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• ESPANYA: ETA fa esclatar una bomba de gran potència a l’aeroport de Madrid, causant dos morts, 
i el Govern anuncia la ruptura del procés de pau. 

• NIGÈRIA: Les eleccions primàries del partit presidencial, PDP, causen múltiples incidents violents a 
diversos estats, provocant la mort de set persones com a mínim.

• PALESTINA: Augmenta la tensió entre partidaris de Hamas i de Fatah després de l’anunci del 
President, M. Abbas, de convocar eleccions anticipades.

• RD CONGO: Continuen els enfrontaments entre les FFAA i les milícies dissidents del general L. 
Nkunda a la província oriental de Kivu Nord.

• SUDAN (DARFUR): Les milícies progovernamentals Janjaweed ataquen al-Fasher, principal ciutat 
de la regió, forçant la sortida de més de 400 treballadors humanitaris davant l’escalada de violència.

• SÈRBIA (KOSOVO): K. Anna alerta de l’increment del clima de tensió a Kosovo i de la gran 
distància entre les posicions dels governs serbis i kosovar sobre el futur estatus de la província.

• SOMÀLIA: L’ofensiva de les tropes del Govern Federal de Transició recolzades per Etiòpia força la 
retirada de les milícies del Consell Suprem Islàmic de Somàlia i l’entrega de Mogadishu. 

• TAILÀNDIA: L’increment de la violència a les províncies meridionals torna a provocar el tancament 
de desenes d’escoles i fa témer a les autoritats un èxode de població.

• ARMÈNIA - AZERBAIDJAN (NAGORNO – KARABAKH): La regió de Nagorno-Karabakh aprova 
una Constitució que la descriu com a Estat, mentre l’OSCE alerta que la votació pot minar el procés 
de negociació entre els dos països sobre el territori en disputa.

• CÔTE D’IVOIRE: El President, L. Gbagbo, anuncia un nou pla per a reactivar el procés de pau que 
demana la desarticulació de la zona de seguretat que separa el nord i el sud del país.

• FIJI: Un cop d’Estat a l’arxipèlag deposa el Govern elegit i provoca la condemna internacional.
• IRAQ: L’execució de l’ex President, S. Hussein, provoca condemnes internacionals i exacerba la 

violència sectària en el país. 
• KIRGUIZISTAN: El Govern nombra diversos càrrecs diplomàtics sense el consentiment dels 

maoistes, fet que dóna lloc a protestes per part d’aquests últims.
• PERÚ: S’incrementa la tensió política després de l’assassinat de vuit persones suposadament a 

mans d’una facció de Sendero Luminoso.
• TURKMENISTAN: La mort del President obre un interrogant sobre el futur del règim més tancat 

d’Àsia Central, mentre l’Assemblea Popular anuncia eleccions pel febrer. 
• TURQUIA: El grup armat d’oposició kurd PKK contempla abandonar la treva unilateral iniciada a 

l’octubre si l’exèrcit turc manté els atacs contra l’organització.
• ZIMBABWE: El partit presidencial ZANU-PF promou la modificació de la Constitució per a prorrogar 

el mandat de R. Mugabe fins al 2010.
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• ÍNDIA – PAKISTAN: El Pakistan podria abandonar les seves reclamacions sobre Catxemira si la 
India accedeix a la seva proposta de pau.

• INDONÈSIA (ACEH): Se celebren les primeres eleccions regionals de la història d’Aceh, derivades 
de l’acord de pau de 2005 i en les què ha obtingut la victòria un líder de l’antic grup armat d’oposició 
GAM.

• LÍBAN: El Secretari General de la Lliga Àrab expressa la seva satisfacció pels avanços en la 
mediació de la crisi política en el país i celebra la col•laboració de Síria.

• RD CONGO: Centenars de membres de grups armats i militars dissidents de l'est del país s’integren 
en el procés de DDR. 

• UGANDA: Es reinicien les converses de pau entre el Govern i l’LRA després de la seva interrupció 
com a conseqüència de la violació del cessament d’hostilitats.

  

Cap a on va Somàlia?
 
L’escalada de violència que ha tingut lloc al país 
com a conseqüència de la confrontació entre les 
tropes del Govern Federal de Transició (GFT) 
recolzades per Etiòpia, i les milícies del Consell 
Suprem Islàmic de Somàlia (SICS), ha finalitzat 
momentàniament amb la retirada de les milícies 
dels tribunals islàmics i l’entrega de Mogadiscio. 
Aquests enfrontaments són el resultat de 
l’amenaça que suposava per a Etiòpia el creixent 
poder del SICS a Somàlia, fet pel qual va decidir 
intervenir per recolzar el GFT, el poder polític i 
militar del qual era cada vegada més limitat 
davant l’expansió militar del SICS cap al centre i 
sud del país. Tanmateix, la situació continua 
essent molt greu, sobretot en l’àmbit humanitari, 
degut a la inseguretat existent i a les dificultats 
d’accés de les organitzacions humanitàries a les 
zones que han estat escenari dels enfrontaments. 
A més a més, la retirada de les milícies del SICS, 
que es va veure precedida per l’entrega d’armes a 
la població i als clans de la capital, ha provocat 
que milers de persones hagin fugit de la capital 
davant la por a què es desencadenin nous 
enfrontaments en breu. En aquest sentit, el GFT 
va donar un termini de tres dies a partir de l’1 de 
gener, que ja ha expirat, per a que

 
les milícies dels clans de Mogadiscio procedissin 
a desarmar-se de forma voluntària, encara que es 
preveu que es portin a terme converses entre el 
GFT i els diferents clans per tal d’evitar noves 
confrontacions. 
 
En paral•lel, diversos països europeus que formen 
part del Grup de Contacte han fet una crida per a 
que se celebri un procés de reconciliació que 
inclogui el SICS, després de la reunió celebrada 
entre representants de la UE i els països 
europeus membres d’aquest grup. El Grup de 
Contacte, constituït al juny de 2006, està 
composat pels EUA, Regne Unit, Itàlia, Suècia, 
Noruega, i representants de les Nacions Unides, 
de la UA, de la Lliga Àrab, de l’IGAD i de 
Tanzània. Aquesta proposta va ser creada a 
iniciativa dels EUA després de la derrota davant 
les milícies del SICS d’una aliança de senyors de 
la guerra de Mogadiscio finançada pels EUA, que 
va significar l’inici de l’expansió del control del 
centre i sud del país per part de les milícies dels 
tribunals islàmics. La iniciativa europea posa de 
manifest la necessitat de portar a terme una acció 
coordinada per part de la comunitat internacional 
per a contribuir al procés de reconciliació en el 
país. 

  

• Crisi regional en el triangle RCA – Txad - Sudan. Comunicat de premsa. (11 de desembre) 
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Eleccions parlamentàries a Sèrbia 21 de gener

Eleccions senatorials a Mauritània 21 de gener

Eleccions parlamentàries a Bangladesh 23 de gener

Eleccions parlamentàries a Gàmbia 25 de gener

 

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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