• EQUADOR: El Govern declara l’estat d’excepció i envia centenars d’efectius militars a cinc regions
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amazòniques per a contenir les protestes de col•lectius indígenes i treballadors de l’empresa
Petroecuador.
PAKISTAN: Les operacions de contrainsurgència de les Forces Armades pakistaneses contra les
milícies Taliban causen més de 100 morts.
R. CENTRAFRICANA: El Govern reconeix l’existència d’una rebel•lió al nord del país que ja ha
causat decenes de víctimes mortals i el desplaçament de milers de persones.
SUDAN: S’incrementa la tensió davant del possible enviament de tropes de Nacions Unides a la
regió de Darfur.
TURQUIA: Es produeixen enfrontaments entre la policia i militants kurds en diverses zones del país.
UZBEKISTAN: El govern decideix tancar l’oficina de l’ACNUR en el termini d’un mes malgrat la
presència de refugiats de l’ Afganistan i del Tayikistán al país.

• AFGANISTAN: Nacions Unides expressa la seva preocupació per la escalada de la violència i la
reorganització de les milícies Taliban.

• ALGÈRIA: El Govern inicia l’excarceració de presos islamistes en el marc de la política de
Reconciliació Nacional, molt criticada per les organitzacions de drets humans.

• BELARÚS: Creix la tensió entre Govern i oposició desprès de les eleccions presidencials i la
•
•
•
•

denuncia per part dels observadors de l’OSCE de que els comicis no han estat lliures ni democràtics.
LÍBAN: El Consell de Seguretat dóna llum verda a la creació d’un Tribunal Internacional per a jutjar
l’assassinat de l’ex Primer Ministre, R. Hariri.
SENEGAL: Enfrontaments entre les tropes de Guinea-Bissau i una facció del grup armat senegalès
MFDC provoquen milers de desplaçats.
TAILÀNDIA: Prossegueixen per segon mes consecutiu les massives mobilitzacions contra el Primer
Ministre, acusat d’abús de poder i de corrupció.
TXAD: Es desarticula un intent de cop d’Estat i es produeix una escalada de la violència a l’est del
país.

• CÔTE D’IVOIRE: Es produeixen nous i importants avenços al procés de pau després de vàries
reunions mantingudes pels principals actors del conflicte.

• BURUNDI: Agathon Rwasa, el líder de les FNL, darrer grup armat d’oposició del país, fa una crida al
Govern per a iniciar converses de pau a Tanzània.

• BÒSNIA I HERCEGOVINA: Els líders de set partits polítics del país arriben a un acord sobre la

primera fase de la reforma constitucional de Bòsnia i Hercegovina.
• FILIPINES: Es reprenen les converses de pau entre el Govern i el MILF després de l’impasse
provocat per la temptativa colpista i per la imposició de l’estat d’emergència.
• NEPAL: Els partits democràtics i el grup armat d’oposició maoista assoleixen un nou acord per a
continuar negociant una agenda per a la celebració de eleccions constituents.
• SÈRBIA I MONTNEGRE: Les autoritats de Montnegre fixen pel 21 de maig la data pel referèndum
sobre la seva independència de Sèrbia.

La Unitat d'Alerta de la Escola de Cultura de Pau
de la Universitat Autònoma de Barcelona ha
publicat el seu informe anual “Alerta 2006!”, un
estudi que sintetitza l'estat del món al finalitzar
l'any a partir de l'anàlisi de diversos indicadors. En
les conclusions que figuren al final d'aquest anuari,
algunes dades quantitatives relacionades amb el
nombre de conflictes armats, situacions de tensió,
processos de pau o persones en fase de
desmobilització, podrien donar una impressió que
l'estat del món ha millorat al llarg de l’any. No
obstant això, una anàlisi qualitativa i detallada del
conjunt dels indicadors convida a una lectura
menys optimista, o en tot cas més crítica, sobre
algunes tendències que s’estan consolidant en els
últims anys, com les enormes dificultats per a
rehabilitar i resoldre els factors estructurals dels
països que en el recent passat han sofert conflictes
armats, la tremenda dimensió de crisis
humanitàries com la qual afecta a la regió de
Darfur (Sudan), l'oblit de contextos en els quals hi
ha poblacions en perill per no atendre's les seves
necessitats bàsiques, l'augment de les despeses
militars a escala internacional, les amenaces sobre
el sistema global de drets humans com resultat de
l'estratègia antiterrorista, els escassos avanços
cap a l’assoliment dels Objectius de
Desenvolupament del

Mil•lenni, o la limitada atenció cap a la dimensió de
gènere pel que fa a la construcció de pau. Massa
llacunes, en definitiva, sobre aspectes vitals que
afecten al desenvolupament i a l’avenir de les
persones, de les societats i de les futures
generacions.
2005 ha estat probablement un dels anys que,
degut a la gravetat de les catàstrofes de recents
fenòmens de la Naturalesa, ha permès crear en
països de tots els continents una major
consciència de la fragilitat dels éssers humans,
especialment quan no es respecten els cicles
naturals o s’abusa de manera permanent sobre
l’escassesa d'alguns recursos naturals. Cada
vegada hi ha més referències per fi de l'era del
petroli o a la necessitat d'un consum responsable,
per a posar dos exemples de la creixent
consciència ecològica, però estem lluny encara
d'assolir una consciència més global que inclogui
múltiples aspectes econòmics, polítics, culturals i
socials que, d'una manera o una altra afecten a
tota la Humanitat o a gran part d'ella, en un procés
d’assumpció de responsabilitats sobre tot allò que
ens afecta, i sense que els avanços en uns temes
suposi la debilitació o el menyspreu sobre uns
altres igualment vitals.

•

Març | Alerta 2006! Informe sobre conflictes, drets humans i construcció de pau. Icaria
editorial.

•

22.03.06 | La mujer tiende puentes para la paz publicat a AIS
Pròxima publicació Baròmetre 10 sobre conflictes, drets humans i construcció de pau

- Eleccions parlamentàries a Tailàndia

2 d’abril

- Data límit establerta per la UE per a que Sèrbia i Montenegro entregui a R.
Mladic al TPI per a l’ex Iugoslàvia

5 d’abril

- Eleccions parlamentàries a Illes Salomón

5 d’abril

- Primera volta eleccions presidencials al Perú

9 d’abril

- Segona trobada del Govern de Sri Lanka i el LTTE

19 d’abril

- Segona volta eleccions parlamentàries a Haití

21 d’abril

- Eleccions parlamentàries a Laos

30 d’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
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