
    
 

 

 
• FILIPINES: Els enfrontaments entre el MILF i milícies pro governamentals a Mindanao provoquen 

desenes de morts i el desplaçament d'unes 30.000 persones. 
• ÍNDIA: Un atemptat a la ciutat de Mumbai atribuït a grups armats caixmirs causa 200 morts i provoca 

la interrupció de les negociacions de pau entre Índia i Pakistan. 
• ISRAEL – LÍBAN: Els atacs israelians contra el Líban han provocat la mort de més de 500 persones i 

el desplaçament d'una cinquena part de la població libanesa. 
• SRI LANKA: Les forces armades bombardegen posicions del LTTE causant diverses baixes en el 

grup armat, en el que suposa una greu escalada de la violència. 
• SUDAN (DARFUR): Les ONG i agències humanitària abandonen diverses zones al convertir-se en 

objectiu directe dels atacs armats mentre la nova aliança d’oposició armada NRF ataca una ciutat a 
la regió nord de Kordofan trencant la treva vigent a Darfur. 

  
  

 

  

 

 
• CÔTE d’IVOIRE: Les milícies simpatitzants del Presidnt, Jeneusses Patriotes, obstaculitzen de forma 

violenta el procés d’identificació per al cens. 
• EL SALVADOR: El FMLN sol•licita a Nacions Unides l'immediat restabliment d'una missió de 

verificació dels acords de pau. 
• ETIOPIA – SOMÀLIA: Seguint els avanços de la UIC cap a Baidoa, seu del Govern Federal 

Transitori, tropes etíopes penetren en territori somali amb la intenció de recolzar a l'Executiu. 
• INDONÈSIA (ACEH): L’aprovació de la nova legislació per a Aceh per part del Parlament indonesi 

genera recels entre el GAM i organitzacions de la societat civil. 
• RD CONGO: Irregularitats, intimidació i violència en els primers dies de la campanya electoral que 

conduirà al país a celebrar les primeres eleccions en més de 40 anys. Mentre a la regió oriental el 
MRC ha deposat les armes a canvi de amnistia. 

• SÈRBIA (KOSOVO): Fracassen les negociacions entre els màxims dirigents serbis i albanokosovars 
per a resoldre l'estatut definitiu de la província. 

• SOMÀLIA: El Consell de Tribunals Islàmics derrota a l’últim senyor de la guerra de Mogadishu 
recolzat per EUA. Mentre a Baidoa, almenys 19 Ministres i Viceministres dimiteixen i promouen una 
moció de censura contra l'actual Govern al considerar-ho no apte per a aconseguir la pau. 

  
  

 

  

 

 
• ANGOLA (CABINDA): El Fòrum Cabindès per al Diàleg es reuneix a Brazaville (Congo) amb el 

Govern angolès per a signar un acord de pau basat en la amnistia, la reducció de forces armades a 
Cabinda i la desmilitarització i reinserció de combatents cabindessos. 

• XIPRE: Important acord per a l'avanç del procés de pau entre els líders grec i turc-xipriotes. 
• RÚSSIA, FED. DE (TXETXÈNIA): El Ministre d'Exteriors de la autoproclamada República Txetxena 

de Ichkeria anuncia la disposició de la resistència txetxena a participar en converses de pau. 
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Un acord de pau per a Cabinda
 
El passat 15 de Juliol, el Govern d’Angola i el 
Fòrum Cabindès per al Diáleg (FCD), plataforma 
que agrupa a diverses associacions civils, 
representants de l'Església Catòlica i dirigents dels 
grups armats d’oposició que operen en la zona 
units sota el nom de FLEC, van signar un acord de 
pau, posant fi a 30 anys de enfrontaments. El text 
es basa en cinc punts: cessament d'hostilitats, 
amnistia per als membres del FLEC, reducció del 
nombre d'efectius de les forces armades a 
Cabinda, desmilitarització i reinserció social del 
FCD. L’última reunió es va dur a terme a 
Brazzaville, amb l'auspici de la Unió Africana i del 
seu actual President, S. Nguesso, després del 
procés de diàleg emprès per ambdues parts en el 
mes de març, amb continues reunions a territori 
cabindès.  
A Cabinda s'extreu el 90% de la producció 
petrolífera angolesa, sense que això hagi repercutit 
en la millora de les condicions de vida dels seus 
habitants. 
Des que Angola s'annexés el territori després de 
proclamar la seva independència de Portugal en 
1975,  

  
han sorgit múltiples grups que durant els últims 30 
anys han lluitat per aconseguir l’autonomia de la 
regió. 
No obstant això, tant les negociacions com l'acord 
final de pau han estat constantment posats en 
dubte per diferents sectors del FCD, que 
consideren que el representant que va signar els 
acords, B. Bembe, no respecta la voluntat del 
poble de Cabinda i s'està apropant al Govern 
angolès amb la intenció d'obtenir beneficis propis. 
Un dels punts més discutits és la falta d'una clara 
definició de l'estatut especial per a la regió i de les 
competències del govern local, que haurien 
d’haver-se reforçat després de la signatura de la 
Pau. El sector crític també crida l’atenció sobre la 
falta d'autoritat que el representant de la FCD té 
per a ordenar al FLEC que abandoni la lluita i lliuri 
les seves armes, assenyalant que la persona 
idònia per a haver negociat l'acord seria el 
President de la coalició armada, N. Tiago. Segons 
la organització Global Witness, caldrà esperar per 
a veure la credibilitat que l'acord de pau té a la 
població i l'efecte que provoca al FLEC. 

 

 

  

   
  

 

• Alertas para un camino de construcción de paz. Publicat a Cuadernos para el Diálogo. 
• Los ataques israelíes en Gaza: nuevas violaciones de la legalidad internacional. Comunicat de 

premsa de la Escola de Cultura de Pau

• Se incrementan las hostilidades en 12 países en conflicto. Comunicat de premsa de la Escola de 
Cultura de Pau 

 

  

  
- Eleccions parlamentàries a Tuvalu 3 d'agost 

 - Eleccions presidencials i parlamentàries a Guyana 28 d'agost  

- Eleccions presidencials i parlamentàries a Angola agost 

   

http://www.escolapau.org/img/prensa/06prensa071.pdf
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http://www.escolapau.org/img/prensa/06prensa070.pdf
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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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