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• BURUNDI: Es desencadenen enfrontaments entre les FNL i les forces armades a Bujumbura i els 
seus voltants, fet que pot significar la ruptura definitiva de l'alto el foc signat el 2006. 

• HAITÍ: Dimiteix el primer ministre després que la majoria del senat presentés una moció de censura 
en contra seva per la gestió de les protestes per l'alça del preu dels productes bàsics, durant la qual 
va haver-hi diverses víctimes mortals i ferits. 

• PALESTINA: Les Nacions Unides interrompen l'ajuda humanitària a Gaza a causa del bloqueig 
israelià, que es produeix en paral•lel a l'ofensiva de l'exèrcit sobre el territori palestí. 

• SOMÀLIA: Es produeix una extensió de l'activitat insurgent fora de Mogadiscio, la capital, i una 
nova escalada d’enfrontaments entre les tropes etíops i la insurgència a la capital, que provoca 100 
víctimes mortals i 200 ferits, la majoria civils. 

• SUDAN (DARFUR): Les Nacions Unides xifra en 300.000 les persones mortes des que es va iniciar 
el conflicte fa cinc anys, declaracions fortament criticades pel representant sudanès a l'ONU. 

• UGANDA (NORD): Es posposa indefinidament la signatura de l'acord final de pau entre el govern i 
l’LRA, encara que es preveuen nous contactes entre la mediació sudsudanesa i el grup armat. 

• BOLÍVIA: Diversos països i organismes d'Amèrica Llatina es bolquen en la facilitació del diàleg 
entre el govern i els prefectes dels departaments orientals del país i adverteixen sobre eventuals 
esclats de violència si no s'aconsegueix un acord. 

• FILIPINES (MINDANAO-MILF): El govern i el MILF reconeixen que l'eventual retirada de l'equip 
internacional que supervisa l'acord d'alto el foc podria obstaculitzar les negociacions de pau i 
provocar un rebrot de la violència a Mindanao. 

• GEÒRGIA – RÚSSIA: S’aguditza la tensió entre els dos països després de l'anunci rus d'establir 
vincles formals amb Abkhàzia i Ossètia del Sud, mentre les dues regions independentistes rebutgen 
la nova proposta georgiana de pau.

• IRAQ: El clergue xiïta Moqtada al-Sadr amenaça amb una guerra oberta contra el govern de 
Bagdad si no deté les operacions contra els seus partidaris, després de l'ofensiva militar que ha 
causat centenars de morts. 

• RD CONGO (EST): La milícia Mai Mai PARECO anuncia la seva retirada del procés de pau dos 
mesos després de la signatura de l'acord entre el govern i la majoria de grups armats de l'est del 
país. 

• RWANDA: Es produeixen dos atacs durant la setmana de commemoració del genocidi de 1994, fet 
que posa de manifest la tensió subjacent en el país. 

• SÈRBIA – KOSOVO: El govern serbi anuncia que celebrarà les seves eleccions parlamentàries 
també a les zones de Kosovo de majoria sèrbia, mentre el Parlament kosovar aprova una 
constitució que proclama el territori com a Estat indivisible. 

• SUDAN: El govern del sud del Sudan retarda l’elaboració del cens perquè el document final 
reflecteixi la distribució real de la població entre el nord i el sud tenint en compte la situació de 
desplaçament. 

• ZIMBABWE: Un mes després de la celebració de les eleccions presidencials segueixen sense 
conèixer-se els resultats, fet que augmenta el risc d’esclat violent al país.
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• BÒSNIA I HERCEGOVINA: El Parlament aprova les lleis de reforma de la policia després d'anys de 
debats i bloquejos. 

• CÔTE D’IVOIRE: La comissió electoral fixa el 30 de novembre com a data per a les eleccions 
presidencials, fet que pot contribuir a consolidar el procés de pau.

• GUATEMALA: El Parlament aprova una llei sobre femicidi, endurint les penes per aquest crim que 
des de 2003 ha costat la vida a 2.700 dones. 

• KENYA: L'oposició política aconsegueix un acord de repartiment de poder amb el president amb 
l'objectiu de posar fi a la tensió dels últims mesos, que ha causat més de 1.500 víctimes mortals i el 
desplaçament de 600.000 persones. 

• MALI: El govern i la insurrecció tuareg, liderada per Ag Bahanga, arriben a un acord per al 
cessament d'hostilitats amb ajuda de la mediació libia. 

• MOLDOVA (TRANSDNIESTER): El president moldau i el líder independentista es reuneixen per 
primera vegada en set anys i acorden promoure mesures de confiança que puguin dur a la represa 
de les negociacions. 

• NEPAL: El partit maoista i antic grup armat d'oposició CPN(M) resulta el més votat en les eleccions 
a l'Assemblea Constituent, que van transcórrer de manera pacífica malgrat els incidents de la 
campanya electoral en la qual van morir 11 persones. 

• PAKISTAN (NORD-OEST): El líder talibà Baitullah Mehsud anuncia una treva després de 
negociacions amb el govern, que també estaria en negociacions amb líders de Balutxistan, malgrat 
el rebuig del BLA, principal organització armada de la regió. 

• SÍRIA – ISRAEL: Un membre del govern siri afirma que el primer ministre israelià, Ehud Olmert, ha 
declarat estar disposat a retornar els Alts del Golan a Síria a canvi de pau.

  

Crisi postelectoral en Zimbabwe: el col•lapse del règim de Mugabe. 
 
Un mes després de la celebració d'eleccions 
generals a Zimbabwe, la Comissió Electoral 
continua sense donar a conèixer el resultat dels 
comicis presidencials. Aquesta estratègia ha estat 
vista pel principal partit opositor MDC, que 
reclama la victòria, com una estratagema més del 
partit de Robert Mugabe, ZANU-PF, per a retenir 
el poder i consagrar així el frau iniciat durant la 
jornada electoral. Malgrat totes les decisions i 
accions desenvolupades a tal efecte, tal com 
constaten les nombroses denúncies 
d'organitzacions locals i internacionals de drets 
humans, així com els governs de diferents països 
occidentals, els resultats semblen haver donat la 
victòria a l'oposició.  
 
Després de produir-se un recompte parcial dels 
vots en 23 circumscripcions electorals, a petició 
del ZANU-PF, s'ha confirmat la victòria de 
l'oposició en el Parlament per primera vegada des 
que el país va aconseguir la independència el 
1980. El MDC va assolir 99 escons enfront dels 
97 obtinguts pel partit de Mugabe, encara que el 
fort presidencialisme del règim zimbabwès deixa 
sense molt de marge de maniobra la cambra 
baixa per a actuar com contrapoder. A més, el 
nombre d'escons de la formació opositora es 
troba dividit entre les seves dues faccions, que no 
van assolir posar-se d'acord per a presentar una 
candidatura conjunta per a les eleccions, el que 
sembra dubtes sobre la seva capacitat futura per 
a prendre decisions de forma consensuada des 

 
principalment a les zones rurals del país, on al 
voltant de 3.000 famílies s'haurien vist obligades a 
desplaçar-se. Igualment, com a mínim 10 
membres del partit haurien mort en les últimes 
dues setmanes. Encara que aquestes dades no 
han estat corroborades per altres mitjans locals, 
l'organització Human Rights Watch ha denunciat 
l'existència de centres de detenció il•legals on 
persones sospitoses d'haver votat a l’MDC 
estarien sent torturades. Per si això fos poc, un 
vaixell de càrrega de bandera xinesa va intentar 
descarregar a través de Sud-àfrica un 
carregament d'armes destinat al govern de 
Zimbabwe. Un jutge va evitar que es produís 
aquest desembarcament al país, mentre les 
autoritats xineses al•legaven que no existeix cap 
embargament d'armes contra Zimbabwe per part 
de les Nacions Unides i que per tant aquesta 
actitud de Sud-àfrica s'estava convertint en 
ingerència.  
 
Però, què està fent la comunitat internacional 
davant la possibilitat que aquesta situació de 
tensa espera a Zimbabwe desemboqui en una 
nova onada de violència? i sobretot, tal com va 
assenyalar l'exsecretari general de l'ONU, Kofi 
Annan, què estant fent els països veïns africans 
per a evitar que la situació es desbordi? La 
Comunitat per al Desenvolupament de l'Àfrica 
Austral (SADC) ha estat encarregada en els últims 
anys de mediar de manera infructuosa entre 
Mugabe i l’MDC, a través del president sud-africà 
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d'aquest òrgan legislatiu. Per una altra banda, els 
resultats en el senat van produir un empat tècnic 
entre el MDC i el ZANU-PF amb 30 escons 
cadascun.  
 
El govern i diversos mitjans afins ja han desvetllat 
que serà necessària una segona volta per a poder 
proclamar el nou president. L'aparell repressor de 
Mugabe en les últimes setmanes ha multiplicat 
l’acorralament, les detencions i les tortures de 
simpatitzants i membres de l’MDC. Segons fonts 
policials, un mínim de 215 persones han estat 
detingudes en els últims dies, la major part d'elles 
després del registre de la seu central del partit 
opositor a Harare, per la seva suposada 
vinculació en actes de violència antisistema. Per 
una altra part, el secretari general de l’MDC, 
Tendai Biti, va alertar des de Sud-àfrica sobre els 
actes de violència que s'estan duent a terme per 
part de milícies pro-Mugabe 

Thabo Mbeki, al qual s'ha criticat en nombroses 
ocasions per la seva excessiva proximitat al règim 
de Mugabe i la seva falta de mà dura a l'hora de 
canalitzar els excessos del governant. Realment 
costa d’entendre quines raons s'oculten darrera 
de la falta de determinació sud-africana, a part del 
respecte reverencial per aquells que van lluitar per 
a alliberar Zimbabwe del règim d'apartheid, que té 
a Mugabe com el seu major exponent. Igualment, 
tenint en compte la manera en la qual l’esclat d'un 
conflicte en el país pot afectar l'estabilitat de la 
regió, no s'explica la falta de determinació per part 
dels líders africans per a presentar propostes per 
a la sortida de la crisi. Sense pretendre fer 
comparacions amb els fets que es van 
desenvolupar a Kenya, existeix l'esperança que 
no sigui necessari esperar al fet que es produeixi 
un vessament de sang perquè tots els actors 
posin en funcionament tots els mitjans a la seva 
disposició per a reconduir aquesta greu crisi. 

  

• Baròmetre 16. Abril, 2008 

• Rebrot de la violència a l’Àfrica central i oriental. Comunicat de premsa, 11 d'abril del 2008 

• Frau, violència i negociacions en Kenya. Publicat a Masala, nº40, març-abril 2008  

• En el llindar de la violència: evitar l’esclat de la crisi a Zimbabwe. Publicat a El Corresponsal de 
Oriente Medio y África, 25 d'abril de 2008 

Eleccions parlamentàries a Guinea Equatorial 4 de maig

Eleccions parlamentàries a Sèrbia 11 de maig

Eleccions presidencials a República Dominicana 16 de maig

Eleccions parlamentàries a Kuwait 17 de maig

 

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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