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IRAQ: Una onada de violència sense precedents contra comunitats cristianes a la zona de Mossul
provoca el desplaçament de 11.000 persones en dues setmanes.
PAKISTAN: El president reconeix que el país es troba en una situació de guerra i les Forces
Armades revelen que més de 2.000 insurgents han mort a Bajaur com a conseqüència de l'última
operació militar.
R. CENTREAFRICANA: Segons un informe de la missió de l'ONU, els cossos de seguretat de
l'Estat són els principals responsables de les greus violacions dels drets humans que es cometen
al nord del país amb total impunitat.
RD CONGO (EST): El moviment rebel CNDP del general Nkunda avança fins a les portes de
Goma, la capital de Kivu Nord, després de les successives derrotes de les Forces Armades
congoleses i la incapacitat de la MONUC per a fer front a la situació.
SRI LANKA (NORDEST): Les Forces Armades consoliden el seu avanç cap a posicions
estratègiques del grup armat LTTE al nord del país, mentre el Govern assegura que es troben
pròxims a la victòria militar.
TAILÀNDIA – CAMBODJA: Es produeixen els enfrontaments armats més importants dels últims
anys entre les Forces Armades d'ambdós països pel contenciós territorial que els enfronta des de
fa dècades.
TURQUIA (SUD-EST): L'atac més mortífer del PKK contra l'Exèrcit en els últims anys, amb 17
soldats morts, condueix a una escalada del conflicte armat i de la tensió política.
UGANDA (NORD): Els atacs per part de l’ugandès LRA i els enfrontaments entre les Forces
Armades congoleses i aquest grup armat al nord-est de la RD Congo deixen el procés de pau prop
de la ruptura definitiva.

AFGANISTAN: El president revela que ha sol•licitat la mediació de l'Aràbia Saudita per a iniciar
converses de pau amb els talibans.
BÒSNIA I HERCEGOVINA: El Parlament de la República Srpska insisteix en el seu dret a un
referèndum sobre el seu estatus i demana revisar les transferències de poder a les autoritats
centrals.
BOLÍVIA: Després de diversos mesos de negociacions, el Govern i l'oposició aconsegueixen un
acord per a convocar el referèndum sobre la nova Constitució, malgrat el rebuig dels departaments
de Santa Cruz i Chuquisaca.
GEÒRGIA (ABKHÀZIA, OSSÈTIA DEL SUD) – RÚSSIA: S'ajornen les converses internacionals
sobre el conflicte entre Geòrgia i Rússia i es registren diversos incidents de seguretat a les dues
regions secessionistes, mentre Rússia completa el seu replegament de tropes.
GUINEA-BISSAU: Nacions Unides alerta sobre la volàtil situació política i de seguretat al país un
mes abans de la celebració de les eleccions.
NIGÈRIA (DELTA NÍGER): El grup armat MEND decreta un nou alto el foc que no evita que se
segueixin produint atacs contra instal•lacions petrolieres i la detenció per part de l'Exèrcit de més
de 200 suposats integrants del grup.
R. CENTREAFRICANA: El Parlament aprova la nova llei d’amnistia, boicotejada pels partits
opositors i rebutjada pels actors armats.
SÈRBIA – KOSOVO: L'Assemblea General de l'ONU aprova sol•licitar un dictamen al Tribunal
Internacional de Justícia sobre la legalitat de la proclamació d'independència de Kosovo.
SOMÀLIA: 52 ONG fan una crida perquè la comunitat internacional resolgui la greu situació que
travessa el país, on Mogadiscio sofreix una de les pitjors escalades de violència dels últims mesos.
SUDAN: Diversos informes alerten sobre l'augment de les tensions entre les comunitats africanes i
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àrabs al Kordofan Meridional que podrien reobrir el conflicte al sud del país.
TAILÀNDIA: Pocs dies després que dues persones morissin i més de 430 resultessin ferides
durant les protestes contra el Govern, la Cort Suprema va condemnar a dos anys de presó per
corrupció l'exprimer ministre Thaksin Shinawatra, exiliat al Regne Unit.
TXAD: Els principals líders de la rebel•lió es reuneixen a Khartum per a organitzar una direcció
comuna, amb l'objectiu de rellançar l'oposició al règim d'Idriss Déby.

MALI: Les autoritats nigerines detenen al líder de la milícia maliana Ganda Izo responsable de la
mort de diverses persones d'ètnia tuareg a Mali.
NEPAL: El Govern i els grups armats del Terai expressen la seva voluntat de dur a terme
negociacions de pau.
SÍRIA – LÍBAN: Ambdós països estableixen relacions diplomàtiques per primera vegada en 60
anys i es comprometen a respectar mútuament la seva sobirania i independència.

Sri Lanka, tan a prop d’una victòria militar i tan lluny de la pau
Des que al mes de gener el Govern de Sri Lanka
suspengués de manera formal l'acord d'alto el foc
amb l’LTTE –acord que de facto duia trencat molts
mesos- la situació no ha fet més que empitjorar,
aconseguint-se nivells alarmants de morts i
desplaçament forçat com conseqüència del
conflicte armat. En aquests mesos, la
intensificació de l'operació militar de les Forces
Armades contra l’LTTE ha donat com resultat un
progressiu avanç en els territoris fins a llavors
controlats pel grup armat. Les Forces Armades es
troben a les proximitats de la caserna general de
l’LTTE, a Kilinochchi, la captura de la qual
suposaria un revés sense precedents per al grup
armat. Però més enllà de l'equilibri militar i de la
inclinació final de la balança cap a un bàndol o un
altre, és necessari recordar les terribles
conseqüències que aquesta escalada del conflicte
armat està tenint sobre la població civil. Des que
es va iniciar el conflicte armat a 1983, més de
75.000 persones han perdut la vida en aquesta illa
de l'Índic i prop de mig milió de persones s'han
desplaçat de manera forçada. En els últims
mesos, la població civil s'ha vist atrapada en el foc
creuat d'ambdós bàndols, amb enormes dificultats
per a accedir a l'ajuda humanitària, la distribució
de la qual ha estat obstaculitzada pels actors
armats.
A l'any 2006 el país va estar molt a prop
d'aconseguir un acord de pau, però les
esperances es van veure frustrades per l’actuació
maldestre dels actors polítics i armats, la falta de
voluntat i la insistència en postures rígides, del tot
inadequades per a un procés de negociacions. La
miopia de la comunitat internacional, que va
apostar per un model gairebé exclusivament
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d'incentius econòmics, en un context en el qual
allò polític i identitari estaven en el nucli dur de la
confrontació, tampoc va ajudar a que el procés de
pau arribés a bon port malgrat els notables
esforços mediadors de Noruega. Avui, les
possibilitats que es pugui reprendre la via
negociada són remotes i els actors es reafirmen
en les postures militaristes. No obstant això,
confiar que una de les parts pugui posar fi al
conflicte armat per la via militar és il•lusori, ja que
en paral•lel als avanços de les Forces Armades,
s'ha registrat un increment sense precedents dels
atemptats amb bomba de l’LTTE, gran part d'ells
a la capital. Les conseqüències sobre la població
civil podrien ser d'enorme gravetat si es
consolidés aquesta tendència.
Així doncs, es fa necessari que la comunitat
internacional pensi en noves estratègies per a
reconduir el conflicte per la via negociada, ja que
una situació de taules en el terreny militar només
genera morts i sofriment. Un punt de partida
raonable podrien ser els acords aconseguits
durant el malaurat procés de pau, en el qual totes
les parts van contemplar el federalisme com un
punt de trobada. La voluntat d'autonomia per al
poble tamil adquiria forma d'aquesta manera
sense traspassar la barrera infranquejable de la
integritat territorial del país defensada des de
Colombo. La urgència que representen les milers
de persones mortes i desplaçades en els últims
mesos exigeixen una actitud responsable per part
d'una comunitat internacional que, malgrat haverse mostrat compromesa amb la resolució del
conflicte, pel moment no ha sabut encertar en la
fórmula d'acompanyament.
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Els conflictes d'avui, possibles escenaris de pau per al demà.
Publicat a 4 idees, 20 d'octubre de 2008
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La guerra russogeorgiana a Ossètia del Sud va revelar importants tensions geoestratègiques.
8 d'octubre de 2008, Baròmetre 18

Eleccions presidencials i parlamentàries a Palau

4 de novembre

Eleccions parlamentàries a Guinea-Bissau

16 de novembre

Eleccions presidencials a Côte d’Ivoire

30 de novembre

Per a qualsevol comentari o suggeriment pot dirigir-se a:
Edifici MRA (Mòdul Recerca A), Universitat Autònoma de Barcelona, 08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. 93 586 88 42 | http://www.escolapau.org | alerta.escolapau@pangea.org
Si desitja subscriure's als nostres butlletins o rebre informació de l'Escola de Cultura de Pau,
faci clic aquí.
Si desitja donar-se de baixa, faci clic aquí.

Amb el suport
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