
    
 

 

 
• AFGANISTAN: L'Operació Medusa desplegada per l'OTAN al sud del país podria haver provocat la 

mort a més de 400 milicians Talibà des del seu inici. 
• NIGÈRIA (DELTA NÍGER): O. Obasanjo ordena el desplegament d'una dura operació militar a la 

regió del Delta del Níger durant la qual les FFAA nigerianes incendien els suburbis de Port Harcourt 
acusant als seus pobladores d’ocultar militants del MEND. 

• FILIPINES: El nombre d'homicidis polítics augmenta per segon any consecutiu i continua l'absència 
de processaments, segons denúncia Amnistía Internacional. 

• GEÒRGIA: S’incrementen les tensions amb Rússia després de la detenció d’oficials russos acusats 
d’espionatge i després de la denúncia de Geòrgia de contactes entre el President V. Putin i els 
dirigents de les regions d’Abkhàzia i Ossètia del Sud. 

• PALESTINA: Enfrontaments armats entre milícies de Fatah i Hamas, després de les protestes de 
funcionaris per no cobrar el seu salari, acaben amb la mort de vuit persones a Gaza. 

• RÚSSIA, Fed. De (TXETXÈNIA): El líder rebel txetxè, D. Umarov, retira la seva oferta de 
negociacions de pau amb Rússia. 

• SOMÀLIA: La Unió de Consells Islàmics pren el control de la ciutat de Kismayo, la tercera més 
important del país. 

• SRI LANKA: El coordinador governamental del Secretariat de Pau és assassinat suposadament a 
mans del LTTE enmig d'una forta recrudescència de la violència al nord i est del país. 

• SUDAN (DARFUR): Malgrat la resolució del Consell de Seguretat de l'ONU en la qual s’aprova el 
desplegament de la missió de manteniment de la pau a Darfur, el Govern sudanès se segueix 
oposant a l’entrada de la UNMIS en el terreny, obligant a la UA a ampliar les seves operacions a la 
zona per a evitar el buit de seguretat. 

  
  

 

  

 

 
• BOLÍVIA: L'Assemblea Constituent adopta noves regles que amplien el marge de maniobra del partit 

d'E. Morals, generant fortes crítiques entre grups opositors. 
• CÔTE D’IVOIRE: Els escassos avanços del procés d’identificació i desarmament forcen l’ajornament 

de les eleccions per segona vegada obrint una greu crisi en el procés de pau, mentre el President, L. 
Gbabgo, declara fallit l'intent de pacificació de Nacions Unides. 

• CUBA: El President, F. Castro, cedeix temporalment els seus poders per primera vegada en els 47 
anys del règim a causa d'una malaltia. 

• GUINEA EQUATORIAL: El Primer Ministre i el Govern en ple presenten la seva dimissió posant els 
seus càrrecs a disposició del President, T. Obiang, que prèviament havia realitzat dures crítiques a 
l’Executiu. 

• LÍBAN: Israel encara manté les seves tropes a la zona de Ghajar a l’espera d’un acord de seguretat 
amb l’exèrcit libanès i la FINUL. 

• MÈXIC: El conflicte que enfronta mestres i organitzacions socials amb el Govern de l'estat d'Oaxaca 
s'agreuja amb la presa d’instal•lacions governamentals per part dels manifestants.  

• MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El referèndum a la república secessionista obté el 97% favorable a 
la independència però no és reconegut internacionalment. 

• NEPAL: Els maoistes afirmen que no confinaran els seus combatents ni es desarmaran per complet 
fins que no s'hagi arribat a un acord polític. La represa de les converses de pau podria obrir la porta a 
aquest acord. 

• RD CONGO: Continua la inestabilitat a Kinshasa malgrat la reunió entre els dos candidats a la 
segona volta de les eleccions presidencials, J. Kabila i J. P. Bemba, que se celebraran el pròxim 29 
d'octubre. 

 



• SÈRBIA (KOSOVO): Els progressos en les converses entre serbis i kosovars sobre el futur status de 
la província són escassos, mentre el Parlament serbi aprova per unanimitat una nova Constitució que 
reclama la sobirania sobre Kosovo i que haurà de ser aprovada en referèndum. 

• TAILÀNDIA: L'Exèrcit perpetra un cop d'Estat i es fa amb el poder, establint la llei marcial i una junta 
militar provisional que ha escollit a S. Chulanont com a nou Primer Ministre. 

     

 

 
• BÒSNIA I HERZEGOVINA: Se celebren eleccions presidencials, parlamentàries i cantonals, els 

guanyadors de les quals governaran sense el suport directe exterior per primera vegada des de la fi 
de la guerra. 

• BURUNDI: El Govern i l'últim grup armat del país, les FNL d’A. Rwasa, arriben a un acord de pau per 
posar fi al conflicte armat que pateix el país des de 1993. 

• ÍNDIA – PAKISTAN: Els dos països acorden la represa de les negociacions de pau després de la 
trobada mantinguda per ambdós mandataris a la Cimera de Països No Alineats.  

• MYANMAR: El Consell de Seguretat de l'ONU discutirà sobre la situació del país malgrat l'oposició 
de la Xina. 

• TXAD – SUDAN: El Txad i Sudan restableixen completament les seves relacions diplomàtiques i 
econòmiques. 

• TOGO: Tots els partits polítics i els representants de la societat civil signen l'Acord Intertogolès, 
posant fi a la crisi política amb la creació d’un govern d’unitat nacional i la celebració d’eleccions el 
2007. 

• TURQUIA: El PKK kurd declara l'alto el foc a Turquia després de la crida del seu líder A. Ocalan des 
de la presó, mentre Turquia exigeix el desarmament del grup. 

• UGANDA: Es reprenen les converses de pau entre el Govern i el LRA després de diverses dificultats 
que han fet perillar el procés de pau. 

   

 

 

   
 
 

 

Uganda: continuen les converses de pau a pesar de les dificultats 
 
El Govern d'Uganda i el grup armat d'oposició LRA 
van iniciar el 28 de setembre la tercera ronda de 
les converses de pau a Juba, la capital del sud del 
Sudan, sota la mediació sudanesa. No obstant 
això, el procés es troba en un moment de fragilitat 
a causa de les acusacions mútues de violació de la 
treva acordada el passat 26 d'agost. Aquest acord 
de cessament d'hostilitats, a més, incloïa el 
reagrupament dels combatents del LRA en dues 
àrees d'acantonament al sud del Sudan i la creació 
de l'Equip de Supervisió del Cessament 
d'Hostilitats amb presència del Govern ugandès, 
del LRA, de la mediació sudanesa i de la UA.  
Els principals temes de l'agenda de les 
negociacions de pau que s'està discutint a Juba 
inclouen els següents: el cessament d'hostilitats 
(que ja ha estat signat i s'està implementant); 
solucions globals relatives a la participació del LRA 
a la política nacional, al desenvolupament 
econòmic i social al nord i est del país, i al 
reassentament de la població desplaçada interna; 
la rendició de comptes i la 

  
reconciliació; l'acord d'alto el foc formal; i el procés 
de DDR dels combatents del LRA. 
Les actuals negociacions de pau iniciades al juliol 
constitueixen la millor oportunitat per a posar fi al 
conflicte armat que ha estat sofrint el nord 
d'Uganda des de 1986, degut de la voluntat 
manifestada per les parts fins al moment i a l’esforç 
de la mediació sudanesa encapçalada pel 
vicepresident del Govern del Sud del Sudan, R. 
Machar, en la consecució d'un acord de pau. 
Aquest conflicte, una de les crisis oblidades més 
greus de l'actualitat, ha provocat fins al moment 
desenes de milers de morts entre la població civil i 
el desplaçament forçat de prop de dos milions de 
persones. Durant aquests 20 anys, la població civil 
s'ha convertit en el principal objectiu del grup 
armat, i els saquejos i el segrest de menors per a 
engrossir les seves files han estat pràctiques 
habituals. Les dones i els menors han sofert 
constantment greus violacions dels drets humans 
perpetrades per ambdues parts implicades en el 
conflicte.   

 

 
 
 
  



   
  

 

• La falta de voluntad política pone en peligro el proceso de paz en Côte d’Ivoire. (Comunicat de 
premsa del 29 de setembre). 

• El conflicto en el Líbano: una mirada más allá. (Publicado en “Sant Cugat, Mou-te i Coopera” el 21 
de septiembre). 

• Alertas para un camino de construcción de paz. (Publicat a Cuadernos para el Diálogo el mes de 
juliol).  

 

  

  
Eleccions presidencials i legislatives a Equador 15 d’octubre 

 Eleccions presidencials (2ª volta) a RD Congo 29 d’octubre  

Eleccions presidencials (2ª volta) a Brasil 29 d’octubre 

   

 

  
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 

 


