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• ETIÒPIA (OGADEN): S'incrementen les operacions de les forces armades a la regió d’Ogaden en 
persecució del grup armat d’oposició ONLF.

• IRAQ: Malgrat l’anunci de la reducció de la violència, el mes de novembre han mort 606 civils i 
personal de seguretat, segons han informat les autoritats iraquianes.

• ISRAEL – PALESTINA: S’ajorna de nou l’alliberament de presoners palestins abans de la 
conferència d’Annapolis.

• PAKISTAN: EL President suspèn la Constitució i els drets civils de la població, decreta l’estat 
d’emergència i estableix un Govern interí.

• RD CONGO: Organitzacions nacionals i internacionals alerten que la província de Kivu Nord, a l’est, 
entra en un crisi humanitària permanent com a conseqüència de la greu situació de violència.

• RÚSSIA (TXETXÈNIA): El màxim líder independentista txetxè anuncia l’ampliació de la lluita 
armada a la guerra santa contra els EUA, Regne Unit i Israel.

• SOMÀLIA: ACNUR assenyala que l’escalada en els enfrontaments a Mogadiscio ha elevat la xifra 
de població desplaçada al milió de persones, convertint la crisis que pateix el país en la més greu de 
l’actualitat.

• SRI LANKA: Les forces armades maten al líder de l’ala política de l’LTTE i principal representant del 
grup armat a les negociacions de pau.

• BÒSNIA i HERCEGOVINA: S’agreuja la tensió entre la classe política serbo-bòsnia i la comunitat 
internacional després de la renúncia del Primer Ministre i l’amenaça de noves dimissions. 

• CAMERUN: Un atac perpetrat per persones no identificades contra una base militar camerunesa a 
la península de Bakassi, territori antigament en disputa amb Nigèria, causa la mort a 21 soldats.

• FILIPINES: El MNLF i el Govern acorden a Aràbia Saudita impulsar la implementació de l’acord de 
pau de 1996, l’incompliment del qual havia provocat diversos brots de violència en els darrers anys. 

• GEÒRGIA: El President anuncia eleccions anticipades davant l’àmplia mobilització de l’oposició, 
reprimida per la policia i sancionada amb un decret d’estat d’emergència, ja finalitzat.

• LÍBAN: L’actual cap de les forces armades s’erigeix com a possible figura de consens per a la 
candidatura presidencial després del final de mandat d’Emile Lahoud.

• MYANMAR: L’Enviat Especial de Nacions Unides visita per segona vegada el país sense 
aconseguir avenços concrets tot i les seves trobades amb representants del Govern i amb la líder 
opositora Aung San Suu Kyi, qui posteriorment es pronuncia públicament a favor de les 
negociacions.

• NIGÈRIA: Almenys sis persones moren a l’estat septentrional de Kano en un esclat de violència 
relacionat amb les eleccions locals.

• SUDAN (DARFUR): Els líders dels principals grups armats de Darfur no assisteixen a la nova 
conferència de pau a Líbia, fet que podria obstaculitzar seriosament el progrés de les negociacions.

• UGANDA: El grup armat d’oposició LRA manté el seu compromís en el procés de pau amb el 
Govern malgrat la crisi que pateix i l’expulsió d’alguns dels seus membres, en paral•lel a la històrica 
gira que està realitzant una delegació del grup pel país.
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• BURUNDI: Es forma un Govern de consens a Burundi que pot posar fi a mesos de crisis 
institucional i desbloquejar el procés de pau amb les FNL d’Agathon Rwasa.

• ESPANYA: EL Congrés aprova per àmplia majoria la Llei sobre el Comerç d’Armes, que obliga a 
complir el Codi de Conducta de la UE, i que rep el vist i plau de les ONG.

• FILIPINES: Després de més d’un any de negociacions bloquejades, el MILF i el Govern assoleixen 
un acord sobre els dominis ancestrals del poble moro i obren la porta a la signatura d’un acord de 
pau global.

• IRAN: L’informe de l’OIEA sobre el programa nuclear destaca que la col•laboració amb les autoritats 
iranianes ha millorat i que aquestes han respost adequadament a les preguntes formulades.

• RD CONGO – RWANDA: Els dos països assoleixen un nou acord per al desarmament i 
desmantellament del grup armat hutu rwandès FDLR present a l’est de RD Congo.

• ZIMBABWE: El Govern es compromet a investigar les acusacions de detencions arbitràries, tortura i 
assetjament formulades per la oposició política contra les forces de seguretat. 

  

Somàlia: la pitjor crisi humanitària de l'actualitat
 
ACNUR ha assenyalat en els últims dies que 
l'escalada dels enfrontaments a Mogadiscio ha 
elevat la xifra de població desplaçada al milió de 
persones, convertint la crisi que pateix el país en 
la més greu de l'actualitat a causa de la 
inseguretat, les pèssimes condicions en les quals 
es troba la població desplaçada i les dificultats 
que tenen les organitzacions humanitàries per 
accedir-hi. Al voltant del 60% de la població de la 
capital (aproximadament unes 600.000 persones) 
ha fugit des de febrer d'aquest any dels greus 
enfrontaments que tenen lloc a Mogadiscio entre 
les milícies del Govern Federal de Transició (GFT) 
recolzades per les forces armades etíops contra 
l'insurgència somalí. D'aquesta xifra, al voltant de 
200.000 persones han fugit en les últimes dues 
setmanes. 
 
El conflicte armat i l'absència d'autoritat central 
efectiva que viu el país en l'actualitat tenen els 
seus inicis el 1988, quan una coalició de grups 
opositors es rebel•la contra el poder dictatorial de 
Siad Barre i el 1991 aconsegueixen enderrocar-lo. 
Aquesta situació dóna pas a una nova lluita dins 
d'aquesta coalició per ocupar el buit de poder, que 
ha provocat la destrucció del país i la mort d'al 
voltant de 300.000 persones des de 1991. Entre 
2002 i 2004 se celebra una conferència de pau, 
que configura el GFT, encara que en paral•lel, 
l'increment del control que exerceix la Unió dels 
Tribunals Islàmics (UTI) a la capital i altres zones 
del sud del país entra en competència amb aquest 
Govern transitori. L'UTI sorgeix de la coordinació 
de diversos tribunals islàmics, de tendències i 
ideologies diverses, que apliquen la Llei Islàmica 
de forma més o menys rigorista, garantint la 
seguretat a les zones controlades per ells, la qual 
cosa ha convertit l'any 2006 en el principal 
període d'estabilitat des de 1991. Davant de la 
presumpta amenaça que suposa el creixent poder 
d'aquests tribunals, Etiòpia, amb el suport d'EUA, 

 
d'alarmants proporcions i el desplaçament forçat 
de centenars de milers de persones. Davant 
d'aquesta situació, EUA, l'UE i Nacions Unides 
van pressionar el GFT perquè celebrés la 
Conferència Nacional de Reconciliació, que va ser 
posposada tres vegades. Finalment, entre el 15 
de juliol i el 30 d'agost de 2007 va tenir lloc 
l'esmentada conferència. Tanmateix, no hi van 
participar alguns importants actors de l'escenari 
somali, com la Unió dels Tribunals Islàmics i els 
líders del clan Hawiye (dominant a Mogadiscio), 
pel que va fracassar en el seu principal objectiu: 
establir les bases per a un procés de reconciliació 
i el restabliment de la pau al país. En paral•lel, a 
començaments de setembre es va celebrar una 
conferència a Asmara (Eritrea) que va reunir a 
l'oposició política i als sectors islamistes, i va 
configurar una aliança d'oposició al GFT i de 
rebuig de la presència etíop a Somàlia, 
anomenada l'Aliança per a l'Alliberament de 
Somàlia (ALS). 
 
La inseguretat existent ha frenat l'ampliació de la 
missió de l'UA al país, per la qual cosa el Consell 
de Seguretat de l'ONU es planteja substituir-la 
amb l’enviament d'una missió de manteniment de 
la pau de l'ONU, com a començaments dels 90. El 
Secretari General de l'ONU ha manifestat el seu 
escepticisme cap a una missió de manteniment de 
la pau de l'ONU al país, argumentant que no és 
una opció realista ni viable donada la greu situació 
d'inseguretat, la intensificació de l'activitat 
insurgent i l'absència de progressos cap a una 
reconciliació política. Per a evitar una reedició de 
la fracassada experiència de Nacions Unides i 
EUA de principis dels 90 i el fracàs de l'actual 
procés de pau és necessari que la comunitat 
internacional, al costat dels actors clau a nivell 
nacional, es comprometin a pressionar a les parts 
per assolir un cessament de les hostilitats, la 
retirada incondicional d'Etiopia, un procés real de 
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envaeix el país el desembre de 2006 per 
enderrocar aquests tribunals. Des de llavors s'ha 
produït una escalada de la violència sense 
precedents des de 1991 que ha provocat una crisi 
humanitària 

reconciliació nacional que compti amb el clan 
Hawiye i l'ALS i la posada en marxa d'un procés 
polític que configuri un GFT més inclusiu. Però 
mentre no es donin aquests passos, la violència i 
el desastre humanitari continuaran marcant el 
present i el futur del país.

  

• El procés de pau a Côte d’Ivoire: dificultats i perspectives de futur. 
Publicat a Serie de Conflictes Oblidats del IDHC (en castellà), 12 de novembre de 2007 

Eleccions legislatives a Rússia 2 de desembre

Referèndum sobre la reforma constitucional a Veneçuela 2 de desembre

Eleccions legislatives a Kirguizistan 16 de desembre

Eleccions presidencials a República de Corea 19 de desembre

Eleccions presidencials a Uzbekistan 23 de desembre

Eleccions legislatives a Tailàndia 23 de desembre

Eleccions presidencials i legislatives a Kènia 27 de desembre

 

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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