
    
 

 

 
• ALGÈRIA: Continua la violència després de l’assassinat a mans de les Forces Armades de 15 

presumptes autors de la mort en una emboscada de 13 oficials de duana. 
• MYANMAR: Les Forces Armades porten a terme la pitjor ofensiva militar de l’última dècada contra 

població de la ètnia karen provocant milers de desplaçats. 
• SOMÀLIA: El President denuncia que la col•laboració dels EUA amb els senyors de la guerra de 

Mogadishu està provocant l'escalada de la violència. 
• SÈRBIA i MONTENEGRO: La UE suspèn indefinidament les negociacions amb Sèrbia per no haver 

capturat ni entregat al TPI per a l’Ex Iugoslàvia a l’ex general Ratko Mladic, perseguit per crims de 
guerra i crims contra la humanitat. 

• SUDAN (SUD): Els enfrontaments armats protagonitzats per diverses milícies del sud de Sudan 
forcen l’evacuació d’organitzacions humanitàries i incrementen les incerteses entorn de l’acord de 
pau. 

• TIMOR-LESTE: Es produeixen rumors sobre un intent de cop d’Estat després del brot de violència a 
Dili, que va provocar desenes de ferits i la fugida de milers de persones. 
  

 

  

 

 
• EGIPTE: Organitzacions de drets humans denuncien una escalada de la repressió governamental 

després de l’arrest de membres de Germans Musulmans i de manifestants a El Caire i Alexandria. 
• INDONÈSIA: Alguns dels principals partits indonesis s’oposen a la constitució d’un tribunal de drets 

humans i d’una comissió de la veritat i la reconciliació a Aceh. 
• SRI LANKA: La greu escalada de la violència porta a la SLMM a considerar la situació de guerra de 

baixa intensitat. 
• SERBIA AND MONTENEGRO (KOSOVO): La quarta ronda de negociacions entre serbis i 

albanokosovars finalitza sense acords sobre el futur de la província. 
• TXAD: Idriss Déby guanya les eleccions en un clima de calma i de baixa participació marcades per 

les amenaces dels grups armats i pel boicot de l'oposició política. 
• SUDAN (DARFUR): S’aconsegueix un acord de pau a la regió sudanesa de Darfur sense el suport 

de dos grups armats d’oposició. 
  

 

  

 

 
• CÔTE D’IVOIRE: L'inici del procés de desarmament i de la campanya d’identificació de votants obre 

importants expectatives en la pacificació del país. 
• FILIPINES: Un tribunal dels EUA obliga el Govern filipí a indemnitzar a milers de víctimes de la 

dictadura de Marcos amb els diners d’un compte il•legal que aquest havia obert als EUA. 
• GEÒRGIA (ABJÀZIA): El Grup de treball de la ONU per la resolució del conflictes de Abjàzia es 

torna a reunir després de cinc anys d’inactivitat. La reunió coincideix amb la presentació d’un nou pla 
de pau per part del Govern separatista Abjàzia. 

• ISRAEL – PALESTINA: El líder laborista i Ministre de Defensa israelià, Amir Peretz, fa una crida a 
iniciar converses de pau amb els palestins abans que Israel dugui a terme el seu pla unilateral de 
definició de fronteres. 

• NEPAL: Després de la seva reobertura, el Parlament de Nepal retira els poders al Rei i s’obre la 
porta a un procés de negociació amb els maoistes. 

• REGNE UNIT (IRLANDA DEL NORD): L’Assemblea de l’Ulster es constitueix de nou, després de 
quatre anys de tancament, amb l’objectiu de negociar la nova formació d’un Govern compartit. 

• UGANDA: El líder del grup armat LRA, Joseph Kony, accepta la mediació proposada pel 
Vicepresident del sud de Sudan per a posar fi al conflicte armat al nord del país. 
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Darfur: té futur l’acord de pau? 
 
El passat 5 de maig, representants del Govern 
sudanès i de la facció majoritària del grup armat 
d’oposició SLA, liderada per Minni Minawi 
(representant de l’ètnia Zaghawa), van aconseguir 
a Abuja (Nigèria) un acord de pau que intenta 
posar fi a un conflicte armat que des que s’iniciés 
al febrer de 2003 ha provocat unes 300.000 
víctimes mortals i més de dos milions de 
desplaçats. L’acord, entre altres aspectes, 
contempla el desarmament de les milícies 
Janjaweed i dels grups armats durant els pròxims 
mesos, la celebració d’eleccions locals al 2009 i 
d’un referèndum d’autonomia un any després, la 
concessió als grups armats de determinades 
quotes de poder en les institucions estatals o la 
creació de zones segures per a garantir l’accés 
humanitari. No obstant, altres dos grups armats, la 
facció minoritària del SLA liderada per Abdel 
Mohamed Ahmed Nur (representant de l'ètnia Fur) 
i el JEM, no s'han sumat a l'acord, exigint majors 
quotes de poder i un increment de les 
compensacions econòmiques per a les víctimes. 
Aquest fet, sumat a la constant inseguretat, 

  
a la greu crisi humanitària i difícil accés de les 
organitzacions humanitàries o a la debilitat 
mostrada per les forces de manteniment de la pau 
de la UA (AMIS), fa presagiar una difícil 
implementació dels compromisos adquirits. Per la 
seva banda, Nacions Unides ha aprovat una 
resolució que preveu el desplegament d'una missió 
que tracti d’enfortir als 7.000 efectius de la UA 
(finalment acceptada per Khartum), així com la 
imposició de sancions als líders de les parts que 
no han secundat l’acord. Sens dubte, la millora de 
la seguretat i la certificació de l’abandó de les 
armes per part de les milícies i grups armats 
suposen el més important i complex dels esculls, 
sobre tot quan els advertiments respecte al perill 
que es regionalitzi el conflicte i la progressiva 
implicació del Txad estan en el punt més àlgid 
d’aquests últims anys. A més, no cap obviar l'incert 
escenari que es planteja al sud del país, on la 
implementació dels acords de pau signats al gener 
de 2005 sembla gairebé estancada, alhora que 
s'han produït alguns rebrots de la violència. 

 

 

  

   
  

 

• Burundi: retos y perspectivas de construcción de paz.

• Más paz en Asia, menos guerra en África.Publicado en AIS

• L'any del Tsunami. Publicat a C&J 

• EUFOR RD Congo, un reto para la UE y para España. Comunicat de premsa de la Unitat d'Alerta 

 

  

  
- Eleccions presidencials a República Txeca 2 i 3 de juny 

 - Eleccions presidencials a Perú (segona volta) 4 de juny  

- Eleccions parlamentàries a Eslovàquia 17 de juny 

 - Referèndum sobre reformes constitucionals a Itàlia 25 de juny  

- Eleccions parlamentàries a Kuwait 29 de juny 

http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo030.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo029.pdf
http://www.escolapau.org/img/programas/alerta/articulos/06articulo028c.pdf
http://www.escolapau.org/img/prensa/06prensa069.pdf


- Eleccions parlamentàries a San Marino juny 

   

 

  
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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