
    
 

 

 
• EGIPTE: Es tornen a produir enfrontaments entre musulmans i cristians coptes a Alexandria.  
• NIGÈRIA (DELTA DEL NÍGER): La comunitat Ijaw i el Govern nigerià es reuneixen per a tractar 

d’aturar l’escalada de la violència a la regió del Delta del Níger. 
• TAILÀNDIA: S’incrementa la violència al sud del país després que el Govern decidís estendre tres 

mesos més l’estat d’emergència. 
• TXAD: Prossegueix l’escalada de la violència entre els grups armats txadians i el Govern d’Idris Déby 

en paral•lel a l’increment de la tensió entre Txad i Sudan. 
• UZBEKISTAN: L’ ACNUR es veu forçat a tancar la seva oficina al país, seguint l’ultimàtum del 

govern uzbek. 
  

 

  

 

 
• ERITREA – ETIÒPIA: El Consell de Seguretat de l’ONU alerta ambòs països que si no es produeixen

avenços al voltant de la demarcació fronterera abans de mitjans de maig, podria revisar el mandat de 
la UNMEE.  

• GUINEA-BISSAU – SENEGAL (CASAMANCE): Las FFAA guineanes continuaran la seva ofensiva 
fins a desmantelar els enclaus de la facció del grup secessionista senegalès MFDC. 

• SÀHARA OCCIDENTAL: El Front POLISARIO rebutja les negociacions directes amb Marroc 
defensades per K. Annan. 

• SÈRBIA I MONTENEGRE (KOSOVO): Comença la tercera ronda de negociacions sobre el futur 
polític de la província, en un context de declaracions creuades entre els actors implicats. 

• SRI LANKA: El LTTE suspèn indefinidament la seva participació a les negociacions amb el Govern. 
  

 

  

 

 
• FED. DE RÚSSIA (TXETXÈNIA): L’ ACNUR anuncia que obrirà oficina a aquesta regió en conflicte 

tan aviat com les condicions de seguretat ho permetin. 
• GEÒRGIA (OSSÈTIA DEL SUD): Rússia i Geòrgia acorden establir un grup de treball per la pau a 

Ossètia del Sud.  
• HAITÍ: Se celebren el comicis legislatius després d’alguns anys sense Parlament establert.  
• INDONÈSIA: La cúpula del GAM retorna a Aceh després de vàries dècades d’exili per a manifestar el 

seu recolzament al procés de pau. 
• LIBÈRIA: L’ex President, C. Taylor, acusat de cometre crims de guerra, serà extraditat a la Cort 

Penal Internacional. 
• NEPAL: El Rei reobre el Parlament després d’intenses i massives protestes liderades per l’oposició 

democràtica.  
• PALESTINA: El Govern noruec expressa la seva disposició a trobar-se amb representants de Hamas 

a Oslo. 
• SUDAN (DARFUR): Persisteixen les negociacions a Nigèria per posar fi al conflicte armat a Darfur. 

  

 

 



   
 
 

 

 
Després d’un mes d’intenses protestes socials 
contra el règim autoritari del Rei Gyanendra, el 
Parlament nepalès, suspès des de fa quatre anys, 
va celebrar la seva primera sessió després de la 
reobertura decretada pel Rei, incapaç de suportar 
la pressió social. Una inusual aliança entre 
oposició armada i oposició democràtica ha 
aconseguit treure al carrer a centenars de milers 
de persones a les principals ciutats del país amb 
l’objectiu d’acabar amb el règim dictatorial d’un Rei 
que va perpetrar un autocop d'Estat fa poc més 
d’un any, suspenent, com ja havia fet en anteriors 
ocasions, les institucions democràtiques i 
instaurant un ferri control sobre la premsa i 
l’oposició política. 
La crisi política nepalesa no pot entendre’s sense 
fer referència al conflicte armat que pateix el país, 
iniciat en 1996 i que s’ha convertit en un dels més 
oblidats del planeta, malgrat el terrible llegat que 
ha deixat la violència en aquest país. 13.000 
persones han mort com a conseqüència dels 
enfrontaments entre el grup armat d’oposició 
maoista 

  
i les forces de seguretat nepaleses, des que els 
primers decidiren enfrontar-se per la via armada a 
un Govern que consideraven no democràtic i 
anacrònic per tal d’instaurar una república 
socialista. La situació de conflictivitat armada s’ha 
vist agreujada per les fortes tensions polítiques que 
ha viscut el país al llarg d’aquesta dècada, i que 
van culminar en l’autocop d'Estat del Rei 
Gyanendra al febrer de 2005. El camí iniciat cap a 
la democràcia en la dècada dels 90, ha presentat 
nombroses deficiències, i el caràcter autoritari de la 
institució monàrquica ha suposat un obstacle a un 
major desenvolupament democràtic del país. A 
més, en el transcurs del conflicte armat, les 
violacions als drets humans han estat constants, 
comeses per ambdues parts. No obstant això, el 
fet que, en els últims mesos, els maoistes hagin 
renunciat a la violència en diverses ocasions per a 
deixar pas a les iniciatives polítiques sembla obrir 
una via d’esperança a una possible resolució del 
conflicte, així com a un procés de democratització. 

 

 

  

   
  

 

• “¿Paz en Aceh?: retos locales, oportunidades globales”, Papeles de Cuestiones Internacionales, 
nº93, Centro de Investigación para la Paz 

• “rEVOlució Morales? Reflexions concèntriques sobre Bolívia, els Andes i Amèrica Llatina”, Papers 
nº 35, Lliga dels Drets dels Pobles 

 

 

  

  

 - Eleccions parlamentàries Fiji  6 de maig 

 - Eleccions presidencials Perú (segona volta) 7 de maig  

 - Eleccions parlamentàries Azerbaidjan 13 de maig 



 - Eleccions presidencials Comores 14 de maig  

 - Eleccions parlamentàries República Dominicana 16 de maig 

 - Eleccions parlamentàries Xipre 21 de maig 

 - Referèndum de Montenegro 21 de maig 

 - Eleccions presidencials Colòmbia  28 de maig 

   

 

  
Si vol més informació sobre la Unitat d'Alerta i l'Escola de Cultura de Pau (Universitat 
Autònoma de Barcelona) visiti la nostra web: http://www.escolapau.org 
 
Per a qualsevol comentari o suggeriment pot dirigir-se a: alerta.escolapau@pangea.org 

  

   
Si no desitja seguir rebent informació de l'Escola de Cultura de Pau, si us plau faci clic aquí 
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