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• AFGANISTAN: Dies després de la mort de 25 civils com a conseqüència d’atacs per part de les 
forces dels EUA, l’OTAN inicia la major operació militar al sud del país fins al moment. 

• ERITREA – ETIÒPIA: Eritrea imposa noves restriccions de moviment a les forces de pau de 
l'UNMEE presents a la frontera i expulsa el cap de l'equip de desminatge de la missió de l'ONU.

• IEMEN: El reinici dels enfrontaments a la província septentrional de Saada provoca el desplaçament 
de milers de persones, segons han indicat organitzacions humanitàries. 

• PAKISTAN: més de 100 persones moren en enfrontaments entre milícies locals i estrangeres a la 
zona de Waziristan Sud. 

• TAILÀNDIA: Les Nacions Unides alerten sobre el creixent impacte de la violència al sud del país 
sobre el menors i proposa que les escoles, afectades en gran nombre, siguin considerades “zones 
de pau”.

• ZIMBABWE: Augmenta la repressió contra els líders de l’oposició a la vegada que s’intensifiquen 
les protestes públiques contra el règim de R. Mugabe. 

• ALGÈRIA: El President, A. Bouteflika, declara que la qüestió del Sàhara Occidental no constituirà 
un casus belli amb el Marroc, però reconeix que no es pot descartar el reinici de les hostilitats entre 
aquest i el Front POLISARI si fracassa la solució diplomàtica. 

• BÒSNIA I HERCEGOVINA: La Cort Internacional de Justícia absol a Sèrbia de responsabilitat legal 
i complicitat amb el genocidi a Bòsnia i Hercegovina, però la considera culpable de no prevenir el 
genocidi comès a la ciutat de Srebrenica el 1995.

• EQUADOR: El President dona per conclosa la crisi política de les darreres setmanes després que el 
nomenament de nous congressistes, en substitució dels 57 parlamentaris cessats, permetés la 
represa de l’activitat legislativa.

• GEÒRGIA (ABKHÀZIA): Geòrgia denuncia un suposat atac amb míssils des d’helicòpters 
procedents de Rússia, mentre els líders separatistes i Rússia neguen la seva participació, agravant-
se la tensió diplomàtica i al terreny. 

• GUINEA – BISSAU: El Parlament aprova una moció de censura contra el Primer Ministre, obligant 
el President a nomenar un substitut o a dissoldre les Corts i convocar eleccions. 

• KIRGUIZISTAN: Les dues principals plataformes de l’oposició convoquen properament protestes als 
carrers per a reclamar eleccions anticipades i reformes polítiques.

• MAURITÀNIA: El candidat S. Ould Cheick Abdellahi guanya la segona volta de les eleccions 
presidencials gràcies al recolzament dels partits vinculats a l’ex dictador Ould Taya.

• NEPAL: El Parlament aprova la transformació del país en un Estat federal, mentre la violència al 
sud del país causa 27 morts. 

• RD CONGO: Enfrontaments entre les FFAA i les milícies responsables de la protecció del líder 
opositor J. P. Bemba després de rebutjar el desarmament del seu cos de seguretat. 

• SÈRBIA (KOSOVO): La proposta d’independència sota supervisió internacional presentada per 
l’enviat de les Nacions Unides per a l’estatus de Kosovo és lliurada al Consell de Seguretat sense 
haver-se arribat a cap acord entre les autoritats kosovars i sèrbies. 

• SOMÀLIA: S'inicia el desplegament a Mogadishu de les tropes ugandeses de la missió de l'UA al 
país enmig d'una escalada de la violència a la capital. 
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• XIPRE: El Govern greco-xipriota obre el mur de la línea verda en un carrer del centre històric de 
Nicòsia, fet que suposa una decisió definida per les autoritats i valorada internacionalment com a 
gest de bona voluntat per a l’acostament de les parts.

• CÔTE D’IVOIRE: El Govern i les Forces Nouvelles firmen un nou acord, en el qual sol•liciten el 
desmantellament de la zona de control que divideix el país, i donen nous passos per a desbloquejar 
el procés de pau.

• FILIPINES: Després de vàries setmanes de greus enfrontaments entre les FFAA i el MILF, el 
Govern ofereix per primera vegada el dret d’autodeterminació al poble Bangsamoro, tot i que 
n’exclou la independència.

• IRAQ: Després que el màxim responsable militar dels EUA reconegués que la solució al conflicte no 
pot ser únicament militar, el Ministre iraquià de la Reconciliació i el Diàleg Nacional anuncia que 
s’han iniciat converses entre el Govern i grups insurgents. 

• MACEDÒNIA: El Primer Ministre i el líder polític de la minoria albanesa del país es reuneix per a 
superar la crisis política dels darrers mesos. 

• REGNE UNIT (IRLANDA DEL NORD): En el que suposa un encontre històric, els principals líders 
unionistes i republicans acorden formar un Govern compartit al mes de maig, fet que dóna llum 
verda a la restauració de l’autonomia en el marc del procés de pau. 

• SUDAN (DARFUR): La CPI nomena els primers inculpats per crims de guerra a Darfur i el Consell 
de Drets Humans de l’ONU acusa el Govern sudanès de violació massiva dels drets humans i del 
DIH a la regió. 

• UGANDA: Les diverses iniciatives desenvolupades per ressuscitar el procés de pau entre el Govern 
i l’LRA culminen amb l'anunci de la pròxima represa del procés.

  

Zimbabwe, cap al final del periode Mugabe? 
 
Els violents esdeveniments de les darrers 
setmanes a Zimbabwe, amb l’oposició al carrer 
exigint reformes en el Govern i a la Constitució i 
demanant la celebració d’eleccions, 
acompanyades de la detenció i tortures als seus 
principals líders, M. Tsvangirai i A. Mutambara del 
MDC, han tornar a dirigir l’atenció cap a la situació 
al país. Per aquest motiu, l’inici d’una acció 
diplomàtica contundent per part de les 
organitzacions regionals com el SADC i de 
Governs estratègics com el de Sud-àfrica, és 
necessària per tal de finalitzar aquesta crisis.  
 
Les dades econòmiques són catastròfiques, la 
inflació supera el 1.700%, la taxa d’atur se situa 
entre el 80% i el 90%, més de quatre milions de 
persones necessiten programes d’ajuda 
alimentaria per a subsistir, el salari de bona part 
dels funcionaris públics amb prou feines supera la 
franja de pobresa, i la reforma agrícola duta a 
terme pel Govern amb l’expropiació de granges a 
propietaris blancs només ha estat una operació 
d’especulació que ha deixat per terra la important 
producció agrícola del país. 
 
La comunitat internacional ha enviat un seriós 
missatge de rebuig contra la repressió que estan 
patint els grups i moviments de l’oposició, 
amenaçant amb una ampliació de les sancions a 
un país ja asfixiat. Aquestes accions han 
aconseguit que el President, R. Mugabe, 

 
segueixi insistint en l’existència d’un complot 
internacional que vol derrocar-lo, acusant als EUA 
i al Regne Unit de finançar l’oposició i amenaçant 
amb expulsar tots els diplomàtics del país. Per la 
seva banda, el Govern sud-africà ha decidit 
abandonar el seu tradicional joc de diplomàcia 
silenciosa i ha exigit al seu homòleg de Zimbabwe 
que respecti els drets humans i civils de la seva 
població. La gran potència regional juntament 
amb el SADC haurà d’exercir el seu paper de 
mediador en aquesta crisis i procurar una sortida 
digna per a R. Mugabe. 
 
La veu cada vegada més forta de l’oposició 
política i social contra el Govern de Zimbabwe i 
sobretot contra R. Mugabe no ha pogut ser 
silenciada amb la resposta repressiva de les 
forces de seguretat de l’Estat. Per sobre d’això, 
cada vegada són més les figures importants dintre 
del partit presidencialista ZANU-PF que desitgen 
que R. Mugabe deixi l’Executiu, per tal de donar 
pas a un procés de reforma que permeti la 
reactivació de l’economia al país, ja que els seus 
interessos han estat tocats seriosament per 
l’actual crisis i l’erràtica política econòmica del seu 
propi partit. Tanmateix, diversos analistes apunten 
al fet que la simple renuncia de R. Mugabe no 
aconseguiria canviar la situació al país, i que seria 
necessària la creació d’un Govern de transició on 
es donés veu als agents de canvi de l’oposició i al 
sector moderat del ZANU-PF, capaços de dur a 
terme un diàleg que promogui les reformes 
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necessàries. 

  

• La resolució pacífica del conflicte kurd, tan a prop i tan lluny. Publicat a El Corresponsal, 19 de 
març (en castellà) 

• I si la dona també negocia la pau? Publicat a La Vanguardia, 8 de març (en castellà) 

• Guinea: la fi d’una crisis, l’inici d’un camí. Publicat al Setmanari Directa, 14 de març. 

Referèndum constitucional a Madagascar 4 d’abril

Eleccions presidencials a Timor-Leste 9 d’abril

Referèndum sobre l’Assemblea Constituent a Equador 15 d’abril

Eleccions presidencials i legislatives a Nigèria 21 d’abril

Eleccions parlamentàries a Síria 22 d’abril

Eleccions presidencials a Malí (primera volta) 29 d’abril

Eleccions parlamentàries al Txad abril

 

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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