Boletín mensual

• ISRAEL - PALESTINA: Israel aprova el tall de subministrament elèctric a la Franja de Gaza, enmig
del deteriorament alarmant de la situació humanitària segons l'ONU.

• NÍGER: El grup armat MNJ denuncia l'assassinat de 12 civils d'ètnia tuareg per part de les forces
•
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•
•
•
•
•

armades, mentre l'exèrcit assegura que es tractava de membres del MNJ.
PAKISTAN: El Presidente Musharraf decreta l'estat d'excepció al mig de la crisi política generada
després de la revalidació del seu mandat en unes eleccions boicotejades per l'oposició i després
que un atemptat contra l'exPrimera Ministra Benazir Bhutto a la seva arribada al país causés la mort
a prop de 140 persones.
PAKISTAN (WAZIRISTÁN): Moren 250 persones per enfrontaments entre les forces armades i la
insurgencia talibana.
RD CONGO (KIVU NORD): Es desencadenen greus enfrontaments entre l'exèrcit i les milícies del
general dissident Laurent Nkunda, amb risc de desestabilització per a la regió.
SOMÀLIA: Dimiteix el Primer Ministre del Govern Federal de Transició com a resultat de la pugna
amb el President del país mentre persisteix la greu situació de violència a la capital.
SOMÀLIA (SOMALILÀNDIA - PUNTLÀNDIA): Es produeix una escalada de la violència entre
Somalilàndia i Puntlàndia que pot provocar una greu crisi humanitària.
SUDAN (DARFUR): Els atacs contra camps de desplaçats per part de les forces armades i les
milícies janjaweed i la mort de 10 soldats de l'AMIS per presumptes membres d'un grup armat
d'oposició a Darfur dificulten les perspectives de pau.
TURQUIA –IRAQ (KURDISTAN): El parlament turc autoritza una possible ofensiva de gran escala
contra el PKK al nord de l'Iraq en un context de agreujament dels enfrontaments entre l'exèrcit i grup
armat.

• AFGANISTAN: Una comissió conjunta de l'Afganistan i el Pakistan dissenyarà l'agenda de les
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negociacions amb els talibans.
TXAD – R. CENTREAFRICANA: La UE dóna llum verda a una missió de protecció de la població
refugiada i desplaçada a la regió fronterera entre el Txad i la R. Centreafricana al costat de Darfur.
CÔTE D'IVOIRE: La lentitud en el procés de DDR i de censat pot obstaculitzar els avenços en la
implementació de l'acord d'Ouagadougou.
GEÒRGIA (OSSÈTIA DEL SUD): El Govern georgià reclama de nou el canvi de format de les
negociacions després del fracàs de la sessió plenària de la comissió quatripartita.
MYANMAR: El Govern adopta una posició ambivalent en les negociacions, expulsant el coordinador
resident de l'ONU però reunint-se amb la líder opositora Aung San Suu Kyi.
SAHARA OCCIDENTAL: Un informe del Secretari General constata la rigidesa de les posicions
entre el Marroc i el Front POLISARIO després dels dos encontres celebrats.
SÈRBIA (KOSOVO): Rússia i Sèrbia demanen que les converses entre les parts per negociar
l'estatus final de la província s'ampliïn més enllà de la data prevista de desembre malgrat la falta
d'avenços.
SUDAN: L'abandonament del Govern d'Unitat Nacional per part de l’SPLM podria afectar
seriosament el procés de pau al sud i les pròximes negociacions sobre Darfur.
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• BOLÍVIA: Les principals forces polítiques aproven la inclusió en la Constitució d'una provisió sobre
•
•
•
•
•

descentralització i autonomies, un dels principals focus de tensió dels darrers mesos.
TXAD: El Govern firma un acord de pau amb quatre dels principals grups armats d'oposició del país.
FILIPINES: El Govern i el MILF acorden reprendre les converses de pau, bloquejades des de finals
de l’any passat.
ISRAEL – PALESTINA: Prop de 600.000 israelians i palestins demanen assolir un acord de pau en
el pròxim any basat en la creació de dos Estats i la retirada d'Israel a les fronteres prèvies al 2067.
MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El Govern es mostra disposat a tornar sense condicions prèvies a
la taula de negociacions sobre el conflicte de la seva regió independent de facto.
ZIMBABWE: L'acord entre l'oposició i el Govern per esmenar la Constitució i permetre celebrar els
comicis presidencials i parlamentaris de forma simultània el 2008 constitueix un primer èxit de la
mediació sud-africana, encara que continua la repressió política.

Tambors de guerra a la frontera turco-iraquiana
La tensió entorn del conflicte que enfronta al
Govern turc i el grup armat d'oposició kurd PKK
s'ha deteriorat de forma alarmant. Si bé s'han
registrat enfrontaments de nivell considerable
durant tot l'any, a l'octubre l'escenari s'ha endurit
per l'efecte de l'acumulació i la intensificació: els
xocs entorn de la frontera amb l'Iraq s'han
incrementat en nombre i impacte; Turquia ha
continuat bombardejant a escala limitada
posicions considerades del PKK al nord de l'Iraq;
les àrees del sud-est decretades com a zones de
seguretat, amb restriccions per als civils i
controlades per l'exèrcit, s'han ampliat i prorrogat
temporalment, sense que transcendeixi suficient
informació sobre el que està succeint en elles. A
aquest escenari de violència, que no marca una
novetat sinó una tendència progressiva i endurida,
se li ha obert l'octubre una porta que podria portar
a una fase més complexa, més violenta i perillosa:
la d'un conflicte armat obert regionalizat. En
aquest sentit, les alertes les ha fet sonar
l'autorització gairebé unànime del Parlament turc
a una possible operació militar de gran escala
contra el PKK al nord d'Iraq, amb validesa d'un
any. L'autorització ha vingut precedida, i encara
continua acompanyada, d'una forta pressió
interna mediàtica, militar, política i social favorable
a acabar militarment amb el PKK. L'actitud
desafiadora del Govern turc davant les crides
externes a la moderació és un ingredient més del
clima prebèl•lic que s'ha gestat a Turquia, ja en
fase d'ebullició. L'exigència als EUA i l’Iraq d'un
compromís en la lluita contra el PKK

http://www.escolapau.org/mensual/index20c.php (2 de 3) [07/11/2007 11:00:32]

basat exclusivament en l'òptica antiterrorista i que
exclou atorgar un paper constructiu en el conflicte
a les autoritats kurdes del nord de l'Iraq, només
ha aconseguit pujar la temperatura del conflicte.
En aquest context i davant dels riscos negatius
d'una operació militar de gran escala
(desestabilització del nord de l'Iraq,
conseqüències per a la població civil iraquiana,
enduriment del PKK, perpetuació i agreujament
del conflicte, major militarització en ambdós
costats de la frontera, etc.), es fa necessari sortir
de l'atzucac de la lògica de l'acció-reacció que
dicta actualment la conducta d'ambdues parts.
Les opcions són complexes en el context del
discurs global i local de lluita contra el terrorisme.
No obstant això, si es vol dotar de contingut la fi
última de la pau i l'estabilitat, tan gastada per
l'anomenada comunitat internacional, no s'haurien
de passar per alt les crides successives a una
sortida negociada que ha plantejat el PKK des del
seu alto el foc unilateral d'octubre de 2006,
reiterades de nou aquest mes de tambors de
guerra. Si no, el mantra que “es pot derrotar
sempre al contrari per les armes” pot acabar sent
més costós, en tots els sentits, que acceptar el
preu polític de parlar amb l'enemic. I més quan
l'agenda de l'enemic ja no és incompatible amb la
pròpia. Per això, l'alliberament dels vuit soldats
turcs a començaments de novembre per part del
PKK no hauria de ser vist com un signe de
debilitat sinó com una oportunitat d'aproximació.
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Àsia: increment de la violència i deteriorament dels processos de pau en el darrer trimestre.
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El Sudeste Asiàtic: la pau postergada. Publicat a l’Anuari Àsia Pacífic 2006; editat per Casa Asia,
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Amenaça turca al nord de l’Iraq. Publicat a La Vanguardia, 1 de novembre 2007

Eleccions presidencials a Guatemala

4 de novembre

Eleccions presidencials al Líban

12 de novembre

Eleccions legislatives a Sèrbia (Kosovo)

17 de novembre

Eleccions legislatives al Nepal

22 de novembre

Eleccions legislatives a Croàcia

25 de novembre

Si vol més informació sobre el Programa de Conflictes i Construcció de Pau 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
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