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• ISRAEL - PALESTINA: L'exèrcit d'Israel intensifica els seus atacs a Cisjordània i Gaza, provocant 
en aquesta última un elevat nombre de víctimes mortals civils.

• RD CONGO (EST): Es produeix la primera violació de l'alto el foc assolit el gener entre els grups 
armats i el govern.

• SUDAN (DARFUR): Una nova ofensiva de l'exèrcit, recolzada per les milícies janjaweed, a Darfur 
Occidental causa la mort de més de 100 persones i el desplaçament de 20.000.

• TIMOR-LESTE: S'incrementa la tensió al país després que el líder rebel Alfredo Reinado morís en 
un atac simultani contra el Primer Ministre i el President, que va resultar greument ferit.

• TURQUIA - IRAQ (KURDISTAN): L'exèrcit turc llança una operació militar terrestre contra el PKK al 
nord de l'Iraq i xifra en 240 les baixes del grup armat en una setmana.

• ZIMBABWE: El president fixa la data de les eleccions per al 29 de març augmentant les tensions 
amb el principal partit opositor MDC, que declara fracassat l'intent de mediació sud-africà.

• ARMÈNIA: La victòria del candidat governamental a les eleccions presidencials és rebutjada per 
l'oposició, en un clima de tensió postelectoral que ha causat vuit morts i la declaració de l'estat 
d'emergència.

• BOLÍVIA: Es polaritza encara més la situació política del país després de les mobilitzacions a favor 
de la nova Constitució i l'anunci de dos departaments orientals de celebrar unilateralment sengles 
referèndums d'autonomia.

• CAMERUN: Les mobilitzacions per la vaga del sector de transports es converteixen en 
manifestacions contra el Govern i la forta repressió policial provoca més de 17 morts en una 
setmana d'enfrontaments a la capital.

• TXAD: El govern, amb el suport militar de França, aconsegueix frenar l'ofensiva insurgent que havia 
arribat a la capital, N'Djamena, i que amenaçava amb enderrocar-lo.

• ERITREA - ETIÒPIA: Nacions Unides condemna la decisió d'Eritrea de bloquejar la sortida dels 
cascs blaus de l'UNMEE cap a Etiòpia.

• ISRAEL - LÍBAN: El líder d'Hezbollah declara la guerra oberta a Israel després de l'assassinat a 
Damasc del cap d'operacions especials del braç armat de l'organització.

• MYANMAR: La Junta Militar de Myanmar anuncia la celebració d'un referèndum constitucional el 
maig i eleccions generals el 2010, anuncis criticats per l'oposició democràtica.

• NIGÈRIA (DELTA NÍGER): L'extradició des d'Angola del dirigent del MEND Henry Okah és 
qualificada d'il•legal pel grup armat, que exigeix la seva immediata posada en llibertat.

• NÍGER: El grup armat MNJ declara la seva intenció de llançar un atac a gran escala contra la 
indústria de l'urani al nord i persisteix en la seva estratègia de segrests.

• PAKISTAN: Els partits opositors vencen a les eleccions al Pakistan i assoleixen un acord per formar 
un Govern de coalició després de la derrota de Musharraf a les urnes.

• PAKISTAN (NORD-OEST): El líder talibà Baitullah Mehsud declara de manera unilateral un alto el 
foc.

• RÚSSIA (TXETXÈNIA): Les forces de seguretat txetxenes incrementen les operacions de 
persecució de grups armats.

• SÈRBIA - KOSOVO: El parlament de Kosovo proclama unilateralment la independència, declarada 
il•legal per Sèrbia, i reconeguda per països com EUA, Regne Unit i Alemanya.

• TAILÀNDIA: La junta militar que va perpetrar el cop d'Estat el setembre de 2006 posa fi a les seves 
funcions després que prengués possessió del càrrec un nou govern.
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• XIPRE: El president electe grecho-xipriota, Demetris Christofias, anuncia que promourà la 
reunificació de l'illa i demana a l'ONU l'organització d'un encontre amb el seu homòleg turc-xipriota.

• CÔTE D'IVOIRE: Les FFAA es retiren en la seva totalitat de la línia de foc pròxima a la zona de 
seguretat sota control de l'ONUCI, avançant en el procés de desmobilització.

• ÍNDIA (ASSAM): Fonts properes al govern indi afirmen que el procés de pau amb el grup armat 
ULFA podria reprendre's en un futur proper.

• ISRAEL - PALESTINA: Experts en seguretat israelians presenten un pla per a canviar l'actual 
sistema de restricció de moviments a Cisjordània després de qualificar-lo de perjudicial per a la 
població palestina i per al desenvolupament econòmic del territori.

• KENYA: El president i el líder de l'oposició firmen un acord de repartiment de poder establint un 
govern de coalició i la figura de primer ministre, que ocuparà l'opositor Raila Odinga.

• SIERRA LEONE: El Secretari General de l'ONU proposa la reducció progressiva de les tropes 
d'UNIOSIL, que serà reemplaçat per una oficina política integrada el setembre.

• UGANDA: El Govern i el grup armat d'oposició LRA firmen un acord d'alto el foc permanent.

  

El final del PKK o l'avantsala de nova violència?
 
El conflicte entre el Govern de Turquia i el grup 
armat kurd PKK ha entrat en una fase crucial, pels 
interrogants que es plantegen. L'operació militar 
transfronterera de Turquia contra el PKK al nord 
d'Iraq, l'anomenada Operació Sol, ha finalitzat 
després d'una setmana d'enfrontaments que dóna 
continuïtat a l'escalada bèl•lica del 2007, però que 
marquen un salt quantitatiu, quant a víctimes 
mortals (en tan sols una setmana 240 membres 
del PKK i 27 soldats, segons l'exèrcit; i 108 
soldats, segons el PKK), i qualitatiu quant a les 
potencials conseqüències. 
 
Turquia assegura haver complert els seus 
objectius amb l'operació i es reserva el dret de 
tornar a entrar si el considera necessari. Si bé la 
campanya militar sembla haver resultat eficaç 
quant a minvar la capacitat logística del grup 
armat, resulta més dubtós pensar que els òrgans 
de decisió político-militar hagin estat eradicats. En 
qualsevol cas, més enllà de les seves bases a 
l'Iraq, la presència del PKK en territori turc 
continua sent significativa. 
 
Més de dues dècades de violència, incloent atacs 
transfronterers en el passat, no han acabat amb el 
PKK. De fet, és molt reduït el nombre de conflictes 
armats que finalitzen en victòria militar. 

 
Però malgrat la falta de victòria definitiva i malgrat 
les peticions de diàleg del grup armat en els últims 
anys, acompanyades d'alts el foc i propostes de 
pau, Turquia continua apostant per la via de les 
armes, sense resoldre tampoc les qüestions de 
fons del conflicte (reconeixement de la identitat 
kurda i normalització d'aquesta en la vida pública 
de Turquia), que es mantindrien obertes tot i que 
el PKK fos derrotat. D'altra banda, en alguns 
escenaris bèl•lics, la renovació de la violència 
precedeix consegüents aproximacions. No obstant 
això, en el cas de Turquia, la pau -que no és un 
impossible ja que les reivindicacions d'uns i 
d'altres ja no són antagòniques- sembla encara 
llunyana. L'Operació Sol difícilment no suposa 
l'inici d'un final immediat del PKK, però en canvi 
podria marcar el començament d'una renovació 
de la violència del grup armat a la desesperada, 
perpetuant al seu torn el discurs mutu de 
l'autodefensa. Amb més de 40.000 víctimes 
mortals a les seves esquenes, el conflicte entre 
Turquia i el PKK requereix de veus internes i 
externes -incloses una major visió diplomàtica de 
l'UE- que exigeixin a ambdues parts realisme i 
compromís per aconseguir el final definitiu de la 
violència.

  

• "Una aproximació al procés de rehabilitació postbèl•lica de Kosovo des d'una perspectiva de 
gènere", en Quaderns de Construcció de Pau, No. 2, gener 2008. (En anglès) 
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Eleccions presidencials a Rússia 2 de març

Eleccions parlamentàries a Tailàndia 2 de març

Eleccions parlamentàries a Malàisia 8 de març

Eleccions presidencials a Líban 11 de març

Eleccions parlamentàries a Iran 14 de març

Eleccions presidencials a Taiwan 22 de març

Eleccions parlamentàries a Bhutan 24 de març

Eleccions parlamentaries i presidencials a Zimbabwe 29 de març

 

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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