Boletín mensual de la UAT

• GEÒRGIA – RÚSSIA: Moscou ordena deportar a 700 georgians i manté les restriccions a les
comunicacions amb el país veí en el marc de la crisi generada entre ambdós països.

• IRAQ: Un informe de Nacions Unides assenyala que l'Iraq s'ha convertit en terreny d'entrenament
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per a al-Qaeda i que la guerra està reforçant el moviment islamista armat.
MÈXIC: Enmig de la intervenció de la policia federal en el conflicte entre el Govern i les
organitzacions socials en Oaxaca, els manifestants denuncien la mort de sis persones, entre elles la
d'un periodista nord-americà.
NIGÈRIA (DELTA NÍGER): El grup armat d'oposició MEND s'enfronta a les FFAA causant 17 baixes
i amenaça amb nous atacs a instal•lacions petrolieres.
RÚSSIA, FED. DE (TXETXÈNIA): Rússia segueix violant els drets humans a Txetxènia, tal i com
destaca el Tribunal Europeu de Drets Humans per segona vegada en aquest any.
SOMÀLIA: L'ofensiva política expansionista del Consell Suprem Islàmic de Somàlia i la intervenció
d'Etiòpia en suport del Govern Federal de Transició agreugen la situació en el país.
SRI LANKA: Més de 200 soldats moren en una mateixa setmana de greu escalada de la violència,
dies després que s'hagués arribat a un acord per a la celebració d'una trobada entre el Govern i el
LTTE a Ginebra.
SUDAN (DARFUR): El rebrot de la violència a Gereida provoca el desplaçament de 10.000
persones, després d'un atac que va causar la mort a 11 persones la majoria d'elles civils.
VIOLÈNCIA CONTRA LES DONES: La violència contra les dones està àmpliament estesa a tot el
món, segons denúncia Nacions Unides.

• AFGANISTAN: L'OTAN expandeix les seves operacions militars a l’est del país enmig d'un augment
dels enfrontaments amb les milícies Talibà.

• CÔTE D’IVOIRE: El dirigent de les FN, G. Soro, rebutja la iniciativa de la UA per a prorrogar per un
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any a L. Gbagbo com a President, mentre el partit presidencial FPI reclama la sortida de les FFAA
franceses de la zona de seguretat.
ERITREA – ETIÒPIA: Eritrea porta a terme una mesura de pressió amb el desplegament de les
seves FFAA en la zona fronterera supervisada per la UNMEE en clara violació de l'alto el foc.
FILIPINES: La renovada violència a Mindanao i les disputes sobre l'origen d'aquesta posen en perill
l'alto el foc i les negociacions entre el MILF i Govern.
MARROC – SÀHARA OCCIDENTAL: El Secretari General de l'ONU insta al Front POLISARIO i al
Marroc a negociar directament sense condicions prèvies.
MYANMAR: El Govern intensifica la repressió contra l'oposició democràtica coincidint amb el reinici
de la Convenció Nacional.
NEPAL: Els maoistes adverteixen al Govern de la necessitat d'arribar a un acord de pau amb la
major rapidesa possible.
SÈRBIA (KOSOVO): L'Enviat Especial de l'ONU per a l'estatus de la província qüestiona la
possibilitat d'arribar a un acord en un termini pròxim a causa de l’antagonisme entre les parts.
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• IRAQ: EUA i l'Iraq acorden un calendari d'objectius que contempla que dintre d'un any les forces
iraquianes de seguretat passin a controlar el país.

• IRLANDA DEL NORD: Un informe certifica el desarmament de l'IRA i la seva aposta ferma per la
•
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via política, mentre els Governs britànic i irlandès presenten un full de ruta per a restaurar el traspàs
de competències.
RD CONGO: Malgrat el clima de tensió política durant la campanya electoral, se celebra la segona
volta de les eleccions presidencials, que posaran fi a la fase de transició iniciada l’any 2003.
SUDAN (EST): El grup armat Eastern Front i el Govern signen un acord de pau amb el qual es
pretén posar fi al conflicte en la zona.
TAILÀNDIA: A pesar de la persistència de la violència, tant el nou Govern com els dirigents exiliats
de grups armats de la província meridional de Pattani expressen la seva voluntat per entaular
converses de pau.
TURQUIA: El Primer Ministre resta importància a la postura de rebuig total de les FFAA a la treva
unilateral del PKK i dóna la benvinguda a postures inclusives.

UE – Rússia: Energia enfront de drets humans o l'oportunitat de rellegir les cartes?
La cimera informal d'octubre dels líders polítics de
la UE, a la qual va assistir com convidat el
President rus, V. Putin, es produeix en un context
molt significatiu. La Federació Russa assisteix a
una forta regressió democràtica, amb nous
informes alertant de la inseguretat i vulneració
dels drets humans de la població desplaçada a
Txetxènia i Ingushetia; l'assassinat de la
reconeguda periodista A. Politkovskaya; el limb
jurídic en el qual es troben desenes d'ONG que
no han pogut formalitzar la seva situació enfront la
nova llei que controla estretament les seves
activitats en territori rus; les polèmiques
deportacions de centenars de georgians per la
crisi entre Geòrgia i Rússia, i un llarg etcètera.
Però a més, la cimera va tenir lloc unes setmanes
abans de l'inici de les negociacions que han de
dur a un nou pacte que substitueixi a l'actual
Acord de Partenariat i Cooperació (PCA) signat
entre la UE i Rússia l’any 1997. Amb aquest doble
context en ment, reflexionar sobre els vincles
entre els dos grans veïns és urgent. L'energia ha
dominat la trobada dels líders europeus, reflex de
la creixent obsessió europea sobre la seguretat
energètica i, com a conseqüència, sobre els
subministraments russos, preocupació avivada
encara més després de les recents postures
hostils de Rússia cap a algunes companyies
estrangeres
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immerses en megaprojectes de gas i petroli. En
aquest sentit cal destacar que la UE importa el
25% del seu gas i el 25% del seu petroli de
Rússia, país que constitueix el major proveïdor
d'hidrocarburs de la UE. Rússia, “convidada
d'honor” i protagonista real de la cimera, ha jugat
les seves cartes amb la seva particular ofensiva.
D'una banda, s'ha negat a ratificar la Carta de
l'Energia encara que assegurant que els
interessos i dependències entre ambdós actors
són recíprocs (entorn del 60% dels ingressos
russos per exportacions provenen de l'energia, el
major client de la qual és la UE, que aporta un
40% del pressupost federal rus). Per altra banda,
ha rebutjat les crítiques –molt escasses- rebudes
a la cimera en relació a la postura de Rússia en el
conflicte de Txetxènia i, en general, als drets i
llibertats a Rússia, que es defensa acusant de
doble moral a la UE, no sense arguments. Davant
les cartes russes, el joc de la UE és si més no
decebedor, sobretot si les continua llegint només
en clau energètica o si segueix proclamant les
seves parcials lectures de promoció de la
democràcia sense moure fitxa, permetent en
qualsevol cas que el conflicte de Txetxènia
segueixi estancat i cobrant-se vides. Decebedor
seria, per tant, que les parts desaprofitessin
l'oportunitat de redefinir les seves relacions i dotarles d'un contingut estretament lligat a la promoció
de la pau i els drets humans.
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Baròmetre nº12, agost-setembre 2006 (Publicat per l’Escola de Cultura de Pau)
El continente africano, en el centro de los esfuerzos de pacificación (Comunicat de premsa, 11
d’octubre de 2006)

•

Una oportunidad histórica para el proceso de paz de Nepal (Publicat per l’Escola de Cultura de
Pau)

Fórum de cooperació Xina- Àfrica

3 - 5 de novembre

Eleccions parlamentàries i presidencials a Nicaragua

5 de novembre

Eleccions presidencials en Tayikistán

6 de novembre

Eleccions legislatives a Estats Units

7 de novembre

Data límit perquè els partits d'Irlanda del Nord es pronunciïn sobre la fulla de ruta
plantejada per Londres i Dublín per a restaurar les competències

10 de novembre

- Referèndum sobre la independència en Osetia del Sud

12 de novembre

La UE decideix si aixeca les sancions imposades a Uzbekistán imposades en 2005

14 de novembre

Eleccions legislatives i municipals a Mauritània

19 de novembre

Pren de possessió simbòlica del Govern paral•lel de M. López Obrador a Mèxic

20 de novembre

Cimera UE-Rússia

24 de novembre

Eleccions presidencials (2ª ronda) a Equador

26 de novembre

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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