
    
 

 

 
• FILIPINES: Els enfrontaments a Mindanao entre el MILF i les FFAA provoquen centenars de 

persones desplaçades i posen en perill el procés de pau. 
• PALESTINA: Enmig de l’ofensiva israeliana a Gaza, el Coordinador d’Ajuda d’Emergència de la ONU 

anuncia una crisis humanitària mortal amb caràcter imminent. 
• SRI LANKA: Es produeix una greu escalada de la violència després d’un atemptat amb bomba que 

causa més de 60 morts. 
• TIMOR-LESTE: Nous brots de violència incrementen el nombre de persones desplaçades fins al 15% 

de la població total i provoquen la dimissió del Primer Ministre i un possible avenç de les eleccions. 
• TXAD: S’agreuja la situació a l’est del país com a conseqüència de l’augment dels atacs i saquejos 

de les milícies sudaneses. 
   

 

  

 

 
• IRAQ: El Primer Ministre engega un pla de reconciliació nacional entre crítiques sobre l’abast de 

l’amnistia prevista. 
• SÈRBIA (KOSOVO): L'ONU decideix posposar la celebració d’eleccions locals a Kosovo un mínim 

de tres mesos per a afavorir les negociacions sobre l'estatus final de la província. 
• SOMÀLIA: Nou escenari polític després de la victòria del Consell de Tribunals Islàmics sobre els 

senyors de la guerra recolzats per EUA a Mogadishu i al sud del país. 
• TXETXÈNIA: Mor el President del Govern separatista de Txetxènia, A. Sadulayev, a mans de les 

forces de seguretat russes i la resistència nomena com a successor al comandant D. Umarov. 
• UGANDA: El Govern del sud de Sudan facilita contactes entre Kampala i el LRA per a iniciar 

negociacions de pau. 
   

 

  

 

 
• BURUNDI: El Govern i les FNL d’A. Rwasa assoleixen un acord de pau preliminar com a pas previ 

d’un alto-el-foc definitiu. 
• ÍNDIA (ASSAM): El Govern i el grup armat d’oposició ULFA negociaran directament després de 

mesos de contactes amb representants designats pel grup armat. 
• LIBÈRIA: L’expresident liberià, C. Taylor, és enviat a La Haia per a ser jutjat per crims de guerra i 

contra la humanitat. 
• MAURITÀNIA: S’aprova per àmplia majoria la nova Constitució que promou una reforma 

democràtica. 
• NEPAL: El Primer Ministre i el líder maoista Prachanda acorden posar fi al conflicte armat mitjançant 

la creació d’un Govern interí en el qual també participarà el grup armat. 
• NIGÈRIA – CAMERUN: Els dos països signen un acord sobre el litigi fronterer a la Península de 

Bakassi, on Nigèria es compromet a tornar la seva sobirania a Camerun. 
• SUDAN (EST): L’Eastern Front signa amb el Govern sudanès un acord pel cessament d’hostilitats i 

per un alto-el-foc. 
• SUDÁN (DARFUR): Diversos sectors dissidents de les faccions poc inclinades a signar l’acord de 

pau amb el Govern finalment s’hi sumen. 
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Desapareixen les esperances de pau entre Israel i Palestina? 
 
Des de la victòria de Hamas a les eleccions 
parlamentàries del mes de gener passat, la 
situació de Palestina i dels palestins no ha deixat 
d’empitjorar. En primer lloc, els problemes 
econòmics, derivats de la suspensió de bona part 
de les ajudes internacionals i dels impostor 
recaptats per Israel en nom de la ANP, han portat 
a una situació humanitària d’extrema gravetat. En 
segon lloc, la pugna pel poder polític entre 
partidaris de Hamas i de Fatah, principalment pel 
control de les forces de seguretat, ha explotat de 
forma violenta i ha fet augmentar considerablement 
la tensió interna. Finalment, l’ofensiva i la política 
repressiva d’Israel s’han intensificat i han arribat a 
nivells extremadament preocupants, provocant 
nombroses morts inclosos diversos civils. 
La resposta de la part palestina a aquesta situació 
s’ha produït a diferents nivells. Per una banda, les 
forces polítiques palestines han arribat a un acord 
in extremis que podria interpretar-se com un 
reconeixement d’Israel, una de les condicions 
exigides al nou Govern de Hamas per part de 
l’Estat israelià i de la comunitat internacional. Per 
una altra banda, Hamas ha donat per acabada la 
treva informal que havia mantingut durant 16 
mesos. 

  
Al mateix temps, diverses faccions palestines han 
capturar a un soldat israelià exigint l’alliberament 
de 1.000 presoners palestins, inclosos totes les 
dones i els nens. La contra-resposta israeliana a la 
captura del soldat no s’ha fet esperar: l’Exèrcit ha 
iniciat una ofensiva aèria i terrestre a la franja de 
Gaza i, al mateix temps, ha detingut a més de 80 
membres de Hamas, inclosos Ministres i 
parlamentaris, i ha bombardejat l’oficina del Primer 
Ministre. 
La desproporció de la resposta d’Israel, que 
castiga enormement a la població palestina i deixa 
en una posició d’extrema feblesa al Govern, 
s’emmarca en una continua demostració de força i 
consolidació hegemònica israeliana que està en el 
nucli principal de la dificultat de trobar solucions 
justes i duradores en aquest conflicte que ja porta 
diverses dècades actiu. La permissivitat 
internacional cap a l’incompliment sistemàtic de la 
legalitat internacional per part d’Israel, acompanyat 
de les exigències i amenaces a la ja afeblida part 
palestina, no fa més que agreujar el desequilibri 
existent entre uns i altres, que amenaça amb fer 
irreversible aquesta deriva violenta i amb 
impossibilitar un futur de pau a la regió. 

 

 

  

   
  

 
• Propera estació: Kinshasa. Publicat a Directa

• Sáhara Occidental: el acuerdo de pesca euromarroquí o cómo poner trabas a la resolución de un 
conflicto. Publicat a AIS 

 

  

  
- Eleccions presidencials y legislatives a Mèxic 2 de juliol 

 
- Eleccions a la Assemblea Constituent y Referèndum sobre las autonomies a 
Bolívia 2 de juliol  

- Eleccions parlamentàries a Macedònia 5 de juliol 

 - Eleccions presidencials a Seychelles 28 de juliol  

- Eleccions presidencials en Sao Tomé y Príncipe 30 de juliol 

http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo032.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo031.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo031.pdf


- Eleccions parlamentàries y presidencials en RD Congo  30 de juliol 

   

 

  
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 

Amb el suport  

 
Si no pot previsualizar la imatge realitzi un clic aquí
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