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• TXAD – R. CENTREAFRICANA – SUDAN: Persisteix la greu situació a la regió mentre les Nacions
•
•
•
•
•
•
•

Unides estudien l’establiment d’una força internacional al Txad i a la R. Centreafricana per frenar la
violència procedent de Darfur.
BOLÍVIA: Els enfrontaments entre partidaris i detractors de l’autonomia de Cochabamba provoquen
dos morts i un centenar de ferits, a més d’una greu crisi política i institucional.
ÍNDIA (ASSAM): 61 persones moren en l’estat indi d’Assam després de diversos atacs simultanis
perpetrats pel grup armat d’oposició ULFA.
IRAQ: L’èxode d’iraquians degut a la violència al país constitueix el major moviment de població a
l’Orient Mitjà des de la creació d’Israel el 1948, segons les Nacions Unides.
PAKISTAN – AFGANISTAN: El Pakistan anuncia la seva intenció de construir un mur a la frontera
amb l’Afganistan i de minar la zona.
PALESTINA: Les morts de palestins a mans de les forces de seguretat d’Israel es van triplicar el
2006 respecte l’any anterior, segons ha indicat l’organització de drets humans israeliana B’Tselem.
SENEGAL (CASAMANCE): La mort del dirigent històric de l’MFDC fa témer pel procés de pau a la
regió de Casamance, que pateix nous enfrontaments i desplaçaments.
UGANDA: Les converses de pau entre el Govern i l’LRA celebrades a Jartum segueixen
estancades després de l’abandonament de l’LRA, que acusa la mediació sudanesa de no ser
imparcial i sol•licita la seva substitució i l’establiment d’un nou espai d’encontre.

• BANGLADESH: El President interí dimiteix després de les violentes protestes convocades per
•
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•
•

l’oposició, que havia anunciat que boicotejaria les eleccions previstes pel 22 de gener.
GEÒRGIA (ABKHÀZIA): S’incrementa la tensió a la de facto independitzada regió d’Abkhàzia
després de la mort de tres policies abkhazos i un de georgià i el creuament d’acusacions entre el
Govern georgià i els líders de la regió.
GUINEA: El President, L. Conté, es compromet a nombrar un nou Primer Ministre després de la
vaga general que va provocar la mort de 60 persones i que va fer témer una completa
desestabilització del país.
GUINEA – BISSAU: El Secretari General de l’ONU, Ban Ki-moon, expressa la seva preocupació per
l’augment de la tensió al país després de l’assassinat d’un antic cap de les FFAA.
INDONÈSIA (SULAWESI): S’incrementa la tensió a la regió de Poso després que dos operatius
policials a la cerca de militants islamistes provoquessin la mort de 18 persones.
MYANMAR: L’Assemblea General de l’ONU aprova una resolució denunciant les violacions dels
drets humans al país.
LÍBAN: Els incidents entre partidaris del Govern i de l’oposició han provocat la mort d’al menys 7
persones i ferides a més de 150 durant el mes de gener.
SÈRBIA (KOSOVO): L’Enviat Especial de les Nacions Unides presenta la seva proposta de
sobirania limitada per a Kosovo i s’obre el període de negociacions entre les dues parts enfrontades,
amb incertesa pel seu antagonisme i pel procés de formació de Govern a Sèrbia.
SOMÀLIA: L’UA sol•licita tropes per a la missió africana de pau al país mentre persisteix la violència
contra les tropes etíops i del Govern Federal de Transició a Mogadiscio.
TURKMENISTAN: El règim bloqueja la participació de l’oposició exiliada a les eleccions del febrer,
mentre els candidats oficials prometen continuïtat amb tímides reformes.
TURQUIA: L’exèrcit incrementa la seva ofensiva militar al sud-est del país, mentre el líder del grup
armat kurd PKK fa una nova crida per a resoldre el conflicte kurd.
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• ÍNDIA – PAKISTAN: La coalició de partits independentistes del Caixmir, l’APHC, demana que
s’abandoni la lluita armada per a assolir un acord de pau sostenible.

• NEPAL: Els maoistes nomenen els seus diputats pel Parlament interí.
• RD CONGO: El general dissident tutsi, L. Nkunda, i el Govern arriben a un acord de pau preliminar
facilitat per Rwanda per tal de posar fi a la violència a l’est del país.

• RUSIA – GEÒRGIA: El Govern rus anuncia algunes mesures per a normalitzar les relacions amb el
país veí i superar la crisi dels últims mesos.
• SÍRIA – IRAQ: El President iraquià expressa la seva intenció de promoure el diàleg entre els EUA i
Síria, després de l’entrevista mantinguda amb el President siri en el marc del restabliment de
relacions diplomàtiques entre ambdós països.
• SUDÁN (DARFUR): El President sudanès accepta el pla en tres fases pel reforçament de la AMIS
que suposarà la creació d’una força conjunta ONU – UA.
• TIMOR-LESTE: El Govern es reuneix per separat amb el líder dels militars amotinats a principis de
2006 i amb representants de les milícies pro indonèsies amb l’objectiu d’avançar en la reconciliació
del país.

Kosovo: el repte d'imaginar un futur
La tan reclamada proposta de les Nacions Unides
per a l'estatus de Kosovo no ha ofert fórmules
màgiques però sí elements interessants amb què
superar l'últim capítol dolorós de la història recent
dels Balcans. Com s'esperava, l’Enviat Especial
de l’ONU a Kosovo, M. Ahtisaari, proposa els
elements d'una sobirania limitada per a Kosovo,
descentralitzada i regida pel respecte als drets
humans, amb especial atenció a les minories.
Sense entrar en els detalls (municipalitats,
constitució, exèrcit només amb armes lleugeres,
supervisió internacional, presència de l'OTAN,
etc.), la proposta obre les portes a un eventual
Estat a Kosovo, descartant al seu torn noves
particions o annexions d'aquest. Ara com ara, es
tracta només d’una proposta, oberta a
modificacions, però semblaria que, juxtaposant el
debat entre sobirania i integritat territorial d'una
banda, i el deure de protecció i garantia de drets a
la població per una altra, l'esborrany de M.
Ahtisaari emfatitzaria aquests últims.
Tanmateix, les dificultats en la resolució de
l'estatus de Kosovo són moltes, i els propers
mesos seran claus per a avançar cap a la
construcció d'una pau inclusiva o, per contra, per
crear un terreny fèrtil per a la reedició de tensions.
L'escenari òptim, el de cert acord entre els
Governs de Kosovo i Sèrbia, que facilitaria a la
vegada la llum verda al Consell de Seguretat de
l'ONU, sembla poc probable davant l’antagonisme
entre Belgrad i Pristina. En qualsevol cas, la
formació del nou Govern serbi serà clau, i d'aquí
la urgència en la seva constitució.
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En la seva decisió final, el Consell de Seguretat
també pot finalment imposar una opció, o bé
deixar novament Kosovo en una situació
d’indefinició a partir del veto rus. Fins i tot si la
imposició a Sèrbia fos vista com un mal menor o
necessari, pel seu obstruccionisme, ambdós
escenaris –imposició o nova indefinicióalimentarien frustracions i generarien noves
tensions. Però a més, existeixen altres factors
també substantius i que cal tenir en compte.
Kosovo continua essent un territori sense
reconciliar, amb la seva majoria albanokosovar i la
seva principal minoria, sèrbia, separades i
mantenint vius recels i animadversions. En aquest
escenari, resulta especialment preocupant la falta
de voluntat de les elits d'ambdues poblacions de
construir una entesa: el lideratge serbi de Kosovo,
lleial i seguidista de les elits polítiques de Sèrbia,
no ha volgut involucrar-se en el Govern de
transició de Kosovo - que no reconeix-, el qual al
seu torn no ha sabut crear ponts efectius de
diàleg. Significativament, l'existència de
necessitats comunes (abans que res pau: drets
humans, democràcia, desenvolupament
socioeconòmic, estabilitat, etc.) encara no ha
estat prioritzada com a base comuna davant d'un
antagonisme estancat en la retòrica de les
incompatibilitats i en la mística de les fronteres,
amanit per certs recels internacionals a crear
precedents secessionistes. Per tot això, resulta
vital albirar el Kosovo multiètnic i democràtic que
anuncia M. Ahtisaari, encara que el camí per a
això es presenti enormement complex i incert.
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•

Crisi regional en el triangle RCA – Txad - Sudan. Comunicat de premsa, 1 de febrer.

•

L'Escola de Cultura de Pau de la UAB expressa el seu suport al col•lectiu de dones basques
Ahotsak i destaca les fites assolides per aquest col•lectiu. Comunicat de premsa, 23 de gener.

•

Lliçons i eleccions a Aceh.Publicat a la Agencia de Información Solidaria, 12 de gener

Eleccions parlamentàries a Turks i Caicos

9 de febrer

Eleccions presidencials al Turkmenistan

11 de febrer

Eleccions locals a la de facto independitzada república d’Abkhàzia

11 de febrer

Eleccions parlamentàries a Lesotho

17 de febrer

Eleccions presidencials al Senegal

25 de febrer

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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