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• DJIBOUTI – ERITREA: Es produeixen enfrontaments entre les forces armades d'ambdós països
•
•
•
•
•
•
•
•
•

causats per la disputa per una regió fronterera, provocant la condemna regional i internacional per
l'agressió eritrea.
EGIPTE: El Parlament prorroga l'estat d'emergència al país després de 27 anys en vigor.
GEÒRGIA (ABKHÀZIA) – RÚSSIA: El desplegament d'una unitat militar ferroviària de Rússia a
Abkhàzia fa escalar encara més la tensió, mentre 12 persones resulten ferides en quatre explosions
a la regió.
MARROC – SÀHARA OCCIDENTAL: El negociador del Front POLISARIO acusa el mediador de
l'ONU de fer fracassar el procés i afirma que no és possible la celebració d'una cinquena ronda de
converses.
MONGÒLIA: Cinc persones moren i més de 300 resulten ferides a la capital durant les protestes
pels resultats de les eleccions legislatives.
MYANMAR: La Junta Militar prorroga la detenció d'Aung San Suu Kyi, després de cinc anys
consecutius d'arrest domiciliari.
SRI LANKA (NORD-EST): El Govern rebutja les peticions de Noruega per a visitar la zona sota
control del grup armat LTTE.
PAKISTAN (NORD-OEST): Una nova operació militar al nord-oest del Pakistan contra la insurrecció
talibana provoca una escalada de la violència.
MALÍ - NÍGER: Els Governs del Níger i Malí intensifiquen les respostes militars contra els grups
armats tuareg dels seus respectius països, allunyant-se del diàleg.
SOMÀLIA: El cessament d'hostilitats entre el sector moderat de la coalició opositora Aliança per al
Re-alliberament de Somàlia i el Govern Federal de Transició és rebutjat pel sector radical de la
coalició, agreujant un conflicte que ja ha provocat més de 2.100 víctimes mortals des de principis
d'any.

• BIELORÚSSIA: Una explosió durant un concert de commemoració de la independència al que
assistia el president causa 40 ferits, en un incident sense precedents al país.

• BOLÍVIA: S'incrementa la polarització després del triomf del sí en el referèndum autonomista de
•
•
•
•
•
•
•
•

Tarija i la victòria de la líder indígena opositora Savina Cuéllar a Chuquisaca.
FILIPINES (MINDANAO-MILF): El Govern presenta al MILF la seva proposta sobre els territoris
ancestrals del poble moro després de quatre mesos d'impasse a les negociacions i en un clima de
creixents hostilitats armades entre les parts.
GUINEA: Un motí militar a Conakry causa la mort de dos civils i amenaça de nou l'estabilitat del
país una setmana després que el primer ministre de consens fos destituït.
IEMEN: Membres del Parlament fan una crida al Govern i al grup rebel xiïta d’al-Houthi a aturar els
enfrontaments al nord del país davant la deterioració de la situació humanitària.
ISRAEL – PALESTINA: Després de la signatura d'una treva entre Israel i Hamas, fonts de Nacions
Unides afirmen que s'ha violat repetidament l'acord.
KOSOVO: El secretari general de l'ONU anuncia un pla de reconfiguració de la UNMIK per a
adaptar-se al nou context i que inclourà sota el seu paraigua a la missió EULEX de la UE.
MYANMAR: Diverses organitzacions de dones demanen a les Nacions Unides que dugui a la Junta
Militar davant la Cort Penal Internacional per la utilització sistemàtica de la violència sexual contra
civils durant el conflicte armat.
PAKISTAN: El Govern manté negociacions amb els talibans a diverses zones tribals del país.
SOMÀLIA: El Consell de Seguretat de l'ONU dóna llum verda a la intervenció militar internacional
en aigües territorials somalis per a prevenir els atacs a vaixells que circulen prop de la seva costa.
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• TAILÀNDIA: Milers de persones es manifesten durant diverses setmanes consecutives contra el
•
•
•
•

nou Govern, al qual acusen d'estar al servei de l'exprimer ministre Thaksin Shinawatra i de voler
modificar la Constitució.
TURQUIA: S'incrementa la tensió interna després de la detenció de 23 persones, incloent antics
comandants militars, vinculats a una xarxa criminal ultranacionalista que suposadament planejava
derrocar al Govern de l'AKP.
TXAD: La coalició opositora Aliança Nacional Txadiana anuncia la seva voluntat de negociar amb el
Govern per a resoldre els problemes que afecten el país després d'una escalada militar a l'est entre
el Govern i aquesta coalició.
UGANDA (NORD): El líder de l’LRA, Joseph Kony, manifesta la seva voluntat de continuar les
negociacions de pau, tot i que de moment segueix sense haver-hi contactes entre les parts des de la
seva absència a la signatura de l'acord final de pau d'abril.
ZIMBABWE: La UA sol•licita al president Robert Mugabe que creï un Govern d'unitat nacional
després d'haver estat escollit a unes eleccions marcades per la violència.

• ISRAEL – LÍBAN: El Govern d'Israel aprova un intercanvi de presoners amb Hezbollah, que
posteriorment confirma que es farà efectiu abans de mitjans de juliol.

• NEPAL: L'Assemblea Constituent inicia el seu treball proclamant el país com a república federal.
• NIGÈRIA (DELTA NÍGER): El MEND declara un alto-el-foc unilateral per a permetre al representant
•
•
•
•
•

de l'ONU, Ibrahim Gambari, obrir un procés de diàleg, després d'una intensa onada d'atacs contra
les empreses petrolieres.
PALESTINA: En un acord aconseguit a Dakar, Hamas i Fatah afirmen que han restablert una
atmosfera de confiança i de respecte mutu.
R. CENTREAFRICANA: El Govern i els grups armats APRD i UFDR signen el 21 de juny a
Libreville l'Acord de Pau Global, que dóna llum verda al diàleg inclusiu que s'iniciarà al juliol.
RD CONGO: Bèlgica arresta i lliura a la CPI el senador i líder opositor de la RD Congo a l'exili, JeanPierre Bemba, acusat de crims de guerra i contra la humanitat comesos a la R. Centreafricana.
SUDAN: L'Executiu nacional i el Govern del sud del Sudan acorden un arbitratge internacional per a
la demarcació de la frontera que delimita el nord i el sud del país a la regió petroliera d'Abyei.
XIPRE: Els líders d’ambdues comunitats mantenen una nova reunió on es mostren d'acord amb la
sobirania única i la ciutadania comuna per a la possible futura federació de l'illa.

La resolució de les Nacions Unides sobre violència sexual, avenç o retallada en els compromisos?
A proposta del Govern dels EUA, el mes de juny
es va debatre i aprovar al Consell de Seguretat de
l'ONU la resolució 1820 sobre violència sexual en
els conflictes, la utilització de la qual s'ha
documentat en la pràctica totalitat dels conflictes
armats actuals. La resolució 1820 reconeix que la
població civil és la principal víctima dels conflictes
armats i que les dones i les nenes resulten
particularment afectades per la violència sexual,
que pot arribar a ser una tàctica de guerra,
persistint fins i tot després del cessament de les
hostilitats. A més, assenyala que la utilització de
la violència sexual pot contribuir a exacerbar els
conflictes armats i, per tant, exigeix a totes les
parts enfrontades en conflictes armats que posin fi
sense dilació al seu ús i que adoptin amb celeritat
mesures per a protegir els civils, en particular a
les dones i les nenes. També es demana que
aquesta violència quedi exclosa de les
disposicions d'amnistia en els processos de pau i
s'insta als països que participen a les missions de
manteniment de la pau a que augmentin el nivell
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Diverses de les crítiques apunten al fet que el text
aprovat a proposta dels EUA suposa un pas
enrere sobre importants fites aconseguides, com
el reconeixement de la violència sexual com a
crim de guerra pels tribunals penals internacionals
per a Rwanda i l'Antiga Iugoslàvia. En el text de la
resolució s'afirma que la violència sexual “pot”
constituir un crim de guerra o contra la humanitat,
rebaixant el reconeixement que els tribunals
internacionals havien fet amb anterioritat. La
resolució sobre la violència sexual assenyala
també que s'ha de convidar a les dones a
participar en les discussions encaminades a la
resolució dels conflictes quan sigui possible,
rebaixant l'exigència que contemplava la resolució
1325 d’instar a la inclusió de les dones en totes
les fases de la prevenció, resolució i
reconstrucció, així com en la implementació dels
acords de pau.
En definitiva, sota l'aparença d'un avenç destinat
a abordar un dels impactes dels conflictes armats
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de formació dels seus contingents per a donar
resposta a aquesta violència.
Malgrat que aquesta iniciativa pot suposar un
avenç en la lluita contra aquesta violència, que
afecta a centenars de milers de dones a tot el
món, convé fer referència a algunes de les
crítiques que destacades activistes han abocat
sobre la resolució, i que haurien de ser tingudes
en compte perquè el procés d'implementació de la
resolució sigui el més fructífer possible. Algunes
veus han posat de manifest que darrere d'aquesta
resolució s'amagaria la intenció de reduir el perfil
polític de la qüestió, i de rebaixar els compromisos
que els Estats membres van assolir amb
l'aprovació de la resolució 1325 del Consell de
Seguretat de l'ONU sobre les dones, la pau i la
seguretat.

des d'una perspectiva de gènere, la resolució
sobre violència sexual podria suposar una
reculada pel que fa a compromisos adquirits amb
anterioritat pels Estats membres. Per una altra
banda, la resolució 1325 va suposar l'adopció d'un
marc global que implicava que el treball sobre la
qüestió de les dones, la pau i la seguretat abordés
en paral•lel totes les dimensions i no treballant de
manera fragmentada els diferents àmbits
rellevants. L'adopció d'aquesta resolució podria
implicar una rebaixa en els compromisos adquirits
l'any 2000 pels països membres de Nacions
Unides. La revisió i reducció de compromisos
adquirits per la comunitat internacional respecte
als drets de les dones no és una situació nova.
Amb motiu del procés de Beijing 10, mitjançant el
qual es va revisar l'aplicació de la Plataforma
d'Acció de Beijing 10 anys després de la seva
aprovació, també van ser diversos els Estats,
entre ells els EUA, que van voler introduir
modificacions restrictives dels drets sexuals i
reproductius de les dones.

•

El diàleg genera noves oportunitats per a la pau a l’Orient Mitjà i Somàlia. (en castellà), 2 de juliol
de 2008

•

Baròmetre 17 (en castellà), 2 de juliol de 2008

•

Guinea: Els sindicats planten al seu candidat enmig d'un clima de decepció. Publicat a Setmanari
Directa, 18 de juny de 2008

•

Nepal: una mirada de gènere sobre el conflicte armat i el procès de pau. Quaderns de Construcció
de Pau, nº 4, juny de 2008 (en castellà).

•

El repte d'una pau creativa. Publicat a l'Avui, 4 de juny de 2008

Cinquena ronda del procés de Diàleg Compost entre l'Índia i el Pakistan

21 i 22 de juliol

Segona volta de les eleccions presidencials a Zimbabwe

23 de juliol

Eleccions parlamentàries a Mongòlia

27 de juliol
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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 desitja subscriure's als nostres butlletins o rebre informació de l'Escola de Cultura de Pau,
faci clic aquí.
Si desitja donar-se de baixa, faci clic aquí.

Amb el suport

Si no pot previsualizar la imatge realitzi un clic aquí
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