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• BURUNDI: Es desencadenen enfrontaments entre les forces armades i les FNL, fet que suposa la
violació de l'alto el foc de setembre de 2006.

• FILIPINES: El MILF rebutja la proposta del Govern de crear una unitat federal al sud del país que
•
•
•
•
•
•
•
•
•

permeti alts nivells d'autogovern al poble moro per considerar que és unilateral i que no satisfà les
seves demandes sobre els territoris ancestrals.
IRAQ: Un informe constata la completa desestructuració del sector sanitari a l’Iraq, amb l'abandó del
75% dels professionals mèdics des de la invasió dels EUA en 2003.
KENYA: L’esclat de violència arran de les acusacions de frau a les eleccions presidencials provoca
la mort de més de 900 persones i el desplaçament forçat de centenars de milers.
LÍBAN: S'incrementa la tensió després de la mort de vuit persones a Beirut en incidents entre
l'exèrcit i manifestants que protestaven per talls d'electricitat.
NIGÈRIA (DELTA NÍGER): El grup armat MEND condiciona l'inici del diàleg a l'alliberament d'un
dels seus líders, el decret d'una amnistia i la desmilitarització de la regió després que el
Vicepresident del Govern assumís el lideratge de les negociacions.
PAKISTAN: La unificació de les diferents milícies talibanes pakistaneses en un únic grup armat
posa de manifest l’agreujament del conflicte armat a tota la zona nord-oest del país.
R. CENTREAFRICANA: La greu crisi política i social força un canvi de govern al país, afectat pel
conflicte armat, la crisi humanitària i el clima d'inseguretat a la regió nord.
RÚSSIA (CAUCAS NORD): Les forces de seguretat russes intensifiquen la seva campanya de
contrainsurgència a les repúbliques caucàsiques, en una escalada sense precedents al Daguestan.
SRI LANKA: El Govern trenca formalment l'acord d'alto el foc amb l’LTTE, fet que duu a una greu
escalada de la violència.
TURQUIA (SUD-EST): Un atemptat d'una cèl•lula autònoma del PKK mata a set persones i en
fereix a unes 70, mentre les forces armades turques bombardegen de nou posicions del grup a l’Iraq.

• CÔTE D’IVOIRE: L’ONUCI alerta sobre l'augment d'actes de violència a Bouaké, capital de la zona
nord sota control de l'aliança armada Forces Nouvelles.

• FILIPINES: Les forces armades declaren que després de les ofensives militars de 2007 l'NPA
•
•
•
•
•
•
•

compta amb el menor nombre d'efectius de les dues últimes dècades i que podria ser derrotat
militarment abans del 2010.
GEÒRGIA: Mikhail Saakashvili és reelegit President a la primera ronda de les eleccions anticipades,
mentre l'oposició acusa de frau la comissió electoral i convoca protestes.
PALESTINA: El Govern egipci i Hamas acorden tancar de nou el pas de Rafah a Gaza, 11 dies
després que fos derrocada la frontera i milers de palestins creuessin cap a Egipte.
SENEGAL (CASAMANCE): L'assassinat de l'enviat de pau del Govern per a la regió, condemnat
per l’MFDC, obstaculitza el procés de pau en curs.
SÈRBIA (KOSOVO): El líder moderat Boris Tadic és reelegit President a la segona ronda de les
eleccions de Sèrbia, amb escàs marge sobre el candidat ultranacionalista, mentre el Govern
kosovar afirma que la declaració d'independència és qüestió de dies.
SUDAN: L’SPLA s'enfronta a les milícies Murahaleen i a les Popular Defense Forces a Bahr elGazal (sud), fet que fa que el Govern decideixi celebrar dues conferències per a solucionar les
friccions en la zona fronterera que separa el nord i sud del país.
TAILÀNDIA: La victòria en les eleccions parlamentàries dels aliats de l'ex Primer Ministre Thaksin
Shinawatra permet formar un govern de coalició, però alhora incrementa la incertesa política per
l'eventual retorn al país de l'ex mandatari.
TXAD: L'ofensiva insurgent arriba a la capital, N’Djamena, i amenaça amb derrocar el Govern
d'Idriss Déby.
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• UGANDA: El líder de la rebel•lió del nord del país, Joseph Kony, confirma l'execució del seu nombre
dos, Vincent Otti, principal partidari de les converses de pau.

• GUINEA-BISSAU: El país comptarà amb el suport de la Comissió per a la Consolidació de la Pau
•
•
•
•
•
•

de l'ONU, que va assenyalar el tràfic de drogues i la fragilitat de l'Estat com els majors reptes de
cara al futur.
ISRAEL – PALESTINA: Hamas revela l'existència de negociacions indirectes amb Israel a través de
Suïssa per a aconseguir un alto el foc.
MALI: El líder Tuareg d'una facció de l'ADC, Ibrahim Ag Bahanga, acorda amb els mediadors libis i
algerians posar en llibertat els soldats que mantenia segrestats.
MOLDOVA (TRANSDNIÈSTER): La Presidència de l'OSCE anuncia que es donen els prerequisits
per a reprendre les negociacions sobre el conflicte de la regió moldava.
RD CONGO (EST): El Govern i els grups armats de l'est, especialment les milícies dirigides pel
general dissident Laurent Nkunda, aconsegueixen un acord de pau.
RÚSSIA (TXETXÈNIA): L'ONG russa Memorial constata una millora en matèria de drets humans,
amb una reducció significativa de segrestos, encara que alerta de signes de totalitarisme.
SOMÀLIA: La UA anuncia una Fulla de Ruta per a la pau al país, després de la presentació d'un
nou Govern Federal de Transició més reduït i menys polititzat.

Kenya: unes negociacions que arriben massa tard
La pressió internacional i els esforços diplomàtics
realitzats per l'Ex Secretari General de l'ONU, Kofi
Annan, durant l'última setmana a Kenya han
aconseguit consensuar els punts bàsics d'un
acord entre representants del President, Mwai
Kibaki, i del líder opositor, Raila Odinga,
enfrontats políticament. Aquest acord pot establir
les bases per posar fi a la violència que pateix el
país des de les eleccions legislatives i
presidencials del 27 de desembre de 2007.
Aquests enfrontaments ja han causat la mort de
prop de 900 persones i el desplaçament forçat
d'unes altres 250.000 després de l'anunci dels
polèmics resultats. Aquests van renovar el mandat
del President i no han estat acceptats per
l'oposició ni aprovats pels observadors
internacionals, a causa del frau i les diverses
irregularitats comeses. El suport de l'església,
dels sectors econòmics del país i de la comunitat
internacional ha contribuït a la consecució
d'aquest preacord.
En els pròxims dies les parts hauran d'assolir
nous compromisos reals sobre com implementar
els quatre punts bàsics que conformen l'agenda
del pla de pau: posar fi a la situació de violència,
fer frontla situació humanitària derivada dels
esdeveniments, resoldre la crisi política i,
finalment, afrontar les injustícies històriques i les
disputes per la propietat de la terra. L'objectiu és,
segons el propi Kofi Annan, fer front als tres
primers punts de l'agenda en les pròximes dues
setmanes. De moment, les parts ja han acordat 18
accions per posar fi a la violència, que inclouen la
desmobilització de les milícies i el control dels
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Sobre el terreny han continuat els enfrontaments i
els actes de violència en diverses parts del país,
la qual cosa posa de manifest les dificultats
existents per controlar la situació.
En les arrels de la situació actual convergeixen
diverses qüestions. La política i l'economia de
Kenya han estat dominades des de la seva
independència el 1963 pel partit KANU, controlat
per la comunitat més nombrosa del país, els
kikuyus, en detriment de la resta. El 2002 el
candidat successor de l'autoritari i cleptócrata
Daniel Arap Moi (en el poder els últims 24 anys)
va ser derrotat per Mwai Kibaki, amb la promesa
d'acabar amb la corrupció i redistribuir la riquesa,
en un país eminentment pobre, agrícola i que
basa el seu creixement en el turisme. Tanmateix,
les promeses incomplertes de Kibaki han fomentat
un clima de frustració, per la qual cosa Raila
Odinga, de l'ètnia lúo, s'ha convertit en una
amenaça a la continuïtat de Kibaki. Odinga no ha
basat la seva campanya en l'afiliació tribal, sinó
en el canvi i en la construcció d'una societat més
justa. En aquest clima tens cal afegir les disputes
intercomunitàries per la propietat de la terra que
afecten diverses parts del país i que són
instigades políticament en període electoral, la
instrumentalització de les diferències ètniques
amb objectius polítics, les altes taxes de
desocupació (entre el 40 i el 50%), la desigual
distribució de la riquesa i la corrupció imperant.
Tots aquests elements han contribuït a crear un
còctel de violència en alguns casos fomentats des
dels sectors polítics, en altres de caràcter ètnic
per l'acumulació de greuges històrics i, en altres,
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discursos provocadors que incitaven a l'odi entre
els dos sectors. No obstant això, les dues parts
encara estan molt lluny de resoldre tot allò
referent a la crisi política.

de caràcter indiscriminat i vinculat a la criminalitat
i al descontrol de la situació regnant. Aquest
principi d'acord, encara que previsible, arriba ja
massa tard, qüestió per la qual hauran de
respondre els líders polítics per no haver-se
compromès a buscar una solució política que
evités aquest vessament de sang.

•

“Què pot aprendre el procés del pau al País Basc del Sud-est asiàtic?” a l’Asia Europe Journal Vol
6 No 1, Springer (en anglès)

•

Destruint la pau a Palestina,
publicat al Canal Solidari, 24/01/08

Eleccions presidencials a Sèrbia (segona volta)

3 de febrer

Eleccions parlamentàries a Belize

7 de febrer

Eleccions parlamentàries a Djibouti

8 de febrer

Eleccions presidencials al Líban

11 de febrer

Eleccions presidencials a Trinidad y Tobago

11 de febrer

Eleccions presidencials a Xipre

17 de febrer

Eleccions parlamentàries al Pakistan

18 de febrer

Eleccions presidencials a Armènia

19 de febrer

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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Si no pot previsualizar la imatge realitzi un clic aquí
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