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• ALGÈRIA: Des de l'inici del ramadà, l'Organització d'al-Qaeda al Magreb Islàmic ha assassinat 17
•
•
•
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•
•

membres dels cossos de seguretat i ha perpetrat un atemptat contra interessos estrangers en el
país.
FILIPINES: El grup armat d'oposició NPA rebutja una amnistia oferta pel Govern.
NEPAL: Es produeix una escalada de la violència intercomunitària a Terai després que grups
armats de la regió perpetressin diversos atemptats amb bomba a la capital del país.
NIGÈRIA (DELTA NÍGER): El grup armat MEND declara trencada la treva amb el Govern que va
iniciar fa quatre mesos després de la detenció a Angola d'un dels seus principals líders.
PALESTINA – ISRAEL: Incursions de l'exèrcit israelià a Gaza provoquen la mort de diversos civils
després que Israel declarés la Franja com a territori hostil i amenacés amb interrompre el
subministrament elèctric i de combustible.
RD CONGO: Es desencadenen nous enfrontaments entre les forces armades i les milícies del
general dissident tutsi Laurent Nkunda, fet que suposa la ruptura de la treva assolida.
TXAD - R. CENTREAFRICANA: Human Rights Watch denuncia greus violacions dels drets humans
contra la població civil per part dels grups armats i de les forces armades als seus respectius països.

• AFGANISTAN: El Govern reconeix haver-se acostat als talibans, fet que podria conduir a unes
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negociacions de pau.
ERITREA - ETIÒPIA: Etiòpia alerta de la possible ruptura de l'acord que va posar fi a la guerra amb
Eritrea, pel qual les parts es van comprometre a acceptar la demarcació fronterera que encara no ha
estat implementada.
XIPRE: La reunió entre els líders turcoxipriota i grecoxipriota per reactivar la resolució del conflicte
conclou sense avenços, enmig d'acusacions mútues pel seu fracàs.
GEÒRGIA: El President demana la revisió total dels processos de pau d'Abkhàsia i Ossètia del Sud,
inclosa la missió d'observació de les Nacions Unides.
LÍBAN: Es posposa la votació d'un nou President després de l'assassinat d'un parlamentari de la
coalició antisiriana.
MALI - NÍGER: La reactivació de la insurgència tuareg al nord de Níger i Mali fomenta la
col•laboració en matèria de seguretat entre ambdós països malgrat la falta de reconeixement sobre
l'existència dels grups armats tuareg per part dels Governs.
MÈXIC: L'Exèrcit Popular Revolucionari reivindica l'autoria de quatre atemptats contra oleoductes i
reclama el lliurament de dos dels seus militants desapareguts.
MYANMAR: Les protestes socials protagonitzades per desenes de milers de persones a diverses
ciutats del país són reprimides durament pel Govern militar, causant centenars de ferits i detinguts, a
més de nou morts.
PAKISTAN: El govern expulsa l'ex Primer Ministre Sharif a l’arribada al país després de set anys
d'exili.
SÈRBIA (KOSOVO): Els equips negociadors de Kosovo i Sèrbia mantenen les seves posicions
enfrontades mentre continuen noves trobades sota mediació internacional.
SOMÀLIA: Es crea a Eritrea una nova coalició de diversos sectors d'oposició somali al Govern
Federal de Transició i a les tropes etíops que el recolzen, i que preveu tant la via diplomàtica com la
lluita armada.
SUDAN (DARFUR): Malgrat l'anunci de les futures negociacions de pau, la violència augmenta a
Darfur amb nous atacs a la població civil i contra la missió de la UA.
TIMOR-LESTE: Comença la cinquena sessió d'audiències de la Comissió de la Veritat i Amistat en
un clima d'oposició als treballs d'aquest òrgan per part de la societat civil i de l'ONU.
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• TURQUIA: L'exèrcit estén per tres mesos més les zones de seguretat especial a tres províncies del
sud-est, mentre els governs turc i iraquià firmen un acord contra el PKK que exclou operacions
militars transfrontereres.

• BOLÍVIA: El Tribunal Suprem tramita la petició d'extradició de l'ex President Gonzalo Sánchez de
Lozada als EUA, acusat de genocidi.

• CÔTE D'IVOIRE: La zona de seguretat que divideix el país es converteix en zona verda protegida
•
•
•
•
•
•

per unitats conjuntes amb el suport de l'ONUCI mentre el Govern posa en funcionament les
audiències itinerants per a l'elaboració del cens.
FILIPINES: El Govern filipí anuncia que podria reprendre les negociacions amb el grup armat
d'oposició MILF.
ISRAEL: Un grup de personalitats del món acadèmic i literari demana al Govern la negociació d'un
alto el foc amb Hamas per acabar amb el sofriment de la població israeliana i palestina.
PERÚ: La Cort Suprema de Xile autoritza l'extradició de l'ex President Alberto Fujimori al Perú
acusat de violacions de drets humans i corrupció.
SIERRA LEONE: Els resultats de les eleccions que van donar la victòria al candidat opositor Ernest
Bai Koroma són acceptats per tots els partits polítics després d'uns comicis lliures i transparents.
TAILÀNDIA: El Govern i la insurgència armada que opera al sud del país es reuneixen a Ginebra.
TXAD - R. CENTREAFRICANA: El Consell de Seguretat de l'ONU estableix la missió de
manteniment de la pau de la UE i d'una missió policial de l'ONU amb l'objectiu de garantir la
protecció i l'assistència humanitària dels camps de desplaçats de la zona.

La Revolució Safrà, ¿el camí birmà cap a la democràcia?
Les protestes de caràcter minoritari que es van
iniciar el mes d'agost contra la pujada dels preus
dels combustibles s'han convertit un mes després
en una revolució popular contra l'autoritari règim
que governa Myanmar des de fa mig segle,
després de l'adhesió de milers de monjos budistes
a les protestes iniciades per l'oposició política a la
dictadura militar. L'increment del preu dels
combustibles sembla haver estat la gota que ha
fet vessar el got de la paciència de desenes de
milers de birmans extenuats i empobrits per un
règim repressor i corrupte que ha tancat tots els
espais polítics i socials i ha tractat de mantenir al
país en l'aïllament durant quaranta anys. Des que
el 1990 la Junta es negués a reconèixer
l'aclaparadora victòria a les urnes de la què un
any després seria nomenada Premi Nobel de la
Pau, Aung San Suu Kyi, qualsevol intent de
protesta o mobilització social en contra del règim
ha estat severament castigat.
Tanmateix, diversos factors semblen haver
confluït en les protestes que des del mes d'agost
han augmentat progressivament als carrers de
Rangun i a altres importants ciutats del país i que
podrien portar a pensar que les possibilitats de
posar fi a la dictadura són, com a mínim, menys
remotes que en altres ocasions. En primer lloc, es
pot destacar la presència pacífica de desenes de
milers de persones reclamant millors condicions
de vida i obertura política als carrers de Rangun i
altres importants ciutats del país. Es pot destacar
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atrevit a enfrontar-s'hi. En segon lloc, els esforços
diplomàtics internacionals que en els últims
mesos semblen haver-se intensificat no solament
en la persona de l'Enviat Especial del Secretari
General de l'ONU, Ibrahim Gambari, sinó també
des d'organitzacions internacionals com l’ASEAN i
països com el Regne Unit i els EUA. La visita de
Gambari al país després de dies de violència
policial als carrers de Rangun i la seva trobada
amb Aung San Suu Kyi són mostra de l'atenció
internacional posada sobre la junta militar.
Finalment, el suport a les protestes pacífiques que
alguns dels més emblemàtics grups armats han
ofert als monjos i a l'oposició política, permetria
entreveure algunes possibilitats de pacte entre
oposició política i armada, tal com va succeir
reeixidament al Nepal recentment. Es pot afegir
que la recent finalització del procés de consultes
per a la reforma de la constitució (conegut com a
Convenció Nacional), qualificat de farsa per
amplis sectors nacionals i internacionals
contribueix a augmentar la incertesa sobre el futur
polític del país.
La censura informativa imposada després que les
imatges de la repressió hagin ocupat portades
dels més importants diaris de tot el món, tallant
qualsevol comunicació amb l'exterior del país, ha
posat de manifest que la capacitat que ha tingut la
massiva presència ciutadana als carrers per
atreure l'atenció de la comunitat internacional no
ha resultat indiferent al règim militar. Aquest
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la rellevància del protagonisme adquirit pels
monjos, donat l'important paper que juguen en la
societat, sent mereixedors d'un respecte i
veneració generalitzats, i sobretot tenint en
compte que mai fins ara el règim militar s'havia

doncs, ha de ser el moment perquè aquesta
mateixa comunitat internacional recolzi els
esforços del poble de Myanmar per acabar amb
una de les dictadures més llargues i repressores
del món.
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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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