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• ZIMBABWE: La policia prohibeix durant tres mesos la celebració de mítings i manifestacions a
Harare després d'impedir de forma violenta l'inici de campanya electoral de l'MDC.

• NIGÈRIA (DELTA DEL NÍGER): El nombre de segrestats a la regió al gener supera el total de
raptes comesos durant el 2006, a la vegada que el grup armat d'oposició MEND demana als
estrangers que evacuïn la zona alertant de l'inici imminent d'una guerra.
• PALESTINA: Segons l'organització israeliana Peace Now segueixen creixent els blocs
d'assentaments jueus a Cisjordània, augmentant la seva penetració dins de territori palestí.
• RD CONGO: Es forma el nou Govern al país amb una important presència de la vella guàrdia del
President J. Kabila.
• TAILÀNDIA: Un atac coordinat al sud del país amb més de 20 explosions simultànies provoca la
mort de vàries persones i fa fracassar l'acostament als grups insurgents iniciat pel Govern.

• AFGANISTAN: Organitzacions de la societat civil alerten contra una llei que podria garantir la
immunitat dels crims de guerra comesos durant el conflicte armat.

• BÒSNIA I HERCEGOVINA: El Tribunal Internacional de Justícia absol a Sèrbia de responsabilitat
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legal i de complicitat directa de genocidi a Bòsnia, encara que la considera culpable de no prevenir
el genocidi a la ciutat bosniana de Srebrenica.
INDONÈSIA (SULAWESI): Representants de la societat civil proposen la partició del districte de
Poso seguint criteris confessionals per a contenir les tensions comunitàries, agreujades en els
darrers mesos.
KIRGUIZISTAN: L'aprovació pel Parlament de la tercera proposta presidencial per a Primer Ministre
evita una altra crisi política immediata, però deixa sense resoldre les tensions de fons.
LÍBAN: La mort de tres persones en una explosió al nord-est de Beirut fa témer un esclat de la
violència sectària en el país.
NEPAL: En paral•lel a la creixent violència que està tenint lloc al sud del país, els partits polítics
aconsegueixen un acord per a tractar de frenar-la.
RÚSSIA (TXETXÈNIA): El Parlament txetxè aprova, a partir d’una proposta de V. Putin, el
nomenament com nou President de Txetxènia de R. Kadyrov, acusat per ONG nacionals i
internacionals de complicitat amb violacions massives de drets humans.
SOMÀLIA: En paral•lel a l'escalada de la violència i la criminalitat a Mogadishu, el Consell de
Seguretat de l'ONU aprova l'establiment d'una missió de pau per a Somàlia.
SRI LANKA: Noruega ofereix al Govern i a l’LTTE donar un nou impuls al procés de pau després de
diversos mesos d'escalada de la violència.
SUDAN (DARFUR): Representants del Govern sudanès es reuneixen amb membres del grup armat
NRF a Líbia, fet que ha estat considerat com una farsa per l’SLA.
TURKMENISTAN: Les eleccions presidencials, celebrades en un context de control i absència de
llibertats democràtiques, confirmen el candidat oficial, G. Berdymukhammedov, com a nou
mandatari, el qual anuncia lleus reformes dintre d'una forta continuïtat.
TURQUIA - IRAQ: El Vicepresident iraquià afirma que el seu país prendrà mesures contra el grup
armat kurd d'oposició PKK, però alerta davant de possibles operacions militars de Turquia al nord de
l'Iraq.
UGANDA: Expira el cessament d'hostilitats entre el Govern i l’LRA en paral•lel a l’estancament de
les converses de pau després de l'exigència de l’LRA de rellevar la mediació sudanesa del procés
de pau.
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• CÔTE D’IVOIRE: Comença a Burkina Faso el diàleg exploratori entre el partit presidencial FPI i
Forces Nouvelles.

• GUINEA: Els sindicats i l'oposició política aproven el nomenament del nou Primer Ministre, L.
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Kouyaté, i posen fi a la vaga general.
BURUNDI: Es posa en funcionament el Mecanisme de Verificació de l'acord de pau entre el Govern
i les FNL després de mesos d’estancament del procés de pau.
ÍNDIA - PAKISTAN: Ambdós països reafirmen el seu compromís amb el procés de pau malgrat
l'atemptat que ha causat la mort a prop de 70 persones.
REGNE UNIT (IRLANDA DEL NORD): En una decisió històrica, el Sinn Fein accepta recolzar el
servei de policia de l'Ulster, condició fixada com a indispensable en el procés de restauració de
l'autonomia.
IRAQ: L’Iran, els EUA i Síria es mostren disposats a assistir a la pròxima conferència internacional
de pau a Bagdad per a tractar la violència en el país.
TIMOR-LESTE: La Comissió de la Veritat i l'Amistat, creada pels Governs de Timor-Leste i
Indonèsia, inicia les audiències públiques sobre els fets de violència esdevinguts el 1999.

Guinea: la fi d'una crisi, l'inici d'un camí.
Després d'un mes i mig de vaga general, la calma
sembla retornar a Guinea amb el nomenament del
nou Primer Ministre Lansana Kouyaté, ex
Subsecretari General de la Comunitat Econòmica
d'Àfrica Occidental (ECOWAS, per les seves
sigles en anglès) i ambaixador de Guinea davant
l'ONU el 1997. Davant la gran pressió exercida
pels sindicats i la població en general, que van
paralitzar tot tipus d'activitat productiva al país, i
amb la mediació de l'ECOWAS a través d'una
missió diplomàtica especial encapçalada per l'ex
President nigerià, Ibrahim Babangida, el President
guineà L. Conté no ha tingut cap altra sortida que
aprovar per decret el nomenament del candidat
proposat pels grups de la societat civil mobilitzats.
El suport de l’antic President s'ha vist
considerablement minvat davant de la forta
oposició política i social que han despertat els
incomptables casos de corrupció, la dura
repressió i l'enfonsament total de l'economia
guineana amb la penosa gestió realitzada pel seu
màxim dirigent. Com a exemple, el Parlament,
controlat pels partits polítics pròxims a L. Conté,
va decidir de forma unànime no prorrogar l'estat
de setge decretat pel President durant 10 dies,
considerant que aquesta mesura no permetria
solucionar la crisi del país i que fins i tot estava
contribuint a agreujar-la. La vaga, que va
començar el 10 de gener denunciant els abusos
de poder per part del cap de l'Estat i l'augment en
els preus del combustible i els aliments bàsics, va
tenir un breu parèntesi el 7 de febrer quan L.
Conté es va comprometre a nomenar un nou
Primer Ministre, i es reinicià dos dies després de
fer-se públic el nom del nou càrrec, Eugène
Camara, un polític
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considerat per l'oposició com una titella del
President.
L'escenari que es dibuixa després del gran atur
massiu i dels més de 113 morts que van sucumbir
davant la dura resposta de les forces de seguretat
de l'Estat, no és gens encoratjador per al
nouvingut L. Kouyaté. No obstant això, diversos
polítics i analistes nacionals i internacionals
coincideixen en assenyalar que l'ex diplomàtic
serà capaç d'iniciar les reformes necessàries per
a aixecar el país si aconsegueix treballar de
manera independent, nomenant un nou Govern
format per tecnòcrates i mantenint allunyats de les
seves decisions els ministres de L. Conté i al
mateix President. Una de les principals claus serà
refer l'economia i aconseguir que els ingressos
obtinguts de l'explotació de bauxita (mineral
utilitzat per a la fabricació d'alumini del qual
Guinea posseeix un terç de la producció mundial)
s'inverteixin en millores econòmiques i socials que
alleugin la situació de nou milions i mig de
guineans. En aquest sentit, el Secretari General
de l'ONU, Ban Ki-moon, ha realitzat una crida a la
comunitat internacional perquè augmenti la seva
cooperació econòmica amb el nou Govern guineà
per a fer possible el procés de reforma i recolzar
els esforços del país per acabar amb la pobresa,
promoure el desenvolupament, la bona
governabilitat i el respecte dels drets humans i de
la llei. A la vegada, acabar amb la impunitat
permetent la investigació de les morts de més
d'un centenar de persones, la majoria civils
desarmats, esdevingudes durant la vaga, seria un
bon inici per a demostrar al poble guineà que
existeix una veritable voluntat de canvi per part
del Govern.
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Trobar noves paraules, crear nous mètodes. La participació de les dones en els processos de pau.
Publicat a CIP-FUEHM.

•

Mauritània en construcció: una oportunitat de mínims o de màxims? (Febrer 2007)

•

La seguretat (humana) a Centreamèrica: retorn al passat?. Publicat a Afers Internacionals
(CIDOB), n. 76

•

Solucionar la inestabilitat política a Guinea: un imperatiu per a la pau a l’Àfrica Occidental.
Comunicat de premsa, 14 de febrer.

Eleccions presidencials a Mauritània

11 i 25 de març
(segona volta)

Eleccions parlamentàries a Estònia

4 de març

Eleccions parlamentàries a Irlanda del Nord

7 de març

Eleccions parlamentàries a Finlàndia

17 de març

Eleccions parlamentàries a Benín

25 de març

Eleccions presidencials a Hong Kong

març

Eleccions parlamentàries a Qatar

març

Eleccions parlamentàries a Síria

març

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
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