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BURUNDI: Fracassa novament una reunió entre el president i el líder de les FNL per a avançar
respecte al nom del futur partit polític que sorgeixi del grup armat, que no ha de tenir
connotacions ètniques.
CÔTE D'IVOIRE: La Comissió Permanent de Seguiment dels acords de pau anuncia un nou
retard en les eleccions presidencials que haurien d'haver tingut lloc el 2005.
IEMEN: Agències humanitàries alerten que les restriccions imposades per les autoritats
impedeixen la distribució d'ajuda a 70.000 persones afectades pel conflicte armat al nord del
país.
ÍNDIA: Una onada d'atemptats a Mumbai causa la mort de prop de 200 persones i deixa 300
ferits.
ÍNDIA (ASSAM): Una onada d'atemptats l'autoria dels quals no ha estat clarificada causa més
de 80 morts.
ISRAEL - PALESTINA: Israel manté el bloqueig sobre la Franja de Gaza, impedint l'entrada
d'ajuda humanitària, des que un atac israelià a principis de novembre fos respost amb el
llançament de coets.
MYANMAR: Més de 80 activistes prodemocràcia són condemnats a elevades penes de presó
provocant la repulsa de diversos relators especials de l'ONU.
NICARAGUA: S'incrementa la polarització social després que l'oposició acusés de frau electoral
a l'oficialisme i convoqués mobilitzacions en contra del Govern.
RD CONGO (EST): Nacions Unides destaca l'escalada sense precedents de la violència sexual
i altres greus violacions dels drets humans comeses per totes les parts implicades en el
conflicte, que ja és qualificat de desastre humanitari.
TAILÀNDIA: Milers de persones ocupen els dos aeroports de la capital per a exigir la dimissió
del primer ministre, a la que també s'han sumat obertament les Forces Armades.

BÒSNIA I HERCEGOVINA: Augmenten les crides d'alerta de la comunitat internacional per la
crisi política al país, mentre els líders de les tres comunitats aconsegueixen finalment un acord
per a impulsar reformes pendents.
EUA - PAKISTAN: La premsa nord-americana revela un acord entre el Pakistan i els EUA que
permetria atacs a territori pakistanès per part d'avions nord-americans a canvi que l'Executiu
asiàtic pogués protestar públicament contra aquests atacs.
GUINEA-BISSAU: Un grup de soldats ataca la residència del president, Joao Vieira, que va
resultar il·lès, després que el país celebrés unes eleccions parlamentàries sense incidents que
van complir amb els estàndards de transparència i legalitat.
IRAQ: El Parlament aprova la retirada de les tropes nord-americanes el 2011 amb l'oposició
dels sectors xiïtes de Moqtada al-Sadr.
RÚSSIA (INGUSHÈTIA): El president rus destitueix al president d'Ingúixia en un context
d'escalada de la tensió social i de la violència.
SOMÀLIA: El Govern Federal de Transició reconeix trobar-se prop del col·lapse per l'avanç de
la insurrecció a tot el país malgrat la presència de les Forces Armades etíops i de la missió de
la UA, AMISOM.
SRI LANKA: El grup armat escindit de l'LTTE liderat pel coronel Karuna accedeix a desarmar-
se i a integrar-se a les Forces Armades de Sri Lanka.
SUDAN: La successió de segrestos de treballadors de la indústria petroliera a la regió
sudanesa de Kordofan Meridional reflecteix la creixent inestabilitat a la zona, on quatre
treballadors xinesos han mort en un operatiu militar de rescat.
TURQUIA (SUD-EST): Les protestes socials contra el Govern en localitats kurdes incrementen
la tensió en el context preelectoral.
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FILIPINES: Després de diversos anys d'impasse en les negociacions, el Govern i l'NDF
decideixen reunir-se informalment a Oslo sota la mediació de Noruega per a explorar les
possibilitats de reprendre el procés de pau.
KOSOVO -SÈRBIA: El Consell de Seguretat de l'ONU aprova de forma unànime el pla del
secretari general per a la reconfiguració de la UNMIK i el desplegament de la missió de l'UE,
EULEX, a Kosovo, mentre que aquest afirma que cooperarà malgrat no recolzar-lo.
MALDIVES: L'oposició política venç a les primeres eleccions democràtiques celebrades al país.
MALI: Representants del grup armat tuareg ADC es reuneixen amb representants del Govern
per a acordar mesures d'apaivagament de cara a les negociacions de pau.
NEPAL (TERAI): El Govern anuncia que es mantindran negociacions de pau amb 15
organitzacions armades de la regió.
RD CONGO (EST): El Consell de Seguretat de l'ONU aprova l'ampliació temporal de la
MONUC amb 3.000 cascos blaus i policies, mentre el general Nkunda accepta un alto el foc i
les seves milícies es retiren i permeten l'accés de l'ajuda humanitària.
SUDAN (DARFUR): El president declara un alto el foc unilateral per a la regió de Darfur i el
grup armat JEM viatja a Qatar per a estudiar la seva proposta de mediació.
TXAD - SUDAN: Ambdós països intercanvien ambaixadors i discuteixen els passos a seguir per
a una normalització de la relacions bilaterals.

  

El Tibet: la independència a la recambra

A mitjans de novembre, uns 600 líders tibetans a
l'exili es van reunir a la localitat índia de
Dharamsala, seu de la residència del Dalai Lama
i del Govern tibetà a l'exili en les últimes
dècades, per a discutir sobre l'estatus present i
futur del Tibet i consensuar l'estratègia a seguir
per la comunitat tibetana en els pròxims anys. La
trobada, que va durar gairebé una setmana, va
contenir alguns elements importants que podrien
significar un punt d'inflexió important en les
relacions entre la Xina i el Tibet.

En primer lloc, la pròpia realització de la trobada
va ser una novetat ja que va suposar la major
trobada de la comunitat tibetana en els últims
anys i va brindar l'oportunitat a centenars de
líders tibetans d'expressar la seva opinió sobre
l'actual situació del Tibet, així com de tractar
d'incidir en l'estratègia de negociació amb Beijing.
En diverses ocasions, tant el Dalai Lama com el
Govern tibetà a l'exili, ja fora per raons
ideològiques o logístiques (dispersió del poble
tibetà), havien estat criticats per no consultar les
seves decisions. 

En segon lloc, cal destacar que de la trobada van
sortir reforçades tant l'autoritat moral i política del
Dalai Lama com l'estratègia que ha defensat en
els últims anys, denominada "via intermèdia", que
bàsicament consisteix a reconèixer la sobirania
xinesa sobre el Tibet i advocar per una major
autonomia en els àmbits polític, religiós i cultural.
Quant a la figura del Dalai Lama, l'autoritat del
qual i capacitat de lideratge havien estat
qüestionades en els últims temps arran dels seus

fins que el Govern xinès doni mostres de
voluntat política d'aconseguir algun tipus d'acord.

En tercer lloc, malgrat el consens entorn de les
propostes del Dalai Lama, la reunió de
Dharamsala va permetre visualitzar l'emergència
i el grau d'articulació d'una jove generació de
tibetans que aposten obertament per la
independència. Bona part d'aquesta generació,
articulada principalment al voltant
d'organitzacions com el Congrés de la Joventut
Tibetana o Estudiants per a un Tibet Lliure,
advoquen per un moviment secessionista no-
violent que incrementi la resistència a
l'aculturació xinesa i augmenti la pressió sobre la
comunitat internacional. No obstant això, també
hi ha veus que no descarten les protestes, el
boicot i el sabotatge contra instal·lacions xineses.
Independentment del grau de rebuig de la
violència, la pràctica totalitat dels líders tibetans,
inclòs el Dalai Lama, van expressar estar farts
de d'immobilisme de Beijing. Des que el 1979
Deng Xiaoping oferís diàleg al Dalai Lama a
canvi que aquest deixés de costat les demandes
d'independència, el Govern xinès ha ignorat o
rebutjat les propostes tibetanes.

No obstant això, l'impacte positiu que
eventualment pogués tenir l'esmentada trobada
en la resolució del conflicte del Tibet queda
avortat per la passivitat de la comunitat
internacional i per la intransigència del Govern
xinès. Pel que fa a la comunitat internacional, la
seva pressió sobre Beijing s'ha reduït
dràsticament des de la fi dels Jocs Olímpics. Fins
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problemes de salut i de la radicalització de
determinats sectors del moviment tibetà, els 600
assistents a la cimera van ratificar de manera
pràcticament unànime que el Dalai Lama és el
màxim i únic representant del poble tibetà. Pel
que fa a l'estratègia de la "via intermèdia",
aquesta va obtenir un aval majoritari però no un
xec en blanc per part dels assistents. La majoria
dels líders tibetans van supeditar el seu suport a
aquesta estratègia a la consecució a curt termini
de resultats tangibles. De fet, després del fracàs
de l'última ronda de negociació a principis de
novembre, el Govern tibetà va decidir no enviar
els seus representants

i tot el Regne Unit, un dels tradicionals aliats de
la causa tibetana, recentment va reconèixer per
primera vegada la sobirania de la Xina sobre el
Tibet. Pel que fa a la posició de Beijing, des del
2002 s'han realitzat vuit rondes de negociació en
les quals el Govern xinès no ha modificat ni un
mil·límetre la seva posició original cap al Tibet. El
Govern ja ha declarat que estaria disposat a
negociar la tornada al Tibet del Dalai Lama, al
que segueix acusant de tenir una agenda oculta
secessionista, però que ni ara ni mai tolerarà la
independència, ni formal, ni encoberta, ni de
facto, del Tibet, un territori que ocupa més d'una
quarta part de la superfície actual de la Xina.

Eleccions presidencials i legislatives a Ghana 7 de desembre

Eleccions legislatives a Bangladesh 29 de desembre
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