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• COMORES: Tropes de la UA i de les forces armades comorianes envaeixen l’illa d'Anjouan per a 
capturar al líder rebel Mohamed Bacar, que fuig a la illa francesa de Mayotte des d'on sol•licita a 
França la concessió d'asil. 

• IRAQ: L'exèrcit iraquià inicia una ofensiva a Bàssora contra la milícia xiïta del-Mahdi, que havia 
renovat l'alt el foc recentment. 

• MALÍ: El conflicte entre el govern i els grups tuareg es reactiva, malgrat la mediació líbia, amb un 
atac a un comboi militar i el segrest de més de 30 soldats. 

• MARROC – SÀHARA OCCIDENTAL: Acaba sense avanços la quarta ronda de negociacions entre 
el Govern marroquí i el Front POLISARIO. 

• RD CONGO: Moren desenes de persones com a conseqüència de l'ofensiva dels cossos de 
seguretat contra la secta politicoreligiosa Bundu Dia Kongo a la província de Bas Congo. 

• SUDAN (DARFUR): S'intensifiquen els enfrontaments entre el JEM i les forces armades a Darfur 
Occidental, mentre els bombardejos de l'exèrcit maten a centenars de persones a les zones 
frontereres amb el Txad i desplacen a milers cap al país veí.

• XINA (TÍBET): La comunitat internacional insta el govern xinès a la contenció i al diàleg després que 
unes 140 persones hagin mort i més de 600 hagin estat detingudes, segons el govern tibetà a l'exili. 

• ÀFRICA OCCIDENTAL: L'augment dels preus dels aliments i el combustible genera manifestacions 
violentes a diversos països de la regió. 

• ARMENIA – AZERBAIDJAN (NAGORNO KARABAKH): S'incrementa la tensió entre ambdós 
països després d'un enfrontament amb almenys deu morts, i una polèmica resolució no vinculant de 
l'ONU que insta a Armènia a retirar-se de Nagorno Karabakh.

• BURUNDI: La mediació sud-africana en les converses entre el govern i les FNL preveu la represa 
del procés de pau al maig, mentre la UA alerta de l’empitjorament de les violacions de l'alto el foc. 

• CÔTE D’IVOIRE: Un any després de la signatura dels acords d'Ouagadougou les eleccions 
continuen sense tenir una data per a la seva celebració, mentre el procés de DDR i identificació de 
la població avancen amb grans dificultats.

• EGIPTE: A poques setmanes de les eleccions municipals, el govern intensifica la detenció de 
membres del partit d'oposició Germans Musulmans, que afirmen que més del 90% de les seves 
candidatures han estat desestimades. 

• FILIPINES (MINDANAO): El MILF reuneix a desenes de milers de persones per a consensuar la 
seva estratègia en els pròxims mesos i per a pressionar el govern en el procés de pau. 

• GEÒRGIA (ABKHÀZIA) – RÚSSIA: S'incrementa la tensió entre els dos països després de la 
retirada russa de les sancions del CEI a Abkhàzia i l'anunci de Geòrgia de propostes de reforma 
total de l'aproximació al conflicte. 

• PALESTINA: Responsables de Fatah desautoritzen l'acord de reconciliació signat amb Hamas al 
Yemen. 

• SÈRBIA – KOSOVO: Mor un policia de l'ONU i més de 100 persones resulten ferides en 
enfrontaments entre forces internacionals i manifestants serbokosovar a Mitrovica, mentre el govern 
de Sèrbia presenta una proposta de divisió de Kosovo. 

• SUDAN: Continuen els enfrontaments entre l’SPLA i la tribu Misseriya a la disputada regió petroliera 
d'Abyei, posant en risc la implementació dels acords de pau. 

• TURQUIA (SUD-EST): El govern anuncia un pla d'inversió econòmica al sud-est turc per a 
contrarestar el suport social al PKK, mentre el grup armat reclama de nou una solució negociada al 
conflicte.
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• ZIMBABWE: Organitzacions internacionals, civils i partits d'oposició denuncien un intent de frau del 
president Mugabe a les eleccions, així com actes d'intimidació i atacs directes contra opositors i 
activistes de drets humans. 

• YEMEN: Els seguidors d’al-Houthi alerten de l'incompliment de l'acord de Doha per part del govern.

• BURKINA FASO – BENÍN: Ambdós països arriben a un acord per a resoldre de forma pacífica les 
seves disputes a la regió fronterera. 

• BUTHAN: El país celebra sense incidents significatius i amb una alta participació les primeres 
eleccions parlamentàries de la seva història. 

• GUATEMALA: El president anuncia la intenció de fer públics els arxius militars sobre el conflicte 
armat entre 1960 i 1996. 

• ÍNDIA – PAKISTAN: El diàleg bilateral entre els dos països podria reprendre's a l'abril, després de 
mesos de retard.

• ISRAEL – PALESTINA: Hamas proposa un alto el foc recíproc, complet i simultani amb Israel tant a 
Cisjordània com a Gaza. 

• KENYA: El Parlament aprova per unanimitat l'acord de repartiment de poder entre el president i el 
líder de l'oposició i ambdues parts anuncien la formació d'un govern de coalició en les pròximes 
setmanes. 

• NÍGER: El MNJ allibera a 25 persones que romanien segrestades des de febrer. 
• PAKISTAN: El nou primer ministre ordena l'alliberament dels jutges detinguts des de novembre per 

ordre del president Musharraf. 
• TXAD – SUDAN: Ambdós països signen un nou acord de pau al Senegal, el sisè en dos anys, pel 

qual es comprometen a posar fi al suport als grups armats d'oposició que operen des dels seus 
respectius territoris. 

• UGANDA: Les negociacions entre el govern i l’LRA finalitzen a Juba amb la signatura d'un 
document que preveu la supervisió i implementació dels diversos acords aconseguits fins a la data, 
a l'espera de l'acord de pau definitiu previst pel 5 d'abril.

• XIPRE: Els líders polítics grecoxipriota i turcoxipriota acorden crear grups de treball que permetin la 
represa de les negociacions per a solucionar el conflicte de l’illa. 

  

Comores: noves turbulències a l'oceà Índic
 
Les forces armades de la Unió de les Comores, 
un petit arxipèlag a l'oceà Índic integrat per les 
illes Gran Comora, Mohéli i Anjouan, han llançat 
una forta ofensiva al costat de tropes de la UA per 
a prendre el control de l’illa rebel d'Anjouan i 
capturar al seu líder, Mohamed Bacar. Durant 
l'ofensiva i en els dies previs a aquesta han mort 
desenes de persones. Bacar va aconseguir fugir a 
la veïna illa de Mayotte, que forma part de 
l’arxipèlag de les Comores encara que roman sota 
sobirania francesa (motiu de disputa entre França 
i la Unió) on ha sol•licitat la concessió d'asil. 
França l’ha traslladat a l’illa francesa de la Reunió. 
El govern de Comores i la UA han demanat a 
França l'extradició de Mohamed Bacar. En 
paral•lel, el govern de Comores ha nomenat al 
vicepresident de la Unió, Ikililou Dhoinine, autoritat 
provisional de l‘illa a l'espera de la celebració de 
noves eleccions i la formació d'un nou govern en 
el termini de tres mesos.  
 
Al juny de 2007 es van celebrar eleccions a 
l’arxipèlag, que van ser posposades a l’illa 
d'Anjouan argumentant l'existència d'irregularitats 

 
En aquest sentit, l'enviat especial de la UA a 
Comores, Jose Francisco Madeira, va afirmar 
prèviament que els esforços per a persuadir Bacar 
i donar una sortida pacífica a la crisi havien 
fracassat, al rebutjar la celebració d'un nou procés 
electoral supervisat per la UA o l'exili a un altre 
país. Diversos analistes han interpretat aquesta 
intervenció de la UA com un intent de recuperar el 
prestigi de l'organització després de les 
complicades missions de manteniment de la pau a 
Somàlia i al Sudan. Al voltant de 1.500 soldats 
proporcionats per Tanzània, el Sudan i Senegal, i 
amb suport logístic de Líbia, han integrat una 
acció militar que ha contat amb el beneplàcit de 
França i els EUA.  
 
Comores s'ha caracteritzat des de la seva 
independència de França el 1975 per un historial 
d'inestabilitat política en el qual s'han produït fins 
a 20 cops d'Estat i intents fallits de derrocar als 
règims existents, que s'uneix a unes altes taxes 
de pobresa i una precària situació humanitària. El 
2005 es van celebrar unes eleccions que van 
retornar la Unió a l'ordre constitucional. El nou 
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i actes d'intimidació durant la campanya electoral. 
No obstant això, el president Bacar, que ha 
ostentant el govern de la illa semiautònoma des 
de 2001, va imprimir les seves pròpies paperetes, 
va celebrar les eleccions i es va atribuir una 
àmplia victòria. Aquest procés va ser titllat 
d'il•legal per part del govern federal i de la UA. 
Des de llavors, la situació s'ha mantingut 
estancada malgrat els esforços de la UA per a 
aconseguir un acord entre ambdues parts i 
malgrat l'establiment de sancions. Al febrer el 
Consell de Pau i Seguretat de la UA va revisar el 
seu paper en la crisi i va donar llum verda a 
recolzar la postura de la Unió de Comores de fer 
ús de la força per a restablir l'ordre a l’illa, amb la 
desaprovació de Sud-àfrica. 

president, el clergue musulmà Ahmed Abdallah 
Mohamed Sambi, va estrenar un nova constitució 
que establia una república federal amb 
presidències rotatòries repartides entre 
cadascuna de les illes majors cada quatre anys. 
Cada illa manté el seu propi govern i constitució, 
fet pel qual l'estabilitat política de l’arxipèlag 
depèn de l'estabilitat de les illes que el componen. 
La fi del règim de Bacar a Anjouan pot contribuir a 
la millora de l'estabilitat política de l’arxipèlag, 
encara que la situació humanitària que travessa 
aquest país de 700.000 persones encara trigarà a 
resoldre's. Per tot això, la UA i la comunitat 
internacional han de preocupar-se no només del 
restabliment de l'ordre constitucional a les 
Comores, sinó de resoldre les greus mancances 
que arrossega aquest Estat des de fa dècades, 
malgrat ser una destinació turística de primer 
ordre. 

  

• A sota de la burca: experiència, supervivència i resistència de les dones afganeses durant el 
conflicte armat. (en castellà). 

• Líban: oportunitats més enllà de l'impasse? (en castellà) març 2008 

Eleccions presidencials a Montenegro 6 d’abril

Eleccions parlamentàries a la República de Corea/font> 9 d’abril

Eleccions legislatives al Nepal 10 d’abril

Eleccions parlamentàries al Paraguay 20 d’abril

Eleccions parlamentàries a Tonga 23 d’abril

 

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  
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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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