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• AFGANISTAN:Nacions Unides i diverses organitzacions de drets humans denuncien el creixent 
impacte del conflicte armat sobre la població civil, que s’ha convertit en objectiu de les milícies 
Talibanes.

• ALGÈRIA: Un atemptat reivindicat per l’Organització d’al-Qaeda al Magreb Islàmic contra la seu del 
Govern i una comissaria a Alger provoca la mort de 30 persones i més de 200 ferits.

• FILIPINES: Els enfrontaments entre les forces armades i el MNLF al sud del país, els més intensos 
en els darrers anys, provoquen la mort de desenes de persones i el desplaçament d’unes altres 
40.000.

• MYANMAR: S’intensifiquen les operacions militars de contra-insurgència contra els grups armats 
d’oposició en els estats Karen i Shan.

• PAKISTAN: Les forces de seguretat pakistaneses i les patrulles civils armades s’uneixen per a 
combatre les milícies talibanes a la zona de Waziristan causant més de 50 morts.

• PALESTINA: L’organització armada de Hamas, les Brigades Izzedine al-Qassam, anuncia la fi de 
l’alto el foc declarat el novembre degut a l’assassinat de palestins a Cisjordània i Gaza per part de 
les forces israelianes.

• SOMÀLIA: Es produeixen els pitjors enfrontaments dels últims 16 anys entre el Govern Federal de 
Transició, recolzat per les forces armades etíops, i la insurgència somali, que ja han causat des de 
febrer més de 1.000 morts i 400.000 desplaçats a la capital.

• TURQUIA: L’exèrcit intensifica els seus atacs contra el grup armat kurd d’oposició PKK al sud-est 
del país, matant a 29 combatents en deu dies, mentre el PKK anuncia que trencarà l’alto el foc si el 
Govern turc no accedeix a negociar.

• CÔTE D’IVOIRE: Després de la firma de l’acord de pau, la zona de confiança que divideix el país és 
desarticulada i el Govern promulga una llei d’amnistia que deixa impunes els crims de guerra.

• ERITREA - ETIÒPIA - SOMÀLIA: El conflicte a Somàlia adquireix progressivament dimensions 
regionals després de l'atemptat del grup independentista somali FNLO a la regió etíop d'Ogaden 
contra interessos petroliers xinesos i la retirada d'Eritrea de l'IGAD per la seva política respecte a 
Somàlia.

• GEÒRGIA (OSSÈTIA DEL SUR): El Govern georgià prepara un nou pla de pau que contempla 
crear una unitat administrativa provisional a Ossètia del Sud, iniciativa rebutjada pels líders 
independentistes.

• INDONÈSIA (ACEH): L’esclat simultani de dos artefactes explosius, a una caserna policial i a la 
residència d’un antic dirigent del GAM, es converteix en el primer incident de gravetat des de la 
signatura de l’acord de pau a l’agost del 2005.

• KIRGUISTAN: Les protestes socials durant diversos dies organitzades per l’oposició finalitzen 
després d’enregistrar-se enfrontaments violents, mentre el President surt reforçat tot i el clima 
continuat d’inestabilitat política.

• NEPAL: El retard en la celebració de les eleccions a l’Assemblea Constituent, acordades inicialment 
pel juny, podria posar en perill el procés de pau, segons els partits polítics.

• NIGÈRIA: Les eleccions generals, marcades pel frau i la mort de més de 150 persones, donen la 
victòria del partit presidencialista PDP.

• RD CONGO: El líder opositor J.P. Bemba abandona el país després dels enfrontaments 
desencadenats a Kinshasa que van causar 600 víctimes mortals, fet que suposa un fort cop als 
esforços per establir la democràcia al país.

• SÈRBIA: Els partits segueixen sense arribar a un acord per a la formació del Govern, mentre el no 
compliment del termini de tres mesos, que s’acaba a mitjans de maig, obligaria a celebrar noves 
eleccions.
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• SIRIA – ISRAEL: S’incrementa la tensió entre ambdós països després de l’alerta d'un possible 
conflicte, llançada per fonts governamentals síries, si Israel no accepta iniciar negociacions de pau.

• SUDAN (DARFUR): El Govern és acusat de violar l’embargament d’armes sobre Darfur després 
d’acceptar el desplegament de la segona fase del pla d’acció conjunt UA-ONU.

• ANGOLA: L’ACNUR acaba el seu programa de repatriació de refugiats angolesos, després que 
més de 410.000 persones hagin tornat al país des del final de la guerra.

• IRAQ: La ciutat suïssa de Ginebra acollirà pròximament una conferència de reconciliació nacional 
sobre l’Iraq que reunirà totes les formacions polítiques iraquianes, inclosa l’Associació d’Ulemes 
Musulmans.

• TIMOR-LESTE: Se celebren sense incidents significatius les primeres eleccions presidencials 
després de la independència, en les que l’actual Primer Ministre i el candidat del partit oficialista 
FRETILIN disputaran la segona volta. 

• TXAD - SUDAN: Líbia promou un acord de pau entre el Txad i el Sudan per evitar l'escalada de la 
tensió després dels primers combats directes entre les FFAA d'ambdós països en territori sudanès.

• UGANDA: El Govern i el grup armat d'oposició LRA reprenen les converses de pau i acorden 
l'extensió del cessament d'hostilitats per un període de tres mesos.

  

Algèria 11-A o la perpetuació de la violència
 
Els atemptats del passat 11 d’abril a Alger han 
suposat un fort impacte, tant a nivell intern com 
internacional. Els motius han estat diversos: en 
primer lloc, pel gran nombre de víctimes que han 
provocat, més de 30 morts i prop de 200 ferits, la 
majoria civils; en segon lloc, per haver anat dirigits 
al cor del poder polític, el Palau del Govern i seu 
de l’Executiu; i finalment, per haver posat de 
forma dràstica el segell d’al-Qaeda a les accions 
de l’anomenat fins fa poc Grup Salafista per a la 
Predicació i el Combat (GSPC). L’alarma principal 
ha vingut donada per aquest darrer fet, que ha 
estat interpretat com la solidificació de l’aliança 
tàctica del grup algerià amb el djihadisme 
internacional, ja anunciada el passat setembre de 
2006 amb la proclamació del vincle del GSPC 
amb Bin Laden i posteriorment amb el canvi de 
nom, Organització d’al-Qaeda al Magreb Islàmic 
(OQMI). 
 
Ara bé, un conjunt d’elements obliguen a redirigir 
la mirada cap a la situació interna del país. Des de 
la violència quotidiana que va sacsejar Algèria 
durant la dècada dels noranta, els atacs entre les 
forces de l’Estat i els diferents grups armats no 
han cessat. Com a exemple, a l’any 2006 la xifra 
donada per la premsa situava en més de 400 el 
nombre de persones mortes per la violència. És 
cert que la naturalesa dels atacs ha canviat: si fins 
al 1997-98 anaven dirigits sobretot contra la 
població civil, després van tenir com a blanc 
principal les forces de policia i de l’exèrcit, 
precisament a partir de l’aparició del GSPC com a 
escissió del GIA. Tanmateix, s’ha mantingut 
l’oposició entre el Govern i aquells grups armats 
que expressen el seu rebuig a la política del règim 

 
beneficis a ambdues organitzacions, inclòs 
l’augment de la repercussió mediàtica de les 
accions de l'OQMI, més que no pas la 
manifestació d’un fenomen de violència nou. 
 
El descontentament de la població al país es 
notable. En primer terme, la precària situació 
econòmica de bona part dels algerians contrasta 
amb els ingents ingressos provinents de les 
reserves petroleres i gasístiques. En segon terme, 
el fort poder de què gaudeixen instàncies com 
l’Exèrcit o el seu Servei d’Intel•ligència (el DRS), 
juntament amb la falta d’oportunitats de 
participació política, fan del règim algerià un espai 
amb serioses deficiències democràtiques. Per 
altra banda, la implementació d’una Carta per la 
Pau i la Reconciliació Nacional el 2005 s’ha 
revelat, per diversos motius, com un instrument no 
només ineficaç per abordar el passat i el present 
de violència, sinó també contraproduent. La Carta 
promoguda pel President A. Bouteflika impedeix 
fer llum a les massacres dels anys noranta i jutjar-
ne els responsables d’ambdós bàndols. A la 
vegada, la minimització del conflicte, en paral•lel a 
l’anàlisi del problema per part del Govern en 
termes quasi exclusivament securitaris (adscrit a 
la ‘lluita antiterrorista’ promoguda pels EUA), ha 
ofert pocs resultats a l‘hora de posar fi al 
prolongat conflicte que pateix el país, tal i com 
demostra l’atemptat de l’11 d’abril. Així, la crisi 
global en la què es troba Algèria requereix de molt 
més que receptes militars i enfocaments 
securitaris. Requereix d’apostes de redistribució 
econòmica i d’oportunitats socials i polítiques als 
joves i al conjunt de la ciutadania; d’un veritable 
debat polític inclusiu; i sobretot, de l’establiment 
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algerià, que entre altres coses qualifiquen de 
seguidista cap a occident. En aquest sentit, 
l’adscripció a al-Qaeda del fins ara GSPC cal 
entendre-la com una aliança que proporciona

de mecanismes de justícia que no es basin en la 
impunitat dels perpetradors de la violència i que 
garanteixin el respecte als drets humans. 

  

• La confluència entre nacionalisme, gènere i feminisme: una anàlisi rellevant per als conflictes i la 
construcció de pau? Publicat a Mujeres en Red (en castellà) 

• I l'antiga Birmània? Publicat a La Vanguardia (en castellà) 

• El sector educatiu: objectiu militar. Publicat a El Corresponsal de Medio Oriente y África (en 
castellà i català) 

Eleccions parlamentàries a Burkina Faso 6 de maig

Segona volta de les eleccions presidencials a Timor-Leste 8 de maig

Eleccions legislatives a Seychelles 10 de maig

Eleccions parlamentàries a Armènia 12 de maig

Segona volta de les eleccions presidencials a Mali 13 de maig

Eleccions legislatives a Filipines 14 de maig

Eleccions parlamentàries a Algèria 17 de maig

Eleccions parlamentàries a Vietnam 20 de maig

Eleccions parlamentàries a Ucraïna 27 de maig

 

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  

 

 
Si no pot previsualizar la imatge realitzi un clic aquí 
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