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• FILIPINES: L’escalada de la violència a Mindanao provoca la mort de desenes de persones i el 
desplaçament de milers, a més de la suspensió provisional de les converses de pau amb el MILF.

• INDIA: L’explosió de cinc bombes a la ciutat de Hyderabada provoca la mort de 42 persones.
• INDIA (ASSAM): Es produeix una onada d’atacs indiscriminats contra la comunitat hindi. 
• IRAQ: Un atemptat múltiple a la ciutat septentrional de Sinjar a mitjans d’agost causa 400 morts i 

més de 400 ferits en el major atemptat des de 2003.
• KIRGUIZISTAN: ONG locals i internacionals denuncien un deteriorament de la situació dels drets 

humans al país.
• NIGÈRIA (DELTA DEL NÍGER): El Govern respon a l’agreujament de la violència amb forts 

operatius militars i sol•licita la desarticulació dels grups armats i les bandes a la regió.
• SOMÀLIA: La conferència de reconciliació celebrada entre el 15 de juliol i el 30 d'agost es veu 

marcada per l'absència de representants dels tribunals islàmics i del clan Hawiye, la qual cosa 
suposa una nova oportunitat perduda en el procés de pau i reconciliació.

• PAKISTAN: Desenes d’atemptats assolen el país causant centenars de morts després del 
desallotjament per part de les forces armades de la Mesquita de Lal Masjid a Islamabad, en la què 
havien romàs atrinxerats militants islamistes pro-talibán. 

• CONGO: Observadors nacionals i internacionals denuncien el frau i irregularitats massives en les 
eleccions legislatives celebrades entre juliol i agost.

• CONGO, RD (KIVU NORD): Greu increment de la tensió a l’est del país com a conseqüència de 
desercions de les brigades mixtes de les forces armades, que amenacen amb provocar la ruptura de 
l’acord de pau entre les forces armades congoleses i el general dissident Laurent Nkunda.

• GEÒRGIA – RÚSSIA: Les relacions entre ambdós països es deterioren novament després de 
diverses denúncies per part de Geòrgia de violació del seu espai aeri prop de les zones de conflicte 
d’Abkhàzia i Ossètia del Sur.

• IRAQ: El líder xiïta Moqtada al-Sadr ordena a l’Exèrcit del Mahdi suspendre les seves operacions 
militars durant sis mesos.

• GUATEMALA: Organitzacions de drets humans denuncien que el país està vivint la campanya 
electoral més violenta des de la fi del conflicte armat.

• MALÍ – NÍGER: L’augment dels atacs de la insurgència tuareg a Níger i a Mali provoca que ambdós 
Governs s’aliïn pel control de la seva frontera i la persecució dels rebels. 

• MYANMAR – EUA: Representants d’ambdós Governs mantenen un encontre a Beijing sota els 
auspicis del Govern xinès.

• PAKISTAN: El Tribunal Suprem revoca la destitució del seu màxim responsable dictada pel 
President Musharraf en un clar revés al mandatari que enforteix l’oposició. 

• RÚSSIA (TXETXÈNIA): S’incrementen els atacs dels grups armats mentre el President txetxè 
anuncia la preparació d’una nova amnistia.

• SÈRBIA (KOSOVO): Els Governs serbi i kosovar mantenen posicions enfrontades en el marc del 
reinici de les negociacions sobre l’estatus final de la província. 

• TAILÀNDIA: Malgrat l’aprovació en referèndum de la nova Constitució i de la convocatòria 
d’eleccions per a finals d’any, s’incrementen les mobilitzacions en contra del Govern i a favor de la 
democratització del país.

• TURQUIA: El partit islamista moderat AKP renova la majoria parlamentària i obté la presidència pel 
seu candidat Gul tot i les crítiques de l’exèrcit i la crisis política dels darrers mesos. 

• TURQUIA – IRAQ: Els Primers Ministres d’ambdós països firmen un acord per combatre el PKK, 
mentre continuen els enfrontaments entre l’exèrcit turc i el grup armat al costat de la frontera 
iraquiana. 
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• BURUNDI: Govern i oposició política renoven el diàleg després d'una profunda crisi que ha 
amenaçat amb fer fracassar els avenços en el procés de pau dels últims anys.

• NEPAL: L’antic grup armat d’oposició maoista es registra oficialment com a partit polític per a 
participar en les properes eleccions.

• TXAD: El Govern i la major part de l'oposició acorden crear una nova comissió electoral que 
garanteixi comicis justos, la qual cosa retardarà les eleccions fins a 2009.

• R. CENTREAFRICANA – TXAD: El Consell de Seguretat de l'ONU dóna llum verda a l'establiment 
d'una missió de manteniment de la pau en ambdós països composta de tropes de la UE.

• SIERRA LEONE: Les primeres eleccions sense la presència de la UNIOSIL es duen a terme amb 
alts índex de participació i escassa violència i reben l’aprovació de la comunitat internacional. 

• SIRIA – IRAQ: El Primer Ministre iraquià es reuneix amb el President sirià a Damasc després del 
restabliment de les relacions diplomàtiques entre ambdós països interrompudes fa 25 anys.

• SUDÁN (DARFUR): L’ONU aprova el desplegament de la UNAMID a Darfur, mentre els líders dels 
grups rebels es comprometen al cessament d’hostilitats i a iniciar negociacions de pau.

• XIPRE: Els líders polítics de les dues parts de l’illa acorden reunir-se el setembre per desencallar la 
implementació de l’acord de pau de 2006.

  

El ressorgiment del conflicte tuareg
 
Des del mes de febrer el nord de Níger ha estat 
escenari de l'increment de la tensió entre les 
tribus tuareg que habiten a la regió del desert 
d'Agadez i el govern central, amb atacs a les 
forces armades que fins al moment han provocat 
la mort de prop de 60 dels seus efectius. Un nou 
grup armat, el Moviment Nigerià per a la Justícia 
(MNJ) ha reivindicat els recents atacs contra 
instal•lacions militars i contra les explotacions 
d'urani situades a la regió, igual com el segrest de 
soldats i treballadors de les empreses estrangeres 
que operen a Agadez. Les raons esgrimides pel 
grup per emprendre la lluita armada es basen en 
la falta d'implementació dels acords de pau 
firmats el 1998 entre el Govern i diversos grups 
tuareg (que va posar fi al conflicte armat actiu des 
de 1991), on prometien la incorporació dels 
combatents tuareg a les forces armades del país, 
la creació de llocs de treball a les empreses 
extractores d'urani, el desenvolupament econòmic 
de les províncies del nord i feina a l'administració 
per a persones d'origen tuareg. I és que a Níger, 
així com a Mali, el Govern dirigit per la majoria 
africana ha relegat a la marginació total les 
poblacions d'origen àrab que habiten 
majoritàriament el nord d'ambdós països.  
 
La notícia, publicada la setmana passada, del 
segrest de 20 soldats malians, que podrien haver 
estat traslladats a territori nigerià, ha contribuït a 
augmentar les especulacions sobre la possible 
aliança entre les formacions tuareg d'ambdós 
països, fomentada pel Govern i negada per 
l'Aliança Democràtica per al Canvi (ADC), grup 
tuareg que el juliol de 2006 va firmar un acord de 
pau amb el Govern de Mali 

 
després d'un rebrot de la violència a la regió de 
Kidal. 
 
El major obstacle per a una ràpida resolució del 
conflicte és la falta de reconeixement del Govern 
nigerià cap al grup insurgent tuareg MNJ, els 
membres del qual qualifica de traficants d'armes i 
drogues, negant la rellevància de les seves 
reivindicacions. Aquesta actitud ha estat 
acompanyada per l'establiment d'acords bilaterals 
de seguretat fronterera entre Mali i Níger per 
afavorir la persecució dels seus respectius grups 
insurgents al territori del país veí; la sol•licitud 
realitzada a Algèria perquè controli el flux 
d’armes, combustible i aliments que arriba 
suposadament als tuareg a través d'altres grups 
armats saharians; i les acusacions contra AREVA, 
empresa francesa dedicada a l'extracció d'urani, 
pel seu presumpte finançament de grups 
insurgents a la zona. Finalment, el Govern de 
Niamey ha declarat l'estat d'alerta a la regió nord 
d'Agadez, augmentant els poders dels militars 
desplegats a la zona durant tres mesos i 
amenaçant amb declarar l'estat d'emergència si la 
inseguretat a la zona continua incrementant-se.  
 
En aquest sentit, el Govern de Níger hauria de fer 
el primer pas cap al diàleg reconeixent l'existència 
i les reivindicacions del MNJ, evitant així que 
l'augment del conflicte repercuteixi negativament 
en l'incipient procés de pau al nord de Mali. 
Admetre les necessitats de desenvolupament de 
les zones de majoria tuareg i una veritable 
voluntat política per posar fi a la marginalització i 
discriminació de la població del nord seran les 
claus per a una pau duradora al conjunt de la 
regió. 
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• Pau a Centreamèrica? Publicat a La Vanguardia. 

• El debat feminista sobre la seguritat. Publicat a Mujeres en Red 

• Reapareix el Iemen. Publicat a La Vanguardia. 

Eleccions parlamentàries a Marroc 7 de setembre

Eleccions presidencials i legislatives a Guatemala 9 de setembre

Eleccions presidencials al Líban 25 de setembre

Eleccions parlamentàries en Ucraïna 30 de setembre

Eleccions a la Assemblea Constituent a Equador 30 de setembre

 

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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