
 
A continuació els adjuntem el Butlletí Mensual de la Unitat d’Alerta, que té l’objectiu de facilitar el 
seguiment i comprensió de la conjuntura internacional i la difusió del qual, electrònica i gratuïta, iniciem 
aquest mes de gener. Com podran observar, el Butlletí s’estructura en quatre parts. 
 
A la primera es clasifiquen en tres apartats (retrocés, alerta i avanç) algunes de les notícies més 
rellevants del mes en qüestions de conflictes armats i construcció de pau. 
 
A la segona s’aborda de manera sintètica un tema d’anàlisi d’alguna de les esmentades notícies, potser 
per no haver gaudit de la suficient visibilitat en mitjans de difusió general. 
 
A la tercera secció es presenten alguns dels articles, informes o comunicats de premsa que elabora la 
Unitat d’Alerta. En aquest primer número, de manera excepcional, s’inclouen també algunes publicacions 
de l’últim trimestre de 2005. 
 
Finalmente, a la quarta secció s’adjunta una breu agenda amb alguns dels esdeveniments que s’han de 
celebrar en el proper mes. 
 
Esperant que aquest nou Butlletí sigui del seu interès i utilitat, i posant a disposició la web i el contacte de 
la Unitat d’Alerta per a suggerències o més informació, els saludem atentament. 
 

 

    
 

 

 
• EQUADOR: La intensificació de les protestes per part de diversos col•lectius aguditza la crisi política 

del país. 
• NEPAL: Els maoistes posen fi a l’alt el foc unilateral dels últims quatre mesos. 
• NIGERIA (DELTA DEL NÍGER): Nous atacs contra transnacionals petrolieres deixen desenes de 

morts a vàries localitats de la regió. 
• TAILÀNDIA: El Govern es nega a dialogar amb les organitzacions secessionistes del sud del país i 

anuncia la seva disposició a prosseguir l’estratègia militarista. 
• TIMOR-LESTE: Fins a un terç de la població del país podria haver mort entre 1975 i 1999 a causa de 

la ocupació indonèsia i de les accions de les Forces Armades. 
• UGANDA: Un ex alt càrrec de l’ONU destaca que la guerra del nord del país és on es cometen més 

violacions dels drets humans dels menors a l’actualitat. 
  

 

  

 

 
• TXAD – SUDAN: Txad declara l’estat de guerra a Sudan i duu a terme una campanya internacional 

per a aïllar diplomàticament a aquest país al sí de la UA. 
• CÔTE D’IVOIRE: Es constitueix el nou Govern de transició malgrat l’escalada dels enfrontaments a 

l’oest del país. 
• FILIPINES: Els enfrontaments entre faccions del MILF evidencien el risc d’escissió del grup i posen 

en perill el procés de pau. 
• INDONÈSIA: Les Forces Armades extremen les mesures de seguretat davant l’increment de la 

violència a Sulawesi i la tensió política a Papúa. 
• PAKISTAN: Increment de la violència a la regió de Balochistan després de les operacions de les 

Forces Armades contra el grup armat d’oposició BLA. 
• PALESTINA: Hamas aconsegueix la majoria absoluta a les eleccions al Parlament. 

  

 

http://www.escolapau.org/mensual/recomienda2.php


  

 

 
• BURUNDI: El Govern anuncia la voluntat de les FNL d’entaular negociacions de pau. 
• XIPRE: El Govern turc presenta a Nacions Unides un pla d’acció per a resoldre la situació a l’illa. 
• ERITREA – ETIÒPIA: Ambós països redueixen les seves tropes a la zona fronterera i EUA envia una 

missió d’alt nivell per a intentar superar la greu tensió existent. 
• INDONÈSIA (ACEH): Finalitza satisfactòriament la fase de desarmament i desmobilització i es 

reuneixen per primera vegada la cúpula del GAM i el Vicepresident indonesi. 
• SRI LANKA: El Govern i el LTTE anuncien que es reuniran a Ginebra per primera vegada des de la 

suspensions de les negociacions de pau en l’any 2003. 
  

 

 

   
 
 

 

Sri Lanka: un punt d’inflexió en el procés de pau?
 
El mes de gener ha finalitzat amb un gir inesperat 
en el que venia sent una tendència que ja 
s’apuntava en els últims mesos de l’any 2005 
(especialment després de la celebració de les 
eleccions presidencials al novembre): el clar 
deteriorament del procés de pau a Sri Lanka, 
l'increment de la violència per part dels diferents 
actors armats i el clar risc de represa del conflicte 
armat. L'anunci que el Govern i el LTTE celebraran 
converses directes a Ginebra, en el que serà la 
primera trobada des de la suspensió de les 
negociacions de pau el 2003, permet albirar una 
certa esperança respecte a l’enfortiment d’un acord 
d’alto el foc. Si bé de manera formal havia 
continuat vigent, les violacions d’aquest havien 

  
estat constants i havien anat en augment, 
provocant la mort de nombroses persones, gran 
part de les quals, població civil. A més, aquest 
increment de la violència havia dut a la suspensió 
temporal de les operacions de la Missió de 
Monitoreig de l'alto el foc (SLMM) en determinades 
zones del país, el que suposa un fet sense 
precedents i posa de manifest la gravetat del 
moment actual. Cal posar de manifest que malgrat 
el qüestionament del paper jugat per Noruega que 
havia estat expressat per diferents sectors socials i 
polítics, els actors enfrontats han reiterat la seva 
voluntat que la facilitació del procés continuï estant 
encapçalada pel govern nòrdic. 

 

 

  

   
  

 

• 26.01.06 | Els conflictes armats al 2005. 
                Publicat a l’Ateneu 

• 23.01.06 | África, el continente maltratado. 
                Publicat a Cristianisme i Justícia 

• 19.01.06 | Liberia: retos de acero para una “dama de hierro”. 
                Publicat a Agencia de Información Solidaria 

• 13.01.06 | ¿Elecciones en Haití?. 
                Publicat a Centro de Investigación para la Paz 

• 13.01.06 | Ciclo(n) electoral en América Latina. 
                Publicat a Centro de Investigación para la Paz 

• 29.12.05 | El otro tsunami. 
                Publicat a La Vanguardia 

• 15.12.05 | Fujimori no es la excepción. 
                Publicat a La Vanguardia 

• 02.12.05 | La guerra de Uganda no existe para el Consejo de Seguridad de la ONU. 
                Comunicat de premsa de la Unitat d’Alerta 

• 22.11.05 | Sudán desciende al infierno del olvido. 
                Publicat a La Vanguardia 

 

http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo025.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo024e.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo023.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo022.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo021.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/05articulo020.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/05articulo019.pdf
http://www.escolapau.org/img/prensa/05prensa061.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/05articulo018.pdf


• 29.12.05 | Sudán: un nuevo viaje al infierno del olvido. 
                Publicat a Elcorresponsal.com 

• 07.11.05 | América Latina: ¿regresando al pasado para enfrentar el futuro?. 
               Publicat a Nuevamayoria.com 

• 26.10.05 | Mujeres y construcción de paz: de las palabras a los hechos. 
                Publicat a Agencia de Información Solidaria 

• 13.10.05 | Guatemala: ¿Qué viene después de la tormenta?. 
                Publicat a Agencia de Información Solidaria 
  

  

  

 - Conferència de donants d’ Afganistan a Londres 31 de gener i  
1 de febrer 

 - Eleccions presidencials y legislatives a Costa Rica 5 de febrero  

 - Primera volta de les eleccions presidencials i legislatives a Haití 7 de febrer  

 
- Inici de les negociacions de pau a Trípoli (Líbia) entre els grups armats de l’Est 7 de febrer    del Sudan i el Govern d’aquest país 

 - Revisió de l’ acord d’ alt el foc entre el ra Govern de Sri Lanka i el LTTE a Gineb Febrer  

   

 

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 diri : alerta.escolapau@pangea.orggir-se a

  

  
Si no desitja seguir rebent informació de la Es la de de Pau, si us plau fagi clic aquíco Cultura  

 
amb el suport de  

 
Si no pots previsualizar la imatge realitzi un clic aquí

 

http://www.escolapau.org/mensual/recomienda2.php
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/05articulo017.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/05articulo016.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/05articulo015.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/05articulo014.pdf

