14.000 actuals a 10.000 en els mesos vinents. En la reunió també van abordar la possibilitat de 
reduir a més llarg termini el nombre total de la missió fins 2.500 membres si la situació de 
seguretat a Kosovo es mantenia estable o millorava. 
 
Amb relació al contenciós entre Moldàvia i la regió del Transdnièster, al començament d'abril 
manifestants contraris a l'oficialista Partit Comunista van atacar i van ocupar temporalment el 
Parlament i la seu de la Presidència. Els fets van tenir lloc en un context de violència 
postelectoral, després de la victòria a les eleccions del 5 d'abril del Partit Comunista, amb el 50% 
dels vots. Malgrat tot, el Govern moldau va manifestar que continuava compromès amb la 
resolució pacífica del contenciós amb una aproximació de format 5+2 i l'elaboració d'un estatus 
especial per a la regió del Transdnièster que respecti la sobirania i integritat territorial de 
Moldàvia. Al començament de maig, el líder d'Exteriors del Transdnièster, Vladimir Yastrebchak, 
va afirmar que la posició de la regió no canviarà ni dependrà de la formació del nou Govern 
moldau. Yastrebchak va manifestar que per a la represa del procés de negociacions era clau que 
Moldàvia abandonés l'ús de la pressió sobre la regió. D'altra banda, va assenyalar que 
representants del Transdnièster participarien en un seminari a Hèlsinki al juny dirigit a refermar 
la confiança entre Moldàvia i la regió independent de facto. Està previst que en aquesta reunió la 
delegació del Transdnièster plantegi la solució sobre cooperació entre forces de seguretat de les 
dues parts, incloent els grups d'experts. La UE, per la seva banda, va fer arribar al Govern del 
Transdnièster les seves propostes de mesures de creació de confiança en els àmbits de política 
social, salut, educació i protecció mediambiental. La iniciativa de la UE busca reforçar la 
confiança entre les dues ribes del riu Dnièster. El ministre d'Exteriors del Transdnièster, Vladimir 
Yastrebchak, va assenyalar que es tractava d'una iniciativa positiva que serà estudiada. Les 
mesures tenen com a objectiu la represa del procés de diàleg amb Moldàvia sota el format 5+2, 
interromput des de l'any 2006. Yastrebchak, no obstant això, va assenyalar que la possibilitat que 
es reprengués el procés de diàleg era petita. Al començament de juny, la delegació moldava a la 
Comissió de Control Conjunt va advertir que una escalada de tensió a la zona, unida a l'estricte 
règim de seguretat que manté el Govern del Transdnièster, podria suposar que les forces de 
manteniment de pau perdessin el control sobre la situació de seguretat a la zona. 
 
Pel que fa al conflicte entre Turquia i el PKK, a mitjan abril el tribunal d'Istanbul va acceptar 
una nova bateria d'acusacions contra el PKK per la seva suposada ajuda a la causa de la xarxa 
Ergenekon, que presumptament volia enderrocar el Govern amb una organització afiliada 
coneguda com a Kurdistan Democratic Confederation (KCK, per les seves sigles en anglès). El 
KCK seria responsable, segons aquestes acusacions, de crear el caos a zones urbanes amb 
protestes i actes de desobediència civil. Aquesta nova ampliació del procés va tenir lloc en un 
context de tensió postelectoral, després de la victòria del DTP pro kurd a nombroses localitats de 
l'est i el sud-est del país i la onada de detencions contra dirigents i membres del partit. Les 
detencions van tenir lloc un dia després que el DTP fes una crida al país a reconèixer el PKK com 
un interlocutor vàlid per a trobar una sortida a la qüestió kurda. El PKK va anunciar el 13 d'abril 
per mitjà del Consell Executiu del KCK un alto el foc fins a l'1 de juny, amb la finalitat de 
facilitar la recerca d'una solució negociada al conflicte kurd. En el comunicat, el grup va 
assenyalar que des de desembre del 2008 i fins a la data electoral del 29 de març s'havien 
abstingut de participar en enfrontaments per a mostrar la seva voluntat d'una sortida política i 
per a garantir un clima electoral sense tensió. El PKK va afirmar que per primera vegada havia 
entrat en l'agenda del país la possibilitat de resoldre el conflicte. No obstant això, el grup va 
advertir que les operacions de l'Exèrcit a Sirnak i Dersim i els incidents postelectorals, amb la 
mort de dos joves kurds i la detenció de desenes de membres del DTP, dificultaven la consecució 
d'una sortida al conflicte. En el comunicat van instar l'Estat turc i altres forces del país, 
juntament amb el Govern dels EUA i altres forces regionals i internacionals, a contribuir en la 
resolució del conflicte per la via pacífica. Segons el PKK, els resultats electorals i la victòria del 
DTP a ciutats destacades del sud-est mostraven que no es podrà arribar a una solució al conflicte 
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sense el suport del PKK, del seu líder Abdullah Ocalan, i del DTP. El cap de l'Estat Major, Ilker 
Basbug, va afirmar en el seu discurs anual davant una acadèmia militar d'Istanbul que l'estat turc 
mai ha intentat assimilar els seus ciutadans, especialment els d'origen kurd, i va insistir en la 
necessitat de diferenciar entre població kurda i el PKK. El líder del partit pro kurd DTP, Ahmet 
Türk, es va reunir amb el president dels EUA, Barack Obama, de visita a Turquia. Al marge de la 
trobada, Türk va manifestar que el seu partit volia negociar amb l'Exèrcit per a buscar una 
solució a la violència al país, i que hi havia una oportunitat oberta per a la pau i la democràcia. 
No obstant això, va plantejar que no hi havia voluntat política al país per a portar a terme canvis 
constitucionals que protegissin avenços en matèria de drets per a la població kurda. Segons Türk, 
una amnistia per al PKK seria un pas cap a la reconciliació; tanmateix, considera que no seria 
suficient per a resoldre el problema, de manera que va plantejar altres mesures per a millorar la 
situació de la població kurda. A més a més, la Fiscalia d'Ankara va obrir un procés judicial 
contra l'autoproclamat Parlament Kurd a l'Exili, establert el 1995 i diluït el 1998, segons 
Today's Zaman, quan va passar a formar part de la plataforma Kurdistan Democratic 
Confederation, a la qual els mitjans oficialistes consideren vinculada al PKK. Segons la Fiscalia, 
el grup va treballar com a ala política del PKK promovent suport internacional al grup. Va 
demanar penes d'entre 15 i 21 anys de presó per a 31 persones. 
 
Al començament de maig, el líder del PKK Murat Karayilan va fer una crida al Govern per a 
buscar una solució de diàleg que posés fi al conflicte armat i va destacar que existia una 
oportunitat per a la pau. En una entrevista amb el diari Milliyet, Karayilan va destacar que el 
Govern no hauria de delegar el problema en l'Exèrcit. Segons Karayilan, era possible deixar de 
banda l'ús de les armes per a tractar la qüestió kurda, i va instar el Govern a mostrar comprensió. 
Al seu torn, Karayilan va plantejar que hi ha hagut alguns canvis en l'Exèrcit i que aquest ja no 
era com el d'etapes passades. No obstant això, va subratllar que hi havia deficiències i falta de 
lideratge en l'àmbit polític. Alhora, Karayilan va assenyalar que si el Govern fes algun pas 
d'obertura, també el grup armat adoptaria mesures. Karayilan va remarcar també que no s'havia 
d'oblidar que el líder màxim del PKK, Abdullah Ocalan, i 4.000 membres més seguien a la presó. 
Karayilan va emfatitzar que era possible aconseguir una solució política al conflicte i que es 
donaven les condicions necessàries, per la qual cosa va insistir que no es podia deixar passar 
aquesta oportunitat i que havia d'iniciar-se un procés de pau. També va destacar la voluntat de 
diàleg del grup amb el Govern de manera directa o, si això no fos possible, de diàleg amb el partit 
pro kurd DTP o un "grup de savis". El líder militar del PKK també va plantejar que, si no es 
resolia el conflicte, els països que s'oposen a l'entrada de Turquia a la UE, com França o 
Alemanya, tindrien més motius per a fer-ho, amb arguments d'incompliment de drets humans i 
llibertats. No obstant això, Karayilan va manifestar que no abandonarien les armes a canvi de 
res. El líder del PKK també va destacar que el seu grup era el principal garant del secularisme al 
sud-est del país i la principal garantia que el fonamentalisme islàmic no prosperés a la regió. 
D'altra banda, el president de Turquia, Abdullah Gül, va afirmar durant el trimestre que el 
principal problema del país era la qüestió kurda. Sobre això, va manifestar que tots eren 
conscients que podia haver-hi avenços. Alhora, va destacar que Exèrcit, civils i serveis 
d'Intel·ligència tenien contactes més sovint i més obertament, i que això havia creat un ambient 
favorable en el qual podrien donar-se resultats positius. Segons Gül, hi ha una oportunitat que no 
pot ser desaprofitada. D'altra banda, segons fonts del diari Today's Zaman, el Govern estava 
preparant un paquet de mesures que inclouria una nova aproximació i un nou impuls a la qüestió 
kurda: cancel·lar les restriccions d'hores d'emissió en kurd a les televisions, establir centres 
d'estudis kurds a les universitats del sud-est de Turquia, completar el projecte de retorn de la 
població desplaçada pel conflicte, completar el projecte econòmic GAP, i accelerar i reformar les 
mesures existents d'amnistia parcial, actualment subjectes a clàusules de cooperació amb el 
Govern, que el PKK considera traïció. A la fi de maig, en una entrevista amb The Times, el líder 
del PKK, Murat Karayilan, va reiterar la seva oferta al Govern turc per a trobar una solució al 
conflicte armat en el marc de la integritat territorial de Turquia, respectant les fronteres turques. 
Karayilan va comparar la situació dels kurds a Turquia amb la relació entre escocesos i anglesos, 
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apuntant a aquest marc com una possible solució per al conflicte. Karayilan va ordenar que els 
integrants del PKK romanguessin en una posició de defensa passiva fins a l'1 de juny per donar 
temps al Govern turc a considerar la seva proposta. El president turc, Abdullah Gül va qualificar 
d'oportunitat històrica el moment actual, afirmacions que van suscitar diverses reaccions en els 
sectors polítics, ja que des de diferents partits polítics, com l'MHP o l'RPH, es va assenyalar que 
no existia un consens sobre quina hauria de ser la solució per al conflicte. D'altra banda, el 
primer ministre iraquià, Nuri Al-Maliki va expressar de nou la seva convicció que s'aconseguirà 
l'eliminació del grup armat d'oposició PKK per la cooperació conjunta amb Turquia. Al 
començament de juny, el PKK va estendre el seu alto el foc fins al 15 de juliol i va renovar la seva 
crida a una solució dialogada per a posar fi al conflicte. En el seu comunicat, el grup va 
reconèixer que s'havien donat les condicions positives per a prolongar l'alto el foc i va plantejar la 
possibilitat que es prorrogués després fins a l'1 de setembre si observaven reaccions adequades 
per part del Govern cap a la resolució del conflicte. Per la seva part, el PKK va anunciar que, a 
l'agost, el líder del grup Abdullah Ocallan (a presó d'alta seguretat des del 1999) presentarà un 
full de ruta sobre un possible procés de diàleg, que serà elaborat tenint en compte les opinions de 
diverses institucions kurdes. El Cap de l'Estat Major de Turquia, tanmateix, va manifestar que la 
lluita contra el terrorisme continuaria fins que el PKK fos eliminat. 
 
b) Caucas 
 
Respecte al contenciós entre Armènia i l'Azerbaidjan per la regió de Nagorno-Karabakh, en la 
segona quinzena d'abril, el president azerbaidjanès, Ilham Alíev, va afirmar que la decisió de 
l'estatus de Nagorno-Karabakh podria ser posposada de manera indefinida, ja que no hi podia 
haver una decisió unilateral. Alíev va reiterar, com ja ho havia fet anteriorment, que 
l'Azerbaidjan no participa ni participarà en un procés que contempli la separació legal de 
l'enclavament. Alhora, va assenyalar que entenien que per a Armènia era important mantenir 
comunicació terrestre amb Nagorno-Karabakh, i que no veien cap problema al respecte. Segons 
Alíev, les qüestions relacionades amb el corredor de Lachin podien ser solucionades de manera 
que no generessin inquietuds ni en la població que viu actualment a l'enclavament ni en la 
població àzeri que, segons Alíev, tornarà al territori una vegada resolt el conflicte. Alíev va 
assenyalar que entenia que per a resoldre el conflicte els residents de Nagorno-Karabakh 
necessitaven sentir-se segurs, i que havien de tenir oportunitats d'autogovern. En aquest sentit, va 
afirmar que no interferiran en les seves vides, però alhora va emfatitzar que la solució del 
conflicte passava per la reinstauració de la integritat territorial de l'Azerbaidjan, la retirada de 
les tropes armènies i el retorn dels desplaçats. Al començament de maig, els presidents d'Armènia 
i l'Azerbaidjan van concloure sense avenços una nova reunió sobre la resolució del conflicte entorn 
de Nagorno-Karabakh. Mentrestant, els copresidents del Grup de Minsk de l'OSCE, que actua de 
mediador en el conflicte, van mostrar optimisme pel desenvolupament de les converses. Alguns 
analistes van alertar sobre la bretxa existent entre les percepcions locals i la visió internacional 
sobre les possibilitats de resolució del contenciós. A la fi de maig, i amb motiu del dia de la 
república, el president de l'Azerbaidjan, Ilham Alíev, va declarar que la resolució del contenciós 
de Nagorno-Karabakh havia de basar-se en el principi d'integritat territorial i que no 
contemplava cap mecanisme pel qual aquesta regió pogués independitzar-se de l'Azerbaidjan. 
Alíev va declarar que la comunitat internacional donava suport a la posició del seu Govern en les 
negociacions. Al començament de juny, els presidents d'Armènia i l'Azerbaidjan van mantenir una 
reunió bilateral en el marc d'un fòrum econòmic internacional. Es va tractar de la cinquena 
trobada des de l'últim any. No va transcendir informació sobre avenços significatius arran 
d'aquesta nova reunió. 
 
Quant als conflictes que afronta Geòrgia, a la fi de maig es van suspendre durant alguns dies les 
converses de Ginebra sobre la seguretat al sud del Caucas entre Abkhàzia, Ossètia del Sud, 
Rússia i Geòrgia, que disposen de la mediació de l'ONU, la UE i l'OSCE, i amb la participació 
dels EUA. La delegació d'Abkhàzia es va retirar perquè va considerar que el secretari general de 
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l'ONU no havia lliurat a temps l'informe sobre la missió de les Nacions Unides a la regió i perquè 
va trobar inacceptable que en un anterior informe es considerés Abkhàzia una part de Geòrgia. 
Posteriorment, les delegacions d'Ossètia del Sud i Rússia van renunciar a participar en la 
cinquena ronda de les negociacions després d'assegurar que no tenien cap sentit sense la presència 
d'Abkhàzia. La delegació d' Abkhàzia va advertir que no prosseguirà el diàleg si les Nacions 
Unides i la UE eren parcials a favor de Geòrgia. En el mateix sentit, el president d'Ossètia del 
Sud, Eduard Kokoity, va denunciar una política de doble raser per part de la UE i va assegurar 
que tant la UE com l'OTAN eren responsables del genocidi contra el poble osseta per haver venut 
armes a Geòrgia. Kokoity va declarar que tant Ossètia del Sud com Abkhàzia volien participar en 
les converses de Ginebra, però en termes d'igualtat amb la resta dels participants. El Govern de 
Geòrgia va criticar la retirada de Rússia de les converses perquè va considerar que l'únic objectiu 
era obstaculitzar el procés de pau. Per la seva part, el Govern dels EUA va declarar que la 
retirada de les tres delegacions era una acció coordinada per a erosionar les converses de 
Ginebra. Rússia va lamentar la interrupció de les negociacions, però alhora va criticar els 
exercicis militars conjunts entre l'OTAN i Geòrgia, i va denunciar que Geòrgia s'estava 
remilitaritzant. Dies després, el Govern rus va anunciar que el 2010 volia obrir dues bases 
militars a Gudauta (a la part oriental d' Abkhàzia) i a Tskhinvali (capital d'Ossètia del Sud), com 
a part dels acords a què van arribar les dues repúbliques després de la guerra del passat mes 
d'agost. En cada base es desplegaran prop de 3.700 militars, un nombre inferior a l'inicialment 
previst. Tanmateix, Moscou també va anunciar que un contingent militar considerable seria 
desplegat a la frontera de Rússia amb Ossètia del Sud i Abkhàzia, i que en breu es durien a terme 
exercicis militars conjunts en territori rus. Abkhàzia va anunciar per la seva part que crearia el 
seu propi exèrcit, que tindrà entre 10.000 i 15.000 membres formats a Rússia, país amb què ja 
havien arribat a acords. El líder abkhaz, Sergey Bagapsh, va afirmar que considerarà si 
Abkhàzia necessita continuar o no participant en el procés de converses de Ginebra, que reuneix 
Geòrgia, Rússia, Abkhàzia i Ossètia del Sud. Segons Bagapsh, Abkhàzia participava en aquest 
format només per respecte al pla firmat pels presidents rus i francès. Les autoritats d'Ossètia del 
Sud, per la seva banda, van afirmar que continuarien participant en el procés de negociacions de 
Ginebra, però van anunciar que en la propera reunió qüestionarien la legitimitat de la 
participació dels EUA pel suport militar que ofereixen a Geòrgia. A mitjan juny, Rússia va vetar 
la renovació de la missió de l'ONU (UNOMIG) a Abkhàzia, fet que podria obrir les portes al 
desmantellament de la missió. La decisió, reflectida en una votació de 10 vots a favor i un en 
contra d'una resolució del Consell de Seguretat de l'ONU sobre l'extensió de la missió, va girar 
entorn de les discrepàncies sobre el reconeixement o no de la integritat territorial de Geòrgia, 
"línia vermella" d'aquesta última. La resolució vetada per Rússia incloïa una menció a una 
resolució anterior que explicitava referències a la integritat territorial de Geòrgia. Rússia, que 
considera irrevocable el seu reconeixement de la independència d'Abkhàzia i Ossètia del Sud, va 
proposar com a alternativa una extensió temporal reduïda de la missió sense menció de la 
integritat territorial de Geòrgia, text que finalment no va ser abordat pel Consell de Seguretat. 
Finalment, és destacable que al començament de juny, el governamental Partit de la Unitat, 
vinculat al líder osseta Eduard Kokoity, va resultar vencedor en les eleccions parlamentàries de la 
regió independentista d'Ossètia del Sud, no reconegudes internacionalment, amb el 46% dels vots 
i 17 dels 34 escons, seguit del Partit Popular i el Partit Comunista, amb 22,6 i 22,2% 
respectivament (nou i vuit escons). La participació va ser del 80% segons la comissió electoral. 
 
 

Orient Mitjà 
 
Pel que fa al conflicte entre Israel i Palestina, al començament d'abril les Nacions Unides va 
nomenar un equip per a investigar les acusacions de crims de guerra comeses en l'ofensiva 
israeliana a Gaza el desembre passat. La missió d'investigació es va aprovar en el Consell de 
Drets Humans de l'ONU en una sessió especial celebrada al gener, després de les al·legacions 
generalitzades de crims de guerra comeses per les forces israelianes a Gaza. La missió està 
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dirigida pel jutge sud-africà Richar Goldstone. En la seva visita a Turquia, el president nord-
americà, Barack Obama, va reafirmar el compromís del seu país amb una solució basada en la 
creació de dos Estats en el conflicte palestinoisraelià. Les declaracions d'Obama van tenir lloc 
pocs dies després de la formació del nou Govern israelià conservador dirigit per Benjamin 
Netanyahu, que va evitar de moment pronunciar-se sobre la creació de dos Estats. El ministre 
d'Exteriors del nou Executiu, Avigdor Lieberman, va rebutjar les crides de diversos països 
occidentals per a reprendre les converses de pau, i va afirmar que el Govern necessitava com a 
mínim dos mesos per a configurar la seva nova política. Alhora, Lieberman va declarar que els 
esforços de pau amb els palestins havien entrat en un carreró sense sortida. En aquest sentit, 
l'antiga cap negociadora i exministra d'Exteriors israeliana Tzipi Livni va afirmar que el 
comportament del nou Govern mostrava que no està compromès amb la pau. Tanmateix, l'11 
d'abril, deu dies després de la presa de possessió del primer ministre, Netanyahu va mantenir el 
seu primer contacte amb el líder palestí, Mahmud Abbas, a qui va anunciar que volia reprendre 
les converses i la cooperació per a promoure la pau. El contacte es va restablir per una trucada 
d'Abbas. Durant la campanya electoral, Netanyahu va afirmar que estava disposat a negociar 
amb els palestins però que era prematur parlar d'un nou Estat. A canvi, va oferir una "pau 
econòmica". 
 
Al començament de maig, el president palestí, Mahmud Abbas, es va entrevistar amb el president 
egipci, Hosni Mubarak, i amb el president de la Lliga Àrab, Amr Mussa, per a coordinar i fer 
avançar el procés de pau amb Israel. Segons Abbas, les consultes buscaven elaborar un pla àrab 
global per a resoldre els problemes de l'Orient Mitjà, especificant que no es tractaria només de la 
qüestió palestina, sinó de l'ocupació israeliana en general. Abbas va fer referència a la recent 
visita del rei de Jordània, Abdallah II, que es va reunir amb el president nord-americà, Barack 
Obama, afirmant que ho feia en nom dels àrabs. D'altra banda, el nou primer ministre israelià, 
Benjamin Netanyahu, es va entrevistar amb Mubarak i va declarar que desitjava que israelians i 
palestins visquin gaudint de pau, seguretat i prosperitat. Des de l'arribada al poder de Netanyahu, 
i especialment del seu ministre d'Exteriors d'extrema dreta, Egipte va mostrar preocupació pel 
procés de pau. Segons va informar el diari Al-Quds al-Arabi, els Estats àrabs estaven revisant 
elements del pla de pau de 2002 perquè Israel accepti l'establiment d'un Estat palestí 
desmilitaritzat. Els canvis també implicarien modificacions en el dret al retorn dels palestins a 
Israel, qüestió que aixeca molta controvèrsia al país. La mateixa font periodística va indicar que 
els canvis tenen a veure amb una sol·licitud del president dels EUA, Barack Obama. Per la seva 
banda, el pontífex Benet XVI va fer una visita a la zona i es va entrevistar amb el president 
israelià, Shimon Peres, amb el primer ministre, Benjamin Netanyahu, i amb el president de 
l'ANP, Mahmud Abbas. Benet, que va visitar Jerusalem, Betlem i Nazaret, va mostrar-se 
favorable a la solució dels dos Estats, afirmant que els palestins tenen dret a una pàtria. També, 
va expressar la seva preocupació per les famílies amb persones detingudes i per les restriccions de 
moviment, alhora que es va mostrar partidari d'un aixecament de l'embargament israelià sobre 
Gaza. La visita del Papa va tenir especial repercussió perquè es va celebrar al costat del mur de 
separació construït per Israel, al camp de refugiats d'Aida. Benet també es va entrevistar amb 
líders cristians ortodoxos. A la fi de maig, el primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, es va 
reunir a Washington amb el president dels EUA, Barack Obama, per a discutir sobre la pau a 
l'Orient Mitjà. Obama va exposar el suport de la seva administració a una solució per a la creació 
de dos Estats, un d'israelià i un altre de palestí. Netanyahu es va mostrar a favor d'un augment 
d'autonomia, però no de la creació d'un segon Estat, al·legant que, si el Govern caigués en mans 
de Hamas, la seguretat d'Israel es veuria seriosament compromesa. Netanyahu, tanmateix, es va 
mostrar partidari de reiniciar les negociacions de pau amb els palestins després que reconeguessin 
l'existència d'Israel com a Estat jueu. Per la seva banda, el president palestí Mahmud Abbas va 
assenyalar que les dues condicions per al diàleg eren frenar la construcció i ampliació 
d'assentaments jueus en territori palestí i permetre la creació d'un Estat palestí. Al començament 
de juny, l'enviat especial del president dels EUA per a l'Orient Mitjà, George Mitchell, va visitar 
la zona per a impulsar l'obertura de negociacions palestinoisraelianes. Mitchell va transmetre el 
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missatge del president nord-americà, Barack Obama, segons el qual l'establiment d'un Estat 
palestí era l'única solució al conflicte i l'Estat hebreu havia d'aturar la colonització de 
Cisjordània. Per la seva banda, des de l'Autoritat Palestina es va afirmar que no tornarien a 
negociar amb Israel fins que congelés la construcció d'assentaments i donés suport obertament a 
una solució basada en dos Estats. Hamas va afirmar que no bloquejaria cap acció política 
encaminada a la creació d'un Estat palestí dins de les fronteres de 1967. A mitjan juny, el primer 
ministre israelià, Benjamin Netanyahu, va pronunciar un discurs a la universitat de Bar-Ilan, 
prop de Tel-Aviv, en el qual va reafirmar la seva disposició a la creació d'un Estat palestí sempre 
que estigui desmilitaritzat i que els palestins reconeguessin Israel com un Estat jueu. Segons 
Netanyahu, un futur Estat palestí no podria tenir control sobre el seu espai aeri ni possibilitat de 
fer contraban d'armes. 
 
Respecte al conflicte intern entre grups palestins, a la fi de maig l'última ronda de negociacions 
entre Al-Fatah i Hamas va concloure al Caire (Egipte) sense aconseguir avenços. El mediador i 
cap del servei d'intel·ligència egipci, Omar Suleiman, va mostrar la seva frustració després d'un 
any intentant arribar a un acord entre les parts, i va recordar als dos grups que mentre els 
palestins no aconsegueixin resoldre les seves diferències, la causa palestina i el procés de pau es 
veuran dificultats. Les negociacions per a crear una força de seguretat conjunta a Gaza, que rep 
el suport d'Al-Fatah, va ensopegar amb l'oposició de Hamas, que temia que davant la falta 
d'acords sobre el repartiment del poder polític aquesta força fos l'arrel d'un nou enfrontament 
entre els dos grups. La proposta d'Egipte de crear un comitè format per representants de Hamas i 
Al-Fatah i tres formacions polítiques palestines més va ser rebutjada per tots dos grups. El 
comitè tindria com a finalitat supervisar la reconstrucció de Gaza, modernitzar les forces de 
seguretat i preparar les eleccions presidencials i parlamentàries palestines previstes pel 25 de 
gener del 2010. Egipte va informar que l'última ronda de negociacions se celebrarà el 5 de juliol,i 
va fixar el 7 de juliol com a data límit per arribar a un acord, encara que no va informar de les 
accions que prendria en cas que no s'aconseguís complir amb les previsions per a aquesta data. El 
nou govern va jurar el seu càrrec amb Salam Fayyad, un polític independent, com a primer 
ministre. Cap membre de Hamas no va formar part del nou gabinet, i la formació va denunciar 
que era il·legal. Fayyad és un antic economista del Banc Mundial. La seva feina per acabar amb 
la corrupció quan va estar al capdavant del Ministeri d'Economia entre 2002 i 2005 va rebre un 
gran reconeixement. Es va convertir en primer ministre de l'Autoritat Palestina el 2007 però va 
abandonar el seu càrrec quan es van iniciar les negociacions per al repartiment del poder amb 
Hamas. Aleshores, Hamas va demanar la seva cessació. Al juny, mediadors egipcis van reunir-se 
separadament amb representants de Hamas i de Al-Fatah per a intentar apropar les posicions. A 
mitjan juny també, l'expresident nord-americà Jimmy Carter va visitar Gaza i es va reunir amb 
líders de Hamas. 
 
Al Líban, al començament de juny es van celebrar eleccions parlamentàries en què va resultar 
vencedora la coalició liderada per Saad Hariri, que va obtenir 71 dels 128 escons, un més que en 
els comicis de fa quatre anys. A mitjan juny, l'ambaixador britànic al Líban es va reunir per 
primera vegada des del 2005 amb representants polítics de Hezbollah després que el Govern 
britànic aprovés la decisió. Durant la trobada es va abordar la formació del nou govern libanès. 
El 2008, Hezbollah va ser afegida a la llista d'organitzacions terroristes britànica, però el març 
del 2009 l'Executiu britànic va iniciar els passos per a establir contactes amb l'ala política de 
l'organització després de considerar que s'havien fet avenços positius. D'altra banda, el 
representant europeu per a la política exterior, Javier Solana, es va reunir amb alguns dies 
d'anterioritat a Beirut amb un dels 11 parlamentaris de Hezbollah. 
 
Quant a les negociacions entre Síria i Israel, a l'acabament de maig el primer ministre israelià, 
Benjamin Netanyahu, es va mostrar favorable a reprendre les negociacions de pau amb Síria 
després de reunir-se amb el president dels EUA, Barack Obama, a Washington. Tanmateix, va 
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assenyalar que no faria cap concessió que posés en perill la seguretat del seu país. Ja 
anteriorment s'havia mostrat contrari a retirar-se dels Alts del Golan, condició que Síria 
considera irrenunciable per a qualsevol tipus d'acord. Recentment, el president de Turquia, país 
mediador fins que es van suspendre les negociacions el desembre del 2008 amb la decisió d'Israel 
d'atacar Gaza, va oferir de nou els seus serveis a tots dos països per a reiniciar el diàleg. Per la 
seva banda, el president sirià, Bashar al-Assad, va declarar davant la Conferència de 
l'Organització Islàmica a Damasc que el seu país desitjava la pau a l'Orient Mitjà però que Israel 
era l'obstacle més important per a aconseguir-la, així va reafirmar que era indispensable que el 
país hebreu tornés els territoris àrabs ocupats il·legalment. 
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Crisis humanitàries i acció humanitària 
 

 42 milions de persones van continuar desplaçades per la violència al món durant el 2008. 
 L'augment de la violència a Somàlia va dur a la suspensió de les activitats d'assistència a 

més de tres milions de persones dependents de l'ajuda d'emergència. 
 L'UNICEF i la FAO van destacar que Àsia va ser la regió del món on més va augmentar 

la inseguretat alimentària l'últim any, mentre una sisena part de la població mundial 
pateixen fam. 

 Humanitarian Policy Group va assenyalar que el 2008 va ser l'any més mortífer per als 
treballadors humanitaris.  

 L'ACNUR va qualificar la situació de desplaçament al Pakistan com la més greu, amb 
més de 2,3 milions de persones afectades. 

 Els Governs de les Filipines i Sri Lanka van restringir i van controlar l'accés i l'ajuda 
humanitària als desplaçats per a evitar, segons ells, que l'assistència es desviés cap als 
integrants dels grups armats. 

 Les ONG iraquianes van criticar la llei que vol controlar la gestió d'aquestes entitats 
perquè consideren que endarrereix el finançament de projectes i posa en qüestió la seva 
independència. 

 
Aquest capítol aborda les crisis humanitàries que tenen lloc en contextos de conflicte armat o 
tensió i la seva recent evolució. També analitza els principals esdeveniments del trimestre amb 
relació a l'acció humanitària i als diferents factors de la seguretat humana a escala global. Per 
aquesta raó el capítol posa especial èmfasi en els desplaçaments forçats de població, les situacions 
d'inseguretat alimentària generada en contextos d'emergència política complexa i la relació entre 
violència i crisi humanitària, i també en les respostes ofertes per les víctimes i les organitzacions 
d'assistència, i el finançament de l'acció humanitària compromesa pels països donants. 
 

4.1 Evolució trimestral dels contextos de crisi humanitària 
 
A continuació s'analitza l'evolució d'alguns dels diferents contextos de crisi humanitària amb 
esdeveniments rellevants durant el segon trimestre de l'any.1 Dels 27 països en situació de crisi 
humanitària, 16 es trobaven al continent africà, set a la regió d'Àsia i Pacífic, tres a l'Orient Mitjà 
i un a Amèrica.  

 
Durant el trimestre es van presentar els informes anuals sobre desplaçament intern i refugi de 
l'Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) i l'ACNUR. Tots dos documents van assenyalar 
que el nombre de desplaçats per la violència s'havia mantingut estable el 2008 respecte a l'augment 
registrat el 2007. Això no significa en cap cas que durant l'any passat no es produïssin 
desplaçaments de població, que van ser especialment greus a Filipines, Sudan, Kènia i RD Congo. 

                                                      
1 S'entén per crisi humanitària una situació en la qual existeix una excepcional i generalitzada amenaça a la vida humana, la 
salut o la subsistència. Aquestes crisis s'acostumen a produir en contextos de pobresa, fragilitat de l'Estat i precarietat 
alimentària, en què un desastre natural o un conflicte armat causen l'aparició d'una crisi alimentària, malalties i desplaçaments 
forçats de població dins del país o cap a l'exterior, i una mobilització important de recursos internacionals en termes d'ajuda. 
 

Taula 4.1. Països amb situacions de crisi humanitària durant el segon trimestre del 2009 
Àfrica Burundi, Txad, Côte d'Ivoire, Etiòpia, Kènia, Mauritània, Mali, Níger, Nigèria, RD 

Congo, R. Centreafricana, Somàlia, Sudan, Ruanda, Uganda i Zimbabue 
Amèrica Colòmbia  
Àsia Afganistan, Filipines, Myanmar, Nepal, Pakistan, RPD Corea i Sri Lanka 
Orient Mitjà Iraq, Palestina i Iemen 
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L'ACNUR va assenyalar igualment que el lleuger descens registrat en el nombre de persones 
afectades pel desplaçament el 2008, 700.000 persones, s'havia revertit amb els esdeveniments 
violents que van tenir lloc durant els primers mesos de l'any al Pakistan, Sri Lanka o Palestina.  
 
Respecte a anys anteriors, el nombre de persones que van poder ser repatriades a les seves 
localitats d'origen es va reduir en el 17%, mentre l'IDMC va ressaltar les dificultats que afrontaven 
els retornats. Les dades del 2008 van assenyalar que 26 milions de persones van continuar 
desplaçades en els seus països, mentre el nombre de refugiats i sol·licitants d'asil es va xifrar en 16 
milions, que han de sumar-se als 4,7 milions de palestins atesos per la UNRWA. En total, 42 
milions de persones viuen al món desplaçades per la violència.  
 
L'informe anual de la FAO va alertar d'una dada preocupant: en un sol any el nombre de persones 
que pateixen fam al món ha augmentat en 100 milions, elevant la xifra global a 1.000 milions de 
persones, una sisena part de la població total del planeta. L'agència va subratllar que aquesta dada 
era històrica i que aquesta crisi silenciosa suposava un greu risc per a la seguretat i la pau.  
 
D'altra banda, el centre d'investigació suec SIPRI va desvelar, després d'una investigació, que les 
mateixes companyies aèries utilitzades per les ONG i les agències de l'ONU per al trasllat de 
material humanitari són utilitzades per traficants d'armes i drogues per al seu transport cap a i des 
del continent. El centre ha demanat a les organitzacions humanitàries que evitin contractar 
aquestes companyies, encara que són conscients que són poques les empreses que presten els seus 
serveis per a operacions d'emergència en zones en conflicte. A més a més, el Humanitarian Policy 
Group va destacar que l'any 2008 havia estat el més mortífer per als treballadors humanitaris en 
l'última dècada, i que els atacs amb motivacions polítiques han augmentat enfront de la 
delinqüència comuna.2  
 
Àfrica 
 
Un informe de l'OMS va subratllar que el continent continua sent el més afectat per la mortalitat 
materna i infantil, amb la mort de 900 dones per cada 100.000 naixements. No obstant això, el 
grau de mortalitat infantil s'ha reduït en el 27% des del 1990 a escala mundial, fet que va ser 
qualificat com un gran avanç cap a la consecució dels Objectius de Desenvolupament del Mil·lenni. 
Per la seva banda, representants de tots els països africans es van reunir a Nairobi amb membres 
d'agències de l'ONU i ONG per a debatre estratègies per a la reducció del risc de desastres, i van 
assenyalar que era quelcom primordial per a la sostenibilitat i el desenvolupament del continent. 
 

a) Àfrica Austral 
 

Països                            Factors de la crisi 
Madagascar Crisi política, Desastres naturals 
Zimbabue Crisi política i econòmica, VIH/SIDA 

 
A la regió austral, les Nacions Unides van llançar una crida extraordinària de tres milions de 
dòlars per a plantar cara a la crisi humanitària causada per les pluges torrencials del mes de març 
i que han afectat principalment Angola, Namíbia i Zàmbia. D'altra banda, a Madagascar l'OCHA 
va llançar a l'abril una crida humanitària d'emergència per a assistir 3,4 milions de persones i va 
ressaltar que la crisi política havia agreujat la situació de milers de malgaixos. L'agència va 
assenyalar que la congelació de les ajudes no vinculades a l'assistència humanitària per part de 
tercers països estava repercutint seriosament en la capacitat del Govern de donar resposta a les 
necessitats de la població. Més del 70% del pressupost de l'Executiu prové de donacions externes. 
                                                      
2 Aquest informe serà abordat amb més profunditat en el quadre 4.1. 
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La persistent sequera al sud del país ha deixat més de mig milió de persones sense accés a aigua 
potable i aliments, de manera que l'OCHA va desbloquejar 6,45 milions de dòlars per a donar 
assistència a 190.000 persones a la zona. 
 
L'agreujament de la situació humanitària a Zimbabue a causa de la persistència de l'epidèmia de 
còlera va fer revisar a l'alça la petició de fons de la crida humanitària de l'OCHA el desembre del 
2008, passant dels 550 milions de dòlars als 719. La nova crida vol anar més enllà de l'assistència 
i cobrir el buit existent entre les necessitats humanitàries i les tasques de recuperació del país. El 
nombre de persones afectades va superar les 100.000 al maig malgrat el descens del nombre 
d'infeccions durant el trimestre, i el nombre de defuncions va superar les 4.300. Països com 
Noruega van anunciar la represa dels seus programes d'assistència financera al país, encara que els 
fons seran gestionats per organismes internacionals i ONG, cosa que mostra la seva falta de 
confiança en el Govern. 
 

b) Àfrica Occidental 
 

Països Factors de la crisi 
Côte d'Ivoire Reassentament de desplaçats, situació postbèl·lica 
Nigèria Desplaçament forçat, conflicte armat 
Sahel (Mauritània, Mali i 
Níger) 

Desastres naturals, situació de tensió 

 
A la zona occidental va destacar la situació d'emergència humanitària viscuda al sud de Nigèria, a 
la zona del delta del riu Níger, on un operatiu militar de gran escala a l'estat de Bayelsa va causar 
el desplaçament de prop de 3.000 persones, mentre 20.000 podrien haver quedat atrapades al foc 
creuat i aïllades de l'assistència humanitària durant setmanes. D'altra banda, la Creu Roja va 
assenyalar que les prop de 50.000 persones que van abandonar Bakassi quan la sobirania de la 
península va passar al Camerun van continuar desplaçades a l'estat d'Akwa Ibom (nord) i 
necessitaven urgentment assistència humanitària.  
 
A la zona nord del Níger, afectada en els últims anys pel ressorgiment de la insurrecció tuareg, un 
estudi realitzat per les autoritats nigerines va desvelar que l'augment de flux de migrants a través 
d'Agadèz i provinents d'altres països africans havia incrementat la demanda i el preu de productes 
essencials com l'arròs. D'altra banda, el PMA va iniciar una campanya de suport a la població 
retornada que havia estat desplaçada per la incidència de la violència al nord, assistint amb 
aliments 20.000 persones, moltes d'elles grangers que havien perdut las seves collites després 
d'abandonar les activitats agrícoles per a fugir.  
 
L'IDMC, en l'últim informe sobre la situació de desplaçament a Côte d'Ivoire, va assenyalar que la 
incorporació de garanties de protecció per als desplaçats interns involucrats en el procés de pau és 
indispensable per a l'estabilitat del país, sobretot tenint en compte que la tornada de població s'està 
veient afectada per un augment de les tensions intracomunitàries, principalment a l'oest. Altres 
temes que cal resoldre són la propietat de la terra i les ocupacions de cases, especialment al nord. 
El nombre de desplaçats interns va disminuir dels 710.000 a prop de 600.000 en l'últim any. Com 
un signe d'avenç, l'Estratègia per a la Reducció de la Pobresa presentada pel govern davant el Banc 
Mundial va identificar les persones desplaçades internes com a grup d'especial atenció, mereixedors 
d'assistència social, legal i sanitària, a més d'ajudes per a la seva reintegració; també es va 
identificar el nord del país com una de les zones més pobres i necessitades d'ajuda i inversions.   
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c) Banya d'Àfrica 
 

Països             Factors de la crisi 
Etiòpia Conflicte armat, desplaçament forçat, desastres naturals 
Somàlia Conflicte armat, desplaçament forçat, desastres naturals 
Sudan Conflicte armat, desplaçament forçat, desastres naturals 

 
 
 
 
 
El PMA va revelar que necessitarà 450 milions de dòlars per a plantar cara a la crisi humanitària 
a la Banya d'Àfrica, crisi que ha estat principalment causada per la gravetat dels múltiples 
conflictes armats de la regió. Al Sudan, a la crítica situació provocada pel conflicte armat a Darfur 
(on 65.000 persones es van veure forçades a desplaçar-se durant els primers tres mesos de l'any, 
segons l'ACNUR), es va unir el desplaçament massiu de població al sud causat pels greus 
enfrontaments comunitaris, amb un nombre de víctimes mortals que va superar el miler des del 
començament de l'any. El coordinador d'assistència humanitària de l'ONU, John Holmes, va 
assenyalar que el Govern havia iniciat els tràmits per a readmetre alguna de les ONG expulsades 
després de la decisió de la Cort Penal Internacional de dictar una ordre de crida i cerca contra el 
president, Omar al-Bashir. Durant el trimestre van continuar els atacs contra personal i 
instal·lacions humanitàries també al sud, i contra la missió de pau UNAMID. Segons dades de 
l'IDMC, un total de 4,9 milions de persones romanen desplaçades per la violència a l'interior del 
país. 
 
L'agreujament dels enfrontaments a Mogadiscio (Somàlia) va causar el desplaçament de milers de 
persones (només en una setmana de maig més de 67.000 persones es van veure obligades a fugir), 
mentre les organitzacions humanitàries alertaven que tres milions de persones necessitaven ajuda 
alimentària d'urgència. La greu deterioració de la seguretat dificulta igualment les tasques 
d'assistència a la població, i ha fet que s'hagin de suspendre les activitats d'algunes ONG. D'altra 
banda, ONG com Oxfam o Metges Sense Fronteres van alertar de l'emergència humanitària que 
afronten els refugiats somalis als camps kenians de Dadaab (nord), on la superpoblació i la falta de 
mitjans exposen els habitants a epidèmies i fam. A més a més, l'ACNUR va cridar l'atenció 
repetides vegades al Govern de Kènia per la pràctica de retorns involuntaris de refugiats cap a 
Somàlia, violant el dret de non-refoulement.  
 
A Etiòpia el PMA va prestar assistència a 4,9 milions de persones durant el trimestre, i va 
assenyalar l'augment de la inseguretat alimentària a Oromiya i a les localitats del sud on van tenir 
lloc enfrontaments intracomunitaris. D'altra banda, la regió somali (Ogaden) va continuar sent la 
més insegura pel que fa a l'alimentació i s'hi van concentrar el 31% dels beneficiaris del Programa. 
La fallida estació de pluges va contribuir a dificultar la capacitat d'autoabastiment de la població 
local i van haver-hi 13 milions de persones afectades per la sequera al país. L'agència de les 
Nacions Unides va alertar que l'excessiva congestió del port marítim de Djibouti faria impossible 
l'arribada d'aliments per a distribuir a nou milions de beneficiaris durant els cinc mesos vinents. 
 

d) Grans Llacs i Àfrica Central 
 

Països Factors de la crisi 
Burundi Situació postbèl·lica, volum de desplaçats interns 
Txad Conflicte armat, inestabilitat regional, desplaçament forçat 
Kènia Desplaçament forçat, desastres naturals 
R. Centreafricana Conflicte armat, inestabilitat regional, desplaçament forçat 
RD Congo Conflicte armat, desplaçament forçat 
Uganda Conflicte armat, desplaçament forçat, desastres naturals 
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L'inici de l'aplicació de l'últim acord de pau a Burundi va ser un esperó per a fomentar la tornada 
de refugiats al país. L'ACNUR va decidir tancar l'últim camp de refugiats burundesos a Tanzània i 
va iniciar els tràmits per a facilitar la tornada també des de Ruanda. Entre els reptes assenyalats 
per la comunitat internacional es troba l'assistència als retornats per part de les institucions 
nacionals i les possibles disputes que puguin sorgir entorn de la propietat de terres abandonades 
pels desplaçats.  
 
L'assistència als camps de desplaçats i refugiats al Txad es va veure complicada durant el trimestre 
per l'augment dels atacs contra combois humanitaris, especialment després de la mort d'un policia 
nacional entrenat per les Nacions Unides per a dur a terme tasques d'escorta per a les 
organitzacions i agències humanitàries. La capacitat de la missió MINURCAT d'oferir protecció 
militar a totes les organitzacions humanitàries al terreny és limitada pel nombre de tropes i 
recursos de combustible disponibles. Per la seva banda, les ONG es van mostrar reticents a 
acceptar el seu suport, ja que posen en perill els principis humanitaris de neutralitat i 
imparcialitat. L'augment dels combats a l'est del país va causar la suspensió de les activitats 
humanitàries a diverses zones,, encara que els treballadors humanitaris van advertir que els camps 
tenien recursos suficients per al seu autoabastiment per un curt període de temps. Els atacs i 
assalts es van multiplicar amb la proximitat de l'estació de pluges coincidint amb l'augment del 
transport d'aliments i material humanitari per a plantar cara al possible aïllament de les 
poblacions per les inundacions. L'escassesa de recursos naturals a la zona afecta la supervivència 
de la població local i la desplaçada, i aguditza també la tensió entre totes dues. Per la seva banda, 
l'OCHA, Acció Contra la Fam i l'UNICEF van alertar de la necessitat de combatre l'emergència 
alimentària a l'oest del país combinant mesures d'assistència humanitària amb programes per a 
millorar la seguretat alimentària a la zona.  
 
Segons informacions de l'ACNUR, 100 persones provinents del nord de la R. Centreafricana 
creuaven diàriament la frontera amb el Txad fugint de la violència. Actualment hi ha més de 
70.000 persones que es troben al país veí, i les organitzacions humanitàries van mostrar la seva 
preocupació per la proximitat dels assentaments a la frontera (que haurien d'estar a un mínim de 
50km) i la dificultat d'arribar a aquestes zones durant l'època plujosa, que comença al juny. Una 
altra de les preocupacions fonamentals és l'escassetat d'aigua, que podria aixecar tensions entre la 
població local i la refugiada. La situació a l'est de la RD Congo va continuar sent d'especial 
gravetat durant el trimestre, i van tenir lloc nous desplaçaments de població pels atacs de l'LRA 
ugandès i de les FDLR ruandeses a la zona. Durant els atacs indiscriminats contra la població civil, 
els grups armats van procedir a l'incendi i saqueig de propietats, empitjorant l'estat de desprotecció 
de la població. L'OCHA va denunciar l'augment dels atacs contra el personal i els combois 
humanitaris als Kivus, de l'ordre d'11 mensuals, que estan dificultant seriosament l'assistència i 
posant en risc la vida de centenars de milers de persones desplaçades a la zona.  
 
A Uganda, les Nacions Unides va informar sobre els principals obstacles per a la tornada i 
reintegració dels desplaçats pel conflicte al nord, principalment l'abundància de mines i material 
explosiu abandonat als camps de cultiu i el robatori de bestiar, facilitat per la gran quantitat 
d'armes de què disposa la població civil. Les pluges del nord durant el trimestre van perjudicar 
seriosament el resultat de la collita estacional a regions com Atiak, on el nombre de desplaçats 
interns va pujar per sobre de 33.000 persones. D'altra banda, a Kènia un estudi independent 
realitzat per diverses ONG va assenyalar l'augment de la desnutrició infantil al nord del país, i va 
declarar una situació de greu emergència causada per les contínues sequeres i l'escassetat d'aigua. 
No obstant això, ONG com Oxfam van subratllar que la situació dels menors als suburbis de la 
capital, Nairobi, també era preocupant, i que rebien menys atenció i assistència per part de les 
organitzacions humanitàries. 
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Amèrica i Carib 
 

Països Factors de la crisi 
Colòmbia Conflicte armat, desplaçament forçat 

 
A Colòmbia els atacs dels grups armats i paramilitars contra la població civil van continuar 
causant desplaçaments, especialment als departaments del Chocó i Nariño. Alguns grups de 
població van quedar aïllats de l'assistència humanitària, cosa que els va obligar a nous 
desplaçaments malgrat la inseguretat del foc creuat. Mentrestant, un grup de més de 500 
desplaçats per la violència van ocupar un parc al centre de Bogotà per a demandar al Govern 
assistència per a ells i les seves famílies i fer evident que l'Executiu no havia respost a les seves 
peticions. L'organització CODHES va presentar el seu informe anual assenyalant que els casos de 
nou desplaçament havien crescut el 24,4% respecte al 2007, passant de 305.000 a 380.000 el 
2008.3 Segons l'organització Refugees International un de cada deu colombians ha estat desplaçat 
per la violència. 
 

Quadre 4.1. Treballador humanitari: professió d'alt risc 
 
Proveir d'assistència humanitària i serveis bàsics a les persones afectades per conflictes armats i situacions de 
violència s'ha convertit en els últims anys en una professió d'alt risc per als professionals de l'ajuda. Així ho revela 
l'últim informe de Humanitarian Policy Group (HPG) que assenyala que, durant el 2008, el més mortífer dels 
últims dotze anys, 260 treballadors humanitaris van ser assassinats4. Encara que un dels arguments que 
s'esgrimeix per a explicar l'alça és l'augment de la presència de les organitzacions humanitàries al terreny, HPG 
tira per terra aquesta teoria, mostrant que en els últims tres anys i en nombres relatius —és a dir, tenint en 
compte el nombre de professionals en les operacions— hi ha hagut també un augment del 61% en el nombre 
d'atacs. De fet, durant l'any passat el nombre de treballadors humanitaris morts va excedir el nombre de soldats 
que van morir formant part d'una missió de manteniment de la pau de l'ONU. Aquesta dada fa pensar en els 
motius que fan que els actors armats converteixin en objectiu dels seus atacs els actors humanitaris, la missió dels 
quals és atendre les víctimes civils del conflicte. La resposta és clara: pels actors armats, les organitzacions 
humanitàries no són en molts casos independents, neutrals ni imparcials, principis pels quals s'haurien de regir. 
Igualment, quan el setge a la població civil és una de les principals estratègies de guerra, qualsevol que intenti 
ajudar aquestes persones es converteix, per tant, en enemic. 
 
En aquest sentit, l'informe de HPG assenyala l'augment en la motivació política dels atacs, que van més enllà dels 
assalts destinats a robar els subministraments humanitaris o el material logístic per a ús dels actors armats. 
També es destaca la cooperació cada vegada més estreta entre grups criminals i armats en segrestos de personal 
internacional, pràctica amb la qual es busca, a part d'un quantiós rescat, donar més visibilitat al conflicte i les 
demandes d'un grup. Aquesta situació és especialment destacada en els casos de l'Afganistan i Somàlia, i més 
recentment al Pakistan. Mostrar la imparcialitat, la neutralitat i la independència s'ha convertit en una dura 
tasca, principalment per a les ONG que treballen en contextos de violència, ja que a vegades és necessari l'ús 
d'escortes militars per a fer possible el lliurament d'ajuda a poblacions aïllades pel conflicte. A més a més, l'ús de 
l'acció humanitària com a estratègia per part de grups polítics, forces armades nacionals o de potències ocupants, 
o del mateix Estat no fan més que augmentar la confusió. En general, les organitzacions d'assistència són 
percebudes com part de l'agenda dels països occidentals en alguns dels contextos de conflicte, com és el cas de 
l'Afganistan, i els esforços per mostrar de manera efectiva la seva suposada independència a vegades no 
assoleixen el seu objectiu. 
 
Els casos paradigmàtics per la major incidència dels atacs violents contra personal humanitari són l'Afganistan, 
Somàlia i el Sudan (Darfur). Al costat del creixent nombre d'atacs que acaben en mort, un altre dels casos que ha 

                                                      
3 Segons CODHES, el nombre total de desplaçats interns a Colòmbia és de 4,6 milions de persones, mentre que el Govern té 
registrats 2,6 milions. 
4 Stoddard, Abby, Adele Harmer i Victoria Didomenico - Providing aid in insecure environments: 2009 update, Humanitarian 
Policy Group, Overseas Development Institute, Londres, abril 2009. 
<http://www.cic.nyu.edu/Lead%20Page%20PDF/HPG_2009%20.pdf>  
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augmentat de manera preocupant és el dels segrestos. Quant a la nacionalitat de les víctimes, la majoria dels 
afectats són personal local, encara que en els últims anys s'ha registrat un lleuger augment en el nombre 
d'expatriats que han estat blanc d'un atac, principalment a les ONG.  
 
Juntament amb les estratègies per a mostrar independència, un altre dels mètodes per a incrementar la seguretat 
al terreny és clarament l'acostament i diàleg amb els actors armats per a aconseguir que acceptin la presència i 
tasca de les organitzacions. Malgrat les dificultats que això comporta i la necessitat de renovar els compromisos a 
què s'arriba amb certa periodicitat, les dades ofertes per l'informe demostren que aquesta estratègia dóna 
resultats, encara que no sempre pot evitar que hi hagi atacs. 

 
Àsia i Pacífic  
 

Paisös             Factors de la crisi 
Afganistan Conflicte armat, desplaçament forçat, desastres naturals 
Filipines Conflicte armat, desplaçament forçat 
Myanmar Conflicte armat, desplaçament forçat, epidèmies 
Nepal Situació postbèl·lica, retorn i reassentament de desplaçats 
Pakistan Conflicte armat, desplaçament forçat 
RPD Corea Crisi política i econòmica, desastres naturals 
Sri Lanka Conflicte armat, desplaçament forçat, desastres naturals  

 
Segons dades de la FAO i l'UNICEF, Àsia és la regió del món on més ha crescut la inseguretat 
alimentària en l'últim any, destacant l'Afganistan, Sri Lanka, el Pakistan, Bangla Desh i el Nepal 
com els països més afectats. Al sud-est asiàtic el nombre de persones afectades per la fam és el més 
alt dels últims quaranta anys, mentre el nombre de persones que pateixen desnutrició va augmentar 
el 30% només en els últims dos anys.  
 
La situació a l'Afganistan va continuar sent crítica durant el trimestre a causa dels desplaçaments 
de població causats pels combats i els bombardejos dels EUA, i per la incidència de les inundacions 
al nord i oest del país, que van fer decretar l'estat d'alerta nacional, unida al terratrèmol registrat a 
l'est, a la província de Nangarhar. Després de mesos de pressió per part de les organitzacions 
humanitàries, l'OTAN es va comprometre que cap dels seus vehicles fos blanc, color utilitzat pels 
mitjans de transport que es fan servir en les tasques d'assistència civil a la població. No obstant 
això, aquesta mesura no afectarà els milers de tropes dels EUA que no estan sota mandat directe 
de l'Aliança Atlàntica. Les ONG van tornar a mostrar el seu descontentament davant l'ús continuat 
de l'assistència humanitària com a mitjà per a arribar a objectius militars i polítics, i van exigir a 
les parts contendents que diferenciessin clarament les seves activitats de les de les organitzacions 
d'assistència civil. La confusió entre les tasques humanitàries i militars ha contribuït a l'augment 
progressiu dels atacs contra combois i personal humanitari al país.  
 
Per altra banda, l'ACNUR va cridar l'atenció sobre la lentitud dels donants respecte a l'emergència 
humanitària al Pakistan (fins ara només s'ha recaptat el 35% de la crida), destacant que existeixen 
més de 2,3 milions de persones desplaçades i que diàriament 126.000 persones fugen de la 
violència, dades que converteixen el Pakistan en la pitjor crisi de desplaçament del món. Dos 
membres de l'agència van morir en el bombardeig d'un hotel a Peshawar, però no obstant això 
l'ACNUR va decidir continuar desenvolupant la seva tasca. També a Peshawar un desplaçat intern 
resident en un camp d'acollida va morir mentre participava en una manifestació organitzada per a 
protestar per les pèssimes condicions dels serveis bàsics al camp, que va acabar en enfrontaments 
amb la Policia. El toc de queda de 24 hores imposat a la vall del Swat pel govern durant més de 
deu dies seguits va provocar el desproveïment d'aliments, aigua i medicines de la població, duent a 
l'extrem la situació d'emergència. A més a més, al Balutxistan (sud-oest) la població no balutxi s'ha 
vist obligada a desplaçar-se també per a fugir dels atacs sectaris protagonitzats per grups armats 
de resistència.  
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La fi del conflicte a Sri Lanka amb la derrota del grup armat LTTE no ha aconseguit millorar la 
situació de més de 290.000 persones que van fugir dels enfrontaments al nord del país i que es 
troben allotjades a 44 camps d'acollida proporcionats pel govern. La superpoblació d'algun 
d'aquests centres que, en alguns casos, com el de Vavuniya, duplica la capacitat prevista, crea 
problemes de distribució i accés a serveis bàsics, com aigua i sanejament, augmentant el risc de 
proliferació de malalties. Les organitzacions humanitàries han sol·licitat a l'Executiu que es 
proporcioni accés sense restriccions als seus treballadors per a assistir els desplaçats, afirmant que 
la seguretat nacional no es posarà en perill. Igualment, a les Filipines el Govern va adoptar 
estrictes mesures de control sobre la distribució de subministraments humanitaris després que les 
Forces Armades informessin que havien interceptat camions amb aliments del PMA que havien 
estat robats dels camps de desplaçats de Maguindanao. D'aquesta manera, l'Executiu va demanar a 
les organitzacions humanitàries que reduïssin les racions d'aliments per a evitar que fossin 
revenudes a membres del grup armat MILF. En algunes zones les restriccions van ser encara més 
importants, cosa que va comportar la denúncia d'ONG locals contra el bloqueig a l'entrada 
d'aliments amb finalitat militar i injustificada.  
 
A Myanmar l'augment dels combats a l'estat Karen (est) va causar el desplaçament de més de 
8.000 persones cap a la frontera tailandesa, on l'Executiu tailandès va desplegar les seves forces 
militars a la frontera. D'altra banda, a la RPD Corea el PMA va alertar que en els mesos vinents el 
40% de la població necessitarà assistència alimentària. La crida humanitària realitzada per 
l'agència només ha aconseguit recaptar l'11% d'allò sol·licitat des de setembre, i els seus 
representants al país demanen que les necessitats de la població pesin més que les accions del seu 
Govern. Finalment, al Nepal l'entrebanc polític fruit del canvi de Govern va dificultar i retrassar les 
tasques d'assistència i els programes de rehabilitació al país, ja que molts dels projectes de les 
agències de l'ONU es duen a terme en col·laboració amb l'Executiu. 
 
Orient Mitjà 
 

Països Factors de la crisi 
Iraq Conflicte armat, població desplaçada, refugiats 
Palestina Conflicte armat, bloqueig econòmic i restriccions al lliure desplaçament 
Iemen Conflicte armat, desplaçament forçat, refugiats  

 
A l'Orient Mitjà, la reactivació dels enfrontaments al nord del Iemen va causar el desplaçament de 
més de 3.000 persones, segons estimacions de la Creu Roja. La seguretat dels actors humanitaris 
també es va veure agreujada pel segrest i posterior assassinat de membres d'una ONG alemanya 
que treballaven en un hospital de la zona encara que, pel moment, aquests fets no han causat la 
retirada de les organitzacions humanitàries.  
 
Un informe realitzat per Oxfam Internacional al juny denunciava la situació que es viu a Gaza 
(Palestina) dos anys després de la posada en marxa del bloqueig israelià, assenyalant que les parts 
en conflicte i la comunitat internacional han prioritzat els seus objectius polítics enfront de les 
necessitats i els drets de les persones. L'ONG va cridar-los a tots a complir les seves obligacions 
legals i a adoptar accions concretes que posin fi al càstig col·lectiu dels civils a Gaza, garantint la 
completa i immediata obertura de totes les fronteres. Les Nacions Unides també van sumar la seva 
veu a aquells que demanen que es posi fi a l'embargament per a poder donar lloc a les tasques de 
reconstrucció tan necessàries després dels intensos atacs de l'aviació israeliana sobre la zona 
durant l'operació "Plom Fos". 
 
A l'Iraq, les ONG locals van demanar que es respectés el dret dels desplaçats pel conflicte a triar 
lliurement si tornen o no al seu lloc d'origen, i que s'oferissin respostes duradores a les seves 
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necessitats, assenyalant que molts retornats no tenien accés a serveis bàsics, ocupació i habitatge. 
Per la seva banda, l'ACNUR va cridar la comunitat internacional a facilitar més fons per a 
l'assistència als desplaçats interns i als refugiats del país. A més la Comission for Society 
Enterprises, organització amb seu a Bagdad que agrupa a més de 1.000 ONG locals i 
internacionals, va mostrar el seu malestar per una nova llei per a la regulació de l'activitat de les 
organitzacions que s'estava debatent al Parlament i que no havia tingut suficient participació per a 
la seva elaboració. Segons aquesta llei, els donants haurien d'informar el Govern de les seves 
donacions i aquest hauria d'aprovar cadascuna d'elles abans de fer-les efectives, fet que va ser 
assenyalat com una clara ingerència que posava en qüestió la independència de les organitzacions. 
D'altra banda, un estudi realitzat pel Govern va desvelar que el 20% de la població viu per sota la 
línia de la pobresa i que les províncies amb menors recursos eren les del sud i el centre, mentre 
l'índex de pobresa al nord era molt menor. 
 

4.2 La resposta dels donants  
 
De l'anàlisi del total de fons oferts pels donants durant la primera meitat de l'any es desprèn que 
només la meitat de les crides humanitàries emeses per l'OCHA amb caràcter anual (Procés de 
Crides Consolidades) van poder superar el 50% de recaptació. En aquest sentit, les crides menys 
finançades van ser les corresponents a l'Àfrica Occidental, Zimbabue i el Pakistan. En el cas dels 
dos últims països, la desconfiança cap al Govern receptor com a possible administrador dels fons és 
un dels principals arguments esgrimits pels països donants per a evitar finançar-los. Mentrestant, a 
l'Àfrica Occidental l'escassa visibilitat dels problemes de la regió i la fatiga dels donants és la raó 
que explica la falta de fons. Quant a les crides extraordinàries d'emergència, o flash appeals, 
Madagascar, amb només el 25% dels fons recaptats en tres mesos de vigència, és el cas més 
preocupant de falta de finançament. Namíbia, que havia aconseguit recaptar el 70% de la seva 
crida d'emergència, s'explica sobretot per l'escassa quantia sol·licitada per comparació a la resta de 
sol·licituds (2,7 milions de dòlars). 
 

 
Quant a les crides més finançades pels principals donants (sense tenir en compte el PIB), els EUA 
van facilitar la majoria dels seus fons al Sudan, mentre el Japó els va repartir entre l'Afganistan 
(fet que el va convertir en el principal donant per aquest país) i el Sudan, i el Regne Unit entre el 

Taula 4.2.  Distribució de fons emesos pels donants   
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Namíbia*(70%) 
Afganistan (68%) 
Nepal (60%) 
Sudan (56%) 
Txad (52%) 

PMA 
ACNUR  

UNICEF 
UNRWA 
UNMAS 

No especificat 
Alimentació 
Desminatge 
Coordinació  
Multisector 

Transferit4 (30,1%) 
EUA (27,8%%) 
Japó (5,2%) 
Regne Unit (4,6%) 
Privat (4,4%) 

4.349 
milions 

de dòlars 
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 PMA 
ACNUR  
UNICEF 
UNRWA  
CICR 

Alimentació 
Multisector  
No especificat  
Salut  
Coordinació 

EUA (27,6%)  
Transferit4 (22,4%) 
ECHO (6,4%) 
Japó (4,5%) 
Regne Unit (4,4%) 

5.894 
milions 

de dòlars 

1 Fetes per les Nacions Unides anualment. El tant per cent indica quins han estat fins al moment els més finançats per la comunitat 
internacional, independentment de la quantitat que sol·liciten . 
2 Donants que han destinat més quantitat d'ajuda, sense tenir en compte el PIB . 
3 Quantitat total destinada a les crisis humanitàries fins al 23 de juny del 2009.  
4 Fons fets efectius pels donants en l'exercici anterior i transferits al present any. 
* Crida d'emergència no inclosa al Procés de Crides Consolidades de l'OCHA.  
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Sudan i la RD Congo. Els EUA van ser el principal donant per a les crides humanitàries del Sudan 
i el Txad, mentre el CERF va cobrir el 40% dels fons necessaris per a donar resposta a 
l'emergència causada per les inundacions a Namíbia.  
 
El llistat d'agències i organitzacions que van aconseguir més fons per a dur a terme les seves 
tasques d'assistència va ser de nou encapçalat pel PMA, seguit de les agències per a la protecció de 
desplaçats i refugiats i d'assistència a la infància. Les úniques novetats en aquest llistat se situen en 
l'últim lloc, amb el CICR com el cinquè organisme més finançat per l'ajuda global (coincidint amb 
el llançament de la seva crida anual) i el Programa Antimines de l'ONU per part del finançament 
tramitat per les Nacions Unides. Per sectors, l'alimentació va continuar ocupant els llocs més 
preponderants juntament amb els fons sense especificar, que faciliten versatilitat als organismes 
per a assignar finançament sobre la base de les seves prioritats. 
 
Respecte al segon trimestre de l'any anterior, el sistema de les Nacions Unides va poder recaptar 
gairebé 2.000 milions de dòlars més que el 2008, de manera que es va reduir sensiblement la 
diferència que el separa dels fons recaptats a escala global, que també va augmentar en 1.000 
milions. 
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Dimensió de gènere en la construcció de pau 
  

 L'Oficina de l'Assessora Sènior i Coordinadora per a la Violència Sexual a la RD 
Congo de les Nacions Unides va presentar l'Estratègia Global per a Combatre la 
Violència Sexual al país. 

 Oxfam International va denunciar que, malgrat les anunciades millores en la 
seguretat a l'Iraq, aquesta continua sent la principal preocupació de les dones, 
seguida de l'accés als serveis bàsics. 

 La Relatora Especial sobre la Violència contra les Dones i diverses ONG van destacar 
la necessitat d'ampliar el mandat d'aquesta figura per a reforçar la lluita contra la 
violència de gènere. 

 El president afganès es va veure forçat a reformar una llei prèviament aprovada que 
autoritza greus violacions dels drets de les dones, incloent, entre d'altres, la violació 
en el matrimoni. 

 Les Nacions Unides van destacar la necessitat que els acords de pau i d'alto el foc 
abordin la qüestió de la violència sexual com a arma de guerra. 

 
En aquest capítol s'analitzen les diverses iniciatives que des de l'àmbit de les Nacions Unides i 
diferents organitzacions i moviments internacionals es duen a terme respecte a la construcció de 
la pau des d'una perspectiva de gènere.1 Aquesta perspectiva permet donar visibilitat als impactes 
diferenciats dels conflictes armats sobre les dones i sobre els homes, però també mostra en quina 
mesura i de quina manera participen unes i altres en la construcció de la pau, i quines són les 
aportacions que les dones fan a aquesta construcció. El capítol està estructurat en dos blocs 
principals: el primer repassa l'impacte diferenciat dels conflictes armats, i el segon analitza 
diverses iniciatives destacades de construcció de pau des d'una perspectiva de gènere. 
 

5.1. L'impacte de la violència i els conflictes des d'una perspectiva de 
gènere 
 
En aquest apartat s'aborda la dimensió de gènere en el cicle del conflicte, especialment pel que fa 
a la violència contra les dones. Els conflictes armats són fenòmens que tenen una dimensió de 
gènere molt important. En primer lloc, amb l'anàlisi de gènere es desmunta la tradicional visió 
dels conflictes armats com a realitats neutres i es posa en qüestió que la gènesi dels conflictes 
armats sigui independent de les estructures de poder que, en termes de gènere, prevalen en una 
determinada societat. En segon lloc, des d'aquesta perspectiva també es plantegen seriosos dubtes 
a les afirmacions que volen homogeneïtzar les conseqüències dels conflictes sense tenir en compte 
la dimensió i les desigualtats de gènere. 
 
                                                      
1 El gènere és la "categoria que subratlla la construcció cultural de la diferència sexual, això és, el fet que les diferents 
conductes, activitats i funcions de les dones i els homes són culturalment construïdes, més que biològicament determinades. La 
perspectiva de gènere al·ludeix no solament al potencial analític d'aquesta categoria sinó també al seu potencial polític, 
transformador de la realitat. Des d'aquest angle, el gènere no és solament una eina per a l'anàlisi de com estan les dones al món; 
també és una proposta política en tant que exigeix un compromís a favor de la construcció de relacions de gènere equitatives i 
justes. " Murguialday, C. "Gènere" a Hegoa, Diccionario de Acción Humanitaria i Cooperación al Desarrollo, 2000, Icaria. La 
definició que ofereix l'Oficina de l'Assessora Especial sobre Afers de Gènere i Avenç de la Dona de les Nacions Unides, assenyala 
que "el gènere es refereix als atributs socials i a les oportunitats associades al fet de ser home o dona i les relacions entre dones i 
homes, nenes i nens, juntament amb les relacions entre dones i les relacions entre homes. Aquests atributs, oportunitats i 
relacions estan socialment construïts i s'aprenen en el procés de socialització. Són específics d'un context i temporals, i poden 
canviar. El gènere determina allò que s'espera, es permet i es valora en una dona o en un home en un context donat [...]." A 
< http://www.un.org/womenwatch/osagi/conceptsandefinitions.htm >. 
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a) Violència sexual com a arma de guerra i violència contra les dones en contextos 
bèl·lics 
 
L'ús de la violència sexual en el conflicte armat a la RD Congo va continuar de manera alarmant. 
Al seu informe Congo: Five Priorities for a Peacebuilding Strategy, 2 Internacional Crisi Group 
(ICG) apuntava al final de la impunitat dels crims sexuals com una de les eines imprescindibles 
per a la consolidació de la pau a la zona a llarg termini. Segons aquesta institució, les ordres de 
detenció emeses per la Cort Penal Internacional per a crims de guerra que inclouen la violència 
sexual, han de venir acompanyades de reformes en el sistema judicial congolès. ICG va advertir 
sobre el temor de les víctimes que la denúncia pugui suposar l'esclat o agreujament de tensions en 
les comunitats locals. Aquesta situació dificulta la persecució dels crims i l'assistència a les 
víctimes, d'una banda, i alhora explica la importància que la dimensió de gènere té en la 
configuració dels conflictes armats i, per tant, de la necessitat que sigui contemplada com un 
element rellevant en la recerca de solucions. Un dels esdeveniments més destacats del trimestre 
va ser la violació de com a mínim 20 dones a una presó a Goma durant l'intent de fuga 
protagonitzat per combatents reclusos, sentenciats majoritàriament per assassinats i violacions, 
entre altres càrrecs. La MONUC afirma que havia advertit el Govern de la urgent necessitat de 
millorar les condicions carceràries al país. A més a més, diverses ONG han denunciat que la 
violació de recluses és una pràctica freqüent al país. 
 
En paral·lel, cal destacar que l'Oficina de l'Assessora Sènior i Coordinadora per a la Violència 
Sexual a la RD Congo de les Nacions Unides va presentar l'Estratègia Global per a Combatre la 
Violència Sexual a la RD Congo. 3 Aquesta estratègia inclou quatre components estratègics que 
al mateix temps inclouen objectius concrets. 
 
 
Tabla 5.1. Estratègia Global per a Combatre la Violència Sexual a la RD Congo 
Components Objectius 

Reforçar les capacitats de les institucions judicials i 
desenvolupar una política de justícia penal centrada 
en la violència sexual. 
Millorar l'accés de les víctimes a la justícia. 
Garantir l'efectiva aplicació de les lleis nacionals 
sobre violència sexual. 

Lluita contra la impunitat en els casos de violència 
sexual 

Garantir la reparació de les víctimes. 
Prevenir i/o mitigar les amenaces i reduir la 
vulnerabilitat i riscos de patir violència sexual. 
Refermar la resistència de les supervivents. Prevenció i protecció davant la violència sexual 

Crear un ambient de protecció. 
Rendició de comptes: les forces de seguretat han de 
prevenir i respondre de manera efectiva davant la 
violència sexual i garantir que tots els perpetradors 
retran comptes. 
Escrutini: s'incorporaran mecanismes encaminats a 
l'exclusió dels individus sense la integritat suficient, 
d'acord amb els estàndards internacionals en drets 
humans. 

Reforma del sector de la seguretat 

DDR/integració en les forces de seguretat: s'han 

                                                      
2 International Crisis Group, Congo: Five Priorities for a Peacebuilding Strategy, Africa Report N°150, International Crisis 
Group, 11 May 2009, http://www.crisisgroup.org/home/index.cfm?id=6095&CFID=66705958&CFTOKEN=16975337 
3 Office of the Senior Adviser and Coordinator for Sexual Violence, Comprehensive Strategy on Combating Sexual Violence in 
DRC, March 2009 <http://www.stoprapenow.org/pdf/SVStratExecSummaryFinal18March09.pdf> 
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d'establir procediments d'assistència a les 
supervivents de la violència sexual. 
Millorar el marc de referència per a la resposta 
multisectorial en els àmbits comunitari i local. Resposta multisectorial a les supervivents de la 

violència sexual Desenvolupar un protocol nacional per a 
l'assistència multisectorial entre els ministeris 
competents. 

 
 
El Govern de Libèria i les Nacions Unides van dissenyar també un Programa Conjunt sobre 
Violència Sexual i de Gènere que inclou cinc pilars per a fer front a aquesta violència que, a 
conseqüència de l'exacerbació durant els anys del conflicte armat, s'ha convertit en una part 
integral de les relacions de gènere al país. Els pilars són: 1) millora del benestar psicosocial de 
les supervivents de la violència sexual i de gènere; 2) millora de l'atenció sanitària a les 
supervivents; 3) enfortiment de la justícia penal amb l'establiment d'un tribunal específic per a 
jutjar els perpetradors; 4) integració de la seguretat i la protecció en els sistemes de prevenció i 
gestió de la violència sexual de gènere i millora de l'accessibilitat als centres d'acollida per a 
supervivents; 5) enfortiment dels mecanismes de capacitació, gestió i coordinació, en especial el 
Ministeri de Gènere. 
 
L'UNICEF i l'ACNUR van denunciar que a Somàlia es cometen crims de guerra i crims contra la 
humanitat diàriament, entre els quals s'inclouen la violència sexual i el reclutament de menors. 
Dones desplaçades internes han estat víctimes de violacions i altres formes de violència sexual. 
 
L'ONG Caritas va denunciar la violència sexual que es comet contra les dones en diferents 
contextos de conflicte armat en què l'ONG duu a terme tasques humanitàries. A Sri Lanka, la 
greu situació que es viu als campaments de desplaçats -establerts i controlats pel Govern per a la 
població tàmil desplaçada com a conseqüència de l'ofensiva militar i els enfrontaments entre el 
grup armat d'oposició LTTE i les Forces Armades- inclou amuntegament i falta d'intimitat, cosa 
que afavoreix la violència i l'abús contra les dones. A Colòmbia, Caritas va denunciar que prop 
del 20% de les dones desplaçades ho van fer com a conseqüència de la violència sexual. 
Finalment, a la província de Kivu Sud, a la RD Congo, el nombre de violacions denunciades 
durant els mesos de març, abril i maig, 463, va representar més de la meitat del nombre de 
denúncies totals durant l'any 2008. 
 
A Birmània, diverses organitzacions internacionals es van fer eco de les denúncies d'ONG locals 
respecte a la utilització de la violència sexual com a arma de guerra per part de les Forces 
Armades, en particular durant l'ofensiva que es va dur a terme durant el trimestre a l'estat Karen 
contra la insurrecció d'aquest grup ètnic. Diverses dones van ser víctimes d'abusos sexuals i 
posteriorment assassinades per membres de l'Exèrcit de Birmània. Algunes organitzacions van 
denunciar que en les últimes dues dècades s'han documentat prop de 2.000 casos d'abús sexual 
per part de les Forces Armades, però que la xifra real podria ser molt superior, a causa de la 
reticència de les dones a denunciar aquest tipus d'abusos. 
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Quadre 5.1. La resolució 1820 del Consell de Seguretat de l'ONU sobre violència sexual 
 
El mes de juny es va complir un any de l'aprovació pel Consell de Seguretat de l'ONU de la resolució 1820 sobre 
violència sexual amb què es busca enfortir el compromís en la lluita contra aquesta forma de violència adquirit 
per les Nacions Unides amb la resolució 1325 de l'any 2000 sobre les dones, la pau i la seguretat. La resolució 
1820 estableix una sèrie de tasques i compromisos que hauran de ser respectats pels diferents actors 
internacionals, nacionals i locals tant de caràcter governamental com no governamental. 
 
La resolució 1820 insta el Consell de Seguretat a incloure la lluita contra la violència sexual en el mandat de les 
missions de manteniment de la pau i les sancions específiques als Estats. Respecte als Estats membres de les 
Nacions Unides, es demana la persecució dels perpetradors, la garantia d'accés igualitari a la justícia per a dones 
i nenes, i el reforçament dels sistemes judicial i sanitari per a les supervivents. La resolució sol·licita al Secretari 
General i al sistema de les Nacions Unides que incloguin recomanacions sobre la protecció de les dones en els 
informes de país, que millorin la formació del personal de manteniment de la pau i que creïn mecanismes de 
protecció per a les dones i les nenes a les rodalies de les instal·lacions de les Nacions Unides. Als països que 
contribueixen amb tropes els reclama que previnguin l'abús i l'explotació sexual i que garanteixin la rendició de 
comptes en aquests casos. A més a més, la resolució 1820 també inclou una crida a les parts en conflicte perquè 
aturin l'ús de la violència sexual i garanteixin la protecció de la població civil, i als participants en les 
negociacions de pau perquè assegurin que la violència sexual serà exclosa de les provisions d'amnistia. 
 

 
A l'estat indi de Jammu i Caixmir, la violació i assassinat de dues noies musulmanes per les 
forces de seguretat índies va desembocar en intenses manifestacions i protestes socials. Les 
organitzacions de drets humans han denunciat reiteradament que els 600.000 efectius militars 
desplegats a l'estat han incorregut amb freqüència en violacions dels drets de la població civil. 
Tant les forces de seguretat índies com la insurrecció caixmir han utilitzat la violència sexual 
com a arma de guerra durant el conflicte. 4 
 
D'altra banda, durant el trimestre es van divulgar informacions respecte a la violència sexual 
comesa contra dones integrants de les Forces Armades nord-americanes pels seus mateixos 
companys de l'Exèrcit. Segons el Departament d'Afers de Veterans, el 30% de les dones militars 
nord-americanes han estat violades durant el seu servei, el 71% ha estat víctima d'una agressió 
sexual i el 90% han estat assetjades sexualment. A més a més, el departament de Defensa va 
reconèixer en el seu informe de l'any 2009 sobre l'abús sexual que aproximadament el 90% de les 
agressions sexuals comeses en l'àmbit militar no són denunciades. Aquesta situació podria ser 
especialment greu entre les tropes desplegades a l'Iraq. 
 
b) Violència contra les dones 
 
Durant la celebració de l'11a Sessió del Consell de Drets Humans, el Grup de Treball de les ONG 
sobre la Violència contra les Dones i les Nenes va reclamar un enfortiment del mandat de la 
Relatora Especial sobre la Violència contra les Dones, per fer front a nous reptes sorgits en els 
quinze anys que han seguit a la creació d'aquesta figura. La Relatora Especial mateixa va 
destacar diverses qüestions a les quals s'hauria de fer més atenció per a l'enfortiment d'aquest 
mandat, com la salut i els drets reproductius, la violència en el context de la migració, el refugi i 
la demanda d'asil, l'enfortiment dels mecanismes institucionals nacionals i internacionals en la 
lluita contra la violència contra les dones i qüestions relacionades amb l'aplicació de les 
recomanacions de la Relatora. A més a més, tenint en compte el paper crucial que tenen les 
organitzacions de dones en la lluita contra aquesta violència, es va destacar també la necessitat 
de millorar la protecció de les defensores de drets humans. 
 

                                                      
4 Bastick, Megan, Karin Grimm i Rahel Kunz, Sexual Violence in Armed Conflict. Global Overview and Implications for the 
Security Sector, DCAF, Ginebra, 2007. 
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El Consell d'Europa va anunciar que començaria la seva tasca el comitè d'experts governamentals 
encarregat de dissenyar instruments legals vinculants per a la prevenció i la lluita contra la 
violència domèstica i altres formes de violència contra les dones, i també per a la protecció de les 
víctimes i la persecució dels perpetradors. El comitè haurà d'establir l'abast i marc de les seves 
tasques. Segons va assenyalar el comitè, el Consell d'Europa l'any 2006 va afirmar que entre una 
quarta i una cinquena part de les dones són víctimes de la violència física com a mínim una 
vegada durant la seva vida adulta, i una dècima part ho són de la violència sexual amb ús de la 
força. A més a més, la majoria dels agressors són antigues parelles, la qual cosa posa de manifest 
la dificultat que tenen les dones per a sortir de les situacions de violència fins i tot quan han posat 
fi a relacions de caràcter abusiu. 
 
L'ONG Oxfam internacional va publicar l'informe In Her Own Words: Iraqi women talk about 
their greatest challenges, 5 sobre la situació de les dones a l'Iraq. En aquest informe consta que, 
per a la majoria de les iraquianes, la seguretat continua sent el principal motiu de preocupació. 
Malgrat les anunciades millores en la seguretat del país dels últims mesos, almenys el 40% de les 
entrevistades va afirmar que la situació de seguretat havia empitjorat i el 22% que s'havia 
mantingut igual respecte a l'any anterior. D'acord amb aquest estudi, més de la meitat de les 
iraquianes ha estat víctima de violència des de l'any 2003, i prop d'una quarta part ha estat 
víctima de la violència domèstica. Segons Oxfam, a la preocupació sobre la seguretat s'afegeix la 
inquietud per l'accés als serveis bàsics com aigua, salut o educació. D'altra banda, i com a 
conseqüència de l'impacte del conflicte armat, el nombre de llars encapçalades per dones soles ha 
augmentat considerablement, i encara que no hi ha xifres precises, el nombre de vídues iraquianes 
podria ser de prop de 740.000. 
 
El president de l'Afganistan es va veure obligat a comprometre's a reformar la llei sobre l'Estatut 
Personal Xiïta que havia estat aprovada amb el suport de líders xiïtes i l'oposició de nombroses 
organitzacions de dones. La llei legalitzava la violació en el matrimoni i restringia la mobilitat i 
autonomia de les dones, subjectes a la tutela masculina familiar. Aquestes provisions contradiuen 
clarament la Constitució afganesa, que prohibeix qualsevol discriminació i distinció entre els 
ciutadans de l'Afganistan. Les protestes de les organitzacions de dones i les diputades del 
Parlament afganès van fer que el president Hamid Karzai es comprometés a revisar la llei i i la 
traslladés novament al Parlament. No obstant això, algunes organitzacions de drets humans van 
expressar la seva preocupació i van advertir que les reformes podrien ser insuficients i que podria 
persistir l'autorització de pràctiques discriminatòries. 
 
 

5.2. La construcció de pau des d'una perspectiva de gènere 
 
En aquest apartat s'analitza la participació de les dones i dels homes en les diferents dimensions 
de la construcció de la pau, entre les quals es troben els processos de negociació. La construcció 
de la pau des d'una perspectiva de gènere promou processos de caràcter més inclusiu, mentre fa 
front a algunes de les causes profundes de la violència subjacents en els sistemes patriarcals. 
 
a) Processos de pau 
 
Al mes d'abril, el Consell de Seguretat de l'ONU va celebrar un debat sobre la qüestió de la 
mediació i la resolució de disputes. Algunes de les qüestions debatudes va ser la dimensió de 
gènere i la històrica exclusió de les dones en les tasques de mediació. En el seu informe sobre la 
millora de la mediació i les seves activitats de suport, el secretari general de l'ONU va destacar 

                                                      
5  Oxfam International, In her own words: Iraqi women talk about their greatest concerns and challenges, Març 2009, 
<http://www.oxfam.org.uk/resources/policy/conflict_disasters/iraq-in-her-own-words.html>. 
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que la majoria de processos continuen implicant únicament els homes de les parts enfrontades. 6 
Això ha comportat no solament que les negociacions i acords de pau excloguin les qüestions de 
gènere, sinó també que es perpetuïn la marginació i exclusió de les dones en el contextos 
postbèl·lics, juntament amb la impunitat dels abusos com la violència sexual durant els conflictes 
armats. El secretari general va destacar en el seu informe la necessitat que es garanteixi 
l'adequada representació de les dones i l'assessorament en matèria de gènere en l'establiment de 
les agendes de negociació, en les converses de pau i en l'aplicació dels acords. 
 
Durant el debat, 22 Estats van mostrar la seva adhesió. No obstant això, els reptes són urgents, 
ja que les Nacions Unides i els Estats membres continuen sense nomenar dones per a exercir 
tasques de mediació de manera sistemàtica. A més a més, continua sent necessària una major 
presència d'assessores en matèria de gènere en els diferents àmbits de les Nacions Unides. 
 
D'altra banda, les Nacions Unides van organitzar una trobada internacional sobre el paper que ha 
de tenir la resolució 1820 del Consell de Seguretat de l'ONU sobre violència sexual en les 
negociacions de pau. Els participants van destacar la necessitat que aquesta qüestió sigui inclosa 
en les agendes dels processos de pau. L'UNIFEM ha destacat que de 300 acords de pau firmats 
des de l'acabament de la Guerra Freda, únicament 10 fan menció a aquesta violència. L'antic 
secretari general adjunt per a Afers Humanitaris de l'ONU, Jan Egeland, va destacar que si la 
violència sexual no s'aborda plenament en els acords d'alto el foc i els processos de pau, no hi 
haurà pau per a les dones. L'augment de la violència contra les dones, especialment en l'àmbit 
domèstic dels contexts postbèl·lics està estretament lligat a l'absència d'aquesta qüestió en els 
acords de pau signats per les parts en conflicte. 
 
b) La dimensió de gènere en la justícia transicional 
 
La fi dels conflictes armats representa una oportunitat única per dur a terme transformacions 
estructurals que beneficiïn l'equitat de gènere en aquelles societats que han patit aquesta 
violència. Els mecanismes de justícia transicional7 s'han convertit en una de les principals eines 
per a fer front a la violència i les violacions dels drets humans i establir les bases per a la 
construcció d'una pau sostenible. Des del feminisme s'ha buscat contribuir als processos de justícia 
transicional assenyalant la necessitat d'expandir l'abast d'aquest concepte, de manera que no sigui 
solament una manera de fer front al passat en un context de conflicte, sinó que permeti obrir 
portes a la transformació d'aquelles condicions que van fer possible l'esclat de la violència armada 
i política. 8 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
6 Informe del Secretari General sobre la millora de la mediació i les seves activitats de suport, S/2009/189, 8 d'abril de 2009, 
<http://www.un.org/spanish/docs/report09/repl09.htm>. 
7 La justícia transicional és “el conjunt de mecanismes judicials i extrajudicials que es posen en marxa en societats en transició 
amb la finalitat d'afrontar un passat de violacions i abusos sistemàtics dels drets humans. Les principals estratègies de justícia 
transicional són enjudiciar (tribunals internacionals, mixtos, híbrids o internacionalitzats, i tradicionals), reformar les 
institucions de l'Estat (forces de seguretat i càrrecs públics), buscar la veritat i l'aclariment històric (comissions oficials, no 
oficials, locals, internacionals), reparar les víctimes (restitució, indemnització, rehabilitació, compensació moral/memòria i 
garanties de no-repetició), i també impulsar la reconciliació.” Escola de Cultura de Pau, “Drets humans i justícia transicional” 
a Alerta 2009. Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau. Icaria, Barcelona, 2009. 
8 Bell, Christine, Colm Campbell i Fionnuala Ní Aoláin, “Justice discourses in transition” a Social and Legal Studies, Vol. 13, 
No. 3, pàg. 305-328, 2004 
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Quadre 5.2. L'absència de les dones en la justícia transicional. 
 
Històricament les dones han estat absents dels espais en què s'han establert els mecanismes de justícia 
transicional. Aquesta absència obeeix a la seva exclusió dels processos de pau i negociació encaminats a posar fi 
als conflictes armats, 9 espais en els quals també es recorda de quina manera una determinada societat va fer 
front a les violacions de drets humans comeses durant els conflictes armats. L'absència de les dones ha tingut com 
a conseqüència principal que la dimensió de gènere tampoc no hagi estat present en les discussions i disseny dels 
diferents procediments de justícia transicional. Tanmateix, l'equitat de gènere en els diferents àmbits polítics i 
socials ha estat promoguda gairebé exclusivament per les dones, i de manera molt especial per les organitzacions 
i moviments de dones. La desigualtat i l'exclusió i discriminació històrica de les dones ha motivat aquest 
compromís amb l'equitat de gènere. 10 Per tant, la presència de les dones és imprescindible en el procés de posar fi 
a l'exclusió generada pel sistema patriarcal. No obstant això, diferents autores han apuntat que la presència de 
dones, quan ha tingut lloc, no ha servit per a transformar la justícia transicional en profunditat11 i que seria 
necessari que la seva presència fos reforçada per mesures concretes que posin en qüestió els mecanismes amb què 
el patriarcat i l'androcentrisme es perpetuen en els processos de rehabilitació postbèl·lica. 

 
 
Des del feminisme s'han expressat diverses crítiques a determinades concepcions de la justícia 
transicional. S'ha qüestionat, per exemple, la noció de justícia restaurativa, central en la justícia 
transicional, amb la qual es busca reparar el dany i restaurar les relacions entre víctima i 
victimari. Aquest tipus de justícia pot resultar especialment problemàtica per a les dones si no es 
dóna en paral·lel un qüestionament de les relacions de poder que van crear un entorn que va 
possibilitar el dany. 12  En els casos de conflictes armats o situacions de violència política 
generalitzada en els quals es van cometre crims sexuals, moltes vegades emparats per un clima de 
tolerància davant la violència contra les dones, la falta de canvis estructurals respecte a les 
relacions de gènere ha causat un augment de la violència en l'àmbit familiar i domèstic una 
vegada acabat el conflicte armat. Per tant, malgrat que la fi dels conflictes armats pot 
representar el final de determinats tipus de violència, en nombrosos casos ha significat l'inici o 
manteniment d'altres formes de violència que han afectat particularment les dones. 
 
D'altra banda, també és important posar de manifest algunes de les contribucions més importants 
que des del feminisme i les organitzacions de dones s'han fet als processos de justícia transicional. 
En primer lloc, es pot destacar l'important paper de les organitzacions de dones en la lluita 
contra la impunitat en molts contextos de violència, especialment a l'Amèrica Llatina. Les 
organitzacions de dones, mares i vídues han liderat moltes vegades les demandes d'aclariment 
dels fets en determinats contexts, han reclamat la divulgació del parador de les persones 
desaparegudes, i també han demanat mesures de reparació per a les víctimes i la fi de la 
impunitat, com en els casos de les dictadures del Con Sud, els conflictes armats de l'Amèrica 
Central o Sud-àfrica, per exemple. Aquesta contribució ha estat crucial en la configuració 
posterior de molts mecanismes de justícia transicional, com les comissions de la veritat i 
organismes de característiques similars. 
 
En segon lloc, la visibilitat que en els últims anys ha adquirit la violència sexual com a arma de 
guerra és fruit del treball dut a terme per moltes organitzacions de dones perquè aquesta 
violència fos reconeguda com un crim de guerra. L'esforç a posar de manifest l'impacte de gènere 
dels conflictes armats s'ha traduït en la consideració que la violència contra les dones, i en 
particular la violència sexual, ha de ser un dels temes prioritaris que abordin els diferents 

                                                      
9 Anderlini, Sanam Naraghi, Women building peace : What they do, why it matters. Boulder, Colo.; Lynne Rienner Publishers. 
London: 2007; Chinkin, Christine. “Gender, human rights and peace agreements” a Ohio State Journal on Dispute Resolution, 
18, pàg. 867-886, 2003; Bouta, Tsjeard, Gender, conflict, and development, World Bank. Washington, D.C., 2005. 
10  Potter, Antonia, Gender sensitivity: Nicety or necessity in peace process management?, The Center for Humanitarian 
Dialogue. Geneva, 2008. 
11 Bell, Christine i Catherine O'Rourke, “Does Feminism need a Theory of Transitional Justice? An Introductory Essay” a The 
International Journal of Transtitional Justice, Vol. 1, 23-44, 2007. 
12 Bell, Christine i Catherine O’Rourke, Íbid.  
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mecanismes de justícia transicional. La inserció de les diferents formes de violència sexual en la 
categoria de crims de guerra i contra la humanitat suposa un avenç notable en aquest sentit, ja 
que hi ha algun tipus d'acord internacional perquè aquest tipus de crims siguin exclosos de les 
amnisties. 13  Aquesta ha estat una exigència constant reconeguda per alguns instruments 
internacionals, com la resolució 1820 del Consell de Seguretat de l'ONU. 
 

 
13 Hayner, Priscilla, Negotiating justice: Guidance for mediators, The Center for Humanitarian Dialogue. Geneva, 2009. 
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L’Escola de Cultura de Pau va ser creada el 1999 amb el propòsit d’organitzar diverses 
activitats acadèmiques i d’investigació relacionades amb la cultura de la pau, la prevenció i 
transformació de conflictes, el desarmament i la promoció dels drets humans.  
 
L’Escola està finançada bàsicament pel Govern de Catalunya, a través del Departament per 
a Universitats, Investigació i Societat de la Informació, i de l’Agència Catalana de 
Cooperació al Desenvolupament de la Secretaria de Cooperació Exterior. També rep suport 
d’altres departaments de la Generalitat, d’ajuntaments, fundacions i altres entitats. L’Escola 
és dirigida per Vicenç Fisas, que alhora és el titular de la Càtedra UNESCO sobre Pau i 
Drets Humans de la Universitat Autònoma de Barcelona.  
 
Les principals activitats que realitza l’Escola de Cultura de Pau són les següents:  
 La Diplomatura sobre Cultura de Pau (postgrau de 230 hores lectives i 70 places). 
 Les assignatures de lliure elecció “Cultura de pau i gestió de conflictes” i “Educar per a 

la pau i en els conflictes”. 
 Iniciatives de sensibilització i d’intervenció en conflictes, per les quals es facilita el 

diàleg entre actors en conflicte. 
 Programa d'Educació per a la Pau. L’equip d’aquest programa pretén promoure i 

desenvolupar el coneixement, els valors i les capacitats de l’Educació per a la Pau. 
 Programa de Drets Humans, que pretén promoure la cultura dels drets humans a través 

de l’anàlisi, la promoció i la defensa dels drets humans a escala local i internacional. 
 Programa Desarmament, que actua com a servei tècnic per a les campanyes sobre 

control de les armes lleugeres que porten a terme diverses ONG i d’assessoria a 
organismes internacionals. 

 Programa de Conflictes y Construcció de Pau, que duu a terme un seguiment diari de la 
conjuntura internacional, especialment dels conflictes i de la situació dels drets humans 
a tots els països, dels moviments de persones desplaçades i refugiades, dels processos de 
pau en marxa, de les etapes de rehabilitació postbèl•lica i de les dinàmiques de 
desenvolupament a fi de realitzar informes anuals, trimestrals i setmanals. 

 Programa de Processos de Pau que duu a terme un seguiment i anàlisi dels diferents 
països amb processos de pau o negociacions formalitzades i d’aquells països amb 
negociacions en fase exploratòria. Dintre d'aquest programa s'inclou el projecte 
Colòmbia, dedicat a donar visibilitat a les iniciatives de pau per a aquest país. 

 Programa de Rehabilitació Postbèl•lica, des del qual es porta a terme un seguiment i 
anàlisi de l’ajuda internacional en termes de construcció de la pau en contextos bèl•lics 
i postbèl•lics. 
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